
 
 

 

 جزوه آیین دادرسی کیفری 
 دکتر امید مالکریمی 

 )وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی( 

 و سمیرا سبحانی  یوسفی   انوربه کوشش 
 

انبوِه کتابخوان در آزمونبسیاری از اوونهایی که می بازاِر حقوقی و همچنین ُشمار های موجود در آشفتهها و تستهای حقوقی قبول ِبَشن در 
ست این سردرگمی، طبیعی تصمیم قطعی برسند.توانند به یک  دانند چگونه تصمیم بگیرند و یا نمیزیاد مؤسسات آموزشی، سردرگم هستند و نمی

کنم این جزوه در کنار  اما فقط یک روِز آن! انتخاِب هم جزوه و هم کتاِب مرجع، انتخاب خوبی نیست؛ نباید دوِر خود را شلوغ کنیم! تضمین می
قانون   خاص خواندن  قوانین  و  کیفری  دادرسی  آزمونآیین  برای  مهِم  ،  نکات  است.  کافی  حقوقی،  با  های  مرتبط  خاِص  قوانیِن  دادرسی    آیین 

 که توسط اسکودا برای آزمون وکالت اعالم شده در این جزوه آورده شده است.   کیفری

 

 
 

  

 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  
  در   قبولی  برای  شوق    است؛  شیرینی  آرزوی  حقوقی  هایآزمون  در  موفقیت

  این.  ُربایدمی  را   حقوقی  هر   دل    ارشد،کارشناسی  و  قضاوت  وکالت،  هایآزمون
  که  است  بار  نخستین  این!  ندارد  سّری  فرمول    یا  جادویی  معجون    هیچ  موفقیت

  دریافت   قابل  رایگان  صورت  به  کیفری  دادرسی  آیین  جزوۀ  ترینساده  و  ترینکامل
  تضمین  را   شما  موفقیت  -  انگیزشگفت  اما  -  ساده  روشی   به   جزوه  این.  است

 !است کافی  آزمونی هر برای  توکل، و  قوانین خواندن  کنار    در جزوه، این. کندمی
   چون  بگیرید  سایتوب   از  را  شدهبروزرسانی   نسخۀ   آخرین:  مهم  بسیار

 
  دائما

 ! کنیممی  تعویض را  سایتوب  در موجود نسخۀ قوانین، تغییرات به توّجه با

 1402آخرین ربوزرسانى جزوه: 
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ه به تدریس    گیرد.مورد سؤال قرار میقضاوت  کارشناسی ارشد و  های حقوقی مثل وکالت،  در همۀ آزمونآیین دادرسی کیفری   ، تصمیم  در دانشگاهبا توج 
ِت منابع  فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده  برایاین درس که داوطلبان    برایگرفتم که   فهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ

الخصوص داوطلبان  د و علیارشناسیارشناسی و کارشی این جزوه به دانشجویان دورۀ ک. مطالعهای داردکاملی رو تهیه کنم که شرِح ساده   جزوۀشوند  می
ها جزوۀ َسُبک  شود. ضمنًا باید بگم: دهد، وکالت، قضاوت و سردفتری، توصیه میارش ناسی  ارشهای کهای تخصصِی حقوقی مانند آزمونشرکت در آزمون

( www.mollakarimi.irاز اوونها رو از سایتم )  دم که اگه فقط یکی انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میو رواِن حقوقی که به طور شگفت
 کنید! بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا می

ی این نوشته    MollaKarimi.irباید بگم که جزواِت سایِت    با توّجه به سرفصل و حت 
 
های جدید و آخرین تغییرات قوانین و  دائما

از  رو در دست دارید بهتر   شدۀ جزوه نسخۀ چاپ یا    پی.دی.افو چنانچه    شه های هر سال، به روز می های آزمونتست  ه مجددًا 
هاست! اسِم کارگاِه ما، »کارگاه تولید محتوای حقوقی«  . ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهدانلود کنیدروز رو  سایت، نسخۀ به 

می که  ) است  اینستاگرام  ) vekalatyar@تونید  ما  تلگراِم  و   )@omidmollakarimi  رو خوب  حقوقِی  محتوای  ی  کل  تا  کنید  دنبال  رو   )
 مشاهده و دریافت کنید. 

جزوه  توّجه این  دانشگاه  برای:  در  توسِط  تدریس  آموزشی  مؤسسات  و  مالکریمی( ها  )امید  و    معلم  تکثیر  و  نداشته  انتفاعی  جنبۀ  و  شده  تکثیر  و  تهیه 
گارنده، سپاسگزاِر خوانندگانی  ن  آور است.باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمانبرداری از آن، بدون قصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز مینسخه

از  خوا نوشتار  این  پیرامون  را  خود  انتقادات  و  پیشنهادها  نظرات،  که  بود  شمارۀ  هد  ایمیل    09352213175طریق  یا 
«mollakarimi.omid@gmail.com .بیان فرمایند » 

مدنی کِل  حقوق  تجارتبه صورت چریکی،  کل  حقوق  جزا،  کل  حقوق  مدنی   ،  دادرسی  آیین  کل   فقهو  اصول  کل   آموزش    ،  گونه  ایمدادهرا  به  به  که  ای 
حقوقی  ها درمان و عالج است( به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم  بسیاری از بیماری برایسادگِی خوردِن یک سوپ مرغ )همانطور که سوپ مرغ  

ِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری میاگر بدون مثال کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما  های ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحم 
ک دانشجوی  که  قدیما  میارشاوون  معرفی  رو  کاتوزیان  مرحوم  کتابای  بهمون  استادامون  بودیم،  کتابناسی  وقتی  دستکردند.  رو  ایشون  مون  های 

رفت و زده مون سر میم و نهایتًا حوصلهفهمیدیشدیم که ازش چیزی نمیسلمبۀ چِقِر فقهی و حقوقی مواجه میسری اصطالحات قلمبهگرفتیم با یکمی
دونستیم  فهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیناسی نمیارش های دورۀ کشدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو در سالمی

ل به زبوِن داستانی و با مثال ه میو یکی باید او  شد! در  ن خواندِن اصطالحاِت ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو میگفت و بعد، براموهای روشن برامون قص 
ها هستند، معلِم حقوق ها و هشتادیها، دهه هفتادیهای اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ این شبکههای اخیر که »شبکهسال

رو به طور کامل    و تجارت و آیین دادرسی  گویی«؛ خالصه اینکه، مدنیمی یعنی »سادهاوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معل    برایباید به زبون اینستاگرامی  
 مون ما رو دنبال کنید. های اجتماعیدر شبکه دم!کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به َروِش خودم میمی

.  ی حقوق  یهاجزوات آزمون  ۀکنندنیتدو  نطوریو هم  یدادگستر   کی   ه یپا  ل یو وک  یعلم   أتیهستم مدرس دانشگاه، عضو ه   ی میمالکر   دی داستان من! ام 
  ی ها لیفا  یمجاز   یدر فضا  ینجور یرو گرفتم خب اوون موقع مثل االن ا  میکه مدرک کارشناس  یزمان   ادمهی کنم،    فیداستان جالب براتون تعر   هی  خوامیم

را    یتهران بود شرکت کرده بود و سِر کالس جزوات  یکه تو   یسات آموزش از مؤس  یکی   یکالسا  یداشتم که تو   یدوست  هیجزوات در دسترس نبود؛    ای  یصوت
  ِی ها در اون زماُن نداشتم ازش خواهش کردم که کپنوشته بود؛ خالصه من هم که تواِن شرکت در اوون کالس   یبد   یل یخط خ   هیرو با    گفتنیم  دیکه اسات

  ی کپ  یۀو امکان ته  یو دسترس   خونمیآزمون وکالت م   ی که در شهرستان دارم و برا  یاخونه  هی  ی بگذاره، بهم گفت که من اوومدم تو   ارمیاونها رو در اخت 
  ه یبود( برو واحِد انتشاراتش و جزوات رو ِبَخر! خوشحال شدم و رفتم اونجا،    یآموزش  ۀ تهران )که آدرس همون مؤسس  یآدرس تو ندارم؛ گفت که برو فالن  

تکث  یتو   ی ُمِسن    یآقا گفتم جزو  ا ی  ری قسمِت  تا  و  بود  نشسته  اون مؤسسه  انتشارات  واحد  اسات  ۀهمون  م  د یفالن  دانشجو   خوامیرو  مؤسسه    یبهم گفت 
به    دهی م  یاصفحه  200  ۀجزو  هیمثاًل استاد    هک  ی نجور ی ا  دهیانجام م   یمؤسسه است که داره کاِر تجار   هی  نجا ی پسر جون! ا  نی ه نه! گفت ببگفتم ک  ؟یهست 

اوون استاد در اوون درِس خاص رو شرکت کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم:   یهامؤسسه که کالس   نیهم  یکنم و ِبَدم به دانشجوها ری من که تکث
!« ادامه داد که »اون استاده دیی بفرما د، ی گفتم: »ببخش ؛هنوز حرفم تموم نشده!« سایگفت: »وا  ن؟«؛یها رو به من بدجزوه  ن یخواهش کنم که هم  تونمی»م 

  ر یرو ِبده به دست من که تکث  یدستورالعمِل قبول   ایفرمول    ا ی  دی که کِل  کل  ست ین  ینجور یقرار داده ا   دانشجوها  اری را در اخت  ی پی تا  ِی اصفحه  200  ۀکه جزو
  نکهی تر او گفت جالب  ی پ یتا  ۀجزو  ن یمکمل ا  شهیم  سینودست  ۀو جزو  سن یکه بنو  گه یها سِر کالس جزوه هم مشه!« ادمه داد که: »همون استاد به بچه

ناراحت شدم از    یل ی!«؛ خاس ینجور ی که اصالحش کنن!« ادامه داد: »بعله ا  گهیها م وجود داره که سرکالس به بچه  یرادات یهم ا  شدهپیتا   ۀجزو  ن یدر هم
!  چوندیهم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پ   گهیدارن قبول بشن، از طرف د   یتوان مال   ای  رندا   یکالسا دسترس  ن یکه به ا  ییاوونها  د یچرا با   نکهیا

ِه کار   نیزنگ زدم بهش گفتم ماجرا از ا کن،    یبردار و از جزوات ُنت  نجایا  ا یکه باهام انجام داده بود شد، خواست جبران کنه، بهم گفت پاشو ب  یقراره؛ متوج 
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https://www.mollakarimi.ir/
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بودن«   ریگی صر بودن« و »پ اضافه بشه! منم که »مُ  بی رق ه ی خواست یکرده بود و نم   نهی حق داشت چون هز   دی ! شادمیرو م  هایالبته بازم نگفت که بهت کپ
  ها که ُمال    ییزهایم  ن یدونه از ا  ک یکرد و    ییرایراه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذ   یرفتم اونجا؛ پنج ساعت تو   دم یَاَصن تو ذاتمه کوب 

دسِت    ۀکه داشتم به انگشت بزرگ   یبرگشت بودم در حال   رِ یمس کاَرم تموم شد و با اتوبوس در    نکهیکنم؛ بعد از ا  یبردار ادداشتی و    نمی دارن بهم داد که بنش
  نی و امکان حضور در ا  نداشتکه من داشتم رو    ی ق یرف  نی ا  یکیفکر بودم که اگه    نی ا  یتو   کردمیکه نوشته بودم!( نگاه م  نقدری راستم که کبود شده بود )ا

تواناکالس  پ  ی مال  ییها رو هم به جهت عدم  از  ما  البته نت  موند یباز م   شرفتینداشت مسل  نقاط دورافتاده و    یتو   کردن یکه فقر و زندگ  شدیم  نیا   جه،ی و 
و اونها هم در خصوص    دوننیم  اتیز رو در مادی هم هستند که همه چ  ی د یکه معدود اسات  م یالبته بگذر   شه، یُمستعد م  ی هامحروم باعث باز موندن آدم

  ه یکه    یاومد، گفته بود که: »اگر با خدا وعده کن  ادمیهام  از معلم  یک یجمله از    هی  هوی فکر بودم که    نی مستعد مسؤولند؛ تو هم  یهاآدم  نیا   شرفتیعدم پ
عًا خ  از یکه ن   ییبه اونها  نده ی از کاِرت رو در آ  ی بخش ( قول  گمیرو مبابا )»خدا«  خالصه به اون بزرگ  «،یر یگ یم  یجواب خوب   ی ر کنیبه خدمت تو دارن َتَبرُّ

شد که   ینجور ی اختصاص بدم؛ ا  گانیجزواِت را  ِن یم رو به تدواز زمان  دهمکی   نطوری قضاوت و هم  ایبه َدِه پوِل حاصله از وکالت    کی دادم که اگه قبول بشم  
االن َده سال از    کنمیم رو شروع م َوعده  یخدا( دادم و گفتم بهش که: »از فردا، اجرا  یعن یبه خودش )  ، رو بعد از مادرم  میقبول   ِن یر یساِل بعدش، خبِر ش

به َده؛ بلکه ُنه به َدِه ماَلم و وقتم رو    کیرو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه    یحقوق  یهادر آزمون  یقبول  یبرا  ازیو من تماِم جزواِت مورِد ن  گذرهیاون روز م
به   نکهیرحمت بود؛ خالصه ا یۀرو سِر راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون ما ییهاها آدمسال نیو البته خدا در تمام ا اختصاص دادم مهم نیبه ا

ا  دم؛ی امورم د  یۀاو را در کل  ی هااست!« و من دست  کینزد  کوکارانیگفته قرآن »رحمت خدا به ن  ُخرسندم از    د یخون یبار م  نیاول  یمتن را برا  نیامروز که 
م  نکهیا دانلود  مرتبه  روزانه صدها  از کامل  شود یجزواتم  داوطلبان  که  را شاکرم  ب و خدا  و  م اون  بودننقصیبودن  ترد   کنن؛یها صحبت  که    دیمن  ندارم 

خواهش از    هی ( و  شهیاست )و دائمًا بروز م   گانی جزوات کاماًل را  نیاست. ا  یها )البته در کنار خواندن  قانون( کاف در آزمون  تی موفق  یجزواتم برا  ۀمطالع
به    ریکاِر خ   نی گسترِش ا  یمن برا  ن،یکن  یتون معرفها رو به دوستاناون  نیبرد  یها پِ اون  ۀو اگه به معجز  دیاز جزوات رو دانلود کن   یکیشما دارم که فقط  

 ! گردهیشما هم بهتون برم  رِ یخ  کارِ   نیا دی کنند. البته بدون دای دست پ یمنابع کنکور   نیدارم؛ بدون وجود شما َمحاله که به ا ازیکمک شما ن 

 تقدیم نشده است ؛ تقدیم هب گمنامان! اهآنحال هیچ هب تقدیم هب تمام کسانى که اتهب
کیفری:   دادرسی  آیین  که  تعریف  است  قواعدی  و  مقررات  مجموعه  کیفری  دادرسی  تحقیقات    برای آیین  متهم،  تعقیب  جرم،  کشف 

آراء،  رأیگری، صلح میان طرفین، نحوۀ رسیدگی، صدور  مقدماتی، میانجی  آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات    یاجرا ، طرق اعتراض به 
 «ق.آ.د.ک 1شود. »مادۀ دیده و جامعه وضع میقضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه 

 در این ماده به دو موضوع مهم از مقررات آیین دادرسی کیفری، »صالحیت مراجع رسیدگی« و »ادلۀ اثبات اتهام« اشاره نشده است.  ✓

 اند: دانان از آیین دادرسی کیفری ارائه دادهدیگری که حقوق تعریف 

 شود.حکم اشاره می یاجرا در این تعریف به تمام مراحل دادرسی کیفری، از مرحلۀ شکایت تا  تعریف عام: 

 . باشددر این تعریف آیین دادرسی کیفری از مرحلۀ صدور کیفرخواست به بعد مالک می  تعریف خاص:

 کیفریموضوع آیین دادرسی 

آیین   به حیثیت و جنبۀ خصوصی جرم موضوع فرعی  آیین دادرسی کیفری و رسیدگی  اصلی  به حیثیت و جنبۀ عمومی جرم موضوع  رسیدگی 
 دادرسی کیفری است. 

 اهداف آیین دادرسی کیفری 

 کند: هدف مهم و در عرض یکدیگر را دنبال می  2آیین دادرس کیفری 

 از طریق اعادۀ نظم لطمه دیده  تأمین منافع جامعه .1
 های اساسی افرادحفظ حقوق و آزادی  .2
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جرم از هر نوع و میزانی که باشد، ناقض نظم است؛ چه در حیطۀ خصوصی و چه در حیطۀ عمومی باشد. به همین دلیل است که آیین دادرسی  
د. به طور کلی هدف جامع آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق  کنکیفری اهداف خود را حفظ و اعادۀ نظم جامعه و دفاع از فرد و جامعه معرفی می 

 باشد. دیده، همچنین تأمین منافع جامعه میاشخاص جامعه اعم از بزهکار و بزه

 آیین دادرسی کیفری در سیر تکمیلی خود از منابعی الهام گرفته است، این منابع عبارت است از: منابع آیین دادرسی کیفری:  

 منابع اصلی: 

،  38،  37،  36،  35،  34های  باشد؛ به طور کلی در قانون اساسی در اصلترین منابع آیین دادرسی کیفری قانون میمهم   : ازقانون ✓
به تبیین مبانی آیین دادرسی کیفری پرداخته است. با این وجود، نحوۀ رسیدگی و آیین   172، 170،  169،  168،  167،  166،  165،  39

 د. دادرسی نباید مغایر با اصول فوق باش
شود و قضات ملزم به رعایت این قانون در  ترین منبع آیین دادرسی کیفری محسوب می قانون آیین دادرسی کیفری، بدون شک مهم 

 باشند. تشریفات دادرسی می
های  قانون آیین دادرسی دادگاه  297ی تبصرۀ مادۀ  یاجرا نامۀ  : مانند آیین های دولتهای مجلس و مصوبه مصوبات کمیسیون  ✓

 باشد.ماده می  16هیأت وزیران که مشتمل بر  14/6/1380انقالب در امور کیفری مصوب  عمومی و
هر دعوا را در    کند حکم   کوشش  است  موظف   قانون اساسی: »قاضی  167مطابق اصل  منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر:   ✓

یا    سکوت   بهانه   به   تواندنمی را صادر نماید و    قضیه   ، حکم معتبر  ا فتاوای ی  منابع معتبر اسالمی   بیابد و اگر نیابد با استناد به   مدونه   قوانین 
 ورزد.«  امتناع  دعوا و صدور حکم به  از رسیدگی  مدونه  قوانین  یا تعارض  یا اجمال  نقص 

که از سوی محاکم در    رود، معنای عام آن به مجموع آراء و احکامیدر دو معنای عام و خاص به کار می   رویۀ قضایی  رویۀ قضایی: ✓
 گردد.شود، اطالق می موضوعات خاص حقوقی صادر می

گیرند،  تبعیت از آن در مواردی که عنوان وحدت رویه را به خود می   کشور کهمعنای خاص رویۀ قضایی، آراء هیأت عمومی دیوان عالی  
 الزامی است. 

 منابع مکمل: 

 کنند. توان جزء منابع غیرمستقیم آیین دادرسی کیفری دانست که در تفسیر قوانین نقش ایفاء میعرف و عادت را میعرف و عادت:   ✓
و با هدف ارائه راهکار در مواردی که با    غیرمستقیم به صورت    تواندمینظریات علمای حقوق  نظریات علمای حقوق »دکترین«:   ✓

 خالء قانونی مواجه هستیم ارائه طریق نماید. 

 

با تفکیک عناوین و موضوعات در دو حیطۀ امور حقوقی و جزایی در جهِت احقاِق  تعامل آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی:  
 آید.ن دادرسی مدنی به کار می قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیی  2حق 

 اگر عنوان واجد وصف حقوقی بود، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است؛ مثل: طالق. 

 اگر عنوان واجد وصف جزایی بود، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است؛ مثل: جعل. 

 وجوه افتراق  ـ  2وجوه اشتراک  ـ  1شوند: مؤلفه از هم تفکیک می  2قانون طبق  2اما این 

 افتراق و اشتراک آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی: 

 اشتراک: 

 محور هستند.  فرایند باشند و قانون به صورت شکلی می   2هر  کهقانون آن است  2بارزترین وجه اشتراک این 
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 افتراق: 

مالی را دربردارد؛ مثل: مطالبۀ جهیزیه، مطالبۀ وجه،  قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی با محوریت امور حقوقی اکثرًا موضوعات    موضوع:
 علیه اموال، زنا و لواط   جرائمتر هستند مثل: کالهبرداری، سرقت، چک و ...  و ... اما در آیین دادرسی کیفری موضوعات عام   غرامتپرداخت  

و ضرب    جرائم قتل  امنیت،  علیه  قذف    جرائممنافی عفت، جاسوسی جرم  و  توهین  و    علیه شخصیت معنوی   جرائمعلیه شخصیت جسمانی 
 باشد. می

االصول در همۀ مقاطع بدوی، تجدیدنظر،  باشند، امور حقوقی علیدر آیین دادرسی مدنی اصحاب دعوا خواهان و خوانده میاصحاب دعوا:  
در جهت    که  باشند ولی در امور کیفری عالوه بر شخص شاکی، دادستان هم یکی از افرادی استاحکام قابل صلح می   یاجرا دیوان عالی و یا  

باشند. همچنین در امور  کند، به همین خاطر برخالف امور حقوقی در امور کیفری، مقامات متعدد می حفظ نظم حقوق جامعه اعالم جرم می
 جود ندارد، مگر به حکم قانون. االصول حِق  صلح و سازش وکیفری علی 

پیوست ادلۀ اثبات:   ادلۀ  آیین دادرسی مدنی فقط  به دادخواست مالک میدر  از  شده  ادله پس  بر اساس همان  باشد و قاضی دادگاه حقوقی 
جع کیفری حتی در  الزامی به کشف حقیقت داشته باشد؛ اما در آیین دادرسی کیفری قضات مرا   آنکه کند بدون  صادر می   رأی دریافت دادخواست  

و    دهدمیبه صورت پنهانی و غیرآشکار رخ    جرائم دانیم که بسیاری از  دارند، چون میصورت فقدان دلیل هم در جهت کشف حقیقت گام برمی
 کند.شده به سایر دالیل مثل علم قاضی استناد می همیشه دلیل در اختیار نیست، با این وجود قاضی دادگاه کیفری عالوه بر ادلۀ ارائه 

باشد، در حالی که در  در امور کیفری می   ق.آ.د.ک  22از حیث مرجع رسیدگی، وجودی نهادی به نام دادسرا بر اساس مادۀ  مرجع رسیدگی:  
 آیین دادرسی مدنی چنین نهادی وجود ندارد. 

صدمه هدف:   و  لطمه  با  رابطه  در  اجتماع  منافع  تأمین  کیفری  دادرسی  وقوع اهداف  واسطۀ  به  که  است  و    ای  است  گردیده  وارد  آن  به  جرم 
آزادی  و  حقوق  حفظ  هم همچنین  افراد  حل  های  و  طریق  ارائۀ  تنها  مدنی،  دادرسی  هدف  که  حالی  در  است،  اجتماع  منافع  از  دفاع  با  زمان 

 . اختالف دعاوی مدنی یا موضوع حقوقی است

کیفری:   دادرسی  آیین  اصول  اصول  پس  است،  قاعده  معنای  به  اصل  است،  منصفانه  و  مناسب  اصول  به  مستند  کیفری  دادرسی  آیین 
به آن اشاره شده است؛ که اهم آن    ق.آ.د.ک  7الی    2بینی شده است که از مادۀ  آیین دادرسی کیفری اصولی پیش   برای باشد.  نمی  تغییر قابل 

 از:  عبارتند 

تضمین می .1 را  و حقوق طرفین  است  قانون  به  کیفری مستند  دادرسی  کیفری:  دادرسی  بودن  اصل  ق.آ.د.ک  2کند. »مادۀ  قانونی   »
دو جنبۀ ماهوی و شکلی است. جنبۀ ماهوی این اصل،    دارای قانونی بودن حقوق جزا یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است که  

م و  جرائم  بودن  قانونی  »اصل  عنوان  قرار میجازات تحت  بحث  مورد  ماهوی  کیفری  در حقوق  »اصل  ها«  آن،  جنبۀ شکلی  و  گیرد 
 باشد. قانونی بودن دادرسی کیفری« می

  3طرفی به اتهام انتسابی به اشخاص رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. »مادۀ  طرفی مراجع قضایی: مراجع قضایی باید با بیبی .2
 باشد. تمایل مرجع قضایی به یک طرف دعوا می« این اصل به معنای عدم ق.آ.د.ک

اتخاذ   .3 مقتضی  تصمیم  و  اشخاص رسیدگی  به  انتسابی  اتهام  به  کامل  استقالل  با  باید  قضایی  مراجع  مراجع قضایی:  کامل  استقالل 
 « ق.آ.د.ک  3نمایند. »مادۀ 

ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن: مراجع قضایی باید به اتهام انتسابی به  رسیدگی به اتهام در کوتاه  .4
 مراجع قضایی تابع اصل تسریع در دادرسی هستند. « ق.آ.د.ک 3تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. »مادۀ 

باشد، اصل برائت از جنبۀ قضایی  « این ماده ناظر بر جنبۀ قضایی اصل برائت میق.آ.د.ک  4اصل برائت: اصل، برائت است. »مادۀ   .5
ت تعقیب قرار گرفته است، تا زمان صدور حکم محکومیت  عنوان متهم در یک دعوای عمومی تح  ه شخصی که بهمقتضی آن است ک

گیری اعتقاد به مجرمیت او  گناه فرض شده و اوضاع و احوالی مانند متواری بودن یا سابقۀ محکومیت کیفری، سبب شکلقطعی، بی
 نگردد.
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خصوصی   .6 حریم  به  ورود  و  آزادی  سالب  محدودکننده،  اقدام  هرگونه  اشخاص:  حیثیت  و  کرامت  رعایت  و  خصوصی  حریم  حفظ 
ای  اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه 

 « ق.آ.د.ک 4وارد کند. »مادۀ  اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب 
گاه ... شود. »مادۀ  .7  «ق.آ.د.ک 5حق تفهیم اتهام و ادلۀ انتسابی به اتهام: متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آ
دسترس .8 ...    یحق  باید  متهم  وکیل:  بهره از  به  قانون  این  در  مذکور  دفاعی  حقوق  سایر  و  وکیل  به  دسترسی  شود. حق    5»مادۀ    مند 

 «ق.آ.د.ک
گاهی اشخاص در حقوق خود در   .9 بزه   فرایند آ افراد ذی دادرسی: متهم،  از حقوق خود در  دیده، شاهد و سایر  دادرسی   فرایند ربط باید 

گاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود. »مادۀ   « ق.آ.د.ک 6آ
تمام مقامات قضایی، ضا  .10 از سوی  دادرسی مداخله دارند: در    فرایند بطان دادگستری و سایر اشخاص که در  رعایت حقوق شهروندی 

های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در »قانون احترام به آزادی 
رسی مداخله دارند، الزامی است.  داد  فرایند« از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در  ۱۵/۲/۱۳۸۳

 « ق.آ.د.ک 7»مادۀ 
مرحله با توجه به رویکرد    5شود، این  مرحله لحاظ می   5های حقوق کیفری و بر اساس قانون جدید  دادرسی کیفری، طبق آموزه  برای ✓

مرحله به   5شویم که این متذکر می  ها.و هم شناخت محاکم یا دادگاه   شود؛ یعنی هم شناخت دادسرا الزم استنظام مختلط بررسی می 
 شود و رعایت آن الزامی است:صورت طولی بیان می 

 حیث یا جنبه دارد: 2لهی است لا  ی حق  جنبه  دارایکه  جرم ق.آ.د.ک  8به موجب مادۀ  کشف جرم:  

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

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

معرفی    گذشتقابل وصی یا  و اینکه برخی جرائم به عنوان جرم خص   ی عمومی هستنداصل بر این است که تمامی جرائم واجد جنبه
ق.م.ا    ۱۰۴در ماده    گذشتقابل ی عمومی ترجیح داده است. جرائم خصوصی یا  ی خصوصی را بر جنبه شوند به این معناست که مقنن جنبه می

 اند. احصاء شده  ۱۳۹۲

دادستاندادسراکشف جرم

دادستاندادسرابتعقیب مرتک

بازپرسدادسراتحقیق از متهم

دادرسدادرسی ـ دادگاهدادرسی

دادستاندادسرااجرای احکام
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  ی اجرا به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای الزم در این مورد،  وظایف و اهداف دادسرا:  
امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه انجام  عمومی و    دادسرایهای آن حوزه،  احکام کیفری، 

 « ق.آ.د.ک 23مادۀ » شود.نظامی تشکیل می  دادسرای امی استان، های نظانقالب و همچنین در معیت دادگاه

 شود.االصول امور حقوقی به دادسرا ارجاع نمی علی

به نام پارکه از آن یاد شده است، اما پس از مدتی و   1290دادسرا نهادی است فرانسوی که در قانون اصول محاکمات جزایی    پیشینۀ دادسرا: 
 .شود نامیده می دادسرا  البته امروزه  « جایگزین آن شد؛ کهالعموممدعیشد و یک نام ایرانی به نام »ادارۀ همراه با اصالحات پارکه حذف 

  ، هبه تبع آن صدور حکم را نداشت دادگاه دارد. چون دادسرا حِق  رسیدگی ماهیتی و    برای ها را  وظیفۀ آماده کردن پرونده   دادسرا   تعریف دادسرا: 
 احکام را دارد.  یاجرا به همین خاطر دادسرا در صورت وقوع جرم وظیفۀ کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات و 

ی تشکیل  دادسرای شود؛ لذا در حوزه قضایی بخش های آن حوزه تشکیل میو در معیت دادگاه شهرستانعمومی در حوزه قضایی هر  دادسرای
ی دادرس  ی قضایی و در غیاب وی بر عهدهحوزه  رییسدر حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده    ق.آ.د.ک  ۲۴شود و مطابق ماده نمی 
 البدل دادگاه است. علی

 شود.تشکیل می در شهرستان مرکز استان های نظامی استان، در حوزه قضایی شهرستان بلکه در معیت دادگاهنه   نظامی دادسرای

 های دادسرا: ویژگی 

ریاست دادسرا با دادستان است و همچنین دادسرا به تعداد الزم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند    ق.آ.د.ک  23طبق مادۀ    : مراتبسلسه  .1
 . قرار دارنددریک ردیف نیستند و در طول هم   مراتبسلسه دادستان، معاون دادستان و دادیار از لحاظ  اداری دارد.

چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع  »...  گوید:  در بخشی از عبارات خود می  ق.آ.د.ک92به موجب این اصل، ماده  
. البته این  «...  به نظر دادستان برسد   همان روز صدوردهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در  

 باشد. دادسرا می یک  مربوط به قضات حوزه مراتبسلسله
نفر در یک نفر    2باشد و وظیفۀ تعقیب جرم را دارد و بازپرس وظیفۀ تحقیق راجع به جرم را دارد؛ جمع این  دادسرا می   رییس دادستان   ✓

 جایز نیست. )در صورت بروز اختالف بین بازپرس و دادستان، حل اختالف با دادگاه صالح است.( 
 دهد.نباشد، دادیار وظایف دادستان را انجام می در صورتی که دادستان حاضر  ✓

دادسرا به عنوان نهاد تعقیب و به منظور وصول به حقیقت و با هدف ایجاد دادرسی منصفانه و انجام تحقیقاتی فارغ از  استقالل دادسرا:   .2
 استقالل باشد. دارای تعصبات باید 

استقالل است و رسیدگی بازپرسان منوط به    دارایب در مقابل بازپرس  استقالل دادسرا در مقابل بازپرس: دادسرا یا همان مقام تعقی ✓
 حق تحقیق ندارد. که ارجاع دادستان وجود ندارد بازپرس  یجرائمدر  ؛ و دادستان است ارجاع 

تابع نظر  استقالل دادسرا در مقابل دادگاه: دادسرا در جریان دادرسی به شکایات، انجام تحقیقات و اتخاذ تصمیم نهایی و کیفرخواست  ✓
 کند. هیچ دادگاهی نیست و به طور مستقل و بر اساس نظر قضایی خود اقدام می

عنه از استقالل  کند نسبت به شاکی و مشتکیاستقالل دادسرا در مقابل اصحاب دعوا: دادسرا در تحقیقات و تصمیمانی که اتخاذ می ✓
 برخوردار است. 

  88باشند، به واسطۀ این ویژگی دادسرا است که مادۀ  یک پیکر واحد می  قضات دادسرا یک حوزۀ قضایی، در حکم وحدت دادسرا:   .3
می   ق.آ.د.ک ارجاع میبیان  دادیار  یا  دادستان  معاون  به  دادستان  طرف  از  که  اموری  »در  که:  تمام دارد  محوله  امور  در  آنان  شود، 

 وظایف و اختیارات دادستان را دارند... .«
طر نیاز به وسعت عمل و عدم محدودیت و انجام تحقیقات هر تصمیمی که متکی به قانون دادسرا به خا  عدم مسؤولیت دادسرا: .4

؛  تواند اختیار کند، در صورتی که تصمیم قاضی موجب ضرر گردد، دادسرا مسؤول نیست؛ مگر از مدار قانون خارج شده باشد باشد می 
 اینکه تعمدًا شکنجه کند، تعمدًا بازداشت کند.  مانند 
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 مستقیم: ارجاع 

عهده کردن  دادسرا  آماده  و  پرونده  تکمیل  اتخاذ    است  رأیصدور    برایدار  مقتضی  تصمیم  آن  به  نسبت  کیفرخواست  با  صالح  دادگاه  در  که 
 شود.می

 شود: شود و به دادگاه ارجاع مستقیم می به دادسرا ارجاع نمی  کهی ا ه ان عناوین مجرم

 منافی عفت  جرائم .1
 8و  7درجات   جرائم .2
 سال مرتکب جرمی شوند.  15در صورتی که افراد زیر  .3

 منافی عفت:  جرائم ارجاع مستقیم در 

 فصل وجود دارد:  2منافی عفت در قانون مجازات در  جرائم

 شامل عناوین: زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه حدوددر کتاب دوم:  .1
 قبیل و مضاجعهشامل عناوین: ت ضد عفت و اخالق عمومی  جرائم در کتاب پنجم:  .2
  شود؟منافی عفت به کدام دادگاه ارجاع می جرائمحال سؤال این است که این 

 را داده است.  سؤالجواب این  ق.آ.د.ک 306مادۀ 
 «شودمی  دادگاه صالح رسیدگی: »به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در ق.آ.د.ک 306مادۀ 
می  ق.آ.د.ک   102ماده   عفت  »دارد:  مقرر  منافی  جرائم  در  تحقیق  و  تعقیب  هرگونه  این  ممنوع  انجام  در  فردی  هیچ  از  پرسش  و  است 

  نی ا   رباشد که د  یافتهسازمان شاکی یا به عنف یا    دارایو منظر عام واقع شده و یا    یدر مرئخصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم  
 « اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام شود.ی شکایت و یا صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده

 را دارد...«  جرائم: »دادگاه کیفری دو صالحیت رسیدگی به تمام ق.آ.د.ک 301مادۀ به استناد 
 «... موجب مجازات سلب حیات جرائم الف ـ  شود:زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می   جرائم: »به ق.آ.د.ک 302به استناد مادۀ 

 پس با این وجود: 
 اینکه:  مانند؛ شودرسیدگی می 1منافی عفتی که مجازات آن سلب حیات است در دادگاه کیفری  جرائم به  ✓

 شود.ارجاع مستقیم می 1شود: پرونده به دادگاه کیفری الف مرتکب لواط با مجازات سلب حیات )اعدام( می 
 اینکه:   مانند ؛ شودرسیدگی می  2منافی عفتی که مجازات آن سلب حیات نیست در دادگاه کیفری  جرائم به  ✓

 شود.ارجاع مستقیم می  2شوند، پرونده به دادگاه کیفری ضربه شالق می  100الف و ب مرتکب زنا با مجازات 

 : 8و   7ارجاع مستقیم در درجات 

این درجات در مادۀ  می  8و    7ها، مجازات درجات  ترین مجازات خفیف دلیل    قانون مجازات اسالمی ذکر شده است،   19باشد،  به  مقام مقنن 
 شود.خفیف بودن تحقیق در رابطه با این درجات را نیاز به دادسرا ندانسته و پرونده به دادگاه ارجاع مستقیم می 

 شود. به دادگاه ارجاع مستقیم میباشد: از هر نوع و میزان پرونده   7اگر جرم ارتکابی مجازات آن از نوع درجۀ  ✓
 باشد:  8اگر جرم ارتکابی مجازات آن از نوع درجۀ  ✓

 شود.ارجاع میحل اختالف  ی شورااگر مجازات قانونی عمل ارتکابی فقط جزای نقدی باشد: پرونده به  •
 شود. پرونده به دادگاه ارجاع مستقیم می : اگر مجازات قانونی عمل ارتکابی حبس یا شالق باشد •

 
   باشد،  ها می مجازات  7قانون تعزیرات؛ یک تا شش ماه حبس و تحت عنوان درجۀ    506تخلیۀ اطالعاتی که مجازات آن، به موجب مادۀ

 شود.چون جرم علیه امنیت است پرونده این عنوان مجرمانه به دادگاه انقالب ارجاع مستقیم می 
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  یا نماینده سیاسی    رییسبه    توهین قانون تعزیرات؛ یک تا سه ماه حبس و    517رو خاک ایران به موجب مادۀ  در قلم  آن که کشور خارجی 
 شود.ارجاع مستقیم می  1باشد، چون جرم سیاسی است پرونده این عنوان مجرمانه به دادگاه کیفری ها میمجازات 8تحت عنوان درجۀ 

   درجه تعزیری  یکی  باشد،  دو مجازات  اگر جرمی مستلزم  است  ذکر  به  دلیل    8  یا  7البته الزم  به  آنجا که چنین جرمی  از  دیه،  دیگری  و 
و در نتیجه الزم است که تحقیقات مقدماتی    نبودهمورد نظر قانونگذار    یتاهمکم اهمیت آن مستلزم دو مجازات است، این جرم از جرائم  

 ارسال گردد. انجام شده و پس از تکمیل آن و صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی به دادگاه  دادسرا در  هاآن نسبت به 

 

 سال:   15ارجاع مستقیم افراد زیر 

آید  طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میافراد زیر پانزده سال به   جرائم: »تحقیقات مقدماتی تمامی  ق.آ.د.ک  285مادۀ    1تبصرۀ  
 دهد.«و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می 

 تر از دهستان است. بزرگ تر از شهرستان و  شود کوچک بخش به واحدی گفته میارجاع مستقیم در حوزۀ بخش: 

 شود. شود، پس به ناچار پرونده به دادگاه ارجاع مستقیم میدر بخش دادسرا تشکیل نمی  ✓
 شهرستان است.  دادسرایهایی که دادگاه وجود ندارد، دادرسی و رسیدگی با در بخش  ✓
 گیرد:نفر صورت می  2در حوزۀ بخش که خود یک صالحیت مجزا است، اقدامات توسط   ✓

 رییس حوزۀ بخش   .1
 البدل دادرس علی  .2

یا مدعی دادستان:   به موجب مادۀ  دادستان  نظر حقوقدادسرا می  رییس  ق.آ.د.ک  23العموم شخصی است که  از  اما  قاضی  باشد،  به  دانان 
 اهتمام ورزد.تعقیب معروف است. دادستان مسؤول تأمین نظم است و بر اساس تشکیالتی که در اختیار دارد باید در حفظ و تأمین نظم 

 تی تعیین شده که اهِم  آن به شرح ذیل است: ا دادستان وظایف و اختیار  برایدر قانون وظایف و اختیارات دادستان: 

 ریاست دادسرا  .1
 تصمیم راجع به قرار تعلیق تعقیب  .2
 تصمیم راجع به قرار ترک تعقیب  .3
 ریاست و نظارت بر ضابطان  .4
 دستور ضبط وثیقه  .5
 الکفالهوجه  اخذدستور  .6
 کیفرخواست و دفاع از آن  صدور  .7
 احکام  یاجرا  .8
 نظارت بر واحدهای ضابطان .9

 نظارت بر تحقیقات بازپرس  .10
 انواع دادیار و وظایف آنان: 

  کنندۀ ادارهانجام تحقیقات مقدماتی از وظایف دادسرا و بر عهده رییس دادسرا یعنی دادستان است. دادستان به عنوان    دادیار تحقیق: ✓
ن در صورتی که دادستان انجام این  برایبنا؛  تواند این وظایف را بین معاونین دادسرا و دادیاران تقسیم کند تحت پوشش خود می  دادسرای

دار انجام  رار دهد، او دادیار تحقیق خواهد شد. همچنین گاهی در صورت غیاب دادستان، یکی از دادیاران عهده وظیفه را بر عهده دادیار ق
های با نسبت  پرونده   ـ  3تابع دادستان است.    ـ  2تواند مرد یا زن باشد.  می  ـ  1شاخصه اصلی دارد:    3. دادیار تحقیق  این وظیفه خواهد شد 
 شود.خفیف به او ارجاع می 
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کنند. وقتی حکمی توسط بازپرس صادر  نظر دادستان در دادسرا فعالیت میناس تحت ارش دادیار اظهارنظر به عنوان ک  :اظهارنظردادیار   ✓
دهد تا تصمیم نهایی را بگیرد.  ان ارجاع میکند و به دادستمی   تأیید پردازد و آن را رد و یا  شود، دادیار اظهارنظر به بررسی این احکام می می

با اهمیتی در دادسرا دارد زیرا  در واقع دادیار اظهارنظر در حکم دستیار دادستان عمل می  بازپرس نظر    تواندمی کند و نقش  درباره احکام 
 بدهد. 

احکام، نمایندۀ    یاجرا شود. دادیار  ها صادر میاحکام کیفری است که در دادگاه  یاجرا یکی از وظایف دادستان    احکام:   ی اجرادادیار   ✓
 احکام کیفری است.  یاجرا  برای دادستان 

نمایندۀ دادستان در انجام امور مربوط به زندان و زندانیان است. مسائلی مانند مرخصی زندانیان، موافقت با پیشنهاِد    دادیار ناظر زندان:  ✓
 اعطای عفو به زندانیان و موضوعاتی از این قبیل در حوزۀ وظایف دادیار ناظر زندان است. شرایطه زندانیان، بررسی دادن آزادی مشروط ب

یکی از وظایف دادستان این است که بعد از بررسی جرم و انجام تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور    دادیار نماینده دادستان در دادگاه: ✓
ینکه طبق تحقیقات مجرم کیست و به چه علت جرم رخ داده است نوشته شده است تا قاضی دادگاه با  کیفرخواست کند. در کیفرخواست ا 

  واقعاً جرم    ینکها چه در کیفرخواست نوشته شده و توضیح درباره  آندفاع از    برای بتواند حکم صادر کند. دادستان وظیفه دارد   هاآناستفاده از  
 تواند وظیفه حضور در دادگاه را به دادیاِر نمایندۀ دادستان در دادگاه محول کند. رخ داده است، در دادگاه حضور پیدا کند. دادستان می 

 
شود. برخالف بازپرس که  ای که باشند تابع دادستان هستند، چون تابع دادستان هستند، اختالفی حاصل نمیدادیاران از هر مقام و مرتبه  ✓

 است بین بازپرس و دادستان اختالف پیش آید. ممکن 
آید، پرونده    بینی شده است که طبق این فرض و اختالف بین دادیار و دادستان پیشدر قانون خاص نظارت بر رفتار قضات فرضی پیش  ✓

 دادگاه متبع خواهد بود.  رأی شود و جهت حل اختالف به دادگاه عالی ارسال می 
 شود که: ب دادستان و معاون او، دادیاری جانشین او می غیا  در  : ق.آ.د.ک  88طبق مادۀ  ✓

 سابقه قضایی بیشتری دارد  •
 و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد.  •

 در هر صورت انتخاب بازپرس به جانشینی دادستان جایز نیست، چون جمع مقام تعقیب و مقام تحقیق در شخص واحد قانونی نیست.  ✓

مستنطبازپرس:   همان  است بازپرس  سابق  به  ق  امروزه  تحقیق   که  که    قاضی  است  مجربی  قاضی  بازپرس  است،  انجام    برایمعروف 
 االصول مستقل است.تحقیقات علی 

 مواردی که شخص بازپرس مطلقًا مستقل است: 

 احضار نمودن ✓
 جلب ✓
 معاینۀ محل  ✓
 تفتیش  ✓
 ناس ارش ارجاع به ک ✓

 دادستان تبعیت کند: مورد باید از  3اصل استقالل بازپرس است، اما در 

بازپرس: مادۀ   .1 به  از واگذاری جریان تحقیقات  اقدام مورد تقاضای دادستان، قبل  یا  از  ق.آ.د.ک  76انجام تحقیق  : »دادستان پیش 
برخی تحقیقات و   یاجرا تواند  طور کلی به بازپرس واگذار کند، میآنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به 

است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و   مکلف، بازپرس  این صورتاقدامات الزم را از بازپرس تقاضا کند. در  
 نتیجه را نزد وی ارسال کند.« 

مادۀ   .2 کفیل:  صالحیت  در  نظر  ق.آ.د.ک  221تردید  به  فوری  را  مراتب  نکند،  احراز  را  کفیل  مالئت  بازپرس  »...چنانچه  دادستان : 
 بازپرس الزامی است.« برای این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان  رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و درمی
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: »چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس  ق.آ.د.ک  266کشف حقیقت الزم است: مادۀ    برای انجام تحقیقات مورد تقاضای دادستان که   .3
کند و تکمیل آن را کشف حقیقت الزم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می   برایاردی را که  را کامل نداند، صرفًا مو 

 به انجام این تحقیقات است.« مکلف خواهد. در این صورت، بازپرس می
 

ّ دادرس: »مادۀ  
 « ق.آ.د.ک  424ممنوعیت رسیدگی مقامات قضایی دادسرا در صورت وجود جهات رد 

قض  نیز می»مقامات  متهم  یا  مدعی خصوصی  شاکی،  کنند.  امتناع  رسیدگی  از  دادرس،  رد  جهات  وجود  در صورت  باید  نیز  دادسرا  توانند  ایی 
موضوع    دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعالم کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در 

یا بازپرس دیگر محول مینمای امتناع می  این د و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان  ایراد صادر و به  شود و در غیر  باید قرار رد  صورت، 
رد می ابالغ شود. مدعی  رد،  که  مدعی  مهلتی  در  دادگاه صالح    برای تواند  به  است،  مقرر شده  قرارها  به سایر  به جرم    برایاعتراض  رسیدگی 

 « دادگاه در این مورد قطعی است. رأی اعتراض کند. 

رِد  دادرس    جهاتپذیریم که  طرفی در سیستم قضایی میاصل بر آن است که قضات دادسرا قابل رد نیستند، اما بر اساس اصل بی ✓
 ست. نیز قابل انتساب ا به مقامات قضایی دادسرا رِد  دادرس،   جهاتشود که قضات دادسرا قابل رد باشند، به همین خاطر باعث می 

 رد کافی است. برای که وجود یک مصداق  باشد مصداق می  6 ق.آ.د.ک  421رِد  دادرس طبق مادۀ  جهات ✓
کاماًل    جهات ✓ دادرس  از  می  حصریرِد   این حصر  جهتباشند.  به    دارای  دو  رسیدگی  از  دلخواه  به  قضات  آنکه  اول  است،  اهمیت 

 مشکل خودداری نورزند. دوم آنکه طرفین دعوا به دالیل واهی رد دادرس را درخواست نکنند.  دارایهای سنگین یا پرونده 

 

ّ دادرس:   جهاتناسی در صورت وجود ارشناس از کارشممنوعیت ک
 رد 

ناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد  ارشکلف به انجام موضوع کناس منتخب از سوی بازپرس مارش: »ک۱۵۸مادۀ  
طور کتبی به بازپرس  ناسی، مراتب را به ارشناس باید پیش از اقدام به کارشصورت، کناس محسوب شود که در این ارش یا موضوع از موارد رِد  ک

 رس است.«ناس همان جهات رد دادارشاعالم دارد. تبصره: جهات رد ک

ّ دادرس:  جهاتممنوعیت وکیل تسخیری از وکالت در صورت وجود 
 رد 

: »وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکالی آنان موجب ممنوعیت  ق.آ.د.ک  349مادۀ  
 از انجام وکالت در آن پرونده است.«

ّ دادرس: مادۀ 
 : ق.آ.د.ک  421جهات رد 

 توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: »دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می

 داشته باشد. الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود 

 ب ـ دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. 

 پ ـ دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. 

 رنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ت ـ دادرس در همان امر کیفری قباًل تحت هر عنوان یا سمتی اظها

ح باشد  ث ـ بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطر 
 قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.  رأی یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور 
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 ـ دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.«ج 

انقالب:  دادسرای  و  تمامی    عمومی  مقدماتی  تحقیقات  به  انقالب  و  عمومی  دادگاه  یجرائمدادسراهای  در صالحیت  و  که  کیفری  های 
 پردازند. نموده، می   مستثنارا  هاآن باشد، البته به جز مواردی که قانون انقالب می 

 عمومی و انقالب، دادستان قرار دارد که به تعداد الزم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری خواهد داشت.  دادسرایدر رأس  

 دیوان عالی کشور: دادسرای 

ن عالی کشور قلمرو صالحیت  همچون دیوا   در حال حاضر دیوان عالی کشور در تهران مستقر بوده و شعبی نیز در شهرهای مشهد و قم دارد و
دیوان عالی کشور، به    دادسرای دادستانی کل کشور نیز در معیت دیوان عالی کشور در تهران مشغول انجام وظیفه است.    آن تمام کشور است.

سال توسط رییس قوۀ قضاییه و بعد از مشورت رییس    5شود، دادستان کل کشور از قضات مجتهد به مدت  ریاست دادستان کل کشور اداره می
معاون اول، معاون قضایی، معاون سیاسی و    دارای کل کشور    دادستان  شود.قوۀ قضاییه با قضات دیوان عالی کشور به این ِسمت منصوب می 

 تعدادی دادیار است. 

 وظایف و اختیارات دادستان کل کشور:

 «ق.آ.د.ک  288»م  ب و نظامیی عمومی و انقالنظارت بر کلیۀ دادسراها .1
مادۀ    2و    1عمومی و انقالب و نظامی سراسر کشور »تبصرۀ    یهادادستان و تغییر شغل و محل خدمت    جاییجابه پیشنهاد انتصاب،   .2

 « ق.آ.د.ک 289
 « ق.آ.د.ک 289به رییس قوۀ قضاییه »مادۀ  و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها جاییجابه پیشنهاد انتصاب،  .3
 « ق.آ.د.ک 290طرح دعوا و پیگیری نسبت به اموال و منافع عمومی »م  مکلف به  .4
 «.د.کق.آ 291اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات الزم جهت تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤوالن کشوری »مادۀ  .5
 « ق.آ.د.ک 292م ممنوعیت خروج اشخاص از کشور » .6
 «ق.آ.د.ک  420ای دیگر »م ای به حوزه احالۀ پرونده از حوزه پیشنهاد  .7
 « ق.آ.د.ک 471درخواست نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه »م  .8
 « ق.آ.د.ک 471ویه »م شرکت در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت ر  .9

 ق.آ.دک«  475درخواست تجویز اعادۀ دادرسی از دیوان عالی کشور نسبت به احکام صادره قطعیت یافته از محاکم »م  .10
 « ق.آ.د.ک  477العاده از رییس قوۀ قضاییه »م اعادۀ دادرسی فوق  یزتجو درخواست  .11
 ق.ا«  164اعالن نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قضات »اصل  .12
 قانون نظارت بر رفتار قضات«  7های عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان »م صدور کیفرخواست نسبت به تخلف اعضای دادگاه .13

 اختصاصی:  دادسراهای

 نامه تشکیل شده است. ویژۀ روحانیت طبق آیین  دادسرایویژۀ روحانیت:  دادسرای 

 های ویژۀ روحانیت« نامۀ دادسراها و دادگاهآیین  2خواهد شد. »مادۀ دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب  ✓
بود.  ✓ خواهد  منصوب  دادستان  عهدۀ  به  دادسراها  همه  نظارت  و  ریاست  دادگاهآیین  3»مادۀ    مسؤولیت،  و  دادسراها  ویژۀ نامۀ  های 

 روحانیت« 
 است.  فاقد بازپرس  این دادسرا  ✓
 ختیارات قوۀ قضاییه است.ریاست، نظارت و بودجۀ این دادسرا خارج از ا  ✓
از: دادستان، معاون   ✓ امور  ارشتشکیالت هر دادسرا عبارت است  و  اداریئی،  اجرا اد، معاون تحقیقات  تعداد کافی   مدیر  به  و  و مالی 

 های ویژۀ روحانیت« نامۀ دادسراها و دادگاهآیین  6مادۀ اداری »دادیار و کادر 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ها ارسال کنید رساناز طریق پیام تان را درخواستپیام بدهید یا  09352213175به  های حقوقیآزمونجزوات  افتیجهت در   ؛دکتر امید مالکریمی کیفری جزوه آیین دادرسی 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

13 

به کلیۀ   ✓ ا   جرائم این دادسرا صرفًا  امنیت عمومی در صورتی که طرف  عمال خالف شأو  به  اختالفات محلی مخِل   روحانیون، کلیۀ  ن 
 نماید. اختالف روحانی باشد و همچنین اموری که از سوی مقام رهبری ارجاع گردد، رسیدگی می

 . ق.آ.د.ک  578مادۀ نیروهای مسلح«:  دادسرای نظامی » دادسرای 

 شود.تشکیل می   مرکز هر استاننظامی، در  دسرایدا  ✓
 شود.ناحیه تشکیل می نظامی   دادسرایدر صورت نیاز،  هان اشهرستدر  ✓
 شود. نظامی نواحی به تشخیص رییس قوه قضائیه تعیین می دادسرایحوزۀ قضائی   ✓

 « ق.آ.د.ک  285»مادۀ ویژۀ نوجوانان:  دادسرای 

 ست. عمومی و انقالب ا   دادسرای ای از شعبه این دادسرا  ✓
 باشد. سرپرست آن یکی از معاونان دادستان می  ✓
 باشد.مقام تحقیق در آن بازپرس می  ✓
 آید. سال در این دادسرا به عمل می 18تا  15افراد  جرائم تحقیقات مقدماتی  ✓
آنان به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی   جرائم را مرتکب شوند، به   8یا    7م درجۀ  ئمنافی عفت و جرا  جرائمسال    18تا    15هرگاه افراد   ✓

 شود.می
نبا  ژهیو  یدادسرا  ✓ را  ا   یتلق  یاختصاص  یدادسرا   کی   د ینوجوانان  بلکه  شعبه   ن یکرد،  دادسراها  یتخصص   یا دادسرا  و    ی عموم  یاز 

 انقالب است 
 

 دادسراهای تخصصی: 

  جرائم کارکنان دولت،    جرائم   دادسرایاز قبیل    (نه اختصاصی)  تخصصی«: »به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای  ق.آ.د.ک  25»مادۀ  
 شود.«شهرستان تشکیل می دادسرای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر  ایرایانه مربوط به امور پزشکی و دارویی،  جرائمامنیتی، 
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 تعقیب مرتکب است. گام دوم در دادرسی تعقیب مرتکب: 

تعزیری  بازپرس است، استثنائاتی چون مجازات   تحقیق و مقام    داستان  تعقیب دانستیم که مقام    قانونی شروع به تعقیب:  جهات های 
احکام، اما کلیت موضوع با داستان در ارتباط است. اولین مطلب آن است که دارا   یاجرا ارتباطی به دادستان ندارد، مگر در هنگام    8و    7درجه  

تعقیب از جهات قانونی    برای  ق.آ.د.ک  64  های شخصی نیست، به همین خاطر مادۀو تعقیب   عمال سلیقهقضایی هرگز دلیلی بر ا   بودن سمت 
در   این مصادیق  نموده است.  از مادۀ  شده   مورد معرفی   5یاد  پنجم  تمثیل مطرح شده    ق.آ.د.ک   64اند؛ که مورد  باب  از  چنان دست  هم چون 

 قانونی که هر یک شرح تفصیلی دارند به شرح ذیل است:  جهات با این اوصاف  دادستان را باز گذاشته است،

 الف ـ شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
 مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن  ارش« گزضابطان دادگستری »ضابط عام، ضابط خاص، ضابط نظامی ارش ب ـ گز

 پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس 
 ت ـ اظهار و اقرار متهم 

 الع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر ث ـ اط

 شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

مهم  و  »مدعی  اولین  کند،  مطالبه  را  وارده  زیان  و  ضرر  جبران  شاکی  هرگاه  است.  شاکی  شکایت  تعقیب،  به  شروع  جهات  از  جهت  ترین 
 شود. خصوصی« نامیده می

انواع دادسرا

دادسرای 
ردیوان عالی کشو

یدادسرای اختصاص
دادسرای ویژۀ روحانیت

دادسرای نظامی
دادسرای

عمومی و انقالب

یدادسرای تخصص

دادسرای جرایم 
کارکنان دولت

دادسرای جرایم امنیتی

دادسرای جرایم مربوط
یبه امور پزشکی و داروی

دادسرای جرایم رایانه ای

یدادسرای جرایم اقتصاد

دادسرای ویژۀ نوجوانان
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 شویم: اصطالح مواجه می 3با  ق.آ.د.ک 10عنوان شاکی و مدعی خصوصی با یکدیگر متفاوت است، در مادۀ  2 ✓
 دیده: شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است. بزه  •
 کند.صالح امر تعقیب را مطالبه میشاکی خصوصی: شخصی که به موجب شکواییه از یک مقام ذی  •
 کند. صالح با رعایت تشریفات تقاضای جبران ضرر و زیان وارده را میقام ذی مدعی خصوصی: شخصی که از م •

 باشند. باشند و برخی هم مدعی خصوصی نمی ها مدعی خصوصی میباشد، برخی از شاکی هر مدعی خصوصی شاکی هم می ✓

کند، در امور کیفری تا حد امکان از تشریفات پرهیز شده است، به همین دلیل  شاکی به موجب شکواییه شکایت خود را مطرح می شکواییه:  
 داند، در صورتی که دادخواست یک فرم چاپی مخصوص است. ثبت شکایت کافی می  برای گذار ِصرف یک برگه قانون 

 ی از قرار ذیل باشد: شرایط دارایباید  ق.آ.د.ک  68 شکواییه یا همان عرض حال طبق مادۀشکواییه:   شرایط

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و    –الف  
 شاکی کد پستی)ایمیل(، شماره تلفن ثابت و همراه و   نگارپیام امکان نشانی  در صورت 

 وضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم م –ب 

 ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی  –پ 

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

 عنه یا مظنون در صورت امکانمشخصات و نشانی مشتکی –ث 

شود. منظور از موضوع شکایت، یک واقعه یا رخداد است، نه عنوان به موجب بند »ب« در شکواییه الزم است »موضوع شکایت« قید   ✓
نیست که عنوان مجرمانۀ عملی را که مدعی وقوع آن علیه خود است تعیین نماید و حتی به    موظفبه عبارت دیگر، شاکی  ؛  مجرمانه

 عِی ای که مد  قضیه   شاکی باید موضوِع صالح او نیست چنین کند تا از عواقب احتمالی انتساب صریح جرمی به دیگری در امان بماند.  
نه بر  عَ کیشتَ بیان نماید، پس از آن تشخیص و تطبیق عنوان مجرمانه با عمِل مُ   را   خود است   لیهِ آن عَ   در جریاِن   ه نا مجرم  عمِل   وقوِع 

نیز، مقام مزبور توسط شاکی  تعیین آن  با فرض  از وصفی که شاکی    ملزم  عهدۀ مقام قضایی است.  تبعیت    عمل مورد نظر  برایبه 
 برگزیده، نیست. 

قانون   ✓ نظر تشخیص  از  تاریخ وقوع جرم  بند »ب« ذکر  بما در  بر عمل متهم )مسألۀ عطف  قانون( و محاسبۀ مرور  سبق حاکم  نشدن 
)مسألۀ  رسیدگی  به  صالح  قضایی  مرجع  تشخیص  لحاظ  از  جرم  وقوع  محل  ذکر  و  جرم(  بودن  پذیر  زمان  مرور  صورت  )در  زمان 

 محلی( حائز اهمیت است.صالحیت 
تابع قانونی هستند که در زمان   جرائم در مورد لزوم ذکر تاریخ وقوع جرم باید به این مطلب توجه داشت که به عنوان یک اصل کلی،   ✓

  ء شود )و حتی صریحًا هم جرا اال حاکم است و اگر بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم، قانون جدیدی وضع و الزم  هاآنارتکاب  
اند،  ء شدن آن ارتکاب یافته جرا اال اعمال شود که پس از تاریخ الزم  یجرائم قانون سابق را نسخ نماید(، قانون جدید فقط باید در مورد  

مانند. در این حال، نباید تصور نمود که  ء شدن قانون جدید، تحت حاکمیت قانون سابق باقی می جرا اال ارتکابی قبل از الزم   جرائمولی  
یابند، ولی است که پس از تاریخ نسخ ارتکاب می  ی جرائمنسوخ قابلیت استناد ندارد، زیرا نسخ یک قانون، مانع حکومت آن بر  قانون م

ای شکل گرفته که از آن به  قاعده  یادشده مانند. از اصل  اند، تحت حکومت قانون سابق باقی می که قبل از این تاریخ واقع شده  یجرائم
 شود. نشدن قانون( یاد میقانون در گذشته )یا عطف بماسبق  ر عنوان قاعدۀ عدم تأثی

شده است که اوراق چاپی را تهیه و در اختیار مراجعان قرار دهد، در صورتی که    مکلف شکواییه فرم مخصوصی نیست، اما قوۀ قضاییه   ✓
 استماع شکایت وجود ندارد.  برایشخصی شکواییه خود را در این فرم مخصوص تنظیم نکند، منعی  

تعقیب    برای... مواردی است که    68ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه »موارد ذکر شده در مادۀ    8/6/93مورخ    1324/93/7نظریۀ شمارۀ   ✓
دادگاه رسیدگی  دادسرا،  تحقیقات  قانون متهم،  )ولی(   ... است  ضروری  کشور  عالی  دیوان  حتی  و  ضمانت ها  نیز  یاجرا گذار    برایی 
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مادۀ  برطر  نواقص  نمی   68ف کردن  و  نکرده  را  ذکر  ماد، شکواییه  این  در  موارد مذکور  از  مورد  یا چند  یک  تکمیل  به علت عدم  توان 
 بایگانی کرد یا نادیده گرفت.« 

در دعاوی کیفری    ،باشد، برخالف دعاوی حقوقی ریال می   000/100باشد و در حال حاضر  امور کیفری هزینۀ دادرسی ثابت می  برای ✓
 شود. پرداخت آن معاف می باشد از ناتوان از پرداخت هزینۀ دادرسی  ، ر شخصاگ
 باشد. دادستان که مقام تعقیب و همچنین ضابطان می  برایپذیرش شکواییه یک تکلیف  ق.آ.د.ک  69و  37بر اساس مواد  ✓
 باشد.وقت می  در همهشکایت کتبی و شفاهی  قبول   به  مکلف، دادستان ق.آ.د.ک  69به موجب مادۀ  ✓
 رسد.مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می، شکایت شفاهی در صورت شدنفراموشاما به دلیل    ✓
 شود. ق.م.ا )بخش تعزیرات( جرم تلقی می  597ربط، عمل آنان به موجب مادۀ در صورت عدم پذیرش شکایت توسط مقامات ذی  ✓

 ( ق.آ.د.ک 71 و   70دیدۀ محجور: )مواد بزه 

 ق.آ.د.م:  70مادۀ  توضیح

مادۀ   اول  به  ق.آ.د.ک  70حالت  منوط  کیفری،  تعقیب  بزه   شکایت شاکی: هرگاه  و  ولی  محجوردیده  باشد  و  یا   باشد  باشد  نداشته  قیم    یا 
تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب   به محجور شود   دیده به ولی یا قیم دسترسی نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرربزه 

 کند.را تعقیب می  امر کیفریتعیین و یا خود   قیم موقتعنوان قیم دادستان شخصی را به 

  مداخله یا    مرتکب جرم شده باشد: در صورتی که ولی یا قیم خود    شکایت شاکی : هرگاه تعقیب کیفری، منوط به  ق.آ.د.ک   70مادۀ    حالت دوم 
 کند. تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می  قیم موقتعنوان شخصی را به  دستان دا در آن داشته باشد: 

او به عللی از قبیل    قیمو یا    ولی،  دیدهبزه باشد: در مواردی که    شکایت شاکی: هرگاه تعقیب کیفری، منوط به  ق.آ.د.ک  70حالت سوم مادۀ  
 کند. تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می   موقت  قیم عنوان شخصی را به  دادستان : قادر به شکایت نباشدبیهوشی 

باشد: شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی    شکایت شاکی: هرگاه تعقیب کیفری، منوط به  ق.آ.د.ک  70حالت چهارم مادۀ  
تا    توجه ضرر به محجور شودیا    ت وقتنصب قیم نیز موجب فوو    دیده به ولی یا قیم دسترسی نداشته باشد بزه  یا  ولی یا قیم نداشته باشد دارد:  

 کند.را تعقیب می  امر کیفری و یا خود  تعیین قیم موقتعنوان شخصی را به  دادستان : نصب قیمیا   حضور و مداخله ولی یا قیم

 : ق.آ.د.ک 71توضیح مادۀ 

ولی قهری یا سرپرست  باشد و    مجنونا  ی  طفلدیده  : هرگاه تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است: اگر بزه ق.آ.د.ک   71حالت اول مادۀ  
یوَ قانونی او با وجود مصلحت مُ   کند.را تعقیب می موضوع : دادستان لیه اقدام به شکایت نکندعَ ل 

دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا  : هرگاه تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است: بزه ق.آ.د.ک  71حالت دوم مادۀ  
 کند. کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می

 : ق.آ.د.ک 71و  70نکات مربوط به مواد 

اهلیت   ✓ )  برایمالک  قانونی  بلوغ  و    برای تمام قمری    سال  9طرح شکایت کیفری، سن  تمام قمری    15دختران  پسران(    برایسال 
است، مگر اینکه جرم جنبۀ مالی داشته باشد )مثاًل صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی یا ترک انفاق پدر نسبت به فرزند( که در  

او   برای و مالک حکم مقرر در تبصرۀ مادۀ فوق، تعیین قیم موقت    3/10/64مورخ    30وحدت رویه شمارۀ    رأی این صورت با توجه به  
 ضروری است.

نیست که در مورد جنایت بر اشخاص و صاحبان حِق     92ق.م.ا مصوب    356عام مادۀ فوق، ناسخ حکم خاص مندرج در مادۀ    حکم ✓
 وجود ندارد.  هاآن تعیین قیم اتفاقی در مورد   بهقصاص وضع شده و در صورت فقدان ولی، نیاز  

 ریک یا معاون در جرم باشند. تفاوتی ندارد که ولی یا قیم مباشر، ش  ، ولی یا قیم مرتکب جرم بودِن در  ✓
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 حقوق شاکی: 

اش را تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله : »شاکی میق.آ.د.ک  100حق حضور در تحقیقات مقدماتی: صدر مادۀ   .1
 اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، ... .« 

و   .2 مادۀ    اخذ حق مطالعه  تبصرۀ  پرونده:  اوراق  برخی  یا    100تصویر  بازپرس مطالعه  درخواست شاکی، چنانچه  ق.آ.دک: »در صورت 
کند. این  دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می

العاده به  در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق   اعتراض قابل ف سه روز  شود و ظر قرار، حضوری به شاکی ابالغ می
 اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.«

تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا  : »شاکی می ق.آ.د.ک  107حق درخواست تأمین خواسته: مادۀ   .3
 کند.«باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می  قبولقابل بر ادله  مبتنی 

شاکی ... که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق    برای: »بازپرس  ق.آ.د.ک  200حق داشتن مترجم: مادۀ   .4
 «کند....تعیین می 

تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق  شاکی ... که ناشنوا است یا قدرت    برای: »بازپرس  ق.آ.د.ک  201مادۀ  
 « کند.اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می

 رد مال: 

یه را  لَ عَ حکوم  شود، دادگاه باید عالوه بر تعیین مجازات، مَ یه محکوم بر رد عین مال میلَ عَ حکوم  در قانون مجازات، هرگاه ذکر شده باشد که: مَ 
  برای مال کند؛ اما در صورتی که در قانون مجازات حکم به رد عین مال عالوه بر مجازات تعیین نشده باشد، مدعی خصوصی  عیِن  محکوم بر رد  

 رد عین مال باید دادخواست تقدیم کند. 

 جبران ضرر و زیان: 

یابیم که در ابتدای امر باید شکواییه تنظیم شود، و بعد  ات و دیگر قوانین درمی با توجه به مقررات آیین دادرسی کیفری و با الهام از قانون مجاز 
اعالم  تقدیم شود، مگر مواردی که مقام دادستان  زیان  و  باشد.  دادخواست جبران ضرر  به    برایکنندۀ جرم  زیان  و  روش عمل    2جبران ضرر 

 شود:می

دهد، در این موارد جبران ضرر و زیان نیازمند تقدیم  حکم به رد مال می   ، مواردی که به ِصرف شکواییه مقام قضایی عالوه بر مجازات .1
 دادخواست نیست، مانند کالهبرداری، سرقت، تحصیل مال نامشروع، اختالس. 

باشد، مانند چک بالمحل، خرید اموال مسروقه، ترک انفاق،  مواردی که عالوه بر تنظیم شکواییه نیازمند تنظیم و ثبت دادخواست می .2
 ت در امانت و مواردی که در قانون اشاره به رد مال نشده است.خیان

تواند با آغاز تعقیب مدارک و اسناد خود را ارائه کند، اما این حق را دارد که تا  دیده از جرم می کند که زیان صریحًا اعالم می ق.آ.د.ک 15مادۀ 
 ختم دادرسی ضرر و زیان خود را با رعایت تشریفات مطالبه کند. 

شود عنوان ... در دادگاه کیفری مطرح می  : »مطالبۀ ضرر و زیان ناشی از جرم که2/12/71مورخ    582وحدت رویۀ شمارۀ    رأی مطابق  
حقوقی دعاوی  به  رسیدگی  شروع  دارد.  حقوقی  دادگاه  دعوای  با  در  دادخواست  دادن  مستلزم   ... هم  دادگستری  آن   شرایط های  قانونی 

 باشد.« می

یده الزامی به تنظیم دادخواست جهت  دتواند ...« این بدان معنا نیست که شاکی و زیان دیده از جرم می: »زیانق.آ.د.ک   15به موجب مادۀ  
 شود، نه یک تکلیف. مطالبه در مرجع کیفری ندارد، بلکه این یک حق قلمداد می

از حق خود عدول نموده، اما این انصراف به    اینجادیده در مواردی که دادخواست الزم است، اقدام به تنظیم دادخواست نکند در  اگر زیان 
 تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کند. معنای اسقاط حق نیست، چون می
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 شود.عین محکوم می   یه هم به مجازات و هم به رِد  لَ عَ حکوم  دیده از این جرم با تنظیم شکواییه، مَ مثال: با وقوع جرم سرقت، بزه 

گیرد و  کی خصوصی قرار می کند، سپس در جایگاه شا دیده از این جرم در ابتدا شکواییه تنظیم میمثال: با وقوع جرم خیانت در امانت، بزه 
 دهد: اقدام را انجام می  2پس از تحت تعقیب قرار گرفتن متهم، شاکی 

 کند. کند، که دادگاه کیفری به موجب این دادخواست رِد  مال را حکم میدادخواست مطالبۀ ضرر و زیان را تنظیم می  .1
 کیفری دیگر حق ورود به مطالبۀ ضرر و زیان را ندارد. کند، که دادگاه دادخواست مطالبۀ ضرر و زیان را تنظیم نمی  .2

   

 ضابطان  ارشگز 

تهیه و    بر اساس ضوابطو    بر خالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشدمعتبر است که    در صورتیضابطان    ارشگز  و مقررات قانونی 
 « ق.آ.د.ک 36. »مادۀ تنظیم شود

 ضابطان: ارششروط اعتبار گز 

م قضیه نباشد. بر خالف  .1  اوضاع و احوال و قرائن مسلَّ
 بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه شده باشد.  .2

 تعریف ضابط: 

آوری  در کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع   تعلیمات دادستان و    تحت نظارت که    مأمورانی هستند: »ضابطان دادگستری  ق.آ.د.ک   28مادۀ  
به موجب  تصمیمات قضایی،    یاجرا ی از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و  ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیر 

 .« کنندقانون اقدام می

 « ق.آ.د.ک 602و   29انواع ضابط: »مواد 

 که آموزش مربوط را دیده باشند.  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران داراندرجهو  افسران،  فرماندهانشامل ضابط عام: 

بند    وظایف به استناد  ایران مصوب    4مادۀ    8این نیرو  انتظامی جمهوری اسالمی  این شرح احصاء شده است:    27/4/1369قانون نیروی  به 
ـ مبارز  الف  از قبیل:  انتظامی محول است  به عهده نیروی  به عنوان ضابط قوه قضائیه  بر طبق قانون  ـ  »انجام وظایفی که  با مواد مخدر ب  ه 

 جرائم د ـ پیشگیری از وقوع جرم ه ـ کشف مبارزه با قاچاق ج ـ مبارزه با منکرات و فساد  

و تحقیق     بازرسی  ـ  اختفاء  و  و  از فرار  ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری  آثار و دالیل جرم ح  ـ    هاآنزـ حفظ  احکام    اجرا ط  ابالغ  و 
 قضایی«

شوند؛ از قبیل رؤسا،  شده ضابط دادگستری محسوب میمحول   وظایِف   در حدودِ   قوانین خاصکه به موجب    مأمورانیو    مقامات ضابط خاص:  
  بسیج   مقاومت  نیروی   معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه و مأموران

یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول  اسالمی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که بانقالب    پاسداران   سپاه  ه موجب قانون تمام 
 شوند. شود، ضابط محسوب می 

مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و    ضابط نظامی:
یافتن متهم و جلوگیری  جمع ادله وقوع جرم، شناسایی،  یا مخفی آوری  و  فرار  و  از  اوراق  ابالغ  او، تحقیقات مقدماتی،  تصمیمات    یاجرا شدن 

 کنند. قضائی به موجب قانون اقدام می

 وظایف ضابطان: 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ها ارسال کنید رساناز طریق پیام تان را درخواستپیام بدهید یا  09352213175به  های حقوقیآزمونجزوات  افتیجهت در   ؛دکتر امید مالکریمی کیفری جزوه آیین دادرسی 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

19 

 : ق.آ.د.ک  28طبق مادۀ 

 ،کشف جرم .1
 ، آوری ادله وقوع جرمحفظ آثار و عالئم و جمع  .2
 شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم،  .3
 مقدماتی،  تحقیقات  .4
 .تصمیمات قضایی یاجرا ابالغ اوراق و  .5

 « ق.آ.د.ک 44»مادۀ  ود:هغیرمشهود و مش جرائم وظایف ضابطان در 

 کنند.دستورهای الزم به دادستان اعالم می اخذکسب تکلیف و  برای( مراتب را غیرمشهود  جرائمبه محض اطالع از وقوع جرم )در  .6
، تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن مشهود  جرائم   در .7

تبانی،   یا  و  انجام می می   به عملمتهم  را  تحقیقات الزم  و  آورند،  و مدارِک   بالفاصلهدهند  به اطالع دادستان ست دبه  نتایج  را  آمده 
یا مط  می تلفن و سایر مشخصات  رسانند. همچنین چنانچه شاهد  باشد؛ اسم، نشانی، شماره  لعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته 

توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر  می   یدر صورت)نکته: ضابطان فقط    کنند. و در پرونده درج می  اخذ ایشان را  
 توسط وی وجود داشته باشد.(  مشهودارتکاب جرم 

 : ق.آ.د.ک 46  طبق مادۀ

 به دادستان اطالع دهند.  فوری نتیجه اقدامات خود را  مکلفندضابطان دادگستری  .8

 وظایف خاص ضابطان: 

مواد   در  آیین دادرسی    185و    184،  133،  61،  59،  58،  56،  54،  53،  52،  50،  49،  47،  38،  37،  35،  34وظایف خاص ضابطان  قانون 
 کیفری بیان شده است. 

 : »جرم در موارد زیر مشهود است:ق.آ.د.ک  ۴۵مادۀ مشهود:  جرائم 

آثار جرم را بالفاصله پس از  الف ـ در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بالفاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا  
 وقوع مشاهده کنند. 

ـ بزه  ناظر وقوع جرم بوده ب  یا بیشتر که  نفر  یا دو  به عنوان مرتکب معرفی  دیده  را  از آن، شخص معینی  یا بالفاصله پس  اند، حین وقوع جرم 
 کنند. 

هم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز  پ ـ بالفاصله پس از وقوع جرم، عالئم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف مت 
 گردد.

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

ن حال یا بالفاصله پس از وقوع جرم، ورود  جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در هما  ث ـ
 مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. 

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

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

 آوری است. و عالیم و آثار ارتکاب جرم قابل جمع  تشخیص قابلوقوع، مرتکب آن جرم مشهود جرمی است که به راحتی پس از  ✓
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  با آوردن قید   ۴۵اما مقنن در بندهای ب تا ج ماده    ذاتًا جرم مشهود نیست که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری به وقوع نپیوندد،    جرمی
 مشهود را بیان کرده است. در حکمکه بیانگر گذشت زمان اندکی از وقوع جرم است، جرائم  « بالفاصله»

... کلیۀ افرادی است که    45ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: »منظور از شخص ساکن، در بند )ث( مادۀ    23/4/93مورخ    93/7/ 963نظریۀ شمارۀ  
اما  ؛  دیده واقع شده باشند یا خیرت دائم یا موقت سکونت دارند، اعم از اینکه بزه صور   به در محل موردنظر در ماده )منزل یا محل سکنای افراد(  

آپارتمانی و نظایر آن را شامل نمی افرادی نظیر همسایگان در مجتمع آپارتمان  های  از  اینجا تنها شامل آن قسمتی  گردد و در فرض قضیه در 
هی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط و مانند  اما بدی؛  ربط دارد گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی می

اختصاصی سهیم می  اعتبار سکونت در قسمت  به  اماکن  این  افرادی که در  شده و مشمول شخص    ساکن شناختهباشند،  آن رخ دهد، کلیۀ 
 باشد.« ... می  45ساکن مذکور در بند )ث( مادۀ 

نمایند ولی قبل اقدام به این کار بنابر ماده    ارشپس از اطالع از وقوع جرم، آن را به دادسرا گزستری موظفند  ضابطان دادگمشهود،  در جرائم  
تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا    ...»  ق.آ.د.ک   44

 ...« رسانند می  دادستان آمده را به اطالع دست به  دهند و بالفاصله نتایج و مدارِک آورند؛ تحقیقات الزم را انجام میمیتبانی، به عمل 

  برایای است که اگر  اندازه  بهمشهود  تر از اطالق دارد و بدین معنی که اختیارات ضابطان در جرائم  »تمام اقدامات« در ماده فوق داللتی قوی 
با دیگران الزم باشد، حتی می له جرم و جلوگیری از  حفظ آثار و اد  توانند بدون اجازه مالک وارد منزل او شوند و دست به  فرار متهم یا تبانی او 

نیازی به کسب    مشهود اعمال این اختیارات در جرائم    برای تفتیش محل بزنند، اشخاص یا اشیاء را بازرسی کنند و یا حتی متهم را جلب نمایند.  
و بازرسی اشخاص و اشیاء    هاآنورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش    برای اجازه قبلی از مقام قضایی نیست و لزوم اجازه مقام قضایی  

سته و تفتیش  مقرر کرده: )ورود به منازل، اماکن تعطیل و ب  ق.آ.د.ک  55است. همانطور که قانونگذار در ماده    غیر مشهود محدود به جرائم  
تحقیقات را به طور کلی    یاجرا با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی    غیرمشهود، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم  هاآن

 به ضابط ارجاع داده باشد.( 

توانند اقدامات روندان میتمام شه  شرایطبینی نموده است که در صورت وجود این  ی را پیششرایطمقام مقنن    ق.آ.د.ک   45در تبصرۀ مادۀ   ✓
 از قرار ذیل است: شرایط جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. این  برایالزم را  

 جرم به صورت مشهود رخ دهد.  •
 در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری،  •
 ( این قانون باشد. ۳۰۲جرم از مصادیق بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) •
 اختیار به تمام شهروندان اعطاء شده است. این  ✓
 ندارند.   تکلیفی شهرونداناست نه الزامی، به عبارت دیگر  اختیاریمداخله شهروندان به صورت  ✓
 در حدود حفظ صحنۀ جرم است.  شهروندانمداخله  ✓
 موجب مجازات سلب حیات  جرائم: 302بند »الف« مادۀ  ✓
 موجب حبس ابد  جرائم : 302بند »ب« مادۀ  ✓
 علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن  عمدی: جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات  302« مادۀ بند »پ ✓
 : جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و باالتر 302بند »ت« مادۀ  ✓

 

 غیرمشهود است.   جرائم  در سایر مواردمشهود اشاره نموده است،  جرائم به  ق.آ.د.ک  45مادۀ غیرمشهود:  جرائم 

✓  

 اصل عدم دستگیری اشخاص:
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 کند... .« می معین  قانون  که و ترتیبی  حکم  دستگیر کرد مگر به  توانرا نمی  کسیچ ه» اصل سی و دوم قانون اساسی:

تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و    برای ، نگهداری متهم  مشهود  جرائمچنانچه در    استثناء: 
  توانند نمی، ضابطان  درهرحالاتخاذ تصمیم قانونی به اطالع دادستان برسانند.    برای به طور کتبی به متهم ابالغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری  

 « ق.آ.د.ک 46د. »مادۀ  نظر قرار دهن بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت 

تکمیل تحقیقات   برایمشهود و آن هم در صورتی که نگهداری متهم   جرائمفقط در   ضابطان تکلیف ضابطان در صورت نگهداری متهم:
 نظر قرار دهند:   تحتذیل  شرایط توانند متهم را با رعایت ضروری باشد، می 

 و به طور کتبی به متهم ابالغ و تفهیم کنند.  بالفاصلهضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را  .1
تواند تا پایان مدت تحت نظر به  اتخاذ تصمیم قانونی به اطالع دادستان برسانند. اعالم این امر به دادستان نمی  برایمراتب را فوری   .2

باید به همراه ذکر مش امر  این  بلکه  افتد،  او حداکثر ظرف یک ساعت به دادستان تأخیر  خصات متهم و علت تحت نظر قرار گرفتن 
باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا   نیز نظر قرار دادن متهم در خارج از اوقات اداری تحتاعالم گردد، حتی در صورت  

 قاضی کشیک اعالم شود. 
بازجویی از متهم حاکی از توجه دالیل اتهام به    چنانچه نظر قرار دهند.    بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت   توانندنمی ضابطان   .3

نظر، ضابطان مرتکب جرم او باشد، وی باید جهت تعیین تکلیف به دادسرا اعزام گردد، در غیر این صورت یعنی ادامۀ نگهداری تحت 
 ق.م.ا قابل مجازات خواهند بود.  583اند و طبق مادۀ توقیف غیرقانونی شده 

ضابطان دادگستری مکلفند که به متهم مساعدت کنند که به وسیله تلفن یا هر    مراتب دستگیری فرد باید به اطالع خانوادۀ او برسد .4
گاه نماید، مگر آنکه بنا به ضرورت تشخیص   ه شخص تحت  دهند کوسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آ

زیرا به    اخذ دستور مقتضی به اطالع مقام قضایی برسانند  برای ن صورت باید مراتب را  یا   ر نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که د
نماید که در موارد ضروری نیز به  مادۀ واحدۀ قانون حقوق شهروندی: »اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می  5موجب بند  

ترتیب و  خانواده حکم  و  شود  ارسال  قضایی  صالح  مراجع  به  پرونده  مقرره  مهلت  ظرف  و  است  گردیده  معین  قانون  در  که  باشد  ی 
 دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.« 

تضمین حضور متهم، از او تأمین بگیرند و   برای توانند  در خاتمه باید به یک ممنوعیت مهم هم اشاره نمود: )ضابطان دادگستری نمی  .5
 توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند.( ختیار در صالحیت انحصاری مقام قضایی است و مقامات قضایی نیز نمی این ا 

 اعالم و اخبار مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

 « ق.آ.د.ک 65اعالم جرم: »مادۀ  شرایط

 کننده خود ناظر وقوع جرمی بوده باشد. اعالم .1
 گذشت باشد. غیرقابل  جرائمجرم مذکور از  .2
 قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد.  .3

 «: .د.کآ . 67: »مادۀ مشخص نیست  هاآن دهندگان و نویسندگان ارش هایی که هویت گز ها و نامه ارش گز 

 تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه: ها نمی و نامه  ارشاین گز

 ها داللت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی است.ها و نامه ارشگز .1
 کند.شروع به تعقیب کفایت می   برایها همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان  ها و نامه ارشگز .2

 

 وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس: 
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باید   ✓ مشهود شده، همچنین  جرم  ساختن  محدود  موجب  بازپرس«  یا  دادستان  برابر  »در  بازپرس    جرائمقید  یا  دادستان  برابر  آن  در 
 به وقوع پیوسته باشد. حوزۀ قضایی 

ت مذکور  رود که مقاماشروع به تعقیب به شمار می   برای قانونی    جهاتهنگامی وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس، یکی از   ✓
در حین انجام وظیفه )در دادسرا یا در هنگام حضور در صحنۀ وقوع جرمی دیگر( باشند و مشاهده وقوع جرم مثاًل در هنگام مرخصی 

تواند از طریق بند »ث«: »اطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر« موجب  شود. چنین فرضی مییا تعطیالت را شامل نمی 
 هم گردد. شروع به تعقیب مت 

 اظهار و اقرار متهم: 

خصوص   )  ی جرائمدر  دارند،  عمومی  جنبۀ  می گذشتغیرقابل   جرائم که  مرتکب  اقرار  با  بنا(  کرد،  شروع  را  تعقیب  در  برایتوان    جرائم ن 
تحقیقات مقدماتی را شروع   است پس از تشریفات قانونی  موظفکند و مقام قضایی  شروع به تعقیب کفایت می   برایاقرار متهم    گذشتغیرقابل 

 نماید. 

 اطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر: 

 به تعقیب متهم است.  و مکلفشخص دادستان به هر طریق دیگری که از وقوع جرم مطلع شود، از جهات تعقیب محسوب شده 

 

 موانع تعقیب: 

 شود.یب، دادستان مکلف به تعقیب مظنون است. در برخی مواقع تعقیب با موانعی مواجه میبه مجرد وقوع جرم و با وجود جهات تعق

 سازند، مانند اناطه، مصونیت و جنون. گاهی اوقات موانع مذکور به طور موقت تعقیب را متوقف می  موانع موقتی تعقیب: 

 گویند. مر دیگر را اناطه می توقف رسیدگی در دادگاه کیفری و اظهارنظر دادگاه حقوقی بر ثبوت ا اناطه: 

 رسیدگی به آن مهم است. برای در اناطه صالحیت دادگاه حقوقی موضوعیت ندارد بلکه »عدم صالحیت مرجع کیفری«  ✓
 باشد. فری وابسته به امور حقوقی باشد و آن امور توأم با شک و تردید  گیرد که اثبات امر کیاناطه زمانی صورت می ✓
شود تا دادخواست حقوقی خود را ثبت کند، در صورتی که امر حقوقی نفع به مرجع حقوقی فرستاده می با صدور قرار اناطه، شخص ذی  ✓

 کند.اتخاذ می  دهد و تصمیم مقتضیادامه می پیگیری نکند، مقام قضایی دادگاه کیفری به رسیدگی 
اناطه   نفع یک ماهذی   برای  ق.آ.د.ک   21مادۀ   ✓ قرار  ابالغ  تاریخ  آیین دادرسی مدنی   از  قانون  با  نموده است که محاسبۀ آن  تعیین  را 

 است.
 شود.نفع عذر موجه داشته باشد این مدت نقض می در صورتی که شخص ذی  ✓
 باشد. می کق.آ.د.   178گانۀ مندرج در مادۀ  عذر موجه، مصادیق شش  جهات ✓
به موضوع مذکور در صالحیت مراجع غیرقضایی نظیر   ✓ یا کمیسیون  ی شورا اگر رسیدگی  از  حل اختالف  باز مورد  های ویژه هم باشد 

 موارد صدور قرار اناطه خواهد بود. 
 شود.حقوقی به صورت معلق متوقف می  رأیشود و تعقیب تا صدور با صدور قرار اناطه پرونده به صورت موقت بایگانی می  ✓
 مرور زمان معلق است. عبارتیکند، به حقوقی جریان دارد و به هیچ وجه مرور زمان را حاصل نمی  رأی این توقیف تا زمان صدور  ✓

 شود:حالت ذیل صادر می 3به اناطه از سوی مقامات قضایی:  

 در صورت صدور قرار اناطه از جانب دادیار: نظر دادستان جاری است. .1
شود؛ دادستان یا موافق و یا مخالف قرار اناطه از جانب بازپرس  می  اخذدر صورت صدور قرار اناطه از جانب بازپرس: نظر دادستان   .2

 حل اختالف با دادگاه صالح است.  باشد که در این موردمی
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 در صورت صدور قرار اناطه از جانب دادرس دادگاه: دادرس دادگاه در صدور قرار اناطه مستقل است. .3

 صورت صدور قرار اناطه الزم است که جهت اعتراض آن نیز لحاظ شود.  در اناطه:  اعتراض به

 اعتراض به قرار اناطه باید توجه داشت که:  برای

مگر اینکه دادگاه صالح، دادگاه کیفری  در دادگاه صالح است.    اعتراضقابل روز    10ور قرار اناطه در دادسرا: ظرف مدت  در صورت صد  .1
ن صورت دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی ی ا   ر که دیک یا انقالب باشد و این دادگاه در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد  

 «ق.آ.د.ک  270م »اعتراض است. 
یا    در دادگاه تجدیدنظر   اعتراضقابل روز    20ظرف مدت  با توجه به مجازات قانونی عمل،  در صورت صدور قرار اناطه در دادگاه بدوی:   .2

 « ق.آ.د.ک 427. »م  دیوان عالی کشور خواهد بود
 در دادگاه تجدیدنظر: قرار اناطه قطعی است.در صورت صدور قرار اناطه  .3

 
 هستند.  مستثنااز شمول قرار اناطه  اموال منقول  ✓

 

قانونمصونیت:   سوی  از  شغلی  اهمیت  دلیل  به  مقامات  از  برخی  بودن،  امان  در  یعنی  کنوانسیون مصونیت  بعضی  یا  مصونیت  گذار  از  ها 
کند، چون شخص به دلیل مصونیت داشتن با افراد دیگر  دادرسی را تا مقطعی متوقف می برخوردارند، مصونیت مانع موقتی است که تعقیب و  

تعویق در تعقیب و محاکمه   یا  بلکه به معنای تأخیر  برداشت ناصواب شود که مصونیت به معنای عدم محاکمه است،  نباید  اما  متفاوت است، 
 است.

 انواع مصونیت:

چون  مند هستند، یعنی در صورت ارتکاب جرم،  هاز مصونیت بهر   ا و اهمیت شغلی آنانقضات به دلیل تصدی منصب قض مصونیت قضایی:  
 شود.دارند، تعقیب و دادرسی آنان با یک دادرسی مواجه می  مصونیت

بررسی و چنانچه دالیل   39مادۀ   را  قرار گیرد، دادستان موضوع  ارتکاب جرم عمدی  رفتار قضات: »هرگاه قاضی در مظان  بر  و    قانون نظارت 
آن، از دادگاه عالی   یاجرا صالح و  قطعی توسط مرجع ذی   رأیقرائن، داللت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور  

 نماید.« کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دالیل، تصمیم مقتضی اتخاذ می تقاضا می 

 قانون نظارت بر رفتار قضات«   39گیرد. »مادۀ صوت می  عمدی  جرائمتعلیق قاضی فقط در  ✓
 آورد.دادستان انتظامی قضات در صورت توجه اتهام به قاضی درخواست تعلیق را از دادگاه عالی انتظامی قضات به عمل می  ✓
 تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن  سومیک قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از   ✓

 قانون نظارت بر رفتار قضات«  42است. »مادۀ 
 است. دادگاه کیفری تهران ، رسیدگی به اتهامات دارندگان پایۀ قضایی ق.آ.د.ک  307طبق مادۀ  ✓
و   ✓ دادگاه  آیین  دادسرای قضات  مطابق  آنان  انتظامی  تخلفات  به  اما  دارند،  مصونیت  روحانیت  دادگاهویژه  و  دادسراها  ویژه  نامه  های 

 شود.روحانیت رسیدگی می 
 از مصونیت قضایی:  مستثنا شود؛ قضات مصونیت قضایی نسبت به همۀ قضات لحاظ می  ✓

 قضات شاغل در سازمان تعزیرات حکومتی در باب قاچاق کاال و ارز  .1
 موزان قضاییکارآ .2

مند هستند، چون نماینده مردم و حوزۀ انتخابی هستند باید در مجلس به  نمایندگان مجلس از یک مصونیت نسبی بهرهمصونیت پارلمانی:  
 شود:شرط ذیل مصونیت پارلمانی محقق می 2سهولت اظهارات خود را اعالم نمایند. در صورت وجود 
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 لفت در خصوص مصوبات مجلس باشد. اظهارات نماینده و اعالن موافقت یا مخا .1
 اظهار عقیده نماینده در صحن علنی مجلس باشد.  .2

شود که تعقیب کیفری نماینده مجلس منوط به اجازۀ قبلی مجلسی به این مصونیت در تعقیب کیفری، غیرقابل تعرض بودن گفته می 
 باشد که نماینده مزبور عضو آن است.

 اظهارات علنی خود، مرتکب جرم توهین یا افتراء شود؛ از مصونیت پارلمانی برخوردار نیست. ای در در صورتی که نماینده  ✓
آنان قائل نشده است، که    برایدر صورت ارتکاب جرم از سوی نماینده مجلس، خارج از ایفای وظایف نمایندگی مصونیتی    قانون  ✓

 ای مرتکب کالهبرداری شود. نماینده مانند اینکه ؛ هستند  تعقیبقابل در این حالت آنان 

ناپذیری نمایندگان سیاسی یک کشور به واسطۀ ارتکاب جرم در کشور دیگر. به موجب این نوع مصونیت در صورت  تعرض   مصونیت سیاسی:
 تعقیب و دستگیری  صالِح کشوِر محِل وقوِع جرم حِق ارتکاب جرم از سوی نماینده یا نمایندگان سیاسی یک کشور در کشوری دیگر، مقامات ذی 

 نماینده مذکور را ندارند. 

مورخ   ✓ سیاسی  روابط  دربارۀ  وین  مصونیت    1961کنوانسیون  نوع  آنان  اقامت  محل  سیاسی،  مأموران  مصونیت  مصونیت    هاآنبه  و 
ی و خدمه اشاره دارد.  بستگان مأموران سیاسی و کارمندان اداری و فن 

مورخ   ✓ کنسولی  روابط  دربارۀ  وین  تعقیب    1963کنوانسیون  و  بازداشت  و  توقیف  موارد  اعالم  مأموران کنسولی،  به مصونیت شخصی 
 کارکنان کنسولی و مصونیت قضایی آنان اشاره دارد.

نمایندگان دولت فرستنده در مأموریت    1969های مخصوص مورخ  های مأموریت کنوانسیون مزایا و مصونیت  ✓ به مصونیت شخصی 
ی و خدمه اشاره دارد. اداریاقامتگاه، مصونیت قضایی آنان، مصونیت کارمندان  مخصوص و شخص کارمند سیاسی، مصونیت  و فن 

ارتباط با آن باشد، از مصونیت  جرم مرتبط با وظایف او یا بی   ینکهاز ا و اعم  در کلیه جرائم، اعم از مهم و غیر مهم    مأمور دیپلماتیک ✓
 تحت تعقیب جزایی قرار داد و یا توقیف و بازداشت نمود.  او را توان برخوردار است و نمی

و کارکنان سیاسی هیأت دیپلماتیک، شامل بستگان مأمور سیاسی که اهل خانه او هستند به شرط    رییس مصونیت سیاسی عالوه بر   ✓
 شود. تبعه کشور پذیرنده نباشند، نیز میآنکه 

هستند، مشروط بر اینکه تبعه کشور پذیرنده یا مقیم دائم آن   هاآنکه اهل خانه    هاآنمأموریت و بستگان    کارمندان اداری و فنی ✓
 کشور نباشند از مصونیت برخوردارند. 

دائم    خدمه مأموریت ✓ مقیم  یا  پذیرنده  تبعه کشور  به  که  نسبت  نباشند،  از  آن  ناشی  مصونیت سیاسی    دارایوظایف    یاجرا اعمال 
 هستند. 

یا بازگشت از آن، چنانچه از کشور ثالثی عبور کند، در محل اخیر نیز از مصونیت   ✓ مأمور سیاسی در هنگام عزیمت به محل مأموریت 
 برخوردار است. 

تا زمانی    در صورتمصونیت سیاسی حتی   ✓ و  برقرار است  پذیرنده  که شخص در  وجود منازعه مسلحانه میان دولت فرستنده و دولت 
 برد ادامه دارد. مأموریت به سر می

که   ✓ مناسبی  انقضای مهلت  از  پس  یا  ترک کشور محل خدمت  زمان  از  این مصونیت  مأموریت  یافتن دوره  خاتمه  ترک محل    برایبا 
می  داده  مأمور  به  پخدمت  ک  ایان می شود،  مدتی  انقضای  یا  مأموریت  ترک محل  از  پس  مأمور    براییابد.  است،  بوده  کار الزم  این 

وظایف   یاجرا دیپلماتیک دیگر مصونیت نداشته و در برابر ارتکاب جرم قابل تعقیب است. البته وی نسبت به آن دسته از اعمالی که در 
باشد ولی نسبت به سایر اعمال، امکان تعقیب کیفری او و قابل تعقیب نمی   مصونیت بوده  دارایخود به عنوان مأموریت انجام داده  

 وجود دارد. 
مصونیت هستند و در جرائم مهم که    دارایفقط در مورد اعمالی که در مقام انجام وظایف کنسولی مرتکب شوند    مأموران کنسولی  ✓

 را توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود.  یمأمور کنسولتوان کند می به عنوان جنایات بزرگ یاد می  هاآن کنوانسیون از 
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از اهمیت برخوردار است تا مشخص شود که مرتکب در حین    هاآندر حقوق کیفری جنون دائمی و جنون موقت )ادواری( و تشخیص  جنون:  
  برای یا خیر؛ با این وجود مرجع تشخیص جنون، پزشک قانونی است و نظر هیچ مرجع دیگری سالمت عقالنی بوده است  دارایزمان وقوع جرم  

 مقام قضایی منشأ تصمیم قانونی نخواهد بود. 

به دستور باشد، پرونده    دیه پرداخت    برای در مواردی که پرونده در دادسرا منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شود ولی لزوم به تعیین تکلیف  

 شود. »نه کیفرخواست« جهت صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میدادستان 

تعقیب:   دائمی  تعقیب  موانع  دائم  صورت  به  موانع  دیگر  موارد  برخی  میدر  متوقف  در  را  خصوصی  شاکی  گذشت  مانند:    جرائم سازند، 
 ، فوت متهم و عفو و دیگر موارد.گذشتقابل 

 شود، مگر در موارد زیر: مجازات موقوف نمی ی اجراامر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین  تعقیب : »ق.آ.د.ک 13مادۀ 

 لیه عَ فوت متهم یا محکوم   –الف 

جنون

قرار موقوفی تعقیب(بجز دیه)سقوط کلیۀ مجازات ها حین ارتکاب جرم

پس از ارتکاب جرم و 
پیش از صدور حکم 

قطعی محکومیت

تأخیر و توقف تعقیب و 
رسیدگی

تا زمان افاقه

حدودی که جنبۀ حق اللهی 
.دارند

صی تعزیراتی که جنبۀ خصو
.ندارند

گیعدم تأخیر و تعویق رسید 

مجازات هایی که جنبۀ 
.حق الناسی دارند

قصاص

دیه

مضرر و زیان ناشی از جر 

حدودی که جنبۀ حق الناسی
دارند

صی تعزیراتی که جنبۀ خصو
دارند

پس از صدور حکم 
قطعی

ارندمجازات های تعزیری که جنبۀ غیرمالی داقهتعویق اجرای حکم تا زمان اف

اجرای حکم

حدود

قصاص

دیه

دمجازات های تعزیری که جنبۀ مالی دارن
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 گذشتقابل  جرائم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در  –ب 

 شمول عفو  –پ 

 نسخ مجازات قانونی  –ت 

 در قانون  شدهبینی پیششمول مرور زمان در موارد   –ث 

 در قانون  شدهبینی پیش توبه متهم در موارد   –ج 

 اعتبار امر مختوم«  –چ 

 شود.نمیسقوط دعوای عمومی منجر به سقوط دعوای خصوصی نکته: 

 

 لیه ع  فوت متهم یا محکوم  

در صورتی که جرم وقوع یافته مشمول مجازات حد و تعزیر باشد و متهم پس از شروع به تعقیب فوت شود، تعقیب متوقف خواهد شد و اگر جرم 
و پس از شروع به تعقیب، متهم فوت شود، تعقیب    (ق.م.ا   435با لحاظ منطوق و مفهوم مادۀ  ) وقوع یافته مشمول مجازات قصاص و دیه باشد  

شود، چون قرار موقوفی تعقیب زمینۀ صدور  شود و پل ارتباطی دادسرا با دادگاه قطع مید؛ پرونده با این قرار در دادسرا مختومه می شومتوقف می 
نمی  به وجود  را  مادۀ    اما؛  آوردکیفرخواست  تبصرۀ    ق.آ.د.ک  85طبق  به دستور دادستان  آن،    1و  دادگاه    برایپرونده  به  مقتضی  صدور حکم 

 . شودارسال می

 شود.می ساقط باشد، با فوت متهم   جزای نقدی اگر مجازات از نوع  ✓
 شود.می اجرا مصادرۀ اموال با فوت متهم نیز  ✓
 فوت شاکی یا مدعی خصوصی از موانع تعقیب نخواهد بود.  ✓

 گذشت قابل  جرائمگذشت شاکی یا مدعی خصوصی در 

 تصریح است.  یازمندن امری استثنایی و  جرمبودن یک  گذشتقابل است و  بودن جرائمگذشتیرقابل غبر  اصل  

ن گذشت صغیر، مجنون و محجور  برایاهلیت قانونی باشد؛ بنا  دارایدر اعالم گذشت باید    یشاکی خصوصگذشت نوعی استیفای حق است؛  
 فاقد اثر قانونی است. 

 شود.« صورت گذشت او موقوف می، فقط با شکایت شاکی شروع و در گذشتقابل  جرائم : »تعقیب متهم در ق.آ.د.ک 12مادۀ 

وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا    همگی و در صورت گذشت    منتقل، به وراث قانونی متضرر از جرم،  حق گذشتق.م.ا: »  102تبصرۀ مادۀ  
 گردد.«می موقوف مجازات  یاجرا 

 ق یافته باشد. تحق    یهلَ عَ ق  آن شرط یا معل  شود که صورتی ترتیب اثر داده می ق در گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معل  

 عدول از گذشت مسموع نیست. 

 برسد.  دادستان  ییدتأخود اعالم گذشت نماید، این امر باید به  علیهیمول از طرفچنانچه قیم اتفاقی بخواهد 

 های گذشت شاکی: حالت 

 شود.که مطلقًا مؤثر است: قرار موقوفی تعقیب صادر می یجرائمگذشت در  .1
 ثر است. که مطلقًا مؤثر نیست: گذشت بالا  یجرائمگذشت در  .2
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 که نسبتًا مؤثر است: از موجبات تخفیف است.  یجرائمگذشت در  .3

 ق.م.ا«   101اقسام گذشت: »مادۀ 

 شرط یا تقاضایی ندارد. ق: در این نوع گذشت شخص شاکی هیچ گذشت مطل

کنم در صورتی  مقید: اثر گذشت زمانی متصور است که شرط یا قید تعلیقی حاصل شود، مانند اینکه شاکی بگوید، از متهم گذشت می  گذشت
 الوکالۀ وکیل را بپردازد. که حق 

 ق.م.ا«  102تعدد متضررین از جرم: »مادۀ 

 شود.از آنان شروع می   هر یکتعقیب جزائی با شکایت  .1
 اند.کسانی است که شکایت کرده   تماممجازات موکول به گذشت  یاجرا موقوفی تعقیب، رسیدگی و  .2

 

 رویه را تجربه نموده است:  2نظام دادرسی کیفری ما  گذشتغیرقابل  جرائم از  گذشتقابل  جرائم تفکیک  برای ✓
 گذار است.با قانون  گذشتغیرقابل  جرائم از  گذشتقابل  جرائمضابطۀ قانونی: تفکیک  .1
 با قاضی است.  گذشتغیرقابل  جرائم از  گذشتقابل  جرائمضابطۀ قضایی: تفکیک  .2
گذشت به موجب قانون است.« پس طبق این تبصره ضابطۀ  قابل   جرائمتعیین  »  دارد:می   که بیان  ق.آ.د.ک  12اما به موجب تبصرۀ مادۀ   ✓

و متفاوت    یرمتغپذیرفته شده است؛ چون ضابطۀ قضایی بسته به نظر قضات    گذشتغیرقابل   جرائماز    گذشتقابل   جرائم تفکیک    برایقانونی  
 بود. 
الناسی فقط شاکی دعوا را آغاز کند، ادامه دهد با  یا حق   گذشتقابل   جرائمشود که در باعث می   گذشتغیرقابل از    گذشتقابل   جرائم تفکیک   ✓

در   اما  اختیار  اللهی  یا حق   گذشتغیرقابل   جرائمارادۀ خود مختومه کند؛  تعقیب است و جرم هم    درید این  نیست، چون دادستان مقام  شاکی 
 باشد. می گذشتغیرقابل 
به عبارتی دیگر؛ فایدۀ عملی  بازمی  گذشتغیرقابل   جرائماز    گذشتقابل   جرائمهم به تفکیک  یک کاربرد عملی هم دارد آن  گذشت ✓ گردد، 

 به شرح ذیل است:  گذشتقابل  جرائم شناخت 
 « ق.آ.د.ک 13م  شود. »صادر میقرار موقوفی تعقیب به موجب گذشت شاکی،  گذشتقابل  جرائم در  .1
 « ق.آ.د.ک 79کند. »م   ترک تعقیب تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ، شاکی می گذشتقابل  جرائم در  .2
 « ق.آ.د.ک 192م شود. »رسیدگی می ترافعی صورت االمکان به تحقیق از شاکی و متهم در دادسرا حتی گذشتقابل  جرائم در  .3
 « ق.آ.د.ک 352م توانند غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. »طرفین یا شاکی، می  گذشتقابل  جرائم در  .4
 جنین، ترک انفاق و ... . سقط  مانند: توهین، افتراء، هجو،  گذشتقابل  جرائم ✓
 کند: قرار را فراهم می 2موجبات  گذشتقابل  جرائم ✓

 ق.آ.د.ک   79قرار ترک تعقیب به موجب مادۀ   ـ  2 ق.آ.د.ک  13قرار موقوفی به موجب مادۀ   ـ  1 
 کند؟چه تصمیم اتخاذ می گذشتقابل قاضی در مواجه با گذشت در جرم 

اما    برای کند،  گذشت  اعالم  مکتوب  و  صریح  صورت  به  باید  شاکی  شخص  تعقیب  موقوفی  باید    برایقرار  شاکی  شخص  تعقیب  ترک  قرار 
 درخواست خود را به شعبه تسلیم کند. 

تعقیب آن است   ترک  قرار  با  تعقیب  قرار موقوفی  بین  را مختومه می   که تفاوت  پرونده  تعقیب گذشت شاکی  تدر موقوفی  در  اما  تعقیب  کند  رک 
سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست  بار تا یک یک   برایتواند تعقیب مجدد متهم را فقط  پرونده تا یک سال مفتوح است و شاکی می

 کند. 

 شمول عفو 
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 مجازات خواهد شد.  یاجرا گیرد و باعث موقوف گردیدن تعقیب و یا گذشتی است که از سوی مقام رسمی صورت می

 تفاوت عفو و گذشت: 

 پذیر است. شود، لیکن گذشت از طرف شاکی امکانعفو از جانب حکومت إعمال می  .1
در   .2 شاکی  جانب  از  می   گذشتقابل   جرائم گذشت  تعقیب  توقف  به  در  منتهی  غالبًا  عفو  اما  إعمال    دارای   جرائمشود،  عمومی  جنبۀ 

 شود.می

 انواع عفو: 

اعطاء می عفو عمومی: » .1 تعزیر  به موجب قانون در جرائم موجب  را موقوف می عفو عمومی که  کند. در صورت  شود، تعقیب و دادرسی 
 شود.«مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می  یاجرا صدور حکم محکومیت، 

 های حد، قصاص و دیه قابل إعمال نیست. شود و در مجازاتاعطا می  تعزیر موجب  جرائمعفو عمومی صرفًا در  ✓
ی پیدا میی جرم ن شرکاء و معاونینعفو عمومی بر  ✓  کند. ز تسر 
 . کندمی عفو عمومی تعقیب و دادرسی را موقوف  ✓
نیز زائل    های تبعی و تکمیلی محکومیتمجازات موقوف و آثار مجازات   یاجرا در عفو عمومی در صورت صدور حکم محکومیت،   ✓

 شود.می
 ندارد.   دیهبرد ولی تاثیری درپرداخت  می عفو عمومی هم مجازات و هم اثر آن را هم از بین  ✓
 در عفو عمومی امکان مطالبه خسارت مدعی خصوصی وجود دارد. ✓

 قوه قضائیه با مقام رهبری است.« رییسعفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد  عفو خصوصی: » .2
ی پیدا نمی  ✓  کند.عفو خصوصی بر شرکاء و معاونین جرم نسز تسر 
 تأثیر دارد.  محکومانتواند تأثیرگذار باشد، به عبارتی فقط در حق از صدور حکم می بعد عفو خصوصی فقط  ✓
 کند مگر اینکه تصریح شده باشد. های تبعی را متوقف نمی کند، مجازاترا متوقف می  اصلیمجازات  یاجرا خصوصی فقط  عفو ✓
 در عفو خصوصی امکان مطالبه خسارت مدعی خصوصی وجود دارد. ✓

 شود:روش ذیل اعطاء می   2عفو خصوصی به 

ق .1 مدنظر  خاصی  شخص  روش  این  در  محکومیت:  میزان  اساس  بر  عفو  نمی اعطاء  مالک  رار  محکومیت  میزان  و  جرم  بلکه  گیرد، 
خاصی است که تعیین آن بر عهدۀ رییس قوۀ قضاییه است تا پس از تأیید آن   شرایط   دارای شمول عفو است. البته این نوع إعمال عفو  

 توسط مقام رهبری، اعمال شود. 
یه یا  لَ عَ حکوم  و معمواًل به تقاضای مَ   شرایط عفو موردی و خاص: در این روش پرونده هر یک از محکومین، در صورت دارا بودن برخی   .2

از اینکه کمیسیون مذکور مَ ل مجازات مطرح میخانوادۀ او، در کمیسیون عفو، تخفیف و تبدی عفو    یه را مستحق  لَ عَ حکوم  گردد، پس 
 کند. دانست به رییس قوۀ قضاییه جهت پیشنهاد به مقام رهبری معرفی می

 نسخ مجازات قانونی 

 نسخ قانون عبارت است اسقاط یک قانون به وسیلۀ قانون دیگر. 

 شود. بایگانی می نسخ مجازات قبل از تعقیب: پرونده  ✓
 شود.نسخ مجازات حین تعقیب: قرار موقوفی تعقیب صادر می  ✓
 شود.ء نمی اجرا نسخ مجازات بعد از حکم: حکم  ✓
 گردد.قانونی رفتاری نسخ گردد، قانون مذکور در این قسمت عطف بماسبق می مجازاً به موجب قانونی در آینده  ✓
 باشد. صورت صریح و ضمنی می  2نسخ قانون به  ✓
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 در قانون  شدهبینی پیششمول مرور زمان در موارد 

از وقوع یا اطالع شاکی  تعقیبی  اقدام  یا آخرین  تاریخ وقوع جرم  از  قانون  به موجب  )در    سپری شدن مدتی خاص و معین  تعزیری    جرائمجرم 
 احکام قطعی میسر نباشد.  یاجرا و  جرائم ( و یا قطعیت حکم که پس از آن تعقیب گذشتقابل 

 انواع مرور زمان: 

به موجب قانون( از تاریخ اطالع شاکی از جرم و عدم شکایت وی در مراجع )ت زمانی خاص  یعنی سپری شدن مد    مرور زمان شکایت:  .1
 قانونی. 

از تاریخ اطالع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق    یک سال هرگاه متضرر از جرم در مدت    گذشت قابل ق.م.ا: »در جرائم تعزیری    106مادۀ  
شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت  شکایت کیفری او ساقط می

نظر وی از طرح شکایت  شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف محاسبه می رفع مانع  خ  مزبور از تاری
 از تاریخ وفات حق شکایت دارد.«  شش ماه نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت 

  ساله یکباشد و اگر ظرف مهلت  می  گذشتقابل ری  وقوع جرم تعزیاز    تاریخ اطالع شاکیبه موجب این ماده مرور زمان شکایت یک سال از   ✓
 شکایت خود را مطرح ننماید، حق طرح شکایت در خصوص آن جرم از وی سلب خواهد شد. 

باشد همچنان یک    5یا جرم تهدید درجۀ   6یا جرم توهین درجۀ   7  در مرور زمان شکایت، درجه مالک نیست، یعنی اگر جرم هجو درجۀ ✓
 شود. سال لحاظ می

 یک سال قابل تمدید نیست مگر اینکه:  ✓
 شاکی فوت کند.  •
 شاکی در سلطۀ متهم باشد.  •
 دلیل خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد.  به شاکی  •
روز حق    180ماه معادل    6است؛ ورثه    بینیپیش غیرقابل در صورت فوت شاکی در طی زمان یک سال که حق شکایت دارد، چون امری   ✓

طرح    برایماه به کل ورثه   6چند فوت در روز تعطیل باشد. مدت    از تاریخ فوت محاسبه شده، هر  شدهدرنظرگرفته   ماهِ   6طرح شکایت دارند.  
 شود. شکایت اعطا می 

خاص )به موجب قانون( از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی که پس    زمانیمدت یعنی سپری شدن  مرور زمان تعقیب:    .2
 از آن، اقدام به تعقیب ممکن نباشد.

مواعد زیر تعقیب نشده یا    کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای ق.م.ا: مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می   105مادۀ  
 از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: )طبق جدول زیر( 

درجۀ  ✓ به  متغی  بسته  تعقیب  زمان  مرور  مدت  است.  تعزیر  بیشتر  آن  زمان  مرور  باشد،  شدیدتر  درجه  هرچه  که  صورت  بدین  است،  ر 
 سال است.  3سال و کمترین مدت مرور زمان تعقیب  15مرور زمان تعقیب   بیشترین مدت

 شود. مرور زمان تعقیب از تاریخ وقوع جرم محاسبه می ✓
 نیست.  گذشتغیرقابل  جرائم و  گذشتقابل  جرائمدر مرور زمان تعقیب فرقی بین  ✓
یا  ق  105طبق مادۀ    شدهمشخص  زمانمدت شود که در  محقق می  یمرور زمان تعقیب زمان ✓ با لحاظ درجه هیچ اقدام تعقیبی  .م.ا و 

 تحقیقی صورت نگیرد. 
 شود. با حصول مرور زمان تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر می ✓

 یاجرا است که از پس از آن    قطعیت حکمبه معنی سپری شدن مدتی خاص و معین به موجب قانون از تاریخ    مرور زمان مجازات: .3
افتد که حکم قطعی از سوی مرجع قضایی صالح صادر گردیده است لیکن پس از آن اقدام حکم قطعی میسر نیست. برخی اوقات اتفاق می 

ح در قانون سپری شود، پرونده آمادۀ صدور قرار موقوفی  رَّ َص خاصی بر روی پرونده صورت نگرفته است که در این حالت اگر مرور زمان مُ 
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مرو   اجرا  واسطۀ  مادۀ  به  بود.  خواهد  زمان  زمان،    107ر  مرور  موقوف    یاجرا ق.م.ا:  را  تعزیری  قطعی  تاریخ    کندمی احکام  از  آن  مدت  و 
 قطعیت حکم به قرار زیر است: )طبق جدول زیر( 

درجۀ  ✓ به  متغی  بسته  تعقیب  زمان  مرور  مدت  است.  تعزیر  بیشتر  آن  زمان  مرور  باشد،  شدیدتر  درجه  هرچه  که  صورت  بدین  است،  ر 
 سال است.  5سال و کمترین مدت مرور زمان تعقیب  20بیشترین مدت مرور زمان تعقیب  

اما مالک در مادۀ    اجرا مرور زمان   ✓ باشد؛  این است که حکم محکومیت صادر شده  بیانگر  به قطعیت    107خود  ق.م.ا حکمی است 
 است.  رسیده

علیه حِق  تجدیدنظرخواهی خود را ساقط  تواند از همان دادگاه بدوی صورت بگیرد، یا از دادگاه تجدیدنظر یا اینکه محکوم  قطعیت می  ✓
 نماید. 

 شود.صادر می اجرا (، قرار موقوفی اجرا با حصول مرور زمان مجازات ) ✓
 
 

 
 مرور زمان  شرایط

 مرور زمان کیفری    موجب تعزیر:   جرائم .1
 
موجب حد، قصاص و دیه، مرور    جرائمپذیرفته شده است و در    تعزیرموجب    جرائم در    صرفا

 زمان جاری نیست. 
شده در  الزم در خصوص اعمال مرور زمان انقضاء مواعد تعیین  شرایطاز دیگر  ق.م.ا: 107و  106، 105انقضاء مواعد مصرحه در مواد  .2

تناسب مر  قانونی فوق به  تعقیب، شکایت و  مواد  اگر مواعد مذکور منقضی نگردد  ؛  حکم است  یاجرا ور زمان    یاجرا به عبارت دیگر 
 مرور زمان منتفی خواهد شد. 

اقتصادی: مادۀ   جرائمموضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و    جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور،   جرائمعدم شمول مرور زمان در   .3
و    109 حکم  صدور  تعقیب،  زمان  مرور  مشمول  ذیل  »جرائم  نمی   یاجرا ق.م.ا:  و مجازات  داخلی  امنیت  علیه  جرائم  ـ  الف  شوند: 

( این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ  ۳۶ماده )خارجی کشور ب ـ جرائم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرائم موضوع تبصره 
 قانون مبارزه با مواد مخدر« جرائم موضوع 

باشد و عملکرد آن موضوعی است، نه شخصی؛ پس اگر مرور زمان حاصل شود به صورت موضوعی  زمان یک قاعدۀ آمره می  مرور  نکته مهم:
 شود.می  اجرا مانند شریک، مباشر یا معاون، نسبت به همه ؛ شوندمند می همۀ اشخاص از این عنوان بهره 

مرور زمان تعقیب 
«متهم»
ا.م.ق105مادۀ 

سال15انقضای 

سال10انقضای 

سال7انقضای 

سال5انقضای 

سال3انقضای 

درجه

1ـ2ـ3
4
5
6
7ـ 8

مرور زمان مجازات 
«مجرم»
ا.م.ق107مادۀ 

سال20انقضای 

سال15انقضای 

سال10انقضای 

سال7انقضای 

سال5انقضای 
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که مرور زمان تعقیب    کنیمنیز باشد، یک سال از تاریخ اطالع را زمانی محاسبه می   گذشتقابل ماهیتًا تعزیراتی باشد و  نکته مهم: اگر جرمی  
 . حاکم به موضوع نباشد

 در قانون  شدهبینی پیش توبه متهم در موارد 

و به ادعای   احراز گردد وی باید    ندامتو    اصالح، توبه،  گرددمیق.م.ا: »در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات   117مادۀ  
در  شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات  نمی   اکتفامرتکب  

مجازات    شدهگرفته   رنظ و  میاجرا ملغی  به  ء  مرتکب  باشد  تعزیر  نوع  از  مجازات  چنانچه  مورد  این  در  تعزیریگردد.  مجازات  محکوم    حداکثر 
 شود.«می

 قضات دادسرا نقشی در إعمال توبه ندارند.  ✓
به   ✓ مرتکب  و  لغو  تخفیفات  و  مجازات  تعزیری، سقوط  مجازات  در  توبه  به  مرتکب  تظاهر  اثبات  تعزیری    حداکثر در صورت  مجازات 

 شود. محکوم می
باشد، تمام اختیارات آن با شاکی یعنی مقذوف  می  گذشتقابل ق.م.ا    255توبه در قذف و دیات جایگاهی ندارد و چون قذف طبق مادۀ   ✓

 باشد. می
 لیه است.عَ جنی  م یا مَ دَ انند قصاص به اختیار ولِی  دیه هم ✓

 ق.م.ا«  116  و 115، 114موضوع توبه: »مواد  جرائم 

تفخیذ، مساحقه، قوادی، سب   لواط،  زنا،  توبه در حدود  این مواد  به  توجه  إفساد فی با  تعزیری درجۀ  النبی، شرب خمر، سرقت، بغی،  و  االرض 
البته در حد محاربه نیز اگر محارب      قبل از شش، هفت و هشت پذیرفته شده است. 

ّ
توبه کند، حد ساقط خواهد    ط بر او دستگیری یا تسل

 شد.

 و تعزیرات منصوص شرعی پذیرفته نشده است.  و محاربه و تعزیری درجۀ یک تا پنج  موجب دیه، قصاص، حد قذف  جرائمتوبه در 

 توبه قانونی  شرایط

نمودن آثار توبه  إعمال   برای شدن او نزد قاضی: صرف اینکه مجرم به ظاهر )زبانی( توبه نماید، کافی  اصالح   احرازندامت مجرم و    ابراز .1
 مقام قضایی صالح محرز شود.  برایاو باید   اصالح ندامت و  ابراز نیست. بلکه 

 ق.م.ا   114قاضی محرز شود« مادۀ   برای»متهم ...توبه کند و ندامت و اصالح او  
 ق.م.ا  115شود.« مادۀ قاضی محرز شود، مجازات ساقط می  برای »چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصالح او 

 ق.م.ا   117شود.« مادۀ  نمی  اکتفا»توبه، اصالح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب 
 صورت پذیرد.  قبل از اثبات جرمکه  اهد شد توبۀ مجرم در صورتی سبب سقوط مجازات خو  .2

 ق.م.ا   114، توبه کند ...« مادۀ قبل از اثبات جرم»... هرگاه متهم  
 باشد. می عدم تکرار جرمپذیرش توبۀ مجرم،  شرایطتعزیری: از  جرائم عدم تکرار  .3

تعزیری در مورد  » توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم  به  تبصرۀ  گرددنمی ، جاری  شودمی اعمال    هاآن مقررات راجع  مادۀ   1.« 
 ق.م.ا  115

 آثار توبه

رهبری  ی عفو از مقام  ا آثار توبه مرتکب گاهی به صورت سقوط مجازات و برخی مواقع تخفیف مجازات قانونی و در مواردی نیز به صورت تقاض
 باشد. می

 هاتوبه در انواع مجازات 
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 ق.م.ا   116شود. مادۀ قصاص: توبه پذیرفته نمی  .1
 ق.م.ا  116شود. مادۀ دیات: توبه پذیرفته نمی  .2
 ق.م.ا   114شود. مادۀ نسبی است( توبه پذیرفته می همآنحدود: به غیر از قذف و محاربه )که  .3
 ق.م.ا   115در تعزیرات: مادۀ  .4
 دهد.  تخفیف تواند : دادگاه می1،2،3،4،5درجات  ✓
 : سقوط مجازات6،7،8درجات  ✓
از    پستوبه مرتکب در جرائم حدی به جز »قذف«  جرم صورت بگیرد.    قبل از اثبات شود که توبه  ساقط می  یدر صورتمجازات حدود   ✓

نیز   اقرار   مؤثر اثبات جرم  با  اینکه  به شرط  ثابت شده باشد  است  این صورت    ؛ که متهم  سقوط مجازات، عفو وی توسط مقام    برای در 
 گیرد.قوه قضاییه صورت می   رییسرهبری به درخواست دادگاه از طریق  

 اعتبار امر مختوم

با اتمام رسیدگی به شکایت شاکی در مرجع قضایی و صدور تصمیم نهایی و قطعی در این خصوص، امکان رسیدگی مجدد به همان شکایت و  
متهم همان پرونده وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر )الف( علیه )ب( شکایت سرقت را مطرح کند و مرجع قضایی در خصوص  شاکی و  

 پذیر نیست. جرم سرقت تصمیم نهایی و قطعی اتخاذ کند، رسیدگی به شکایت مجدد )الف( علیه )ب( به همان جرم سرقت امکان

نهایی م ✓ یعنی تصمیم  امر مختوم  برخوردار است که هیچ اعتبار  اعتباری  از چنان  )با شرط  رجع قضایی کیفری  گونه شکایت مجددی 
 ای وارد نخواهد آورد. وحدت اصحاب دعوا، وحدت موضوع دعوا و وحدت سبب دعوا( به آن خدشه 

 کند.اعتبار امر مختوم بر اساس قاعدۀ صحت احکام وجاهت قانونی خود را کسب می  ✓
 ۀ آمره است و قضات باید به آن استناد کنند. اعتبار امر مختوم یک قاعد ✓
 شوند. در صورتی که شکایت اول از سوی اصیل باشد و شکایت دوم از سوی وکیل باز هم اصحاب دعوا واحد تلقی می  ✓

 شود: شده به شرح ذیل تعریف میقضاوت  تصمیِم  نوِع  اعتبار امر مختوم بر اساِس 

از نظر ماهیتی به  لح صادر میاحکام: حکم تصمیمی است که از سوی دادگاه صا .1 امر شکل می  2شود  اعتبار  باشد، احکام بالشک 
 مختومه دارند. 

 حکم برائت  ✓
 حکم محکومیت  ✓

با ارائۀ ادلۀ ق.آ.د.ک  474استثنائًا به موجب مادۀ   ، زمانی که حکم محکومیت به صورت قطعیت یافته قرار گرفته و شخص محکوم 
 شود.تقاضای اعادۀ دادرسی داشته باشد، به اعتبار امر مختوم توجهی نمی  قبول قابل 

 شود:قرارها: به دو دسته تقسیم می  .2
پروند ✓ از جمله قرارهایی هستند که  ابتدایی«:  ـ  إعدادی »تمهیدی  ا  قرارهای  و مهی  آماده  را  نهایی می  برای ه  ؛  کنند اتخاذ یک تصمیم 

 ناسی، معاینۀ محل، احضار و جلب شهود، نظارت قضایی، نیابت و... ارشمانند قرار ک
 د. ند اعتبار امر مختوم ندار ن شواستفاده می  د و در جهت کشف حقیقت نروساختن پرونده به کار می آماده  برای این قرارها چون 

شوند این قرارها مسؤولیت بازپرس  و مواد بعد از آن در خاتمۀ تحقیقات به کار گرفته می  ق.آ.د.ک  262قرارهای نهایی: به موجب مادۀ   ✓
 ار عدم صالحیت. ر دهند و شامل: قرار منع تعقیب، قرار جلب دادرسی، قرار موقوفی، قرا خاتمه می

 اعتبار امر مختوم برخوردار است.  ازند، کقرارهای نهایی چون قاعدۀ فراغ دادرس را حاصل می 

: »هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی  ق.آ.د.ک  278یک بار: مادۀ    برای نقض قرار منع تعقیب  
دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی   کفایتعدم توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا  شود، نمی 
نمی  دادستان  شود،  نظر  با  این صورت،  در  که  جدید  دلیل  از کشف  پس  مگر  کرد،  تعقیب  اتهام  همان  به  را  متهم  دیگر  بار  بار  یک   برایتوان 
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  اجازه دادگاهبا    بار یک   برایتوان او را  می   به درخواست دادستانقطعی شود، پس از کشف دلیل جدید    دادگاه و اگر این قرار در    است   تعقیبقابل 
 کند.«رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می  برای صالح 

 های اعتبار امر مختومویژگی 

از سوی مرجع کیفری می  .1 نهایی قطعی  به عبارت دیگر  لزوم صدور تصمیم  دادگاه کیفری در خصوص شکایت مطروحه حکم  باشد، 
قطعیت تصمیم قضایی سابق، شرط اولیۀ منع رسیدگی حاضر است. حکم یا قرار قطعی نیز    قطعی بر محکومیت یا برائت صادر کند.

 که یا قانونًا در هنگام صدور، قطعی و غیر قابل اعتراض باشد و یا مدت اعتراض به آن پیموده شده و قطعیت یافته باشد. تی اسرأی
وجود  ه کننده در هر زمان و مرحله متوج  رسیدگی   یِی قضا مقاِم  ،اعتبار امر مختوم کیفری محدود به زمان خاصی نیست، به عبارت دیگر .2

 نماید. ، ادامۀ رسیدگی را متوقف می گردد فری اعتبار امر مختوم کی شرایط
 به توقف تعقیب و تحقیقات است.  موظف کننده عنه یا متهم، به عبارت دیگر مقام قضایی رسیدگی عدم لزوم ایراد از سوی مشتکی  .3

 اعتبار امر مختوم کیفری  شرایط

یعنی شاکی  ؛  عنه پروندۀ سابق باشند عنه شکایت فعلی، همان شاکی و مشتکیشرط این است که شاکی و مشتکی  اولین  وحدت اصحاب دعوا:
 عنه هر دو پرونده واحد باشند. و مشتکی

باشد که مجددًا    ایمجرمانه که شاکی به واسطۀ آن از مرتکب قباًل شکایت کرده است، همان عنوان    ایمجرمانه وحدت موضوع: یعنی عنوان  
 رح شکایت کرده است. ط

تفویت  منافع  اعادۀ  کیفری  یا  وحدت سبب: سبب شکایت  کیفر  إعمال  از طریق  نظم عمومی  واسطۀ نقض  به  اجتماع  و    اقداماتشده  تأمینی 
ننموده  تصمیم  اتخاذ  جرم  جنبۀ عمومی  در خصوص  که  مراجعی  سوی  از  است. صدور حکم  مجرم  بر  یا  تربیتی  انضباطی  مراجع  قبیل  از  اند 

 عنه نیست. ری، مانع طرح شکایت کیفری علیه مشتکی ادا 

 

 « ق.آ.د.ک  82و   81، 80، 79های تعقیب »مواد  جایگزین

 « ق.آ.د.ک 79مطابق مادۀ  گذشتقابل  جرائم »در  قرار ترک تعقیب: 

جرم   که  صورتی  می   گذشتقابل در  صادر  تعقیب  موقوفی  قرار  کند  گذشت  شاکی  می باشد،  مختومه  پرونده  و  مادۀ  شود  طبق  اما    79شود؛ 
از صدور کیفرخواستتواند  شاکی می  ق.آ.د.ک قبل  تعقیب صادر می   ترک تعقیب درخواست    تا  ترک  قرار  این صورت، دادستان  در  کند.  کند. 

 از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.  سالیک تا  باریک  برایتواند تعقیب مجدد متهم را فقط  شاکی می

 باشد. قابل گذشت مانند: توهین، افتراء یا هجو می جرائم ترک تعقیب مختص  ✓
 آن به نظر شاکی بستگی دارد.  یاجرا ی است که آغاز، ادامه، اختتام و جرایمقابل گذشت  جرائمطبق قانون مجازات اسالمی،  ✓
 گیرد.شاکی صورت میترک تعقیب از ناحیۀ  ✓
 تواند تعقیب مجدد متهم را تا یک سال درخواست کند.در صورت درخواست قرار ترک تعقیب، شاکی می  ✓
 تعقیب مجدد نیاز به هزینه و بار اثباتی ندارد.   برایشاکی  ✓
 بدهد.  شود، اما در قرار ترک تعقیب شاکی باید درخواست ترک تعقیب شاکی اعالم می گذشت در قرار موقوفی تعقیب  ✓
 شود.قرار ترک تعقیب چون به درخواست شاکی است قابل اعتراض نیست و قطعی است، به همین جهت ابالغ نمی  ✓
باشد؛ یعنی در صورتی که پس از درخواست شاکی و صدور قرار ترک تعقیب پرونده می  جمعقابل قرار ترک تعقیب با قرار موقوفی تعقیب   ✓

 رود. شود و قرار ترک تعقیب از بین میباز باشد و شاکی گذشت کند، قرار موقوفی تعقیب صادر می
 مقام دادستان در صدور قرار ترک تعقیب مکلف است، چون این قرار حق شاکی است.  ✓
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مرتبه قرار ترک تعقیب را مطالبه نمود، چون قرار ترک تعقیب از زمان صدور فقط یک مرتبه   2توان واحد نمی نسبت به جرم قابل گذشت ✓
 یابد، پس به عبارتی ترک تعقیب در ترک تعقیب جایز نیست.جریان می 

ای مبنی  تعقیب مجدد ادلهشود، الزامًا به معنای جلب به دادرسی یا محکومیت نیست شاید پس از زمانی که قرار ترک تعقیب صادر می ✓
گناهی متهم یافت شود، پس بهتر است بگوییم با درخواست تعقیب مجدد شخص شاکی در مدت یک سال مقام قضایی تصمیم  بر بی 

 کند.مقتضی اتخاذ می 
می  ✓ مطرح  دادگاه  در  مستقیم  طور  به  پرونده  که  مواردی  ترک  در  قرار  امکان صدور  نیز  دلیلی    یب تعقشود  و  دارد  حق  وجود  بر سلب 

 رسد. صدور این قرار از شاکی به نظر نمی تقاضای 

 تواند: می گذشتقابل   جرائمشخص شاکی در 

 گذشت کند: صدور قرار موقوفی تعقیب.   .1
 درخواست ترک تعقیب کند: صدور قرار ترک تعقیب.  .2
 کند. درخواست ادامۀ دادرسی داشته باشد: جریان پرونده ادامه پیدا می  .3

 « ق.آ.د.ک 80مطابق مادۀ  8و  7قابل گذشت تعزیری درجۀ  غیر  جرائم: »در قرار بایگانی پرونده

 های قرار بایگانی پرونده به شرح ذیل قید شده است: ویژگی  ق.آ.د.ک 80در مادۀ  

دادگاه شود، پس مقام صادرکنندۀ آن دادرس ارجاع مستقیم می  8و  7باشد، چون درجات  می  8و  7قرار بایگانی پرونده مختص درجات  ✓
 است.

می ✓ معلوم  باشد«  کرده  گذشت  یا  نداشته  وجود  شاکی  »چنانچه  قید  در  از  فقط  قرار  این  صدور  که    گذشت غیرقابل   جرائم شود 
افتد و اگر شاکی گذشت کرده باشد پرونده با  ، اگر پرونده شاکی نداشته باشد، به جریان نمی گذشتقابل جرائمپذیر است، زیرا در امکان

 موقوفی تعقیب، مختومه خواهد شد. صدور قرار 
 قرار بایگانی پرونده از اختیارات مقام قضایی است، یعنی مخیر است که تعقیب را ادامه دهد یا قرار بایگانی پرونده صادر کند.  ✓
از »محکومیت کیفری مؤثر کیفری« مح  برای ✓ باشد. منظور  نباید سابقۀ کیفری مؤثر داشته  پرونده متهم  بایگانی  کومیتی صدور قرار 

مَ  نمودن  محروم  آن  اثر  که  محکومیت لَ عَ حکوم  است  این  است.  اجتماعی  حقوق  برخی  از  به  یه  مربوط  که  و   جرائمها  بوده  عمدی 
 اند. ذکر شده   ق.م.ا  25پی دارند، در مادۀ  مجازات تبعی در 

د، پس اگر عمل موردنظر جرم نباشد یا  شده باش  تفهیم اتهامکند که نسبت به مرتکب  بایگانی را زمانی تجویز می  ق.آ.د.ک  80مادۀ   ✓
 انتساب جرم موجود نباشد، قرار منع تعقیب اولویت دارد. برایادله 

فقط   ✓ پرونده  بایگانی  دادگاه   یک مرتبهقرار  در  پرونده  قرار،  این  یعنی در صورت صدور  نیست،  به مهلت  مقید  اما  است،  قابل صدور 
 شود.مختومه می 

 است.  روز 10و مهلت این اعتراض  قابل اعتراض است  در مرجع تجدیدنظر د که قرار بایگانی پروندهدار اعالم می ق.آ.د.ک 80مادۀ  ✓
از   ✓ پرونده  خروج  موجب  و  متهم  سود  به  قرار  این  که صدور  آنجا  توسط    فرایند از  اما  نیست،  اعتراض  قابل  او  سوی  از  است،  کیفری 

تأکی به لحاظ  بر شکایت خود(    د دادستان )مثاًل به لحاظ وجود سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری( یا شاکی )مثاًل  بقاء  بر عدم گذشت و 
 رجوع کنید.(  ق.آ.د.ک 447قابل اعتراض است. )در مورد امکان اعتراض به این قرار توسط شاکی به قسمت اخیر مادۀ 

 « ق.آ.د.ک 81مطابق مادۀ  8و  7 ،6تعزیری درجۀ  جرائمقرار تعلیق تعقیب »در 

قضایی نظر به  زمانی که حکم محکومیت صادر شده باشد و مقام   8الی    3در درجات    اجرا نیست، زیرا تعلیق    اجرا تعلیق تعقیب به معنای تعلیق  
 شود.ق.م.ا( اما تعلیق تعقیب که یک جایگزین تعقیب است در خصوص شخص متهم إعمال می  46شود. )مادۀ  ندارد إعمال می اجرا 

 است.  8و  7، 6قرار تعلیق تعقیب مختص درجات  ✓
 است.  دادگاه« صدور آن با  8و  7و در »درجات  دادستان« صدور آن با 6رجه، در »درجۀ قرار تعلیق تعقیب با توجه به د  ✓
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 گیرد که شاکی وجود ندارد یا اعالم گذشت نموده است. قرار تعلیق تعقیب زمانی صورت می ✓
تعلیق تعقیب صادر    مشروط به اینک مجازات آن قابل تعلیق باشد قرار   8و    7،  6بیان شده است که درجات    ق.آ.د.ک   81در صدر مادۀ   ✓

نیست در مادۀ    هاآن ی که مجازات  جرایمشود.  می تعلیق  تعلیق    47قابل  تعلیق    8الی    3درجۀ    اجرا ق.م.ا ذکر شده است.  اما  است 
اما مراد از مادۀ ؛  قرار دارد  8الی    3درجات    جرائمدر میان    8الی    6درجات    جرائمشود که  باشد، مشاهده میمی  8الی    6تعقیب درجۀ  

مثال: تخلیۀ اطالعاتی   برای   آن ممنوع نباشد.  یاجرا ق.م.ا تعلیق    47آن است که جرمی قابل تعلیق تعقیب است که طبق مادۀ    81
این عنوان مجرمانه را ممنوع   اجرا ق.م.ا تعلیق   47جایز است، اما طبق مادۀ  اجرا از کتاب تعزیرات. به ظاهر تعلیق  7جرمی است درجۀ 

 اعالم نموده است، پس قابلیت صدور قرار تعلیق تعقیب هم ندارد. 
دادستان  ✓ از  اعم  اختیارات قضات  از  تعقیب  تعلیق  قرار  باشد،    صدور  داشته  تعقیب  تعلیق  به  نظر  که  اما هرکس  است،  باید  و دادرس 

 فقت متهم الزم نیست. که موا  ق.آ.د.ک  80. برخالف مادۀ موافقت متهم را کسب کند
 کند. مکلف می  ق.آ.د.ک 81پس از صدور قرار تعلیق تعقیب متهم را به انجام برخی دستورات مندرج در مادۀ   ییمقام قضا ✓
 داشته باشد.  نباید سابقۀ کیفری مؤثرصدور قرار تعلیق تعقیب شخص متهم   برای ✓
ماه   24ماه الی    6اعالم شده است. مدت زمان تعلیق تعقیب    ق.آ.د.ک  81قرار تعلیق تعقیب وابسته به مدت زمان است که در مادۀ   ✓

  1رود که در این مدت متهم، مرتکب جرم دیگری نشود؛ در صورت وقوع جرم با رعایت تبصرۀ  سال( طبیعتًا انتظار می   2ماه تا    6است )
 شود.قرار تعلیق تعقیب لغو می  ق.آ.د.ک 81مادۀ 

 شود: صورت لغو می 2به  ق.آ.د.ک  18مادۀ   1این قرار به موجب تبصرۀ  ✓
 7الی  1متهم، مرتکب جرم شود. این جرم عبارت است از: حدود، قصاص، تعزیرات درجات  .1
 نکند. اجرا را   ییمقام قضادستورات  .2
دارد و قرار تعلیق تعقیب را لغو    ییقهقرا   اثرالذکر شود، طبیعتًا جرم ثانویه  فوق فوق   جرائماگر شخصی در مدت تعلیق تعقیب مرتکب   ✓

 شود.حاکم می  تعدد جرمق.م.ا قواعد کلی  134کند. در این مورد با توجه به مادۀ می
ماه( مرتکب    10شود، در مدت تعلیق تعقیب )صادر می   او  شده است، قرار تعلیق تعقیب نسبت به   6مثال: الف مرتکب جرم درجۀ    برای

 حاکم است.  تعدد شود، در این مورد قاعدۀ می  3تعزیر درجۀ  
  7ماه( مرتکب جرم درجۀ   10شود، در مدت تعلیق تعقیب )شده است، قرار تعلیق تعقیب نسبت به او صادر می  6الف مرتکب جرم درجۀ 

 حاکم است.  تجمیعشود، در این مورد قاعدۀ یم
در مدت تعلیق تعقیب    8لحاظ نشده است، حال اگر شخص متهم، مرتکب جرم درجۀ    ق.آ.د.ک   81و دیه در تبصرۀ مادۀ    8تعزیر درجۀ   ✓

 شود.به صورت مستقل رسیدگی می 8ندارد و به این جرم درجۀ  ییقهقرا  اثر شود، 
  3سابقۀ کیفری مؤثر باشد، اما به آن توجه نشده باشد و قرار تعلیق تعقیب صادر شود، به موجب تبصرۀ    دارای در صورتی که شخص   ✓

 شود.به محض اطالع از آن سابقۀ کیفری مؤثر قرار تعلیق تعقیب لغو می  ق.آ.د.ک 81مادۀ 
اعالم می  ق.آ.د.ک   81مادۀ    2تبصرۀ   ✓ اعتراضصراحتًا  دادگاه صالح می   دارد که مرجع  تعلیق تعقیب  قرار  دادگاه به  از  اما مراد  باشد، 

کیفری   انقالب،  دادگاه  مورد  بدوی صالح حسب  دادگاه  اعتراض  باشد، مرجع  کرده  را صادر  قرار  اگر دادسرا  که  است  آن  یا    1صالح 
اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است. در هر  باشد، اما در صورتی که قرار تعلیق تعقیب را دادگاه صادر کرده باشد، مرجع  می   2کیفری  

 روز است. 10صورت مهلت اعتراض  2

 « ق.آ.د.ک  82مطابق مادۀ    8و   7 ،6تعزیری درجۀ  جرائم گری »در ارجاع به میانجی 

  ی اجرا ق.م.ا،    47طبق مادۀ    جرائماین    آنکهباشد، به شرط  می   8و    7،  6درجات    جرائممختص    ق.آ.د.ک   82گری طبق مادۀ  ارجاع به میانجی
 موضوع مطرح شده است: 2 ق.آ.د.ک  82آن قابل تعلیق باشد؛ در مادۀ 

 ماه است.  2تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی که مهلت آن حداکثر   برایاعطای مهلت   .1
 ه است. ما 3 گری که مهلت آن حداکثرارجاع به میانجی  .2
 مرتبه به همان میزان قابل تمدید است.  1های فوق  مهلت  ✓
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مابین طرفین توافق صورت گیرد، یعنی با درخواست اصحاب  گیرد که فی زمانی صورت می   ق.آ.د.ک  82گری به موجب مادۀ  میانجی  ✓
 باشد. دعوا می

 مقام یا مرجع یاد نموده است: 3از  ق.آ.د.ک 82گری مادۀ میانجی  برای ✓
 حِل  اختالف  یشورا  .1
 شخص  .2
 مؤسسه .3
میانجی   ✓ مدت  در  که  صورتی  جرم  در  و  گیرد  صورت  شاکی  سوی  از  گذشت  تعقیب   قرارباشد،    گذشتقابل گری  صادر    موقوفی 

یا    ق.آ.د.ک 81تواند مقررات راجع به مادۀ می ییمقام قضا باشد و گذشت ضمیمه شود؛  گذشتغیرقابل شود، اما در صورتی که جرم می
 ظ کند. را لحا قرار تعلیق تعقیب به عبارتی 

تعزیری درجۀ   جرائممنظور از »مقام قضایی« در صدر این ماده، مقامی است که رسیدگی به پرونده را در اختیار دارد، اعم از بازپرس )در  ✓
 (. 8و  7تعزیری درجۀ   جرائمیا دادیار و دادستان در مواردی که حِق  انجام تحقیقات را دارند( یا قاضی دادگاه )در  6

 

 تحقیقات مقدماتی 

حفظ آثار و عالئم و    برای : »تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی،  ق.آ.د.ک   90مادۀ  
 شود.«ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می  آوری جمع

آن را    کارگیری به نیل به عدالت به بازپرس جواز  است که قانون جهت کشف حقیقت و  منظور از اقدامات قانونی در مادۀ فوق مواردی   ✓
 ناسی، معاینۀ محل، تحقیق محلی و ... . ارشمانند ک؛ إعطا نموده است

یا دیگر مقامات صالح   از سوی بازپرس  اقدامات تحقیقی مرتبط با جرم که  تدابیر و  از مجموعه  به عبارت بهتر تحقیقات مقدماتی عبارت است 
آوری ادلۀ وقوع  جمع حفظ آثار و عالئم و    برایقضایی یا توسط ضابطان دادگستری رأسًا و به موجب قانون و یا به دستور مقامات قضایی مذکور،  

گیرد که به واسطۀ آن پرونده آمادۀ صدور تصمیم نهایی اعم از  ، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن مرتکب جرم صورت میجرم
موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، ترک تعقیب؛ یا صدور حکم محکومیت یا  ارسال به دادگاه یا مختومه ساختن )از قبیل صدور قرارهای منع تعقیب،  

 گردد.ت( میحکم برائ

 « ق.آ.د.ک 89مادۀ » شروع به تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس  برای جهات قانونی 

 ارجاع دادستان .1
 بازپرس ناظر وقوع جرم باشد.  .2

 شود. گیرد، اما به نام دادستان ختم میها توسط دادیار ارجاع صورت می شهرها ارجاع پرونده  در اکثر  ✓
در صورتی که بازپرس ناظر بر وقوع جرم باشد، باید موضوع را به اطالع دادستان برساند، چون دادستان مقام تعقیب است و شاید   ✓

 نظر بر آن داشته باشد که تصمیم دیگری اتخاذ نماید. 
جرم قابل    یاجرا دارد؛ چون آغاز، استمرار، اختتام و    غیرقابل گذشت م  اختصاص به جر   ق.آ.د.ک  89  ماده ر  منظور از »جرم« د ✓

 شاکی بسته دارد. ۀگذشت، به اراد

 « ق.آ.د.ک 92است. »صدر مادۀ   بازپرس بر عهدۀ  جرائمتمام  تحقیقات مقدماتی اصل:  

 ماتی را خود بر عهده بگیرد یا به دادیار تحقیق واگذار نماید: تواند استثنائًا تحقیقات مقدذیل دادستان می  شرایط با تحقق استثناء: 

 . نباشدمهمی هستند،   جرائم که  ق.آ.د.ک  302های مندرج در مادۀ مستوجب مجازات جرائم موضوع اتهام از  .1
 در صورت کمبود بازپرس.  .2
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قرار تأمین منتهی به  و همچنین    قرارهای نهایی دادیارتی را به دادیار ارجاع دهد،  در صورتی که دادستان انجام تحقیقات مقدما ✓
است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در    مکلف ، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز  بازداشت متهم

 باره اظهارنظر کند. این
موضوع    جرائمدر صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در   ✓

به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی    دادرس دادگاه( این قانون،  ۳۰۲ماده )
 « ق.آ.د.ک 92بصرۀ مادۀ  دهد. »تبودن وضعیت مذکور انجام می

 باشد.البدل نمی و منحصر به دادرس علی منظور از دادرس در تبصرۀ فوق، مطلق قاضی دادگاه است ✓
ادامۀ تحقیقات، به دادسرا    برایبا آمدن بازپرس جدید یا بازگشت بازپرس موجود به دادسرا یا رفع معذوریت او، دادرس پرونده را   ✓

 اعادۀ خواهد کرد.
رد دادرس    جهات دادرس هم به دالیلی مانند مرخصی، تعلیق یا ... در آن حوزه نباشد. یا مثاًل به لحاظ وجود یکی از   در صورتی که ✓

می نظر  به  کند،  تحقیق  مادۀ  نتواند  مالک  وحدت  از  استفاده  با  باید  که  پرونده  422رسد  به    برای ،  مقدماتی  تحقیقات  انجام 
 فرستاده شود.   عرضترین مرجع قضایی هم نزدیک 

 مقامات تحقیق 

  2تقیم را نیز لحاظ کنیم، دادرس دادگاه نیز به این  از: بازپرس و دادیار، حال اگر ارجاعات مس  عبارتند   ق.آ.د.ک  92مقامات تحقیق طبق مادۀ  
بر اساس مادۀ  مقام اضافه می با لحاظ مادۀ    ق.آ.د.ک  92شود.  به اشخاص ذیل تقسیم    ق.آ.د.ک  340و    306و تبصرۀ آن و  مقامات تحقیق 

 شود:می

 بازپرس  .1
 دادیار  .2
 دادرس دادگاه .3

 بازپرس 

 معروف است. همان مستنطق سابق است که به قاضی تحقیق 

 وظایف بازپرس 

... چنانچه  »  :ق.آ.د.ک  89در صورتی که بازپرس ناظر بر وقوع آن جرم بوده است، مادۀ    مطلع نمودن دادستان از وقوع جرم  ضرورت ✓
دادستان،    ارجاع رساند و در صورت  به اطالع دادستان می   فوریکند، مراتب را  بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می 

 دهد.« تحقیقات را ادامه می
ت را انجام دهد و  طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقا: »بازپرس باید در کمال بی ق.آ.د.ک 93طرفی، مادۀ  رسیدگی در کمال بی  ✓

 در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.«
آثار و عالئم جرم، مادۀ   ✓ از امحای  به منظور جلوگیری  اقدامات فوری    برایاست    مکلف: »بازپرس  ق.آ.د.ک  95اتخاذ تصمیمات و 

 ادله وقوع جرم تأخیر نکند.« آوری جمع ر تحصیل و عمل آورد و دجلوگیری از امحای آثار و عالئم جرم، اقدامات فوری را به 
بازپرس باید شخصًا تحقیقات و اقدامات  : »ق.آ.د.ک  98مادۀ  صدر  آوری ادله و انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس،  جمع اصل:   ✓

 عمل آورد...« آوری ادله وقوع جرم به منظور جمع الزم را به 
:  ق.آ.د.ک   89، انتهای مادۀ  نظارت بازپرسآوری ادله و انجام تحقیقات مقدماتی توسط ضابطان پس از تعلیمات الزم و  جمع   استثناء:  ✓

... می» در  بازپرس  )  جرائم  غیر تواند  بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده  از شهود و ۳۰۲موضوع  تفتیش، تحقیق  قانون،  این   )
کشف جرم الزم بداند، پس از دادن تعلیمات    برایجرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که    اطالعات و ادله وقوع  آوری جمع مطلعان،  
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این  در  که  ارجاع دهد  دادگستری  به ضابطان  تکمیل  الزم  چنانچه  نظارت،  اتخاذ    هاآن صورت، ضمن  مقتضی  بداند، تصمیم  را الزم 
 کند.«می
: »هرگاه  ق.آ.د.ک  99که با جرم اول )جرم در حال رسیدگی( مرتبط نباشد، مادۀ    ارجاِع دادستان در صورت کشف جرم دیگر  اخذِ   لزوِم  ✓

، اقدامات الزم باشد  تعقیب قابل بدون شکایت شاکی نیز  و    جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد بازپرس ضمن تحقیق،  
قانون   طبق  عال  برای را  و  آثار  به حفظ  متهم  شدن  مخفی  یا  فرار  از  جلوگیری  و  جرم  وقوع  میئم  و  عمل  به    زمانهم آورد  را  مراتب 

 دهد.«دادستان، تحقیقات را ادامه می  ارجاع دهد و در صورت دادستان اطالع می 
: »در صورت درخواست  ق.آ.د.ک  100مادۀ    1خِذ تصویر یا رونوشت اوراق پرونده، تبصرۀ  ا صدور قرار رِد  درخواست مطالعه یا    ضرورت ✓

، با ذکر دلیل، قرار  منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را  
ابالغ  را صادر می  رد درخواست به شاکی  قرار، حضوری  این  و ظرف  میکند.  است.    اعتراضقابل   سه روزشود  دادگاه صالح  در 

 است.«  قطعیبه اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه العاده در وقت فوق است   مکلفدادگاه 
دیده در صورت احتمال خطر و تهدید جدی علیه وی، مادۀ جلوگیری از دسترسی به اطالعات فردی بزه   برایاتخاذ تدابیر الزم قانونی   ✓

دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره : »بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطالعات فردی بزه ق.آ.د.ک 101
جلوگیری از    برای دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را  و حیثیت بزه تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی  

با رعایت مصالح بزه  دیده دسترسی به این اطالعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رییس دادگاه و 
 شود.«اعمال می 

نجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش : »ا ق.آ.د.ک  102منافی عفت، مادۀ    جرائمعدم تحقیق در   ✓
یا   این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و  یا    دارای از هیچ فردی در  به عنف  یا  شاکی 

احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و  سازمان
 «شودمی
تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و  : »بازپرس نمی ق.آ.د.ک  104لزوم تکمیل تحقیقات در صورت ارجاع پرونده، مادۀ   ✓

 « .یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند
: »بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را  ق.آ.د.ک  105تحقیقات، مادۀ    جریان دادستان در    قانونی تقاضای    یاجرا  ✓

 کند ... .« قید می  مجلسصورت ء و مراتب را در اجرا 
:  ق.آ.د.ک   106در بازداشت بوده پیش از عدم حضور در شعبه، مادۀ    هاآن هایی که متهمان  بازپرس نسبت به پرونده   اقدام الزم قانونی ✓

بازداشت    هاآنهایی که متهمان  مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده  اخذکلف است پیش از  »بازپرس م
به می را  مراتب  نشود،  فراهم  علت  هر  به  زندانی  آزادی  امکان  که  در صورتی  و  انجام دهد  را  قانونی الزم  اقدام  به  باشند،  کتبی  طور 

 دادستان اعالم کند.« 
قرار  ✓ ادل  صدور  به  مقرون  که  صورتی  در  شاکی  تقاضای  به  خواسته  مادۀ    قبولقابل   ۀ تأمین  آن،  از  اجمال  و  ابهام  رفع  و    107بوده 

قبول باشد، بازپرس قرار قابل   ۀتواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادل: »شاکی می ق.آ.د.ک
 کند.«می تأمین خواسته صادر 

آن توسط    یاجرا است و رفع اشکاالت ناشی از    بازپرسبه عهده    تأمین خواسته : »رفع ابهام و اجمال از قرار  ق.آ.د.ک  110مادۀ  
 آید.«عمل می به احکام یاجرا دادستان یا قاضی 

 اختیارات بازپرس 

مادۀ   ✓ قانونی،  تشریفات  رعایت  با  متهم  هویت  به  مربوط  مشخصات  سایر  و  تصویر  سایر  ق.آ.د.ک  96انتشار  و  تصویر  »انتشار   :
ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در  مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه 

بامورد اشخاص زیر که تنها به   به هویت    موافقت دادستانو    زپرسدرخواست  یا سایر مشخصات مربوط  انتشار تصویر و  شهرستان، 
 آنان مجاز است: 
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( این قانون که متواری بوده و دالیل  ۳۰۲موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )  عمدی   جرائم الف ـ متهمان به ارتکاب  
توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا    برای کافی  

 شود.نگاری آنان منتشر می چهره  تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق 
اند و تصویر آنان  که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده  دستگیرشده ب ـ متهمان  

گاهی بزه  برای  شود.« دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میآ
اقد ✓ برخی  انجام  دستور  مادۀ  صدور  دادگستری،  ضابطین  به  پرونده  طرفین  خصوص  در  احتیاطی  »بازپرس  ق.آ.د.ک  97امات   :

بزه به  از  اعالم منظور حمایت  در صورت  دیده، شاهد، مطلع،  تهدیدات،  برابر  در  متهم  خانواده  و همچنین  آنان  خانواده  یا  کننده جرم 
دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ری دستور می ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگست

 به بازپرس هستند.«  ارشارائه گز

 دادیار

االتباع  او الزم   برای ن به دادیار تحقیق معروف است، تعامل او با دادستان باید به این وضع صورت گیرد که نظر دادستان همیشه  ا یکی از دادیار 
از    ق.آ.د.ک  92است؛ در مادۀ   از طرفی هم جرم  نباشد و  اگر بازپرس حاضر  نباشد،    ق.آ.د.ک  302مندرج در مادۀ    جرائمبیان شده است که 

 یابد. حقیقات به دادیار ارجاع میپرونده جهت انجام ت 

 مورد باید به نظر دادستان برسد:  2در صورتی که تحقیقات توسط دادیار تحقیق انجام شود،   ق.آ.د.ک  92طبق مادۀ 

 قرارهای نهایی »منع تعقیب، موقوفی تعقیب، جلب به دادرسی، عدم صالحیت«  .1
 نکرده باشد. قرار تأمین منتهی به بازداشت: کفالت یا وثیقه حاضر   .2
ساعت در این موضوع   24است ظرف مدت  مکلف  باید همان روز به نظر دادستان برسد، دادستان نیز    دادیارمورد فوق از سوی    2 ✓

 کند.  اظهارنظر
طبق این ماده بازپرس قرار نهایی را فوری به نظر    به نحو دیگری است  ق.آ.د.ک  265طبق مادۀ    بازپرس   در خصوص  موارد فوق ✓

 کند.روز اظهارنظر می  3رساند و دادستان ظرف دادستان می
اما اظهارنظر دادیار و نظر دادستان نمی  ✓ را دارد که باعث اختالف شود  این امکان  تواند منتهی به  اظهارنظر بازپرس و نظر دادستان 

 است.  اختالف شود، چون دادیار تابع دادستان
 کند. های ارجاعی اقدام به تحقیق میدادیار بر اساس جنسیت )زن یا مرد بودن( در پرونده  ✓

 دادرس دادگاه 

 از:  اندعبارت   نماید کهمی در برخی مواقع دادرس دادگاه اقدام به تحقیق 

 « سال تمام 15افراد زیر   جرائم منافی عفت/  جرائم / 8و  7تعزیری درجۀ   جرائمهای با ارجاع مستقیم »پرونده  .1
 های مربوط به حوزۀ قضایی بخش پرونده  .2
 « ق.آ.د.ک 92هایی که مربوط به بازپرس است، اما بازپرس در مجموعه حاضر نیست. »مثل تبصرۀ مادۀ پرونده  .3
 نیاز از اظهارنظر دادستان است. کند، بی زمانی که دادرس دادگاه اتخاذ تصمیم می ✓

 نهادهای تحقیق 

 از:  قامات فوق نهادهای مربوط به تحقیق عبارتندبا توجه به م

 نمایند. ها در امر تحقیق فعالیت میها و اختصاصیها دادسرا اعم از عمومی و انقالب، تخصصیدر اکثر پرونده  دادسرا:
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تعزیری    جرائم،  تمام  سال   15افراد زیر    جرائممنافی عفت،    جرائم :  جرائمکنند. مصداق بارز این  اقدام به تحقیق می   جرائم در برخی از    دادگاه:
 باشد. می  8و  7درجۀ 

اگر دادرس   اینجاای با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع یابد، دادرس دادگاه هیچ محدودیتی در انجام تحقیق ندارد، در اگر پرونده  ✓
 باشد. د بر تحقیقات بازپرس اقدام به تحقیق نماید، به دلیل کشف حقیقت میمازا 

 دهد.تحقیقات به دیوان عالی کشور ارجاع می  برایرا تخلف مربوط به مقامات کشوری    ،قانون   دیوان عالی کشور:

گذار تأکید دارد بر تخلفات مقامات و مسؤوالن کشوری، چون اگر اتهام مدنظر او باشد،  قانون  ق.آ.د.ک  291دقت شود که در مادۀ   ✓
 شود.مطرح می  ق.آ.د.ک 307مادۀ 

 حوزۀ تحقیق

 از:  نماید که بر اساس اولویت عبارتندعنوان اقدام به تحقیق می   3بازپرس در  ق.آ.د.ک 116حوزۀ صالحیت محلی باید رعایت شود. طبق مادۀ 

 در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود. جرم  .1
 . در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شودجرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و   .2
 . اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشدجرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود،   .3

 از:  آید که عبارتند به وجود می  ق.آ.د.ک  118و  117وضعیت طبق مواد  2حالت اول اصل است، اما در حالت دوم 

 اگر جرم در حوزۀ بازپرس کشف شود و یا آن متهم آن جرم در حوزۀ بازپرس دستگیر شود.  ق.آ.د.ک   117طبق مادۀ  .1
آغاز می  اینجا در   را ظرف  تحقیقات  پرونده  با قرار عدم صالحیت  بازپرس    48شود، ولی هر زمان که محل وقوع جرم مشخص شود 

 کند.محل وقوع جرم محول می  دادسرای ساعت به 
 . تأمین از شخص متهم دستگیرشده هیچ منعی ندارد، حتی اگر منتهی به بازداشت شود اخذ در مورد فوق  ✓

مادۀ   .2 حوزه   ق.آ.د.ک  118طبق  در  جرم  در  اگر  شود  دیگری کشف  قضایی  حوزۀ  در  اما  دهد،  رخ  )نامعلوم(  بازپرس    اینجاای  مقام 
انجام می را  را مشخص کند، در  تحقیقات خود  نتواند محل وقوع جرم  اگر  و  اظهارنظر می دهد  پرونده  نماید، یعنی تصمیم  خصوص 

 کند.می  اخذنهایی 
 در این حالت چون محل وقوع جرم مشخص نیست، قرار عدم صالحیت موضوعیت ندارد.  ✓

 عیت تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنو 

»انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست« »صدر مادۀ  اصل:  
 « ق.آ.د.ک 102

 منافی عفت ممنوع نیست:  جرائممورد تعقیب و تحقیقات مقدماتی در  4در استثناء: 

 منافی عفت در مرئی و منظر عام  جرائموقوع  .1
 به عنف   منافی عفت جرائموقوع  .2
 یافته منافی عفت به صورت سازمان  جرائموقوع  .3
 منافی عفت در صورت وجود جود شاکی  جرائموقوع  .4
 .شودو دادسرا حق تعقیب و تحقیق ندارند، تعقیب، تحقیق و دادرسی توسط مقام قضایی یعنی قاضی دادگاه انجام می در این موارد ضابطان  ✓
معمواًل مهیای حضور عمومی است، چه در لحظۀ وقوع جرم کسی در آن محل حضور داشته یا  عام، اعم از مکانی است که    مرئی و منظر ✓

حضور نداشته باشد )مانند سینما در اوقات کاری، کوچه و خیابان(، یا مکانی که مهیای پذیرش عمومی نیست، ولی در برابر چند نفر )سه  
 زل شخصی اما در مقابل چند نفر. نفر یا بیشتر( واقع شود، مانند ارتکاب عمل منافی عفت در من

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ها ارسال کنید رساناز طریق پیام تان را درخواستپیام بدهید یا  09352213175به  های حقوقیآزمونجزوات  افتیجهت در   ؛دکتر امید مالکریمی کیفری جزوه آیین دادرسی 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

41 

  یافته سازمانهای مجرمانۀ  ارتکابی توسط گروه  جرائم  هاآنرسد که منظور از  اند و به نظر می ، در قوانین ما تعریف نشده یافته سازمان   جرائم ✓
  برای ل از سه نفر یا بیشتر که  نیز گروهی است »گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتًا منسجم متشک   یافته سازمان است. گروه مجرمانۀ  

 گردد.«ارتکاب جرم منحرف می برایشود یا پس از تشکیل، هدف آن  ارتکاب جرم تشکیل می
 شاکی شخصی است که:  ✓

تقاضای تعقیب کیفری متهم را    و  انگاری یک رفتار مباح قصد حمایت از او را داردگذار با جرم مستقیمًا از وقوع جرم لطمه دیده و قانون .1
 مانند مالک مال در جرم سرقت( ). نمایدمی

 نماید. و تقاضای کیفری متهم را می  شودی که از جرم لطمه دیده است محسوب می د مقام قانونی فر قائم  .2
 )مانند ورثه در جرم قتل( 

داشته باشد و محجور نباشد، شخص دیگری غیر از خودش  اگر کسی که نسبت به او عمل منافی عفت انجام یافته باالی هجده سال تمام  ✓
 شود.شاکی محسوب نمی 

ی است جرایمشود. این عنوان از لحاظ مفهومی به معنای  شامل چند جرم، از جمله زنا و لواط میمنافی عفت عنوان عامی است که    جرائم ✓
علت آن نیز این است که اصطالح عفت عمومی در    کنند، ولی تعیین مصادیق آن به راحتی ممکن نیست.که عفت عمومی را نقض می 

  جرائم، مفهوم ق.آ.د.ک  306بر حسب زمان و مکان است. با این وجود، تبصرۀ الحاقی مادۀ   انعطافقابل قانون تعریف نشده و عنوان کلی و 
آن   اساس  بر  که  است  کرده  تبیین  را  قانون  این  نظر  از  عفت  از:    جرائم منافی  عبارتند  عفت  رابطۀ    ئم جرا منافی  همچنین  جنسی حدی، 

 باشد. نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می
تعقیب و تحقیق در   ✓ به صدر مادۀ    جرائمدر صورت جواز  باید  نحوۀ رسیدگی،  نظر  از  نیز،  توجه نمود که مقرر    241منافی عفت  نیز  ق.م.ا 

منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و    جرائمدارد: »در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع  می
عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به  مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با 

 عنف است از شمول این حکم مستثنی است.« 

 های تحقیق: اصول و ویژگی 

تحقیقات    انجام  برایاست. در قانون آیین دادرسی کیفری،    تفتیشیهایی است که رویکرد و خاستگاه آن مکتب  تحقیقات مقدماتی واجد ویژگی
ویژگی ویژگی این  که  است  شده  گرفته  نظر  در  می هایی  إعمال  تحقیقات  اصل  بر  ویژگیها  و  اصول  به  تحقیق  مقام  تغییر  تحقیق  شود.  های 
 کند.ای وارد نمی خدشه

 « ق.آ.د.ک  91محرمانه بودن تحقیقات »مادۀ  .1
گیرد و هیچکس نباید از مفاد آن مطلع شود کلیه اشخاصی که  صورت محرمانه صورت می، تحقیقات مقدماتی به ق.آ.د.ک  91طبق مادۀ  

به مجازات   تخلف،  در صورت  و  اسرار هستند  این  به حفظ  دارند موظف  و در جریان تحقیقات مقدماتی حضور  اسرار شغلی  افشای  جرم 
 شوند. محکوم می ای حرفه

ها و مراجع انتظامی و  تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه   : انتشار ق.آ.د.ک   96مادۀ   
انتشار تصویر و سایر مشخصات   بازپرس و موافقت دادستان شهرستان،  به درخواست  تنها  قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که 

 مربوط به هویت آنان مجاز است: 

  برای ( این قانون که متواری بوده و دالیل کافی  ۳۰۲موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )  عمدی  جرائم ان به ارتکاب  متهمـ    1
به منظور   آنان موجود نباشد،  به  از طریق دیگری امکان دستیابی  آنان وجود داشته باشد و  به  اتهام  آنان توجه  یا    شناسایی  ادلهو  ،  تکمیل 

 شود. نگاری آنان منتشر میاز طریق چهره  آمدهدستبه ویر  تصویر اصلی و یا تص 

بازپرس ـ    2 نامعلومی نزد  به اشخاص متعدد و  ارتکاب چند فقره جرم نسبت  به  آنان  کرده  اقرار   متهمان دستگیرشده که    برای اند و تصویر 
گاهی بزه   شود.دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می آ
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 « ق.آ.د.ک 93طرفی در تحقیقات »مادۀ  بی  .2
مادۀ   بی ق.آ.د.ک  93به موجب  در کمال  باید  بازپرس  و  ،  اوضاع  و در کشف  انجام دهد  را  تحقیقات  قانونی،  اختیارات  و در حدود  طرفی 

 کند. طرفی تحقیقات را از انصاف خارج میضرر متهم است فرق نگذارد. خروج از بی احوالی که به نفع یا 
کند  به بازپرس اشاره می  ق.آ.د.ک  93( در مادۀ  ق.آ.د.ک   421کند )مادۀ  رِد  دادرس هم اشاره می   جهاتطرفی مقنن به  در جهت حفظ بی 

 دهد. طرفی را در معنای موسع به مراجع قضایی نسبت می بی   ق.آ.د.ک  3اما با توجه مادۀ 
 « ق.آ.د.ک 285مادۀ   2استمرار و تسریع در تحقیقات »وحدت مالک از تبصرۀ   .3

مانع   تعطیالت  حتی  گیرد،  صورت  وقت  اسرع  در  باید  تحقیقات  متهم،  به  نسبت  تعقیب  و  ادله  حفظ  و  کیفری  امور  حساسیت  دلیل  به 
 بیان شده است.  ق.آ.د.ک 285مادۀ  2در صراحتًا در تبصرۀ  تحقیقات نیست. این عنوان

 « ق.آ.د.ک 98قائم به شخص بودن تحقیقات توسط بازپرس »مادۀ  .4

  ق.آ.د.ک   98نماید، اما طبق مادۀ  به دلیل تخصصی بودن موضوع، بازپرس پس از ارجاع پرونده از سوی دادستان شخصًا اقدام به تحقیق می
وضعیت از یکدیگر تمیز داده شده است: وضعیتی که    2و تبصرۀ آن    98محول کند. در مادۀ    ضابطان ی به  شرایطراز  تواند تحقیقات را با إحمی

از   یا به عبارتی    ق.آ.د.ک  302مندرج در مادۀ    جرائمجرم غیر  به  می  بازپرس  باشد  2در صالحیت دادگاه کیفری  باشد  را  انجام تحقیقات  تواند 
باشد در این مورد به دلیل اهمیت موضوع بازپرس شخصًا مداخله   ق.آ.د.ک  302مندرج در مادۀ   جرائمارجاع دهد، وضعیتی که جرم از    ضابطان

  302مندرج در مادۀ    جرائم با همکاری ضابطان دادگستری، تحقیقات الزم در مورد    تواندمی بازپرس    ق.آ.د.ک  98کند، اما طبق تبصرۀ مادۀ  می
 را انجام دهد. 

 « ق.آ.د.ک  325غیرعلنی بودن تحقیقات »تبصرۀ مادۀ  .5
شود و ممکن است در انتها متهم تبرئه شود، به همین دلیل علنی بودن تحقیقات تبعات منفی  بازپرس در جایگاه تحقیق با متهم مواجه می 
  دادگاه علنی بودن اختصاص به جلسات رسیدگی    افراد در جلسات رسیدگی است.   حضور   برای دارد. منظور از علنی بودن، عدم ایجاد مانع  

 شود. داشته و شامل جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی 
 « ق.آ.د.ک  192انفرادی بودن تحقیقات »مادۀ  .6

تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است. با رعایت محرمانه بودن تحقیقات بازپرس از اصحاب دعوا   ق.آ.د.ک  192به موجب مادۀ 
آورد، به این علت که اگر تحقیق به صورت ترافعی یا تدافعی باشد، از موجبات اطالۀ دادرسی است که  تحقیق به عمل می  به صورت انفرادی 

 ض دارد. اطالۀ دادرسی با تسریع در تحقیقات تعار 
توان تحقیقات را به  می   جرائماستثناء قائل شده است، به نحوی که در این    گذشتقابل   جرائمدر خصوص    ق.آ.د.ک  192مادۀ   ✓

 برگزار نمود.  ترافعی صورت 
است،    جرائمدر خصوص    ق.آ.د.ک  192مادۀ   ✓ لحاظ شده  آن  بودن  ترافعی  جنبۀ  فقط  به هیچ قابل گذشت،  بودن  عنوان  علنی 

 .امکان ندارد
مادۀ   ✓ ا   ق.آ.د.ک  192در  به  امر  موضوعمقنن  میانجی   رجاع  می به  دقت  است،  نموده  مادۀ  گری  به  عنوان  این  که    82شود 

 یابد. ارجاع می 8و  7،  6، درجات ق.آ.د.ک
 « ق.آ.د.ک 199کتبی بودن تحقیقات »مادۀ   .7

تمامی اقدامات در تحقیقات باید مکتوب شود، چه از سوی اصحاب دعوا، چه دستورهای مقام قضایی، چه از   ق.آ.د.ک  199به موجب مادۀ 
 کند. شود که اصول تحقیق با تغییر مقام تغییر نمیناسان. دقت میارش سوی ضابطان یا ک

 « ق.آ.د.ک 104جایگزین تحقیقات »مادۀ   .8
توان از جایگزین تحقیقات استفاده نمود، جایگزین تحقیق عبارت است از قرار توقف تحقیقات،  ی میشرایطتحقیقات مقدماتی با احراز  برای

 شود. نهادی است نوپا که از نظر برخی از اساتید یک قرار نهایی محسوب می

 « .آ.د.کق 104قرار توقف تحقیقات »مادۀ 
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 شود: ی دارد که در ذیل به آن اشاره می شرایطصدور قرار توقف تحقیقات  برای  ق.آ.د.ک 104مادۀ 

 باشد. می  8تا    4تعزیری درجۀ  جرائمقرار توقف تحقیقات مختص  ✓
با توجه به درجۀ آن در درجات   ✓ دادرس دادگاه صادر  از سوی    8و    7از سوی مقام تحقیق و در درجات    6و    5،  4قرار توقف تحقیقات 

 شود.می
دادستان الزامی است اما در صدور آن توسط دادرس دادگاه دادرس رأسًا اقدام   ت موافق  ،در صدور قرار توقف تحقیقات توسط بازپرس  ✓

 کند. به صدور قرار می
 سال تمام شمسی سپری شود.  2صدور قرار توقف تحقیقات زمانی جایز است که  ✓
 است، نه از زمان ثبت شکواییه.   وقوع جرمسال فوق از زمان   2 ✓
در   ✓ هم  تحقیقات  توقف  در    جرائمقرار  هم  و  گذشت  جهت    جرائم قابل  شاکی  وجود  صورت  در  است،  صدور  قابل  گذشت  غیرقابل 

 شود.اعتراض به قرار، قرار به او ابالغ می
ا   20مهلت اعتراض در قرار توقف تحقیقات، در صورتی که توسط دادرس دادگاه صادر شود   ✓ ست و در صورتی که توسط بازپرس  روز 

 روز است.  10 ق.آ.د.ک  270تبصرۀ مادۀ   شود طبقصادر 
 شود.با صدور قرار توقف تحقیقات پرونده به صورت موقت بایگانی می  ✓
 یابد. بایگانی موقت بدان معنا است که هرگاه شخص شاکی اقدام به ارائۀ مشخصات متهم نماید، تعقیب مجددًا ادامه می ✓
گاه« معنای موسع دارد، به شرطی که به مرور زمان برنخورد، یعنی در صورتی که مرور زمان حاکم شود،  ه عبارت »هر درست است ک ✓

 دیگر تعقیب مجدد جایز نیست. 
 مرتکب نامعلوم باشد، نه اقامتگاه و محل سکنای متهم.  هویت صدور قرار توقف تحقیقات زمانی ممکن است که  ✓
پ ✓ از »مواردی که  به طور مستقیم در دادگاه مطرح میر منظور  تمام،    15افراد زیر    جرائم شود«،  ونده مطابق قانون  منافی   جرائمسال 

 شود.ر دادگاه انجام می نه در دادسرا، بلکه د هاآن است که تحقیقات مقدماتی در مورد  8و  7تعزیری درجۀ  جرائم عفت و 
است   ✓ این  بر  فرع  تحقیقات  توقف  قرار  انجام که  صدور  رغم  به  اگر  پس  نباشد.  معلوم  آن  مرتکب  ولی  باشد،  واقع شده  اساسًا جرمی 

 تحقیقات کافی، دلیلی بر وقوع جرم وجود نداشته باشد، باید قرار منع تعقیب صادر گردد. 

 

 اقدامات تحقیقی 

، حال به شرح و بررسی هر یک از این اقدامات  کند که این اقدامات تجویز قانونی داردانجام تحقیقات از اقداماتی استفاده می   برایمقام تحقیق  
 پردازیم: می

 اظهارات و تحقیق از شاکی  اخذ .1

ونده و مقید نمودن  ضایی به شعبۀ تحقیق، مرجع تحقیق مکلف است پس از صدور دستور ثبت پر پس از ارجاع پرونده از سوی مقام صالح ق
ی که شاکی خصوصی وجود دارد شاکی را احضار و از وی راجع به شکایت تحقیق نماید، در صورت عدم حضور  جرایمآن به وقت نظارت در  

تا زمانی که گذشت )شاکی( از تعقیب  »:  1/1368/ 29مورخ    525وحدت رویۀ    رأی شاکی، شاکی جلب نخواهد شد و همچنین به موجب  
 خواهد بود.«  یدگیرسقابل شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری 

 ی شخصیتو تشکیل پرونده   تحقیق محلی معاینۀ محل، .2

را   ارتکابی، مقام قضایی  نوع جرم  و  واقع  اهمیت کشف  یا تحقیق محلی می   موظف در برخی مواقع  و  ن مقام برایبنا ؛  نمایدبه معاینۀ محل 
یا   برای قضایی مکلف است   واقعیت، شخصًا  یا تحقیق محلی    با دستور  تشخیص  و  به معاینۀ محل وقوع جرم  امر خود  به ضابطان تحت 

د همین امر است: »هرگاه    ق.آ.د.ک  133پیرامون جرم بپردازد. مادۀ   کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه    برایمؤی 
 کند.«به تحقیقات محلی یا معاینه محل می  بازپرس اقداما متهم یا شاکی درخواست نمایند،  محل ضرورت یابد و ی
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 آید: حالت این اقدام تحقیقی به عمل می  2در 

 انجام اقدامات مذکور از سوی مقام تحقیق  ت ضرور در صورت تشخیص  .1
 به درخواست شاکی یا متهم  .2

 موضوع مکلف است شخصًا حاضر شود:  2بازپرس در  ق.آ.د.ک  126به موجب مادۀ 

 موجب مجازات سلب حیات«  جرائم ( قانون آیین دادرسی کیفری: »۳۰۲موضوع بند )الف( ماده ) جرائم در  .1
 هنگام معاینه اجساد  .2

 پرونده شخصیت: 

 هدف از تشکیل پرونده شخصیت شناخت بهتر مرتکب به منظور اتخاذ تدابیر کیفری یا تأمینی مناسب با آن است. 

قانونی  »  ق.آ.د.ک  203ماده   مجازات  که  جرائمی  چهار   هاآن در  درجه  تعزیر  یا  و  ابد  حبس  عضو،  قطع  حیات،  و    سلب  است  باالتر  و 
یه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است  لَ عَ جنی  کامل مَ  ۀ ثلث دی هاآنهمچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه 

 « ی اجتماعی صادر نماید.ر دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکادر حین انجام تحقیقات 

 نیز تشکیل پرونده مذکور الزم است.  درجه پنج و شش، در جرائم تعزیری  ، عالوه بر این موارددر مورد اطفال و نوجوانان

 تشریفات معاینۀ محل و تحقیق محلی 

 کشف واقع یا روشن شدن موضوع ضرورت داشته باشد.  برای . 1کند: ی محلی می بازپرس در این موارد اقدام به تحقیق یا معاینه  ✓

 . متهم یا شاکی درخواست نماید.2

 شود.، به عبارت دیگر معاینۀ محل و تحقیق محلی به صورت قرار صادر نمی صدور دستور قضایی  ✓
 «ق.آ.د.ک  124»م  نه فوریت ضرورت  در صورتمگر ق محلی در روز تحقی لزوم انجام معاینۀ محل و   ✓
 «ق.آ.د.ک 125م انجام معاینۀ محل و تحقیق محلی توسط مرجع تحقیق یا ضابطان، به دستور آن مرجع » ✓
اند که  ی محل از جانب بازپرس ضروری تشخیص داده شود، مکلف حضورشان در هنگام معاینه  کهی درصورتاصحاب دعوای کیفری  ✓

 حاضر شوند. 
ی محلی حضور یابند لکن  متهم، شاکی و دادستان نه شهود و مطلعین« مجازند در هنگام تحقیق یا معاینه »  یفری کاصحاب دعوای   ✓

ی  و عدم حضور آنان نیز مانع انجام دادن تحقیق یا معاینه   ی محلی به آنان نداردمعاینه بازپرس تکلیفی به اعالم جریان تحقیق یا  
 محلی یا سبب به تعویق افتادن آن نیست. 

 اقدامات قانونی معاینۀ محل و تحقیق محلی 

 « ق.آ.د.ک 125اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند حق حضور در معاینۀ محل و تحقیق محلی دارند. »م  ✓
 «ق.آ.د.ک 129م های مؤثر در کشف جرم »ری تمام آثار و نشانه آو جمع ✓
 « ق.آ.د.ک  128 ناس رسمی یا خبره »مارشدعوت از ک ✓

 تفتیش، بازرسی و کنترل ارتباطات  .3

بازرسی   ادلۀ وقوع جرم، تفتیش و  افراد جامعه به منظور کشف جرم، دستگیری بزهکاران و حفظ  با نقض مصونیت  در برخی موارد قانون 
 منازل، اماکن و اشیاء و کنترل ارتباطات را مجاز برشمرده است. 

 بازرسی منازل، اماکن و اشیاء:  تشریفات
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 « ق.آ.د.ک 137غیرمشهود »م  جرائملزوم صدور دستور قانونی مرجع تحقیق در  ✓
 وجود ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آالت و ادلۀ جرم در محل وقوع تفتیش و بازرسی  ✓
( و  307موضوع مواد )  کل دادگستری استان و حضور مقام قضایی صالح در تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص  تأیید رییس ✓

 « ق.آ.د.ک  138»م  ق.آ.د.ک(  302موضوع بند )ث( مادۀ ) جرائم ( و متهمان 308)
 « ق.آ.د.ک 139عدم تزاحم با حقوق سایر اشخاص »م  ✓
 « ق.آ.د.ک 140»م  آیدعمل می تفتیش در روز به  ✓
 « ق.آ.د.ک 141 صدرمتفتیش و بازرسی و تعیین موضوع، زمان، دفعات ورود و نشانی آن » برای  دستور موردی  لزوم صدور  ✓
 «ق.آ.د.ک  141مجلس تفتیش و بازرسی »انتهای مادۀ تنظیم صورت  ✓
 «ق.آ.د.ک  142 صدرمد حاضران در تفتیش و بازرسی »ارشحضور متصرف یا  ✓
دو نفر از اهل  ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور  فوریتهرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت   ✓

 « ق.آ.د.ک 142شود. »تبصرۀ مادۀ مجلس قید می آید و مراتب فوریت در صورت عمل می به  محل
 « ق.آ.د.ک  143است. »صدر مادۀ   جازه متصرفمنوط به ا در هنگام بازرسی  حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند  ✓
مراعات حرمت   ✓ و  نظم محل  با حفظ  قانونی  و  موازین شرعی  رعایت  و  ورود خسارت  متصرفان »م  عدم  و    145ساکنان، مجاوران 

 «ق.آ.د.ک

 «ق.آ.د.ک 150کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است. »م ارتباط مخابراتی و مراسالت پستی: 

  302های الف، ب، پ و ت ماده  موضوع بند   جرایمکشف    برایباشد یا  که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط    مگر در مواردی ✓
 « ق.آ.د.ک 150 ماده» این قانون الزم تشخیص داده شود.

موجب    شرایط ✓ به  مخابراتی  ارتباطات  کنترل  کیفیات  ملی   یشورا مصوبه  و  امنیت  می  عالی  »تبصرۀشودتعیین    150  ادۀم  1  . 
 «ق.آ.د.ک

 کل دادگستری استان  رییسلزوم موافقت  ✓
 قوه قضاییه است.  رییس  ییدتأبه  این قانون منوط  307کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده  ✓

 بانکی اشخاص هایحساب کنترل 

های بانکی اشخاص را  کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب  برای  ، ضروریتواند در موارد  : »بازپرس میق.آ.د.ک  151مادۀ  
 حوزه قضائی کنترل کند.«  رییسبا تأیید  

 تفتیش و بازرسی مراسالت پستی 

 مراسالت پستی باید مربوط به متهم باشد.  ✓
 ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.  ✓
 گیرد. صورت می اوالت در حضور متهم یا وکیل مراس بررسی ✓
یا در محل مناسب نگهداری  کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می مجلس قید می مراتب را در صورت   بازپرس ✓ نماید 

 کند.می
 گردد. در موارد ضروری بازرسی مکاتبات و مراسالت محکومان به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می  ✓

 ناس ارشجلب نظر ک .4
 «ق.آ.د.ک  155پذیر است. »م ناس با تقاضای یکی از طرفین یا تشخیص بازپرس امکانارش ارجاع به ک ✓
 « ق.آ.د.ک 155داشته باشد. »م   ضرورتناس باید ارش ارجاع به ک ✓
 «ق.آ.د.ک 155ناسی صادر کند. »م ارشد قرار ارجاع امر به کبازپرس بای  ✓
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 « ق.آ.د.ک 155ناسی را تعیین نماید. »م ارشبازپرس باید موضوع ک ✓
 « ق.آ.د.ک 156»م   ناسان رسمی دادگستریارشناس به قید قرعه از بین کارشتعیین ک ✓
 «ق.آ.د.ک  156»م  ناسانارش ناسان منتخب در صورت تعدد کارش فرد بودن ک ✓
 « ق.آ.د.ک 157»م  گیرد.صورت می  ناسیارشدر حین صدور قرار ک پیش از ارجاع امر و  ناسارشتعیین دستمزد ک ✓
 « ق.آ.د.ک  159ناس »م ارش با وصول تقاضای کتبی ک  باریک  برایآن   تمدیدناس و ارشاعالم نظر ک برایتعیین مهلت   ✓
 « ق.آ.د.ک 161ناسی پس از پرداخت دستمزد »م ارشناس جهت تقدیم نظر کارشاخطار به ک ✓
 ناس توسط شاکیارش پرداخت دستمزد ک ✓
 « ق.آ.د.ک  161ناس به طرفین »م ارشنظریۀ کابالغ وصول  ✓
  161ناس و اعالم نظر خویش »م  ارش ناسی به طرفین جهت مالحظۀ نظریۀ کارشای از تاریخ ابالغ وصول نظریه کفرصت یک هفته  ✓

 «ق.آ.د.ک
 « ق.آ.د.ک 163ناسی »تبصرۀ مادۀ ارشصدور قرار تکمیل نظریۀ ک ✓

 نظریۀ پزشکی قانونی 

»بازپر ق.آ.د.ک   136مادۀ   آسیب   برایس  :  جسمی،  صدمات  ضرب،  عالئم  و  آثار  جراحات،  و  معاینه  معاینات  سایر  و  روانی  های 
کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی  یا حسب مورد، از وی دعوت می   اخذهای پزشکی، نظر پزشک قانونی را  آزمایش

 شود.«پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می 

 احضار و تحقیق از شهود و مطلعان  .5

 وظایف و تکالیف بازپرس راجع به احضار و تحقیق از شهود و مطلعان 

 «ق.آ.د.ک   205و  204احضار شهود و مطلعان مطابق مقررات »مواد  ✓
 « ق.آ.د.ک 204م  1جلب شاهد یا مطلع در صورت عدم حضور و عدم اعالم عذر موجه »تبصرۀ  ✓
 « ق.آ.د.ک 206غیرعلنی بودن تحقیق از شهود و مطلعان »م  ✓
 « ق.آ.د.ک 207از شهود و مطلعان به صورت جداگانه و بدون حضور متهم »م  تحقیق  ✓
 « ق.آ.د.ک 209کند. »م بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می  ✓
  212و    209شاهد یا مطلع »مواد  یا اثر انگشت    قید امضاء  مجلس وثبت مشخصات، سؤاالت و اظهارات شهود و مطلعان در صورت  ✓

 «ق.آ.د.ک
 « ق.آ.د.ک 213ممنوعیت تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده است. »م  ✓
 «ق.آ.د.ک  216م حضور بازپرس در محل شاهد یا مطلع در صورت عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن » ✓

 احضار و تحقیق از متهم  .6

 است متهم را احضار و تحقیقات مقدماتی را با حضور او ادامه دهد.  موظفبا تحصیل دلیل در خصوص انتساب جرم به متهم، مقام تحقیق 

 احضار متهم  شرایط

به عبارت دیگر بدون وجود شکایت شاکی یا  ؛  است  ق.آ.د.ک   64شروع به تعقیب مندرج در مادۀ    جهات احضار متهم وجود    برای شرط الزم  
 توان شخصی را احضار کرد. اعالم جرم نمی 

توجه اتهام، کسی را به عنوان   برایبیان شده است: »بازپرس نباید بدون دلیل کافی    ق.آ.د.ک   168احضار متهم در مادۀ    برای شرط کافی  
 متهم احضار و یا جلب کند.« 

 « ق.آ.د.ک 64احضار متهم: وجود جهات شروع به تعقیب »مادۀ   برایشرط الزم 
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 « ق.آ.د.ک 168توجه اتهام »مادۀ   برایاحضار متهم: وجود دلیل کافی   برایکافی   شرط

 های احضار متهم روش 

 آید. ...« عمل می احضار متهم به وسیله احضاریه به »: ق.آ.د.ک 169صدر مادۀ احضاریه: 

تنظیم می ✓ در دو نسخه  ابالغ می احضاریه  به متهم  از آن  ابالغ  شود که یک نسخه  به مأمور  امضاء  از  گردد و نسخه دیگر پس 
 «ق.آ.د.ک 169شود. »م مسترد می

شود و به  در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می ✓
 « ق.آ.د.ک 170رسد. »م مقام قضایی می امضاء 

 «ق.آ.د.ک 171فاصله میان ابالغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. »م  ✓
 « ق.آ.د.ک 172شود. »م ابالغ احضاریه توسط مأموران ابالغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می ✓
✓  

دستیابی    برای: »هرگاه ابالغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات  ق.آ.د.ک 174مادۀ    نشر آگهی: 
گهی در یکی از روزنامه به متهم به نتیجه نرسد و   های کثیراالنتشار  ابالغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آ

گهی، احضار می ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک  صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به  شود. در این ماه از تاریخ نشر آ
 کند.«میموضوع رسیدگی و اظهار عقیده 

نگار  ی و مخابراتی، از قبیل پیام ا ه نا یا ر های(  های )سیستم : »استفاده از سامانه ق.آ.د.ک  175مادۀ    ی و مخابراتی: اه ن ایار های  سامانه 
طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابالغ اوراق قضایی و همچنین    برای)ایمیل(، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن،  

 نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بالمانع است.«

 جلب متهم 

 توان دستور جلب وی را صادر نمود.ی میشرایطدر صورتی که متهم پس از احضار و عدم حضور و گذشت زمان و مهلت قانونی، با وجود 

 ماهوی جلب متهم  شرایط

 « ق.آ.د.ک 169صدور دستور جلب متهم احضاریه ارسال شده باشد. »مفهوم مادۀ  برای .1
 «ق.آ.د.ک 179عدم حضور متهم بدون عذر موجه باشد. »مادۀ  .2

 : ق.آ.د.ک  180موارد جلب متهم بدون صدور ارسال احضاریه: مادۀ  

 : احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند ابتدا که تواند بدون آندر موارد زیر بازپرس می»

 حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است. سلب  هاآنکه مجازات قانونی  یجرائمالف ـ در مورد 

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

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

 علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.«  جرائمیافته و سازمان جرائمت ـ در مورد اشخاصی که به 

 

 شکلی جلب متهم   شرایط

 « ق.آ.د.ک  181 صدرم . »جلب متهم باید به موجب برگ جلب باشد ✓
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 « ق.آ.د.ک 181برگ جلب باید حاوی مشخصات متهم و علت جلب باشد و توسط بازپرس امضاء و به متهم ابالغ شود. »م  ✓
 « ق.آ.د.ک 182کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. »م مأمور جلب پس از ابالغ برگه جلب، متهم را دعوت می  ✓
 وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. آید و در همان روز به  به عملجلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز  ✓

اهمی  ـ تبصره   به  با توجه  بازپرس  تشخیص موارد ضرورت  نظر  با  فرار متهم  احتمال  و  ارتکاب جرم  ت جرم، وضعیت متهم، کیفیت 
 «ق.آ.د.ک 183کند. »م است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می 

 انواع جلب 
کند که با او : »مأمور جلب پس از ابالغ برگه جلب، متهم را دعوت میق.آ.د.ک   182ماد    جلب ساده از طریق اقامتگاه متهم: ✓

و   جلب  را  او  مأمور  کند،  امتناع  متهم  چنانچه  شود.  بازپرس حاضر  می  الحفظتحت نزد  حاضر  بازپرس  نیاز  نزد  در صورت  و  نماید 
 تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.«می
متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در    که: »در صورتی ق.آ.د.ک ۱۸۴مادۀ  جلب سّیار:   ✓

 گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. اختیار ضابطان دادگستری قرار می

ا با معرفی او، ضابطان حوزه  مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد ت   برای تواند برگه جلب را در صورت ضرورت، بازپرس می ـ ۲تبصرۀ  
 قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.« 

دهد  در مواردی که متهم در اقامتگاه خود مخفی شده است و یا بازپرس تشخیص می جلب با إذن ورود به محل اختفاء متهم: ✓
صور باشد، در چنین وضعیتی به استناد  با توجه به نوع جرم یا سوابق متهم امکان مخفی شدن و استنکاف حضور از جانب وی مت

 کنند.«  اخذ: »ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی ق.آ.د.ک  184مادۀ  3تبصرۀ 

 تحقیق از متهم 

 شود. با احضار یا جلب متهم و به تبع حضور او نزد مقام قضایی صالح، تحقیق از متهم شروع می

 حقوق متهم 

: »بازپرس مکلف است بالفاصله پس ق.آ.د.ک 189صدر مادۀ  شروع به تحقیقات بالفاصله پس از احضار یا جلب متهم:   ✓
 «از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند

داشته  تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود : »متهم می ق.آ.د.ک  190مادۀ حق داشتن وکیل:  ✓
 باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهیم شود... .« 

 تعیین وکیل تسخیری در دادسرا: 

»ق.آ.د.ک   13مادۀ    2تبصرۀ    .1 و  :  تعقیب  افاقه،  زمان  تا  شود،  جنون  به  مبتال  قطعی  از صدور حکم  پیش  جرم  مرتکب  هرگاه 
اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض    شرایط   الناسیحق . مگر آنکه در جرائم  شودمیدادرسی متوقف  

قی  یا  به ولی  این صورت  در  اتهام کند.  رفع  از خود  نتواند  نیز  ابالغ  افاقه  قانونی وی  یا سرپرست  روز    شودمیم  پنج  که ظرف مهلت 
وی    برای از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات    نظرصرف نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی،  

 « .یابدمی و تعقیب و دادرسی ادامه  شودمیوکیل تسخیری تعیین 
ی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در  جرایم»در : ق.آ.د.ک   190مادۀ  2تبصرۀ  .2

 کند.« وی وکیل تسخیری انتخاب می  برایمرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس  
اقامت    برایکند محلی را که  هم تفهیم می: »بازپرس در ابتدای تحقیق به مت ق.آ.د.ک  194مادۀ  حق اعالم اقامتگاه قانونی:   ✓

ای که ابالغ نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه خود اعالم می
 « ...شودقبلی فرستاده می شدهاعالم ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت صورت، احضاریه  ممکن باشد اعالم کند و در غیر این
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تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای  : »متهم میق.آ.د.ک  197مادۀ  حق سکوت:   ✓
 شود.«مجلس قید میاظهارات، در صورت 

مترجم:   ✓ داشتن  »بازپرس  ق.آ.د.ک   201مادۀ  حق  شاهد   ...   برای :  ب.  متهم،  گفتن  سخن  به  قادر  که  نیست،  ..  فارسی  زبان  ه 
 کند.«عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می   در صورتمترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و  

، مگر آنکه نخواهد  نویسد می : »... متهم باسواد خودش پاسخ را  ق.آ.د.ک  199مادۀ  حق نوشتن پاسخ سؤاالت مقام تحقیق:   ✓
 .« از این حق استفاده کند

: »بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دالیل کافی بر وقوع جرم، به  ق.آ.د.ک  262مادۀ  حق اظهار آخرین دفاع:   ✓
یا وکیل وی اعالم می  یا    برای کند که  متهم  بیان کند. هرگاه متهم  به عنوان آخرین دفاع  برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد 

اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی  وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی  
 است.«

 تفهیم اتهام 

ظنون است تا با درک دقیق موضوع و دالیل اتهام،  عنه یا متفهیم اتهام به معنای فهماندن و شناساندن موضوع اتهام و دالیل آن به مشتکی
گاهانه   شوند. عنه یا مظنون به متهم تبدیل میمتهم ایجاد گردد. با تفهیم اتهام، مشتکی برای توانایی دفاع آ

کند  اعالم میدارد که: »بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی  در مقام تفهیم اتهام بیان می   ق.آ.د.ک   195مادۀ  
نماید که اقرار یا همکاری  کند و به او اعالم میمی  تفهیم را به شکل صریح به او    ادله آنو    موضوع اتهاممراقب اظهارات خود باشد. سپس  

مرتبط    ها باید مفید، روشن،کند. پرسش تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میمؤثر وی می 
 یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.«   پرسش تلقینیبا اتهام و در محدوده آن باشد. 

 اقدامات پیش از تفهیم اتهام

 « ق.آ.د.ک  193استعالم هویت متهم »مادۀ  ✓
 « ق.آ.د.ک 190ابالغ و تفهیم حق داشتن وکیل »مادۀ  ✓
و سایر اوراق قضایی »مادۀ    هاعنه یا مظنون به جهت ابالغ احضاریه سوی مشتکیتفهیم نمودن حق اعالم محل اقامت قانونی از   ✓

 « ق.آ.د.ک 194
می  ✓ اعالم  وی  به  متهم  حقوق  به  توجه  با  تحقیق  به  شروع  از  پیش  مادۀ  بازپرس  »صدر  باشد.  خود  اظهارات  مراقب    195کند 

 «ق.آ.د.ک
 و نظارت قضایی   تأمین قرارهای .7

از مهم   تأمین قرارهای   نظارت قضایی  تأمین مصادیق  و  تحقیقات مقدماتی است. قرارهای  در مباحث  گانۀ مندرج در مادۀ  ده ترین مبحث 
 باشد. می  ق.آ.د.ک 247مندرج در مادۀ  گانۀو قرارهای نظارت قضایی مصادیق پنج  ق.آ.د.ک  217

منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین  ، به  ق.آ.د.ک  217طبق مادۀ    قرار تأمین:
، یکی از قرارهای تأمین  وجود دالیل کافیصورت ، در  تحقیق الزمو   تفهیم اتهامپس از  پرسباز جبران ضرر و زیان وی،  برایدیده  حقوق بزه 

 کند.را صادر می  ق.آ.د.ک  217مندرج در مادۀ  

قضایی:  قر  نظارت  مادۀ  ار  می   ، ق.آ.د.ک  247طبق  ارتکابی،  بازپرس  جرم  با  متناسب  نظارت    عالوه تواند  قرار  تأمین،  قرار  صدور  بر 
 مدت معین صادر کند.  برایقضایی را  

باید   ✓ تأمین  اتهامقرارهای  تفهیم  از  در    در صورت وجود دالیل کافیو    بعد  توسط متهم، صادر شوند.  ارتکاب آن  و  بر وقوع جرم 
و عدم صدور آن تخلف است. در عین حال، اگر در    تکلیف تضمین دسترسی به متهم یک    برایی، صدور قرار تأمین  شرایطچنین  
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نیست، نباید    قیبتعقابل نشده است یا به دالیل دیگری    مرتکبهمان بازجویی اول معلوم شود که جرمی واقع نشده یا متهم آن را  
 ن کافی بالقید آزاد خواهد شد. ائر آوری دالیل و ق. در این صورت نامبرده تا جمع قرار تأمین در مورد او صادر شود

 صدور قرار تأمین قبل از تفهیم اتهام جایز نیست.  ✓
 ، صدور قرار تأمین اختیاری است ✓
 تأمین باید متناسب باشد. قرار  ✓
مصداق در یک    2توان صادر نمود، به عبارت دیگر  مورد را می   1باشد که با رعایت تناسب فقط  مصداق می   10  دارای قرار تأمین   ✓

 خذ نمود. ا توان قرار تأمین را نمی
 به باال است.  4صدور قرار تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی درجۀ  ✓
 است. جمعقابل قرار نظارت قضایی  ✓
 است.  جمعقابل قرارهای تأمین با قرار نظارت قضایی  ✓
 ق.آ.د.ک  618بازداشت موقت الزامی نداریم، مگر در مادۀ  ✓
احکام است    یاجرا ی  ضها از اختیارات مقام قضایی یعنی حسب مورد بازپرس، دادستان، دادیار، قاضی دادگاه و قاصدور این قرار   ✓

 توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند. و مقامات قضایی نیز نمی  ندارندحق اخذ تأمین از متهم را   ضابطان دادگستری و 
 امتناع ورزد.  ینقرار تأمتواند از صدور صورت وجود دالیل کافی بر توجه اتهام، مقام قضایی نمی  در ✓
 . تر یا شدیدتر کردن آن را داردقرار اختیار تجدیدنظر، خفیف  ۀصادرکنندمقام  ✓
 نیاز به موافقت دادستان ندارد. تخفیف یا تشدید قرار تأمین توسط بازپرس  ✓
است. مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه صالح است؛ مگر در آن محل دادگاه انقالب یا    اعتراضقابل تشدید تأمین، از سوی متهم  ✓

 کرد.  کیفری یک تشکیل نشده باشد که در این صورت دادگاه کیفری دو به آن رسیدگی خواهد

 آورند: حالت را به وجود می 3قرارهای تأمین و نظارت قضایی 

دیگر   .1 تأمین  قرار  با  تأمین  مادۀ    جمعقابلقرار  مندرج  مصادیق  از  یک مصداق  باید  تأمین  قرار  در  دیگر؛  عبارت  به    217نیست، 
 صادر شود.  ق.آ.د.ک

توان چند مصداق از مصادیق  است، به عبارت دیگر؛ در قرار نظارت قضایی می   جمعقابل قرار نظارت قضایی با قرار نظارت قضایی   .2
 صادر نمود.  ق.آ.د.ک  247مندرج در مادۀ  

 باشند. قرار تأمین با قرار نظارت قضایی قابل جمع می  .3

 : ق.آ.د.ک  218تشریح مادۀ 

 شود.می  اخذتأمین   1اتهام واحد است. »کالهبرداری«:  .1
 حالت دارد:  2اتهام متعدد است:  .2
 کند. شود: دادگاه یک قرار تأمین صادر میدادگاه مطرح می  یک تعدد اتهام در صالحیت ذاتی  •
 کند.شود: هر دادگاه قرار تأمین مستقل و متناسب صادر می دادگاه مطرح می  چندتعدد اتهام در صالحیت ذاتی  •

 

 انواع قرار تأمین

ـ با قول شرف:    قرار  الف  به حضور  و خفیف التزام  در  قرار  ترین  اولین  که  اطمینان    جرائمتأمین  با  و  قضابسیار خفیف  از    ییمقام 
می  استفاده  آن  از  مرتکب  به    کند.شخصیت  قضا متهم  می   ییمقام  قول  و  او  تعهد  زمان حضور  هر  که  مراحل   برایدهد  و طی  بازجویی 

 حکم الزم باشد، حضور به هم رساند.  یاجرا تحقیقاتی و یا رسیدگی در دادگاه و 
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 »وضعیت و شخصیت متهم« در صدور این قرار مالک و معیار است. ✓
 شود.تناع متهم از پذیرش این قرار، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می در صورت ام ✓
 این قرار غیرقابل اعتراض است. ✓

بازجویی و طی    برای هر زمان حضور او    شود که شخص رأسًا متعهد می   در این قرار   التزام به حضور با تعیین وجه التزام: قرار  ب ـ  
شده در قرار را تعیین   حکم الزم باشد، حضور به هم رساند و در صورت عدم حضور مبلغ  یاجرا مراحل تحقیقاتی و یا رسیدگی در دادگاه و  

 بپردازد. 

  برای در واقع هنگام انعقاد این توافق هیچ تضمینی    شود. نمی  اخذبه هیچ عنوان مال یا پولی در همان لحظۀ صدور قرار تأمین   ✓
اخذ مبلغ وجه التزام به   برایگردد و تنها پس از نقض عهد و عدم حضورش در موقع احضار، دادستان آن از متهم اخذ نمی  یاجرا 

 کند. نفع صندوق دولت اقدام می
 شود.متهم از پذیرش این قرار، قرار کفالت صادر می  در صورت امتناع  ✓
حاضر نشده    بدون عذر موجه شود و هرگاه ثابت شود  در صورت عدم حضور متهم در موردی که حضورش الزم باشد، احضار می  ✓

 شود. می اخذ به دستور دادستان شده اخطاریه، وجه التزام تعیین  واقعی است، در صورت ابالغ  
 آید.به عمل می  ق.آ.د.ک  235اعتراض به این قرار طبق مادۀ  ✓

این قرار که به نوعی تعهد کتبی از متهم است، متعهد را ملزم به    التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف: قرار    ـ   پ
از حوزۀ قضایی می  این صورت می عدم خروج  با تجویز قاضی صالح که در  این میان  نماید، مگر  از آن حوزۀ قضایی خارج شود و در  تواند 

 دهد. حیثیت خود را ضامن حضورش قرار میشرف و 

 »وضعیت و شخصیت متهم« در صدور این قرار مالک و معیار است. ✓
 شود.در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار، قرار کفالت صادر می  ✓
 تواند، قرار را تشدید کند. در صورت تخلف از مفاد قرار بازپرس می  ✓
 این قرار غیرقابل اعتراض است. ✓

شود که هر زمان حضور  شخص رأسًا متعهد می  ،در این قرار  التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام:قرار ت ـ 
وجه از  به عالوه به هیچ  حکم الزم باشد، حضور به هم رساند و  یاجرا ر دادگاه و  بازجویی و طی مراحل تحقیقاتی و یا رسیدگی د برایاو  

 از آن حوزۀ قضایی خارج شود. تواند شده خارج نشود مگر با تجویز قاضی صالح که در این صورت میحوزۀ قضایی تعیین 

حاضر نشده    بدون عذر موجه شود و هرگاه ثابت شود  در صورت عدم حضور متهم در موردی که حضورش الزم باشد، احضار می  ✓
 شود. می اخذ به دستور دادستان شده اخطاریه، وجه التزام تعیین  واقعی است، در صورت ابالغ  

 شود.در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار، قرار کفالت صادر می  ✓
 آید.به عمل می  ق.آ.د.ک  235اض به این قرار طبق مادۀ اعتر  ✓

نوبه به معرفی  التزام  ـ قرار  التزام ای خود بهث  تعیین وجه  با  انتظامی  یا  به مرجع قضایی  ماهانه  یا    : صورت هفتگی 
باید به صور  از سوی مقام تحقیقشخص متهم  نوبتی و در مواعد مقرر  یا ماهانه باشد که می  ت  انتظامی   تواند هفتگی  یا  به مرجع قضایی 

 مراجعه نماید. در صورت تخلف از این قرار، وجه التزام مقرر در قرار به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

 معرفی متهم تعیین کند.  برای مقام تحقیق مکلف است مرجع قضایی یا انتظامی را  ✓
 د. مقام تحقیق مکلف است مواعدی را که متهم ملتزم به معرفی است را تعیین کن ✓
در صورت نقض قرار از سوی متهم اعم از اینکه در مواعد مقرر به مرجع مربوطه مراجعه نکند یا اینکه در موارد لزوم در مرجع   ✓

 گردد.نیابد، وجه التزام به نفع دولت ضبط می حضور قضایی 
 شود.در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار، قرار کفالت صادر می  ✓
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 آید.به عمل می  ق.آ.د.ک  235اعتراض به این قرار طبق مادۀ  ✓

التزام، با موافقت متهم و پس از  ج ـ قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه 
مربوط:  اخذ سازمان  سوی  از  آنان  حقوق  محل  از  پرداخت  استخدام    تعهد  دولت  در  که  است  شهروندانی  به  ناظر  قرار  این 
از مشده این قرار در صورتی که هر یک  به موجب  ارتکاب جرمی شوند،  اند،  به  نیروهای مسلح متهم  یا  به  ستخدمین کشوری  التزام  قرار 

 گردد.از سوی سازمان مربوط صادر می  هاآنحضور وی با تعیین وجه التزام پس از تعهد پرداخت از محل حقوق 

باشد،   ✓ با منافع سازمان در تضاد  باشد که  از  ددر صورتی که شخص مرتکب جرمی شده  این حمایت  شخص متهم منقضی  یگر 
 شود، مثاًل کارمند یک ارگان دولتی از سازمان متبوع خویش اختالس نماید دیگر این تأمین مفید نیست.می
 شود.قرار کفالت صادر می   ق.آ.د.ک  217در صورت امتناع متهم از پذیرش این قرار، با وحدت مالک از تبصرۀ مادۀ  ✓
 آید.به عمل می  ق.آ.د.ک  235اعتراض به این قرار طبق مادۀ  ✓

ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت   با  با موافقت متهم با تعیین وجه   شدهتعیینچ  التزام از طریق نظارت 
تواند وی را به موجب  بی متهم می به موجب این قرار در مواردی که اتهام انتسا   تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات: 

التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه کند، می حصول    برایو    شده استفاده نمود توان از قرار 
در صورت    ؛ وت وی را کنترل نمود اطمینان از رعایت این تضمین از طریق نظارت با کمک تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزا 

 گردد.عدم رعایت این قرار وجه التزام به نفع دولت ضبط می

به صورت  الکترونیکی  ازهای گوناگونی حاصل می نظارت  پیاپی بند، پابند، وسیلۀ عالمت مچ   ،GPS  شود، مانند استفاده  ، وسیلۀ تماس  دهندۀ 
 مواردی این قبیل بهره گرفت.و  آوری تأیید صدا شده، فن ریزی برنامه 

مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس    شرایطدر صورت وجود    تواندمیق.م.ا: »در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه    62مادۀ  
 الکترونیکی قرار دهد.« ( های سیستم سامانه )رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت  را با

 شود.قرار کفالت صادر می   ق.آ.د.ک  217متهم از پذیرش این قرار، با وحدت مالک از تبصرۀ مادۀ  در صورت امتناع  ✓
 آید.به عمل می  ق.آ.د.ک  235اعتراض به این قرار طبق مادۀ  ✓

حضور وی را الزم بداند، در آن مرحله    ییمقام قضارا در هر مرحله که    کند متهمکفیل تعهد می  الکفاله:کفیل با تعیین وجه  اخذح ـ قرار  
یا   از تحقیقات، دادرسی  نماید؛ در صورت عدم حضور متهم، وجه   یاجرا اعم  نفع دولت ضبط میالکفالۀ معرفیحکم حاضر  به  به  شده  گردد، 

آزادی متهم مقید می  به موجب قرار کفالت،  با مقدار وجهعبارتی دیگر  به معرفی کفیل  ازالکفالهگردد  تعیین    ییمقام قضاسوی    ای که  صالح 
 شود.می

 شود.الکفاله به نفع دولت ضبط می و در صورتی که کفیل متهم را تحویل ندهد، وجه  کفالت یک عقد قائم به شخص است ✓
 شود. کفیل یک ضامن است، الزامًا شخص ثالث کفیل می ✓
 درآمد آنان معلوم نیست یا ولگرد هستند به عنوان وکیل ممنوع است. هستند و معرفی اشخاصی که فاقد شغل  ✓
 اهلیت و مالئت باشد.  دارایشخص کفیل باید  ✓
  برای کند و هر تصمیمی که دادستان اتخاذ کند، اعالم می   دادستان اگر تمکن مالی کفیل مورد تردید قرار گیرد، بازپرس مراتب را به  ✓

 است.  الزامی بازپرس 
 .نیستجایز  رق دیگر، صدور قرار کفالتدیده به طو با شرط تضمین حقوق بزه  غیرعمدی جرائم در  ✓
حکم، مختومه شدن پرونده به هر کیفیت و    یاجرا معرفی و تحویل متهم در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی توسط کفیل، شروع به   ✓

 باشد. فوت کفیل از موارد فک قرار کفالت می
علی  ✓ قرار  قابل  این  می مگر    نیست اعتراض  االصول  متهم  بازداشت  به  منجر  که  کفالتی  قرار  مورد  مادۀ  .  گردددر  موجب    226به 

گردد؛ اما  شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می ، متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میق.آ.د.ک
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منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش   اصل قراراز تاریخ ابالغ قرار بازپرس، نسبت به  ده روز تواند تا مدت در صورت بازداشت، متهم می
 کند.  کفیل یا وثیقه اعتراض 

 حکم ضرورت دارد.  یاجرا ـ  3دادرسی ـ   2تحقیقات  ـ  1 برای خواستن متهم از کفیل فقط   ✓
می  ✓ پذیرفته  نیز  حقوقی  اشخاص  اشخاِص کفالت  شامل  موضوع  این  البته  حقوِق   شود.  نگردیده    حقوقِی  بر  عمومی  ناظر  فقط  و 

 خصوصی است. حقوقِی حقوِق  اشخاِص 
حاضر    او را قضایی حاضر نشد و کفیل هم    مقامن اگر متهم در وقت مقرر نزد  برایبنا؛  اعتبار کفالت شرط نیست   برایاستمرار مالئت   ✓

تواند به عذر اینکه بعدًا معسر شده، نسبت به آن دستور اعتراض  الکفاله، کفیل مینکرد، در مقابل دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه 
 نماید. 

باید این امر به موافقت دادستان هم    نپذیرد ولی چنانچه بازپرس مالئت کفیل را    .نداردق دادستان  پذیرش مالئت کفیل نیاز به مواف  ✓
 الزامی است.پرس ز با  برای برسد. تشخیص دادستان 

  ییمقام قضاوثیقه مالی است که به دستور    نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول«:وثیقه »اعم از وجه نقد، ضمانت   اخذخ ـ قرار  
و    برایصالح   بازجویی، محاکمه  از دسترسی متهم و حضور وی جهت  ثالث    یاجرا اطمینان  یا  از وی  شود که در صورت  می   اخذحکم موقتًا 

شود، در قرار وثیقه در زمان صدور  شود و در غیر این صورت به موقع مسترد میتخلف متهم از تکالیف قانونی خود، وثیقه به نفع دولت ضبط می 
 گیرد.قرار قبولی وثیقه، مال در تصرف مرجع تحقیق قرار می 

 وثیقه جایز نیست.  یگر، صدور قراره به طرق د دیدغیرعمدی و با شرط تضمین حقوق بزه  جرائم در  ✓
حکم، مختومه شدن پرونده به هر کیفیت   یاجرا گذار، شروع به معرفی و تحویل متهم در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی توسط وثیقه ✓

 باشد. گذار از موارد فک قرار وثیقه می و فوت وثیقه 
،  ق.آ.د.ک   226به موجب مادۀ    گردد.ای منجر به بازداشت متهم میوثیقهقرار  نیست مگر در مورد    اعتراضقابل االصول  این قرار علی  ✓

گردد؛ اما در صورت  شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میمتهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می 
  عدم پذیرش کفیل یا وثیقهیا به اصل قرار منتهی به بازداشت    تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابالغ قرار بازپرس، نسبت بازداشت، متهم می 

 اعتراض کند. 
 دیده کمتر باشد. مبلغ وجه التزام وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه   ✓
یک جزء  شود، یک جزء آن خسارت و  برابر می  2در جرمی مانند کالهبرداری که هم رِد  مال و هم جزای نقدی وجود دارد، مبلغ وثیقه   ✓

 کند.آن جزای نقدی را تأمین می 
فیزیکی معنایی ندارد، مانند توقیف    باشد توقیفشود اما اگر مال غیرمنقول  در قرار وثیقه، اگر مال منقول باشد، توقیف فیزیکی می  ✓

 شود.ثبت بازداشت می   هگذار در آن خانه سکونت دارد، اما سند خانه در دایر که وثیقه  خانه
مستقل است، اگر بازپرس نسبت به متهم نظر به قرار کفالت داشته باشد اما متهم بخواهد به جای معرفی   یی مقام قضابازپرس یک   ✓

 به قبول آن و تبدیل قرار است.   مکلفبازپرس کفیل، وثیقه بسپارد،  
 حکم ضرورت دارد.  یاجرا ـ  3دادرسی  ـ   2تحقیقات  ـ  1 برایگذار فقط خواستن متهم از وثیقه  ✓
 گذار ممکن است شخص متهم یا شخص ثالث باشد. وثیقه  ✓

 : ق.آ.د.ک  230تشریح مادۀ 

 الضمان تشریفاتی به شرح ذیل بیان شده است: الکفاله یا وجهوثیقه وجه  اخذدستور دادستان نسبت به  یاجرا در خصوص 

یا وثیقه گذاشته باشد: در صورتی که حضورش الزم باشد، احضار می .1 شود، در صورت عدم حضور به  اگر خود متهم ملزم شده باشد 
 گیرد. ی صورت مییاجرا دستور دادستان عملیات 

متهم را تحویل    ظرف یک ماهشود که  گذار اخطار می کفیل یا وثیقه   به  باشد یا وثیقه گذاشته باشد: گذار یا کفیل ملزم شده  اگر وثیقه  .2
 گیرد.ی صورت مییاجرا اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان عملیات  واقعی دهد، در صورت ابالغ 
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 کند.دادستان در قالب دستور نسبت به ضبط اقدام می  ✓
 شود که ابالغ به اشخاص واقعی باشد.می را اجموارد فوق در صورتی  ✓
 شود.گذار مسترد میشود و الباقی به متهم، کفیل یا وثیقه معادل مبلغ تأمین برداشت می اجرا پس از عملیات  ✓
 گیرد.احکام مدنی صورت می یاجرا احکام کیفری اما با تشریفات  یاجرا دستور دادستان در واحد  ✓
✓  

عزام ، توقیف متهم و ا ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری استمهم   بازداشت موقت:  »توقیف احتیاطی«  د ـ قرار بازداشت موقت
 باشد. می ق.آ.د.ک  228مادۀ  شرایطگرفتن یکی از  در نظروی به زندان در اثناء تحقیقات مقدماتی از سوی مقام تحقیق با 

 «.آ.د.کق 237. »صدر مادۀ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست اصل: 

 : دالیل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم داللت کندکه   زیر  جرائممگر در مورد  استثناء: 

  ها آنعلیه تمامیت جسمانی که میزان دیه    عمدی سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات    هاآنالف ـ جرائمی که مجازات قانونی  
 کامل یا بیش از آن است. ثلث دیه 

 تعزیری که درجه چهار و باالتر است.  جرائمب ـ 

 است.  درجه پنج و باالتر هاآنعلیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی  جرائم پ ـ

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

ـ  از سند مجعول در صورتی   ث  استفاده  یا  امانت، جعل  در  خیانت  اختالس،  ارتشاء،  ماده  سرقت، کالهبرداری،  این  بند )ب(  که مشمول 
 مذکور باشد. جرائم علت ارتکاب هر یک از سابقه محکومیت قطعی به   یک فقره  داراینباشد و متهم 

( در این موارد بازداشت موقت نیازی  4و  3، 2، 1بند فوق و درجۀ آن منطبق با بند »ب« باشد: )درجۀ   جرائماگر مصادیق مجازات  ✓
 به سابقه ندارد. 

بینی نموده است، درجۀ  آن پیش   برای سال حبس    20قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات    651مانند جرم سرقت تعزیری مادۀ  
 بازداشت موقت نیاز به سابقۀ کیفری ندارد.  برای است پس  2آن 
نباشد: )درجۀ    جرائماگر مصادیق مجازات   ✓ با بند »ب«  بازداشت موقت  8و    7،  6،  5بند فوق و درجۀ آن منطبق  این موارد  ( در 

 نیازی به سابقه دارد. 
امانت مواد   در  تعزیرات حداکثر    674و    673مانند جرم خیانت  بینی  آن پیش   برای سال حبس    3قانون مجازات اسالمی بخش 

 بازداشت موقت نیاز به سابقۀ کیفری دارد.   برایاست پس  5نموده است، درجۀ آن 
توان خیانت در امانت را با  مثال می  برای است،    جمعقابل   شدهبیان فوق نیاز به سابقۀ کیفری با هر یک از مصادیق    در بند »ث« ✓

 سابقۀ جعل مطرح نمود. 

 «ق.آ.د.ک 239و   238»مواد  شت موقت:صدور قرار بازدا  شرایط

 قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادلۀ آن در متن قرار ذکر شود.  ✓
 حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.  ✓
مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود  زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و  آ ✓

 شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
 بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.  ✓
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 آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.  ✓

 موقت:قرار بازداشت  یاجرا شرایط

 « ق.آ.د.ک 240ارسال فوری قرار جهت اظهارنظر دادستان »مادۀ  .1
 « ق.آ.د.ک 241و  239مواد موقت »ارسال پرونده به دادگاه کیفری صالح در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت  .2

 اعتراض به قرار بازداشت موقت: فک و 

اعتراض به    حق   موقت،   متهم با صدور قرار بازداشت   ق.آ.د.ک  270و بند »ب« مادۀ    239اعتراض ضمن صدور قرار: به موجب مواد   ✓
 روز از تاریخ ابالغ قرار خواهد داشت.  10ف این قرار را ظر 

 توان بازداشت موقت را فک نمود:شکل می  2: اگر علت بازداشت مرتفع شود، به ق.آ.د.ک 241مادۀ  ✓
 کند:شکل بیان می  2کند و دادستان اظهارنظر خود را به اگر بازپرس علت را مرتفع بداند، نظر خود را به دادستان اعالم می  .1

 با فک قرار بازداشت موافقم.  ✓
 دادگاه در این خصوص قطعی است. ی( رأ با فک قرار بازداشت مخالفم. )حل اختالف با دادگاه صالح است ✓

طور فوری  بازپرس به   تقاضا کند.   بازپرس تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از  اگر متهم موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می  .2
 کند. طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میبه  پنج روزو حداکثر ظرف 

 که یا مخالف است یا موافق.  رسد به نظر دادستان میشود و مراتب مجدداً الیحه پذیرفته می  ✓
رد می ✓ ابالغ می الیحه  او  به  به ضرر متهم است  ابالغ ظرف  شود و چون  تاریخ  از  تواند نسبت به آن  روز می  10شود و 

 اعتراض نماید. 
 . نداردنیازی به موافقت دادستان  های تأمین منتهی به بازداشت قرار فک یا تخفیف  ✓
 غیرقابل اعتراض است.   دادگاهو تخفیف و تشدید تأمین در   دادسرادر تخفیف تأمین   ✓
 ( 270بند ب ماده ) . متهم است ی از سو تشدید تأمین در دادسرا قابل اعتراض  ✓
به   ✓ باید  یا تخفیف قرار بازداشت موقت  بازداشت موقت همچنین فک  ابقای قرار  به بازداشت،  ابقای قرار تأمین منتهی 

 برسد. موافقت دادستان 
 متهم این حق را دارد که در هر ماه نسبت به برطرف شدن موجب بازداشت درخواست خود را مطرح کند.  ✓

 « ق.آ.د.ک 242مدت بازداشت موقت: »مادۀ 

موجب مجازات سلب    جرائم صورت در    و در هر   آن جرم تجاوز کند  برای حداقل مجازات حبس مقرر در قانون  مدت بازداشت متهم نباید از  
 کند.تجاوز نمی  سالیک از  جرائمو در سایر  دو سالحیات مدت بازداشت موقت از 

 اقسام قرار بازداشت موقت:

 بازداشت موقت بر اساس مرجع: دادسرا، دادگاه  ✓
 : بازپرس، دادرس ییمقام قضابازداشت موقت بر اساس  ✓
 داری موقتنگه موضوع: بازداشت موقت،  بازداشت موقت بر اساس  ✓
 بازداشت موقت بر اساس ماهیت: الزامی، اختیاری  ✓
 ماه  2،  ماه 1میزان:   بازداشت موقت بر اساس  ✓

 نیابت قضایی  .8

  ق.آ.د.ک   119همچنین طبق مادۀ    کند.بازپرس صرفًا در حوزۀ قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه می   ق.آ.د.ک   116به استناد مادۀ  
 و باید از نیابت قضایی استفاده کند.  ورود به آن حوزه ندارد  بازپرس حقاگر انجام برخی از اقدامات تحقیق در خارج از حوزۀ قضایی باشد، 
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آوری  م، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع: »هرگاه تحقیق از متهق.آ.د.ک  119مادۀ  
آالت جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس الزم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق  

کند. این بازپرس در  را از بازپرس محل، تقاضا می   هاآن نده و تصریح موارد، انجام  مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرو
انجام می را  نیابت  نیابت اعطائی، موضوع  به همراه سایر مدارک به حدود مفاد  از امضاء  تنظیمی را پس  اوراق  نزد مرجع دستدهد و  آمده 

نیابت   یاجرا   برای مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را    تمام یا بخشی از  یاجرا فرستد و در صورتی که  دهنده می نیابت 
 دارد.«دهنده اعالم میبه مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت 

 گیرد:روش صورت می 2نیابت قضایی به 

 نیابت عام یا کلی  .1
 نیابت خاص یا جزئی  .2
تعامل   ✓ اما  گیرنده نیابت   است و مرجِع   نیابت  معطی    ه دهندنیابت   مرجع قضایی است. مرجِع   2ماهیت نیابت قضایی، یک قرار است؛ 

 شود.محسوب می نیابت مجری  
باشد. چون کاماًل ممنوع می   قرارهای نهایی مرجع مجری نیابت در انجام نیابت محدود است بدان معنا که مرجع مجری در صدور   ✓

 باید این قرارها توسط بازپرس صورت گیرد که جرم در حوزۀ او رخ داده است.
که مقام در نیابت را صورت داد، به شرط آنن نیابت  توا ای غیر از حوزۀ مجری نیابت باشد، به نوعی میاگر انجام امور نیابت در حوزه  ✓

 رجع معطی نیابت اطالع دهد. مجری پس از اعطای نیابت به مرجع دیگری، موضوع را به م
 ، چه از دادسرا صادر شده باشد چه از دادگاه.قرار نیابت قابل اعتراض نیست  ✓
 باشد. می قضایی   تأمین در نیابت  قرارصدور   در خصوص ق.آ.د.ک 120مادۀ  ✓

 شود: به طرق ذیل تعریف می  ق.آ.د.ک 120مادۀ 
 کند. می  قرار تأمین را صادرمرجع معطی رأسًا  •
 کند. تأمین را به مرجع مجری تفویض می معطی اختیار صدور قرار مرجع •
 صادر نماید.تأمین قرار تواند رأسًا کند، در این مورد مرجع مجری میمین ار تأمین صادر ر قمرجع معطی  •
 سازد.متناسب می  قرار تأمین را ، اما نامتناسب باشد، در این مورد مرجع مجری  کندقرار تأمین صادر میمرجع معطی  •
مطلب الزم به ذکر    2تگاه منتقل شود،  نیابت شخص متهم به دلیل تأمینی چون وثیقه و عجز از تودیع وثیقه به بازداش  یاجرا اگر در   ✓

 است:
 نیابت(  یاجرا )دادستان محل  دادستان در این مورد اظهارنظر بنماید.  .1
 نیابت(  یاجرا )دادگاه صالح محل  شخص بازداشتی به این بازداشت اعتراض نماید.  .2
 گیرد.صورت می مرجع مجری نیابتمورد اعم از نظر دادستان و اعتراض، در  2هر  ✓
 روز و مرجع رسیدگی به اعتراض هم دادگاه صالح است.  10شود، یعنی ول کلی لحاظ میمواعد اعتراض همچنان طبق اص ✓
در بعضی از مواقع بازپرس باید شخصًا در تحقیقات حاضر شود، به عبارتی مباشرت او الزم است، اما مداخلۀ او خارج از حوزۀ قضایی او  ✓

 است که با دادستان تعامل کند:  مکلفباشد؛ در این مورد بازپرس می
 اعالم موضوع به دادستان محل متبوع خویش  .1
 مأموریت خویش هماهنگی با دادستان محل  .2
 نیابت در دادسرا، دادگاه، حوزۀ بخش و حتی تجدیدنظر بالمانع است.  ✓

 اقدامات مرجع معطی نیابت 

 صدور قرار نیابت قضایی  .1
 ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده  .2
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 تصریح موارد انجام نیابت  .3

 اقدامات مرجع مجری نیابت 

 اقدام در حدود مفاد نیابت اعطایی  .1
 اوراق جدیدالتحصیل به مرجع معطی نیابت ارسال  .2
 ارسال نیابت اعطایی به حوزۀ قضایی صالح  .3
 اظهارنظر دادستان در قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم  اخذ .4

 

 : »روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.«ق.آ.د.ک 140شود: تبصرۀ مادۀ اقدامات تحقیقی ذیل در روز انجام می ✓
 «ق.آ.د.ک  124ی »مادۀ تحقیق محل   .1
 «ق.آ.د.ک 124معاینۀ محل »مادۀ  .2
 « ق.آ.د.ک  140تفتیش »مادۀ  .3
 « ق.آ.د.ک 183مادۀ جلب » .4

 انواع قرار نظارت قضایی: 

 شوند. به منظور تکمیل تأثیر قرارهای تأمین و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط متهم صادر می

  برای در صورت ارائه تضمین الزم    درجه هفت و هشت )در جرائم تعزیری    قرار تأمین صادر گردند. توانند به همراه  های نظارت قضایی میقرار  
 ( به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.  فقطتواند وارده، مقام قضایی می تا جبران خسار 

 توسط بازپرس  شدهیین تعهای ای خود به مراکز یا نهاد . معرفی نوبه 1

نوبت یا   رد انتظامی« نیست، همچنین  یا  به مرجع »قضایی  های مراجعه در قانون تعیین  ن قرار محل مراجعه و معرفی متهم محدود 
 گردد.قرار تعیین نمی  برای نشده و وجه التزام نیز 

 

 منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری. 2

متهم  از  رانندگی  گواهینامه  اخذ  منظور  به  مراتب  قرار  این  مورد  راهنمایی    در  به  آن  موقت  ضبط  قضایی    وو  حوزه  انتظامی  نیروی  رانندگی 
 شود. صادرکننده قرار ابالغ می 

 مرتبط با جرم ارتکابی  هاییت فعال. منع اشتغال به 3

مرجع مربوط موقتًا از وی اخذ و  طریق  از  کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه مزبور باید جواز دارایصورتی که متهم  به موجب این قرار در
 شود.  ارشگزر قرا   ۀمراتب به مقام صادرکنند

 مجوز دارای . ممنوعیت از نگهداری سالح 4

 شود.های مجاز نگهداری سالح تحویل داده میاخذ و به یکی از محل  به موجب این قرار سالح و پروانه مربوط 

 . ممنوعیت خروج از کشور5

 متفاوت است.  خروج از کشوربا دستور منع این قرار 

 بینی شده است: در قانون جدید آ.د.ک دو نوع دستور منع خروج از کشور پیش 
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 از دسترسی به متهم  قبل  188به موجب ماده  ( 1
 از دسترسی به متهم  بعددر قالب قرار نظارت قضایی  ( 2

 شود: از دسترسی به متهم صادر شده است در موارد زیر منقضی می پسقرار ممنوعیت خروج از کشور که    247به موجب بند ث ماده 

 حضور متهم در بازپرسی  ( 1
 صدور قرار موقوفی تعقیب  ( 2
 صدور قرار ترک تعقیب  ( 3
 صدور قرار منع تعقیب  ( 4

 توانند مانع خروج شخص شوند.میشود و مراجع مزبور ن ، دستور خود به خود منقضی مییالخروجممنوعدر صورت منقضی شدن مدت 

 ات خاتمه تحقیق

 آخرین دفاع 

برائت یا کشف حقیقت در رابطه با جرم انتسابی به خویش یا    برای متهم یا وکیل او است تا آخرین اظهارات و دفاعیات خود را    برای ایجاد فرصت  
 موکل خویش پس از پایان تحقیقات ابراز نماید. 

بر وقوع جرم، به متهم یا    وجود دالیل کافی و در صورت    پس از پایان تحقیقات دارد: »بازپرس  دربارۀ آخرین دفاع بیان می   ق.آ.د.ک   262مادۀ  
یا وکیل وی در آخرین    آخرین دفاعائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان  بر   برای کند که  وکیل وی اعالم می بیان کند. هرگاه متهم 

 دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.«

یا وکیل وی  ق.آ.د.ک  263مادۀ   آنان بدون اعالم عذر موجه،    یکیچهو    احضار شود  آخرین دفاع  اخذ  برای : »در صورتی که متهم  حضور  از 
 .« شودآخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می اخذ بدون ، نیابد

شده باید آخرین کسی باشد که مورد حمایت این اصل قرار دارد و علیه او ادعایی مطرح   که اصل بر برائت است و به همین دلیل کسی   ✓
 شود، باید دفاع متهم باشد. گوید. پس آخرین مطلبی که در پرونده در خصوص اتهام شنیده میمطلبی در خصوص اتهام می 

آخرین دفاع از متهم قبل از   اخذس در صورتی مکلف به آید که بازپر از شرط »وجود دالیل کافی بر وقوع جرم« در صدر ماده چنین برمی  ✓
، اگر بر اساس دالیل و مدارک موجود در پرونده،  دیگر به عبارت ؛  دالیل وقوع جرم )توسط متهم( را کافی بداند  اظهارنظر نهایی است که

 آخرین دفاع از او نیست.  اخذه احضار و گناه دانسته، قصد صدور قرار منع تعقیب در مورد او داشته باشد، نیازی ببازپرس متهم را بی 
دفاع می ✓ آخرین  یا وکیل وی جهت  متهم  توسط  احضاریه  قرینه دریافت  به  تواند  قرار جلب  بر صدور  بازپرس  نظر  که  باشد  این  بر  ای 

صدور قرار منع    ای در تغییر نظر بازپرس و متقاعد ساختن وی به کنندهدادرسی است. در این حال، دفاع متهم یا وکیل او نقش تعیین 
 تعقیب دارد. 

 باشد. قابل اسقاط می   ن دفاع حِق  متهم است کهآخری ✓
متهم را از    نمودنتواند حاضر  ارائۀ آخرین دفاع حاضر نشوند، بازپرس نمی   برای وجود ابالغ احضاریه،   او بادر صورتی که متهم یا وکیل   ✓

 گذار بخواهد یا دستور جلب متهم را بدهد. کفیل یا وثیقه 
ارائۀ    برایتواند اصاًل  و متهم همانگونه که می   نماید  اخذاز وکیل وی  تواند آخرین دفاع متهم را  آید که بازپرس میمادۀ فوق برمی   2از   ✓

تواند این امر را به عهدۀ وکیل خود بسپارد. معنای این مطلب آن است که اگر بازپرس تحقیقات را کافی  آخرین دفاع حاضر نشود، می 
تواند مقرر کند  آخرین دفاع احضار کند، نمی  اخذ برایصدور قرار جلب به دادرسی، متهم را  برایبندی و مهیا شدن جمع  برای دانسته و 
 شخصًا جهت ارائۀ آخرین دفاع در شعبۀ بازپرس حضور یابد. که متهم 

 آخرین دفاع مقدمه جلب به دادرسی است. ✓

 قرارهای نهایی 
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 کند.تحقیقات و انجام اقدامات قانونی مقام تحقیق نظر خود را در غالب یک قرار نهایی اعالم می  پس از خاتمه 

 اوصاف قرارهای نهایی 

 شود.قرار نهایی با پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و اعالم ختم تحقیقات از سوی مقام تحقیق، صادر می ✓
کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند،  : »پس از انجام تحقیقات الزم و اعالم  ق.آ.د.ک  264مادۀ  

 عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعالم کند.«
 قرار نهایی پس از صدور غیرقابل عدول هستند.  ✓

عدول و بر این اساس کیفرخواست را  تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن  : »دادستان نمیق.آ.د.ک  282مادۀ  
 شود به دادگاه اعالم کند.«له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می تواند دالیل جدید مسترد یا اصالح کند و فقط می

با اصحاب واحد و  و شکایت مجدد در خصوص همان م  کندبا صدور قرار نهایی، موضوع مطروح اعتبار امر مختوم پیدا می ✓ وضوع و 
 مشمول اعتبار امر مختوم کیفری خواهد شد.  سبب واحد

 .نیستند  جمعقابل قرارهای نهایی   ✓
 

 صدور قرارهای نهایی  شرایط

 پس از انجام تحقیقات الزم و اعالم کفایت و ختم تحقیقات باید صادر شود. قرار نهایی  ✓
استدالل و استناد قانونی خود را  است در متن قرار مذکور  موظفباشد، یعنی مقام تحقیق  مستند و مستدلباید به صورت  قرار نهایی ✓

 بیان نماید. 
 صادر شود. از تاریخ اعالم ختم تحقیقات  حداکثر ظرف پنج روزقرار نهایی باید  ✓
از تاریخ وصول، پرونده   روزسه ارسال شود. دادستان باید ظرف    فوری نزد دادستانقرار نهایی پس از صدور باید از جانب مقام تحقیق   ✓

 تحقیقات را مالحظه و نظر خود را به طور کتبی اعالم کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. 
 کند.دادیار اظهارنظر می شهرهاکالن در  ✓
با ✓ دادستان  که  صورتی  ارسال    در  صالح  دادگاه  به  را  پرونده  کیفرخواست،  صدور  با  روز  دو  ظرف  باشد،  موافق  دادرسی  به  جلب  قرار 

 کند.می
به که در سرنوشت پرونده دارند باید    یریتأث و    هاآن های نهایی اعم از اینکه توسط بازپرس صادر شوند یا دادیار، به دلیل اهمیت  قرار ✓

 نیز برسند.  دادستان  ییدتأ
صادر شده باشد نیاز به موافقت مرجع دیگری    دادگاه که در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت توسط    قرار بایگانی پرونده:  استثنا ✓

 . ندارد

 شود:می  تقسیم به شرح ذیل   ق.آ.د.ک 270قرارهای نهایی از ُبعد قابلیت اعتراض یا عدم قابلیت اعتراض فارغ از مادۀ 

 شود. است: ابالغ می اعتراضقابل قرار منع تعقیب:  ✓
 شود. است: ابالغ می اعتراضقابل قرار موقوفی تعقیب:  ✓
 شود. نیست: ابالغ نمی   اعتراضقابل قرار جلب به دادرسی:   ✓
 شود. نیست: ابالغ نمی   اعتراضقابل قرار عدم صالحیت:   ✓

توسط شاکی می  اعتراضقابل قرارهای   قرار گیرند، جز  فقط  اعتراض  بایگانی پرونده توانند مورد  توسط شاکی و هم    قرار  که هم 
 توسط دادستان قابل اعتراض هستند. 

 از تاریخ ابالغ است. یک ماه اشخاص مقیم خارج از کشور  برایو   ده روزمهلت اعتراض به قرارهای مذکور 
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مورد قرارهای منع یا موقوفی   کند اصواًل قطعی و غیرقابل اعتراض است جز دری که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض صادر می رأی
الف، ب، پ، ت ماده   بندهای  در جرائم موضوع  در   ق.آ.د.ک  302تعقیب  ت  که فقط  این قرا أ صورت  )نه نقض  یید  ( مطابق  هاآن رها 

 قابل تجدیدنظر است. مقررات 

 انواع قرارهای نهایی 

 قرار موقوفی تعقیب  .1
ح قانونی قرار موقوفی تعقیب صادر می  نماید.  مقام تحقیق بدون ورود به ماهیت پرونده و بررسی ادلۀ شاکی در صورت وجود موارد مصر 

: »تعقیب امر کیفری  ق.آ.د.ک  13باشد. مادۀ  می  ق.آ.د.ک 13صدور قرار موقوفی تعقیب موارد مذکور در مادۀ  برای ترین مصادیق مهم 
 شود، مگر در موارد زیر: مجازات موقوف نمی  یاجرا شده است و همچنین که طبق قانون شروع 
 یه لَ عَ حکوم  الف ـ فوت متهم یا مَ 

 گذشت قابل  جرائمعی خصوصی در ب ـ گذشت شاکی یا مد  
 پ ـ شمول عفو 

 ت ـ نسخ مجازات قانونی 
 در قانون  شدهبینی پیشث ـ شمول مرور زمان در موارد 

 در قانون  شدهبینی پیش ج ـ توبه متهم در موارد  
 چ ـ اعتبار امر مختوم« 

نماید و در صورتی    اثر از قرار تأمین رفع    قرار مذکور را به طرفین ابالغ کند  با صدور قرار موقوفی تعقیب، مقام تحقیق مکلف است  ✓
 که متهم در بازداشت باشد، بالفاصله باید او را آزاد کند. 

 قرار منع تعقیب  .2
مادۀ   باید طبق  تحقیق  می   ق.آ.د.ک   365مقام  بیان  کافی  »  دارد:که  ادله  فقدان  یا  و  ارتکابی  عمل  نبودن  جرم  در صورت    برای ... 

 کند(« انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر... )می
 شود:حالت صادر می 2قرار منع تعقیب در 

دهد و )ب( در پرداخت قرض  )الف( به )ب( مبلغی پول قرض می  اینکهعنه جرم نباشد. مانند  در صورتی که رفتار ارتکابی مشتکی .1
رفتار )ب(    ینکها نماید که در چنین حالتی به توجه به  امانت مطرح می کند و )الف( علیه )ب( شکایت خیانت در  )الف( تأخیر می 

 گردد.گردد، قرار منع تعقیب صادر می جرم نبوده و صرفًا نقض تعهد محسوب می
مانند شکایت )الف( علیه )ب( مبنی بر توهین در حالی  ؛  انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد  برایدر صورتی که ادلۀ کافی   .2

 کند.)الف( هیچ دلیلی در رابطه با توهین نمودن )ب( به خود ارائه نمیکه 
نماید و در صورتی که    اثربا صدور قرار منع تعقیب، مقام تحقیق مکلف است قرار مذکور را به طرفین ابالغ کند و از قرار تأمین رفع   ✓

 متهم در بازداشت باشد، بالفاصله باید او را آزاد کند. 
 ی قرار جلب به دادرس .3

انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، قرار    برایدر صورتی که مقام تحقیق عقیده به جرم بودن رفتار ارتکابی داشته و ادلۀ کافی نیز  
با قراِر جلِب دادرسِی مقاِم تحقیق و صدور کیفرخواست به دادگاه   پس از موافقت دادستانکند، پرونده  جلب به دادرسی صادر می 

 ارسال خواهد شد. 
از تاریخ وصول،    روزسه نزد دادستان ارسال کند. دادستان باید ظرف    فوری باید پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده را   بازپرس

 پرونده تحقیقات را مالحظه و نظر خود را به طور کتبی اعالم کند، 
 حاالت مختلف نظر دادستان راجع به قرار جلب به دادرسی صادره از جانب بازپرس: 
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نداند:   .1 کامل  را  بازپرس  تحقیقات  نداند،  »  :ق.آ.د.ک  266مادۀ  دادستان  کامل  را  بازپرس  تحقیقات  دادستان  چنانچه 
که  صرفاً  را  مواردی  می  برای   درج  پرونده  در  ابهام  هرگونه  بدون  و  تفصیل  به  است  الزم  حقیقت  را  کشف  آن  تکمیل  و  کند 

 به انجام این تحقیقات است.« مکلف خواهد. در این صورت، بازپرس می
قانون  .2 تشریفات  تمامی  رعایت  بر  مبتنی  و  کامل  را  بازپرس  جانب  از  صادر  دادرسی  به  جلب  قرار  ی  دادستان 

با    دو روز: »در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف  ق.آ.د.ک   268مادۀ  بداند:  
 کند.«صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می 

: »در هر مورد که دادستان  ق.آ.د.ک  269مادۀ  :  مخالفت دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره از جانب بازپرس .3
عقید پرونده    ۀبا  کند،  اصرار  خود  عقیده  بر  بازپرس  و  باشد  مخالف  طبق    برای بازپرس  و  ارسال  صالح  دادگاه  به  اختالف،  حل 

 شود.«تصمیم دادگاه عمل می 
رسیدگی به اصل اتهام را داشته باشد. با این  ، دادگاهی است که صالحیت  ق.آ.د.ک  271منظور از دادگاه صالح مطابق مادۀ   ✓

آن  قانونی  مصادیق  یا  جرم  نوع  واسطۀ صالحیت،  به  بازپرس  دادرس  جلب  قرار  یا  دادستان  مخالفت  اگر  باشد، حل    حال 
 باشد. که دادسرا در معیت آن است می  2اختالف با دادگاه کیفری 

 نقض قرار یا اعالم نقص تحقیقات از سوی دادگاه 

 و ارسال پرونده به دادگاه، چنانچه دادگاه تحقیقات صورت گرفته را ناقص بداند: رار جلب به دادرسی و تنظیم کیفرخواست با صدور ق

 تکمیل تحقیقات را از مرجع صادرکنندۀ قرار بخواهد. .1
 خود اقدام به تکمیل تحقیقات نماید.  .2
موارد نقص تحقیق را به تفصیل و بدون هرگونه ابهام   است   مکلف تحقیق بخواهد،    دادگاه تکمیل تحقیقات را از مرجع  در صورتی که ✓

  275کند. مادۀ  بیان کند و مرجع تحقیق نیز با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجددًا پرونده را به دادگاه ارسال می 
مربوط با انجام تحقیقات    دادسرایتکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود،    برایدارد که: »هرگاه پرونده  در این باره بیان می   ق.آ.د.ک

کند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجددًا پرونده را به دادگاه ارسال می 
 کند.«یرفع ابهام از دادگاه استعالم م برای

   
 اعتراض به قرارهای صادره از جانب بازپرس 

مادۀ   تصمیمات    ق.آ.د.ک   270در  به    اعتراضقابل در خصوص  این تصمیمات  است،  نظر شده  اعالم  تقسیم  2بازپرس  بندی  شکل ذیل 
 شود:می

 تصمیمات قابل اعتراض از ناحیۀ شاکی: قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب و قرار اناطه  .1
 تصمیمات قابل اعتراض از ناحیۀ متهم: قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین  .2
مقنن از قید »عالوه بر« استفاده نموده است، این بدان خاطر است که تصمیماتی که از ناحیۀ بازپرس قابل    ق.آ.د.ک  270در مادۀ   ✓

 اعتراض است و در این ماده ذکر نشده است، مانند: قرار توقف تحقیق، قرار عدم دسترسی به پرونده، قرار نظارت قضایی. 
روز از تاریخ ابالغ    30افراد مقیم خارج از کشور    برایروز و    10ایران  اشخاص مقیم    برایمهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض   ✓

 است

 اعتراض شاکی به قرار نسبت به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب 

پرونده کیفری ممکن است به واسطۀ اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، به دادگاه ارسال شود. در چنین حالتی،  
در این صورت قرارهای    نماید کهمی چنانچه دادگاه صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب را مبتنی بر قانون و صحیح بداند، قرار صادره را تأیید  

گردند. چنانچه دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، قرارهای فوق را نقض و قرار جلب به  می   ی قطعمذکور  
 شود:وضعیت مواجه می 3نماید. باید دقت کرد که دادگاه پس از بررسی اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب با دادرسی صادر می
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 شود.شد، قرار صادره تأیید می اعتراض شاکی موجه نبا .1
اعتراض شاکی موجه بوده و با توجه به تحقیقات مقدماتی صورت پذیرفته، جرم رخ داده باشد که در چنین حالتی دادگاه قرار جلب به   .2

 گردد.آخرین دفاع به مرجع تحقیق اعاده می اخذدادرسی صادر و پرونده جهت احضار متهم و تفهیم اتهام و 
دادگاه صادر  مرجع   از سوی  این قرار  زیرا  نماید،  به دادرسی صادر  قرار جلب  نباید  و  است  اقدامات فوق  رعایت  به  تحقیق صرفًا ملزم 

 کند. گردیده است و پس از انجام اقدامات فوق پرونده را به دادگاه ارسال می
یا موقوفی»:  ق.آ.د.ک  274مادۀ   تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به    دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع 

نباشد،  دادرسی صادر می به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل  از  تواند  می  بدون نقض قرارکند. در مواردی که  را  تکمیل تحقیقات 
یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات ابهام در تصمیم دادگاه قید    . موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونهکند  دادسرا بخواهد 

: »در صورت نقض قرار  ق.آ.د.ک  276دهد.« مادۀ  نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می   در صورت شود.  
  اخذ ا  منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و ب

 آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.«
تحقیق می  .3 از مرجع  را  تحقیقات  تکمیل  قرار صادره، صرفًا  نقض  بدون  دادگاه مکلف است موارد نقص  دادگاه  این حالت  در  خواهد. 

قیق نیز ملزم به رفع نواقص مطروحه، بدون صدور قرار و  تحقیق را به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم خود قید نماید و مرجع تح
 ارسال پرونده به دادگاه است. 

 قرار منع تعقیب و اعتبار امر مختوم

شکل    2قرار منع تعقیب را با قاعدۀ اعتبار امر مختوم به    ق.آ.د.ک  278قرار منع تعقیب یک قرار نهایی است که اعتبار امر مختوم دارد، اما مادۀ  
 ذیل جمع نموده است: 

 صورت مطلق یا تام است.  مختوم به منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل: اعتبار امر قرار  .1
پس از کشف دلیل جدید؛  توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان ادله: در این مورد نمی   .2

 باید این دلیل جدید به مقام قضایی ارائه شود و با تجویز او قرار منع تعقیب نقض گردد: 
 بار قابل تعقیب است. یک  برای اگر قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شود: پس از کشف دلیل جدید با نظر دادستان  .1
با اجازه دادگاه  یک   برای توان او را  پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می  اگر قرار منع تعقیب در دادگاه قطعی شود: .2 بار 

 رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد.  برای صالح 
 هرگز به معنای نقض قرار منع تعقیب به صورت فوری و الزامی نیست. ق.آ.د.ک  278تجویز مادۀ نکته:  ✓
ارد، اگر تجویز صورت بگیرد، اما پس از بررسی ادله مقام قضایی به اغناء نرسد،  مرتبه این امکان وجود د  1الذکر  صورت فوق   2در هر   ✓

 شود.ماند، به عبارت دیگر قرار جدید صادر نمی می  پابرجاهمان قرار منع تعقیب 
 شود.  باشد و وابسته به مهلت نیست، مگر مرور زمان حادث مجاز می مرتبهیک درخواست نقض قرار منع تعقیب و ارائۀ دلیل جدید  ✓

 

 پرونده  یگانیقرار با 

 شود. های تعقیب صادر میراستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب و به عنوان یکی از جایگرین  قرار در این  ✓
 شود. صادر می  قاضی دادگاهاین قرار نه توسط بازپرس و نه توسط دادستان بلکه توسط  ✓
  یر پذ امکان غیر قابل گذشتشود که صدور این قرار فقط در جرائم از قید چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد معلوم می ✓

 است.
 شود.کیفری صادر می   مؤثرفقدان سابقه محکومیت  در صورت هفت و هشت قرار بایگانی پرونده در جرائم تعزیری درجه  ✓
در   ✓ و  احوالی که موجب وقوع جرم شده است  و  اوضاع  و  اجتماعی و سوابق متهم  با مالحظه وضع  اتهام  تفهیم  از  مقام قضایی پس 

 از تعقیب متهم خودداری کند.  باریک صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم فقط 
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 باشد.گاه تجدیدنظر می از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض است و مرجع اعتراض داد  روز 10این قرار ظرف  ✓
 

 قرار توقف تحقیقات  

دو  نه اینکه متهم دستگیر شود« در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت پس از گذشت  نشود »اگر هویت مرتکب جرم معلوم   
 . تواند با موافقت دادستان در برخی جرائم تعزیری قرار توقف تحقیقات صادر نمایدبازپرس می  سال 

 قابل اعتراض در دادگاه صالح است.   روز 10این قرار ظرف  ✓

 کیفرخواست: 

 کیفرخواست یا ادعانامه عبارت است از تقاضای مقام دادستان در جهت إعمال مجازات نسبت به متهم. ✓
 شود.صالح هرگز تابع کیفرخواست نیست، هرچند کیفرخواست در اکثریت مواقع موجب محکومیت می دادرس دادگاه  ✓
 کیفرخواست پل ارتباطی دادسرا به دادگاه است. ✓
 کیفرخواست نه حکم است نه قرار، بلکه یک تصمیم قضایی است.  ✓
 کیفرخواست خاتمه امر تعقیب و تحقیق است و به نوعی آغاز دادرسی در دادگاه است. ✓
انصراف نیست، مگر در   ✓ یا ضرر    شرایطکیفرخواست قابل اصالح، استرداد و  به نفع  ادلۀ جدید  قانونی مثل: سهو قلم یا کشف  خاص 

 متهم یا گذشت در جرم قابل گذشت.
 شود: صورت صادر می 2کیفرخواست به  ✓
 شود.در اکثر مواقع صادر می  ق.آ.د.ک  279 طبقمکیفرخواست به صورت کتبی:  ✓
 شود.مندرج در این ماده صادر می شرایطو با رعایت  ق.آ.د.ک  86 طبقمکیفرخواست به صورت شفاهی:   ✓

 صدور کیفرخواست کتبی 
 باید لحاظ شود. ق.آ.د.ک  279 مادۀ شرایطدر صدور کیفرخواست کتبی 

 شود: : »در کیفرخواست موارد زیر قید میق.آ.د.ک 279مادۀ 
مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت    –  الف

 و وضعیت تأهل او
 آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت –ب 
 اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه نوع   –پ 
 ادله انتساب اتهام  –ت 
 مستند قانونی اتهام  –ث 
 سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم  –ج 
 خالصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم«  –چ 

 صدور کیفرخواست شفاهی 
 . نیستپذیر امکان ق.آ.د.ک 302در مادۀ مندرج  جرائم های ه کیفرخواست شفاهی در پروند ✓
 پذیر است. کیفرخواست شفاهی زمانی که متهم و شاکی حاضر باشند امکان ✓
 پذیر است.متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد امکان کیفرخواست شفاهی زمانی که  ✓
 باشد. غیرقابل گذشت می جرائم عبارتی گذشت در  گذشت فوق به نحوی نیست که قرار موقوفی حاصل کند، به  ✓
 تواند رأسًا یا به درخواست بازپرس مطابق این ماده عمل کند. کیفرخواست به نام دادستان است، دادستان می ✓
احضار   ✓ طرفین،  احضار  چون  اقداماتی  تحقیقات  از  مراد  باشد.  کامل  مقدماتی  تحقیقات  که  است  ممکن  زمانی  کیفرخواست شفاهی 

 ناسی، تحقیق محل و معاینۀ محلی. ارششهود، ک
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 ، أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است.ق.آ.د.ک  86به موجب مادۀ  ✓
 باشد. جلسه مختصر و مفید از دادستان می کیفرخواست شفاهی مطابق با اظهارات شفاهی نیست، بلکه یک صورت ✓
 از:  که عبارتند وجود داردُبعد زمانی که نشان از فوریت دارد  3در کیفرخواست شفاهی  ✓
 . طرح موضوع از دادسرا به دادگاه: بالفاصله 1 ✓
 محاکمه: بدون تأخیر  برای . تشکیل جلسۀ دادگاه 2 ✓
 . عدم استفادۀ متهم از حق داشتن وکیل و رسیدگی در دادگاه: همان جلسه 3 ✓
 شود که عبارات باال داللت بر سرعت عمل و فوریت دارد.تأکید می  ✓
 بعد عبارتند از:   2بعد زمانی معین اشاره شده است که این   2، به .کق.آ.د 86در مادۀ   ✓
 روز  3انتخاب وکیل: حداقل   برای . مدت زمان متهم 1 ✓
 روز  5تنظیم دادخواست مطالبۀ ضرر و زیان: حداکثر  برای . مدت زمان شاکی 2 ✓
  اینتخلف    یاجرا متهم حق است و دادرس دادگاه باید این حق را به متهم تفهیم کند، در غیر این صورت ضمانت   برای داشتن وکیل   ✓

باشد: »سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات می  ق.آ.د.ک  190تکلیف تبصرۀ مادۀ  
 انتظامی درجه هشت و سه است.«

ق.آ.د. این اختیار را به دادرس دادگاه اعطاء کرده است که به صورت    86رسیدگی به امر کیفری و حقوقی مادۀ  به دلیل عدم امکان   ✓
 مقتضی صادر کند.  رأیجداگانه به این موضوعات رسیدگی کند و 

 گذشت شاکی پس از صدور کیفرخواست 
 در صورتی که پس از صدور کیفرخواست شاکی گذشت کند: 

 شود.باشد: قرار موقوفی تعقیب صادر می  گذشتقابل جرم  .1
 شود.ی قرار تعلیق تعقیب صادر میشرایطجرم غیرقابل گذشت باشد: با  .2

 

 دادرسی 

 مؤلفه وجود دارد:  3در قسمت دادرسی و محاکمات 

 صالحیت  .1
 تشریفات  .2
 اعتراضات .3

 

 صالحیت 

 باشد. انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به امور کیفری میصالحیت کیفری توانایی، شایستگی و تکلیف به موجب قانون، به منظور 

قضایی، اعم از مراجع تعقیب و مراجع حکم موظف   مراجع یه کلقواعد مربوط به صالحیت ازجمله قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی است که 
 به رعایت آن هستند. 

 انواع صالحیت در امور کیفری

 صالحیت ذاتی 
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ی از   باشد. به  هستند، ذاتی می   جرائم صالحیت مراجع کیفری عالی نسبت به تالی و مراجع کیفری که مطابق قانون ملزم به رسیدگی به نوع خاص 
 شوند. های کیفری، انقالب و نظامی نسبت به یکدیگر ذاتی محسوب می عنوان نمونه صالحیت دادگاه

 نماید. صالحیت ذاتی مراجع قضایی و غیرقضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می  درجه، و  نوع ، صنف سه عنصر 

 کند رسیدگی به موضوع موردنظر باید توسط مرجع حقوقی، کیفری یا اداری صورت گیرد. مشخص می صنف:

ی نوع:   نوع  از  آمنظور  که  است  نکته  این  تعیین  دادگاه  عمومی  ک  مرجع  یک  باید  مزبور  مرجع  مراجعی یا  عمومی  مراجع  اختصاصی.  یا  باشد 
اموری که صراحتًا رسیدگی  هستند که صالحیت رسیدگ امور را دارند مگر  به کلیه  باشد. مراجع   هاآنی  در صالحیت مرجع دیگری قرار گرفته 

 قرار گرفته باشد. هاآن رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتًا در صالحیت   یتصالحاختصاصی اصواًل 

 منظور از درجه این است که موضوع مورد نظر در صالحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر.  درجه:

 

 صالحیت محلی 

به مرجع کیف قانون که  به موجب  تکلیف  و  ّ وقوع  ری  توانایی، شایستگی 
امور    جرم   محل  به  تحقیقات مقدماتی و رسیدگی  انجام  به منظور  و 

جرم به منظور تحقیقات مقدماتی    دادگاه محِل  وقوِع   کیفری واگذار شده است؛ به عبارت دیگر، صالحیت محلی مجوز قانونی است که به دادسرا 
 شود.و رسیدگی داده می 

 ایرایانه صالحیت محلی در جرم کالهبرداری  ✓
، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل  یانهرا : »در جرم کالهبرداری مرتبط با  1/12/91مورخ    729ت رویۀ شمارۀ  وحد  رأی به استناد  

دیده از بزه که پول به طور متقلبانه  کننده حساب زیانهای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح از آن در حوزه 
 د، صالح به رسیدگی است.« از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دار 

 صالحیت محلی در جرم مزاحمت تلفنی  ✓
های مخابراتی اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه   برای: »وقوع بزه مزاحمت  21/4/90مورخ    721وحدت رویۀ شمارۀ    رأیبه استناد  

به آن است که نتیجه    ۶۴۱دیگر ـ موضوع ماده   ـ منوط  ن در  برایمقصود مرتکب است محقق گردد، بنا   آنکه قانون مجازات اسالمی 
مزبور،    محل حدوث نتیجهمزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود،    یاجرا مواردی که  

 کننده نیز همین امر خواهد بود.« محل وقوع جرم محسوب و مناط صالحیت دادگاه رسیدگی 
 صالحیت محلی در جرم صدور چک بالمحل   ✓

ها، به دارندۀ چک اختیار داده شده  : »در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک 21/7/83مورخ    669وحدت رویۀ شمارۀ    رأیبه استناد  
بر شعبه نماید  است که عالوه  نیز مطالبه  از سایر شعب  را  ن در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت  برایبنا؛  افتتاح حساب، وجه آن 

یه، بزه صدور چک بالمحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح  لَ اِ مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع  
 به رسیدگی خواهد بود.« 

 

 توجه به نوع جرمصالحیت محلی با 

 داند.ن شده میرویه قضایی دادگاه صالح را دادگاه محل وقوع آخرین جزء که سبب تکمیل آ جرم مرکب:

شروع به رسیدگی نماید به    هاآنهایی که جرم در آن استمرار داشته صالح به رسیدگی هستند و چنانچه یکی از  هریک از محل جرم مستمر:  
 صالح است.   دستگیری  محل در این فرض متهم اگر دستگیر شود دادگاه  دلیل سبق رسیدگی، حق تقدم دارد.

 نیز همین امر خواهد بود.  کنندهیدگی رسمحل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم محسوب و مناط صالحیت دادگاه  جرم مقید: 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ها ارسال کنید رساناز طریق پیام تان را درخواستپیام بدهید یا  09352213175به  های حقوقیآزمونجزوات  افتیجهت در   ؛دکتر امید مالکریمی کیفری جزوه آیین دادرسی 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

66 

ولی از انجام آن خودداری ورزیده است، محل تحقق    موظف به انجام عملی معین بوده   آنجا در  شخص  ن نوع جرم مکانی که  یا   ر دترک فعل:  
تلقی می  در  1شود. »مانند  جرم  باید  نفقه زن  که  است  وقوع جرم جایی  انفاق که محل  ترک  اقامتگاه مشترک    آنجا ( جرم  یعنی  پرداخت شود؛ 

 « فی کند.معر  آنجاجرم فرار زندانی از مرخصی، محل وقوع جرم زندانی است که وی باید خود را به ( 2زوجین 

 

 صالحیت شخصی 

برخی ویژگیقانون  به واسطۀ  قواعد عام صالحیت، موضوع مواد  گذار  را    ق.آ.د.ک  310و    116های شخصیتی و جایگاه حقوقی مرتکب جرم 
به  ؛  تخصیص زده است با در نظر گرفتن شخصیت و جایگاه مرتکب  قانون  به موجب  به عبارت دیگر صالحیت شخصی، شایستگی و تکلیف 

امور کیفری می  به  انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی  به واسطۀ شخصیت متهم، صالح به  منظور  باشد. در صالحیت شخصی مرجع کیفری 
 رسیدگی است و در این راستا امکان دارد صالحیت محلی و در برخی موارد صالحیت ذاتی نقض گردد.

 ترین مصادیق صالحیت شخصی مهم 

 دادگاه اطفال و نوجوانان 

شود...  اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می   جرائم به کلیه  » :  ق.آ.د.ک  304دۀ  استناد ما   به 
». 

اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام شمسی را با توجه به شخصیت آنان در اجتماع، در صالحیت    جرائم گذار رسیدگی به  قانون  ✓
 ال و نوجوانان قرار داده است.دادگاه اطف

مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک و همچنین دادگاه انقالب    جرائمدر مواردی که افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی مرتکب   ✓
را صالح دانسته است. مادۀ   نوجوانان جرائمرسیدگی به   دادگاه کیفری یک ویژهشود( گردند،  )در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می

به این نکته اشاره دارد: »جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقالب در مواردی که با تعدد قاضی   ق.آ.د.ک   315
ن  اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانا  شودمی رسیدگی  

 .«گرددمی  مندبهره ،  شودمی متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال رسیدگی و 

 قانون آیین دادرسی کیفری  308و  307اشخاص و مقامات موضوع مواد 

اتهامات  ق.آ.د.ک  307مادۀ   به  »رسیدگی  سه :  قوای  تشخیص مصلحت    اعضایو    رییس،  آنان  مشاورانو    معاونانو    گانهرؤسای  مجمع 
رییس و  ،  قضایی  پایۀ دارندگان  ،  وزیران و معاونان وزیران،  خبرگان رهبری و    اسالمی  ی شورا نمایندگان مجلس  ،  نگهبان  ی شورا   اعضای ،  نظام

محاسبات دیوان  استان   فرمانداران ،  استانداران،  سفیران،  دادستان  درجهعمومی    جرائم و    مراکز  از  انتظامی  و  نظامی  و    افسران  سرتیپ 
، حسب مورد،  هان ا، مدیران کل اطالعات استهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل درجه سرتیپ دومی شاغل در محل   دارای باالتر و یا  

 به موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد. جرائم ، مگر آنکه رسیدگی به این های کیفری تهران استدر صالحیت دادگاه

شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح    ـ  ۱تبصرۀ  
 انجام وظیفه کنند. 

باشد، حسب مورد  اده که در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این م ـ ۲تبصرۀ 
 «است. در صالحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران 

به  دلیل چنین رویکردی را می  ✓ این مقامات در مراجع کیفری محل وقوع جرم  از رعایت برخی مالحظات در خصوص  توان جلوگیری 
 دارند و همچنین حفظ اعتبار حاکمیت دانست. واسطۀ نفوذی که این افراد در آن محل 
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و  »دادگاه  فوق  مادۀ ✓ است  نموده  اشاره  تهران«  کیفری  دادگاه  برای های  انواع  مادۀ  دیدن  به  باید  کیفری،  رجوع   ق.آ.د.ک   294های 
به  برایبنا؛  نمود  یا دو   حسب مورد  307اشخاص مذکور در مادۀ    جرائم ن،  نظامی یک  یا  یا دو  دادگاه کیفری یک  تهران   در  انقالب  یا 

 شود. رسیدگی می
اشخاص فوق باشد یا کاماًل بدون    جرم ارتکابی در ارتباط با وظایف شغلیکند که  تفاوتی نمی   های تهران دادگاه در مورد صالحیت   ✓

 ارتباط با آن باشد. 
از اشخاص مشمول مادۀ فوق است. به موجب مادۀ    رییس  ✓ تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیت   19جمهور یکی  های  قانون 

در صالحیت    جمهور   رییس ریاست جمهوری اسالمی ایران: »رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات  
 گیرد.صورت می اطالع مجلس های عمومی دادگستری تهران و با ریق دادگاهاز ط عادی  می جرا و در  دیوان عالی کشور است 

 حق دخالت ندارد.« دادسرا تبصره ـ در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیمًا به وسیله دادگاه انجام گرفته و 
بینی نموده است که اصواًل های ویژه روحانیت پیش موارد خاص، نظیر صالحیت دادگاه  برای گذار  استثناء قسمت اخیر ماده را قانون ✓

تابع آیین   294شده در مادۀ  های کیفری احصاءخارج از دادگاه  ها نیز اصل بر صالحیت  نامۀ خاص هستند. در این مورد این دادگاهو 
به طور استثناء و طبق تبصرۀ   اما  های ویژۀ روحانیت اصالحی  نامۀ دادسراها و دادگاهآیین   13دۀ  ام  3دادگاه محل وقوع جرم است، 

اسالمی، وزراء و معاونین    یشورا نگهبان، نمایندگان مجلس    یشورا : »کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،  1384
دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و   رییس ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و  هاآن

نامبردگان   به لحاظ روحانی بودنکه    هانااستو مدیران کل اطالعات    جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر 
در  و ائمه جمعه  اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری گردد و نیز کلیه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح میفوق پرونده آنان در 

 رسیدگی خواهد شد.« دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران 
تبصرۀ   ✓ و  فوق  انتظامی    2مادۀ  و  نظامی  افسران  به  ناظر  یا    دارایآن  و  باالتر  و  در    دارای»درجۀ سرتیپ  درجۀ سرتیپ دومی شاغل 

  گیرنددرجۀ سرتیپ دومی که مشمول این ماده قرار نمی   دارای های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل« است. سایر نظامیان  محل
در    هاآن ف خاص نظامی یا انتظامی  مربوط به وظای  جرائمبوده و به    ق.آ.د.ک  585تا در تهران محاکمه شوند، مشمول بند »ب« مادۀ  

 گردد. رسیدگی می  مرکز استان دادسرا و دادگاه نظامی
های مذکور یا قبل از  اشخاص موضوع مادۀ فوق اعم از آن است که در زمان تصدی سمت   جرائمرسیدگی به    برایصالحیت دادگاه   ✓

 «ق.آ.د.ک 309آن مرتکب جرم شده باشند. »مادۀ 
باید   برای ✓ یا در  تصدی یکی از سمت   ارتکاب جرمیا در زمان    صالحیت استثنایی مقرر در مادۀ فوق، مرتکب  های یادشده را دارا باشد 

 . رسیدگی به جرمزمان 

 

اتهامات  ق.آ.د.ک  308مادۀ   به  »رسیدگی  وزیران:  سازم،  مشاوران  مقام  دولتی مؤسسه و    هاشرکت،  هان اباالترین  و  و    های  نهادها 
غیردولتی   های مؤسسه کل ،  عمومی  مؤسسه،  فرمانداران ،  مدیران  دولتی،  هان اسازم،  هامدیران  عمومی  مؤسسه و    نهادها و    ادارات  های 

در  ، حسب مورد،  و بخشداران  هان امراکز شهرستشهرداران  ،  ها و مراکز آموزش عالیرؤسای دانشگاه ،  هان او شهرست  هان اغیردولتی است
، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صالحیت  است  جرم  مرکز استان محل وقوع های کیفری  صالحیت دادگاه

 مراجع دیگری باشد.« 

را   ✓ به  می دلیل چنین رویکردی  این مقامات در مراجع کیفری محل وقوع جرم  از رعایت برخی مالحظات در خصوص  توان جلوگیری 
 واسطۀ نفوذی که این افراد در آن محل دارند و همچنین حفظ اعتبار حاکمیت دانست. 

رجوع  ق.آ.د.ک  294های کیفری، باید به مادۀ دیدن انواع دادگاه برایهای کیفری مرکز استان« اشاره نموده است و مادۀ فوق »دادگاه ✓
در دادگاه کیفری یک یا دو یا نظامی یک یا دو یا انقالب مرکز استان   حسب مورد 307اشخاص مذکور در مادۀ  جرائمن، به برایبنا؛ نمود 

 . شودرسیدگی می
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دادگاه  ✓ مورد صالحیت  نمی در  تفاوتی  تهران  بدون های  کاماًل  یا  باشد  فوق  اشخاص  با وظایف شغلی  ارتباط  در  ارتکابی  کند که جرم 
 ارتباط با آن باشد. 

 روحانیون و اشخاص در حکم روحانی 

 باشند. ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می  هایدادگاهدادسراها و »: نامۀ دادسرا و دادگاه ویژۀ روحانیتآیین  13مادۀ به موجب 

 الف ـ کلیۀ جرائم روحانیون

 ب ـ کلیۀ اعمال خالف شأن روحانیون 

 ج ـ کلیۀ اختالفات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختالف روحانی باشد. 

 شود.«ی رسیدگی مأموریت داده م براید ـ کلیۀ اموری که از سوی مقام معظم رهبری  

 روحانی 

که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول    گرددمی روحانی به کسی اطالق  »  و دادگاه ویژۀ روحانیت: نامۀ دادسرا  آیین   16طبق مادۀ  
 تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.«

 

 استثنائات حاکم بر قواعد صالحیت 

، در امور کیفری اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است. با این  ق.آ.د.ک  310و    116طب مواد  
ام تحقیقات مقدماتی و  جگذار با لحاظ اهداف آیین دادرسی کیفری، اصل مذکور را با استثنائاتی همراه ساخته است و انی قانون شرایطحال بنا بر  

 ی دیگر و یا از دادگاهی به دادگاهی دیگر تغییر داده است. دادسرایی به  دادسراییدگی به جرم را از رس

 صالحیت اضافی 

به   رسیدگی  و  انجام تحقیقات مقدماتی  در خصوص  دادگاه،  و  دادسرا  به  قانونی  توانایی  و  اعطای شایستگی  از  است  عبارت  اضافی  صالحیت 
باشد، به عبارت دیگر دادسرا یا دادگاه با یک صالحیت اضافی بر صالحیت سابق خود  می  جرم   خارج از حوزۀ قضایی محل وقوع جرمی  

 ایجاد یا لغو صالحیت اضافی را ندارند. کند و محاکم حِق  قانون تعیین میشود. موارد و مصادیق صالحیت را  رسیدگی به جرم مواجه می برای

 انواع صالحیت اضافی 

 تعدد اتهام و جرم  .1
 متهم و مجرم تعدد  .2

 تعدد اتهام و جرم

صالحیت رسیدگی به  ، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که  رعایت صالحیت ذاتی: »به اتهامات متعدد متهم باید با  ق.آ.د.ک  313مادۀ  
 « تر را دارد.جرم مهم 

های مختلف است، کیفرخواست در صالحیت ذاتی دادگاه هاآن: »در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به ق.آ.د.ک  284مادۀ 
 شود.«های صالح صادر می جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه

 فروض تعدد اتهام و جرم 

 های قضایی مختلف ایم متعدد، در صالحیت دادگاه کیفری دو در حوزهر ارتکاب ج
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مرتکب کالهبرداری از شخص )ج(    با عزیمت به شهر اصفهان،د و  کنقدام به سرقت اموال شخص )ب( می)الف( در شهر مشهد ا  شخص
 شود. به منظور فرار از کشور در فرودگاه شیراز با ارائۀ مدارک جعلی دستگیر می شود ومی

 باشد؟یا شیراز صالح به رسیدگی می   مشهد، اصفهان شهر  هایاین است که دادسرا و دادگاه سؤال حال 
 ر دادسرا پرداخته است.به تعیین تکلیف فرض مذکور در خصوص رسیدگی در محاکم و تحقیقات مقدماتی د  ق.آ.د.ک  310و  116مواد 
حوزهق.آ.د.ک   116مادۀ   در  متهم  متعدد  اتهامات  مقدماتی  تحقیقات  انجام  مرجع صالح  تعیین  در خصوص  بیان  ،  مختلف  قضایی  های 

ایفای وظیفه می قانون  این  رعایت مفاد  با  کند و در صورت وجود جهات  داشته است که: »بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود 
 نماید: در موارد زیر شروع به تحقیق می قانونی 

 الف ـ جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود. 
 ب ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود. 

 جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.« پ ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب 
های قضایی متعدد توسط متهم واحد را بدین نحو بیام  ارتکابی در حوزه   جرائمتکلیف مراجع قضایی کیفری در مواجه با    ق.آ.د.ک   310مادۀ  

های قضایی مختلف  شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه متهم در دادگاهی محاکمه می کند: »می
از حیث مجازات مساوی  ارتکابی    جرائمشده باشد. چنانچه    در حوزه آن واقع  ترین جرممهم گیرد که  گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می

کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که رسیدگی می  هاآن شود، به همه  دستگیر  ه آن  ، دادگاهی که مرتکب در حوز باشد
 « را دارد. جرائم، صالحیت رسیدگی به تمام تعقیب در حوزه آن شروع شده است ابتدا 
  یاجرا اند، به منظور  شده های قضایی مختلف واقع  در حوزه   هاآنمتعدد متهم، معلوم شد که    جرائماگر پس از تشخیص محل وقوع   ✓

مختلف در    جرائملبته مشروط بر اینکه  ا اتهامات متهم در یک دادگاه رسیدگی شود،  صحیح قواعد تعدد جرم، الزم است که به همۀ  
محل شده نیز،  واقع  هاآن مختلف در    جرائم تعیین دادگاه صالح از میان چند دادگاهی که   برایدادگاه واحدی باشند.   صالحیت ذاتی

 باید مورد توجه قرار گیرد.  ترین جرم وقوع مهم
تعزیری،    جرائماست. در    هاآنو مقایسۀ    جرائمهر یک از    شدت مجازات تعیین دادگاه صالح،    برایجرم    ترینمهم مالک تشخیص   ✓

طبقه  اساس  هشت بر  مادۀ  بندی  در  مذکور  می   19گانه  ولی  ق.م.ا  داد،  تشخیص  را  شدیدتر  مجازات  مجازات    برایتوان  تشخیص 
 )حدی و مستلزم قصاص و دیه( باید به میزان مجازات توجه کرد.  جرائمشدیدتر در سایر 

به همۀ    شود،دستگیر می   مرتکب در حوزۀ آن مختلف از نظر اهمیت )شدت مجازات( یکسان باشند، دادگاهی که »  جرائماگر   ✓
و  رسیدگی می  هاآن است  متهم مالک  ماده، محل دستگیری  از  این قسمت  اطالق حکم  با  نمی کند«.  آن تفاوتی  در  متهم  که  کند 

به اینکه لزومًا متهم در آن محل جرمی هم  حیت دادگاه محل دستگیری . منوط کردن صالمحل جرمی هم مرتکب شده یا نشده باشد
دهد و قسمت اخیر مادۀ  فرضی که وی در محلی غیر از محل وقوع جرم دستگیر شده باشد، ارائه نمی  برای مرتکب شده باشد، پاسخی  

 گشا نخواهد بود. نیز در این باره راه ق.آ.د.ک  310
ء شده و تحقیقات مقدماتی نسبت به همۀ  اجرا تهامات متعدد، در مورد صالحیت دادسرا نیز  حکم مادۀ فوق در خصوص رسیدگی به ا  ✓

 ترین جرم در حوزۀ آن واقع شده باشد. مهم شود که ی انجام میدادسرایدر  جرائم
های  به وقوع پیوسته در صالحیت دادگاه کیفری دو در حوزه   جرائممتعدد توسط متهم واحدی که    جرائمن در مواجهه با ارتکاب  برای بنا ✓

 ، صالح به رسیدگی خواهد بود. وقوع پیوسته ترین جرم بهمهم باشد، دادسرا و دادگاه حوزۀ قضایی قضایی مختلف می

 متعدد، برخی در صالحیت دادگاه کیفری یک و برخی در صالحیت دادگاه کیفری دو  جرائمارتکاب 

وجوه   اخذ برایباشد.  شود و شخص )ج( که از اقوام شخص )ب( میشخص )الف( در شهر تهران مرتکب کالهبرداری از شخص )ب( می
شخص )الف( در شهر تهران شخص )ج( را به قتل    رود و پس از مشاجرۀ لفظی و درگیری با وی، متعلق به وی به دنبال شخص )الف( می

 رساند. می
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متعددی در یک حوزۀ قضایی شده است که رسیدگی به جرم کالهبرداری در صالحیت دادگاه    جرائم در فرض فوق شخص )الف( مرتکب  
یک   کیفری  دادگاه  صالحیت  در  عمدی  قتل  جرم  به  رسیدگی  و  تهران  دو  نظر می   تهرانکیفری  در  با  حال  رسیدگی   باشد.  اصل  گرفتن 

 توأمان، کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟
متعددی    جرائم دارد: »هرگاه شخصی متهم به ارتکاب  پاسخ داده است و در این رابطه بیان می   سؤال به این    ق.آ.د.ک  314مادۀ    1تبصرۀ  

در صالحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صالحیت دادگاه کیفری دو یا اطفال و    هاآنباشد که رسیدگی به بعضی از  
 «شود.او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می جرائم به تمام نوجوانان است، 

 متعدد، برخی در صالحیت دادگاه کیفری یک و برخی در صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان  جرائمارتکاب 

گردد. رسیدگی به اتهامات شخِص  سال تمام شمسی دارد، در تهران مرتکب قتل عمدی و سرقت ساده می   18کمتر از    شخص )الف( که 
 گیرد.نوجوانان« صورت می  جرائم، در »دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به ق.آ.د.ک  314مادۀ  1رۀ ص و تب  315مذکور، به استناد مادۀ 

صالحیت    جرائم ارتکاب   در  دیگر  برخی  و  نظامی  دادگاه  صالحیت  در  و برخی  انقالب  صالحیت دادگاه  در  برخی  متعدد، 
 دادگاه کیفری 

متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از    جرائمچنین بیان شده است: »هر کس متهم به ارتکاب    ق.آ.د.ک  314پاسخ به این فرض در مادۀ  
در دادگاهی که صالحیت    ابتدا در صالحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صالحیت دادگاه انقالب یا نظامی باشد، متهم    هاآن

به   می   ترینمهم رسیدگی  محاکمه  دارد،  را  آن  اتهام  از  پس  و  می   برای شود  اعزام  مربوط  دادگاه  به  دیگر  اتهام  به  در  رسیدگی  شود. 
نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه  مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقالب،   که اتهامات از حیث صورتی 

 شود.«می

که نظامی است در اثناء خدمت و در حین وظیفه و بازرسی وسیلۀ نقلیۀ شخص )ب( و کشف یک تن    به عنوان مثال چنانچه شخص )الف(
ربودن مواد از شخص )ب( و فروش آن    انگیزۀدهد. سپس با  ی را از دست دیگر مأموران فراری می مبلغی پول و   اخذمواد مخدر صنعتی، با  

و با برداشتن مواد مخدر اقدام به    رسانددر محل خالی از سکنه با او درگیر و شخص )ب( را به قتل می  پردازد ومیبه دیگران به تعقیب او  
در حالی که قصد فر فرار می بعد  روز  دارد دستگیر مینماید و یک  به شخص )ج(  را  نظامی )الف( مرتکب  وش مواد مخدر  شود. شخص 

است.  سرقت ارتشاء،    جرائم شده  مخدر صنعتی  مواد  تن  یک  قراردادن  فروش  معرض  در  و  قتل عمدی  اهمیت    جرائم،  حیِث  از  ارتکابی 
 از:  اندعبارت 

 گاه انقالب جرم در معرض فروش قراردادن یک تن مواد مخدر صنعتی در صالحیت داد  .1
 جرم قتل عمدی در صالحیت دادگاه کیفری یک  .2
 )به دلیل اینکه در حین خدمت بوده(  جرم ارتشاء در صالحیت دادگاه نظامی .3
 خاص نظامی و در حین وظیفه نظامی نبوده است.(   جرائم از  آنکه به جهت )جرم سرقت در صالحیت دادگاه کیفری دو  .4

مذکور در صالحیت ذاتی محاکم مختلف است، لذا ابتدا به جرم در معرض فروش قراردادن یک    جرائمچون    ق.آ.د.ک   314بر اساس مادۀ  
به جرم ارتشاء در دادگاه قتل عمدی و سرقت در دادگاه کیفری یک و در نهایت    جرائمتن مواد مخدر صنعتی در دادگاه انقالب و سپس به  

 شود.نظامی رسیدگی می 

 

 تعدد متهم 

 حالت قائل به تفکیک شد:  2با عنایت به مواد قانون آیین دادرسی کیفری باید بین با عنایت به مواد قانون آیین دادرسی کیفری باید بین 

 قذف یا شرب خمر گردد، مانند جرم ی که رفتار مجرمانه با فعل یک نفر محقق می جرایمحالت اول 
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 گردد، مانند زنا یا رابطۀ نامشروععل دو یا چند نفر محقق میی که رفتار مجرمانه با فجرایموم: حالت د

مادۀ   در دادگاهی محاکمه میق.آ.د.ک   311مطابق  معاونان جرم  و  فوق، شرکاء  دو حالت  در هر  اتهام  شوند که صالحیت رسیدگی  ،  به 
 را دارد.   متهم اصلی

 سر دسته« را دارد. » یاصلدادگاه صالح دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به متهم  یافتهسازمان در جرائم 

 فروش تعدد متهم 

 قانون آیین دادرسی کیفری باشند.  308و   307از شرکا یا معاونان جزء مقامات مذکور در مواد  یکی

به اتهامات شرکا و معاونین نیز به ترتیب    ق.آ.د.ک  311باشد، مطابق مادۀ    ق.آ.د.ک  308و    307در مواد  اگر متهم اصلی از مقامات مذکور  
 شود.در دادگاه کیفری تهران و دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می 

اتهام سایر    رسیدگی به   ق.آ.د.ک  311مطابق تبصرۀ مادۀ    باشند،  ق.آ.د.ک  308  و  307اگر شرکا و معاونان جرم جزء مقامات مذکور در مواد  
 .شودمتهمان در دادگاه کیفری تهران و یا دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می 

: »هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در  ق.آ.د.ک  311تبصرۀ مادۀ  
شود و  های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه  ( این قانون باشد، ۳۰۸( و )۳۰۷مواد )

(  ۳۰۸( این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده ) ۳۰۸( و )۳۰۷چنانچه افراد مذکور در مواد )
 شود.« ی مینیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگ

 یکی از شرکا، معاونان یا متهم اصلی طفل یا نوجوان باشد

به  به اتهامات تمامی این اشخاص در دادگاهی رسیدگی شود که صالحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد،    آنکهدر این فرض به جای   
 .صالح رسیدگی خواهد شد بزرگساالن در دادگاه جرائم در دادگاه اطفال و نوجوانان و به  اطفال و نوجوانان جرائم

بیان می   ق.آ.د.ک  312مادۀ   این خصوص  یادر  بزرگسال مرتکب جرم    دارد: »هرگاه یک  یا معاونت اشخاص  با مشارکت  نوجوان  یا  چند طفل 
 شود.« اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می جرائم به  فقطشوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، 

چون    ان اصلی طفل یا نوجوان باشد، مگردد و یکی از مته یا چند نفر محقق می ی که رفتار مجرمانه با فعل دو  جرایمدر    کهالبته باید توجه داشت  
تمامی  به اتهامات    است«   جرم واحد »جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد    69/ 21/12مورخ    549وحدت رویۀ شمارۀ    رأی به استناد  

 متهمان باید در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود. 

که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به  ی جرایمدارد: »در  در این خصوص بیان می   .آ.د.ک ق 312تبصرۀ مادۀ  
آید. در  عمل می بهباشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان  اتهام یکی از متهمان در صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان  

 اشخاص باالتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است«  جرائماصول حاکم بر رسیدگی به این صورت 

 

 احاله

  صالحیت محلی بعضی مصالح اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رسیدگی به امر کیفری از مرجعی که حسب قانون  رعایت    برایاوقات    گاهی
عبارت  به  ؛  گویندشود، این امر را احالۀ دعوای کیفری می رونده ارجاع می عرض آن است پرسیدگی به آن را دارد به یک مرجع دیگر که هم   برای
یا دادگاهی که صالحیت محلی    ، احاله  دیگر به دادسرا  دادگاه صالح  یا  از دادسرا  یا جرم  و  اتهام  به    برای اعطاء و سپردن تحقیقات و رسیدگی 

 احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی شود.  باشد.می رسیدگی به آن جرم را ندارد، به موجب قانون 
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 احاله  شرایط

احاله به این شرح بیان شده است: »در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزۀ قضایی به    شرایطبه بیان    ق.آ.د.ک   418دۀ  ما
دیگر   یا رییس حوزۀ قضایی مبدأ و موافقت  یک استانحوزۀ قضایی  به درخواست دادستان  شعبه اول دادگاه تجدیدنظر  ، حسب مورد، 

 گیرد.صورت می  عالی کشوردیوانبه تقاضای همان اشخاص و موافقت  یک استان به استان دیگر و از حوزه قضایی  استان 

در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی    جرائم تبصره ـ در مورد  
 شود.«روهای مسلح انجام می استان با موافقت رییس سازمان قضایی نی

 یک استانپرونده از یک حوزۀ قضایی به حوزۀ قضایی دیگر احالۀ  ✓
 .شودانجام می حوزۀ قضایی مبدأ و موافقت شعبۀ اول تجدیدنظر  رییسبه درخواست دادستان یا   احاله در این مورد 

قضایی    برای حوزۀ  از  پروندۀ  احالۀ  یا  مثال،  دادستان  درخواست  به  مورد  حسب  اسالمشهر  قضایی  حوزۀ  به  قضایی   رییسشهریار    حوزۀ 
 شود. ل دادگاه تجدیدنظر استان تهران انجام میو موافقت شعبۀ او  شهرستان شهریار 

 یک استان به استان دیگر احالۀ پرونده از حوزۀ قضایی   ✓
 شود. انجام می حوزۀ قضایی مبدأ و موافقت دیوان عالی کشور رییسه درخواست دادستان یا  باحاله در این مورد 

یا    برای حوزۀ    رییس مثال، احالۀ پرونده از حوزۀ قضایی استان اصفهان به حوزۀ قضایی استان فارس، حسب مورد به درخواست دادستان 
 شود.کشور انجام می  دیوان عالیقضایی استان اصفهان و موافقت  

 احالۀ پرونده مطروحه در دادسرا یا دادگاه نظامی   ✓
یا   نظامی  دادستان  درخواست  به  مورد  احاله حسب  مورد  این  نیروهای    رییس در  رییس سازمان قضایی  با موافقت  استان  قضایی  سازمان 

 شود. مسلح انجام می
 احالۀ پروندۀ مطرح در دادسرا و یا دادگاه ویژۀ روحانیت  ✓

به حوزه قضایی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد   ایحوزه های ویژۀ روحانیت: »احاله پرونده از  دسراها و دادگاهنامۀ دا آیین   30مادۀ  
 بود« 

 موارد احاله 

 گیرد:احاله در موارد زیر صورت می » دارد:مورد از موارد احاله را بدین بیان می  2 ق.آ.د.ک ۴۱۹ مادۀ

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

موضوع رسیدگی  تر بتواند به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آساننحوی که دادگاه دیگر به محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به  –ب 
 کند. 

 « خصوصی شود. احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی ـ تبصره 

منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به  عالوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به » دارد:مورد از موارد احاله را بدین بیان می  2 ق.آ.د.ک 420 مادۀ
 شود. ر، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله میعالی کشو دیوان و تجویز   دادستان کل کشوریا   پیشنهاد رییس قوه قضاییه

و رعایت مصالح  منظور حفظ نظم و امنیت عمومی تواند به در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس این سازمان می   جرائم در    ـ   تبصره
 « نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند.

 موارد و مصادیق احاله به استناد مواد فوق به شرح ذیل است: 

 بیشتر متهمان در حوزۀ دادگاه دیگری باشد. اقامت متهم یا   .1
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  دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح و نزدیک بودن محل وقوع جرم به دادگاه دیگر که این امر سهولت رسیدگی در دادگاه غیرصالح .2
 اما نزدیک به محل وقوع جرم را فراهم سازد. 

 .تجویز دیوان عالی کشورو  دادستان کل کشوریا   ۀ قضاییهقو  رییسبه منظور حفظ نظم و امنیت عمومی صرفًا با پیشنهاد  .3

 

ّ اختالف در صالحیت 
 حل 

اختالف بین دادسراها مطابق  است و حل    مدنی  یدادرس  یین آ، مطابق مقررات  در امور کیفری: »حِل  اختالف در صالحیت  ق.آ.د.ک  173مادۀ  
 هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.«قواعد حل اختالف دادگاه 

ا تعارض صالحیت عبارت   ✓ تعارض  کرده »از خود به نفع دیگری نفی صالحیت    زمانهم است که دو دادگاه نسبت به یک جرم،    ین از 
 تعارض مثبت« بداند »خود را صالح به رسیدگی  زمانهم منفی« یا نسبت به یک جرم هریک 

در صورت تعارض صالحیت محلی میان دو دادگاه، مرجع حل اختالف دادگاه تجدیدنظر استان است مگر اینکه این دو دادگاه در حوزه   ✓
 گیرد. شور صورت می، حل اختالف در دیوان عالی ک یک استان نباشند که در این صورت

 تعارض صالحیت ذاتی، مرجع حل اختالف همیشه دیوان عالی کشور است.  در صورت  ✓
شود. اگر دو طرف اختالف،  گیرد که نسبت به طرفین اختالف مرجع باالتر محسوب می همیشه حل اختالف توسط مرجعی صورت می  ✓

 االتباع است. مرجع دیگر الزم  برای در تشخیص صالحیت  یکی مرجع عالی و دیگری مرجع تالی یا پایین باشد، نظر مرجع عالی
 . نیستهای کیفری یک و دو، اختالف در صالحیت ذاتی اختالف صالحیت میان دادگاه ✓
 اختالف صالحیت دادگاه کیفری یک و دو:  ✓

 یک استان: دادگاه تجدیدنظر همان استان  .1
 دو استان: دیوان عالی کشور  .2

 در امور کیفری  اصول صالحیت 

تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر مرجع قضایی نسبت به پروندۀ کیفری با همان مرجعی قضایی است که پرونده به آن ارجاع  ✓
 شده است. 

 نخستین اقدام هر مرجع قضایی بررسی و تعیین صالحیت آن مرجع نسبت به پروندۀ ارجاع شده است. ✓
ق ✓ از سوی مرجع  به صدور قرار عدم  ضایی رسیدگیدر صورت تشخیص عدم صالحیت  پروندۀ کیفری، مرجع مذکور مکلف  به  کننده 

 باشد. صالحیت می 
در صورتی که پرونده با صدور قرار عدم صالحیت یا جهت حِل  اختالف در صالحیت به مرجع قضایی دیگری ارسال شود، پرونده باید   ✓

 خارج از نوبت رسیدگی شود. 
 االتباع است. نیست، به عبارت بهتر همیشه نظر مرجع عالی الزم   تصورقابل اختالف در صالحیت میان مراجع عالی و تالی  ✓
 االتباع است. مرجع قضایی صالح در خصوص حِل  اختالف، قطعی و الزم  رأی ✓
یوان عالی یگر یا با دادگاه کیفری یک و دو دد با یک  های انقالب، نظامی و اطفال و نوجوانانمرجع حِل  اختالف در صالحیت بین دادگاه ✓

 کشور است. 
 باشد. های عمومی یا انقالب یا نظامی با مراجع غیرقضایی دیوان عالی کشور می مرجع حِل  اختالف در صالحیت بین دادگاه  ✓
 الزم است.  مراجع قضایی  برای قواعد مربوط به صالحیت از جمله قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و رعایت آن  ✓
درستی این    در صورت اعتباری آراء و تصمیمات مرجع غیر صالح بوده و حتی  عدم رعایت صالحیت ذاتی یا محلی همواره موجب بی  ✓

 د باید در مرجع باالتر نقض شود. ی که از دادگاه فاقد صالحیت صادر شده باشرأیتصمیمات در ماهیت قضیه، هر 

 ها بیان شد، در رابطه با دادسراها مجری است.ر حِل  اختالف در صالحیت که در خصوص دادگاه نکته مهم: تمامی قواعد و اصول حاکم ب
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 های کیفری انواع دادگاه 

 دادگاه عمومی  .1
 دادگاه اختصاصی  .2

 های عمومی دادگاه

  ها آنی که به موجب قانون رسیدگی به جرایمرا دارند، مگر آن دسته از   جرائمهای کیفری مراجعی هستند که صالحیت رسیدگی به تمامی دادگاه
 در صالحیت دادگاه کیفری دیگری قرار گرفته باشد. 

 انواع دادگاه عمومی 

 دادگاه کیفری دو  .1
 دادگاه کیفری یک  .2

 

 دادگاه کیفری دو 

این   بر  پروندهاصل  تمامی  دادگاه کیفری دو رسیدگی میاست که  دارد: »دادگاه   ق.آ.د.ک  301  مادۀ  شود.های کیفری در  اشاره  این اصل  به 
 را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صالحیت مرجع دیگری باشد.«  جرائم کیفری دو صالحیت رسیدگی به تمام 

مانند افتراء یا تصرف عدوانی پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست، در دادگاه کیفری دو رسیدگی    یجرایم  با این حال،
 شود.می

 ساختار دادگاه کیفری دو 

 شود.«در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می وحدت قاضی«البدل »علیدادرس   یا : »دادگاه کیفری دو با حضور رییس ق.آ.د.ک 295مادۀ 

شود. این دادگاه به  : »در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزۀ بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می ق.آ.د.ک   299مادۀ  
 کند.در صالحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می  جرائم تمامی 

بخش در شهرست   ـ  ۱تبصرۀ   دادگاه عمومی  تشکیل  قضاییه،  قوه  رییس  میزان دعهانابه تشخیص  ت  قل  لحاظ  به  که  اوی حقوقی و  ی جدید 
 کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بالمانع است. 

بخش  ـ   ۲تبصرۀ   قضایی  حوزه  در  قضاییه،  قوه  رییس  تشخیص  ایجاب  به  کیفری، ضرورت  و  حقوقی  دعاوی  میزان  کثرت  لحاظ  به  که  هایی 
 کند، تشکیل دادگستری با همان صالحیت و تشکیالت دادگستری شهرستان بالمانع است.« می

شوند، نه در حوزۀ های کیفری مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری اصواًل در حوزۀ قضایی شهرستان یا مرکز استان تشکیل می دادگاه ✓
قضایی بخش. اگر در یک حوزۀ قضایی بخش، به دلیل وسعت و جمعیت آن، تأسیس دادگاه در محل ضرورت داشته باشد، استثنائًا،  

»دا  نام  با  و  تشکیل  و  دادگاهی  بخش«  عمومی  صالحیتدگاه  می  با  فعالیت  دو«  کیفری  می»دادگاه  دادگاه  این  در  کند.  تواند 
ت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد، تشکیل گردد. هان اشهرست  ی جدید که به لحاظ قلَّ

دادگاه عمومی بخش، تحقیقات مقدماتی  یا دادرس علی   رییسدر حوزۀ قضایی بخش،   ✓ نیز    جرائمالبدل  را  داخل در صالحیت خود 
 دهد.انجام می 

 دادگاه کیفری یک 
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 شود: زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می  جرائمبه ه کیفری یک را این گونه بیان کرده است: »اصالحیت دادگ ق.آ.د.ک 302مادۀ 

 لب حیات موجب مجازات س جرائم الف ـ 

 موجب حبس ابد  جرائمب ـ 

 کامل یا بیش از آن   نصف دیه علیه تمامیت جسمانی با میزان  عمدی پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات  

 درجه سه و باالتر ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری 

 « سیاسی و مطبوعاتی  جرائمث ـ 

مثال، در صورت ارتکاب قتل    برای.  خاص هر پرونده دارد  شرایط تصریح به میزان مجازاِت رفتار ارتکابی، فارغ از    مادۀ فوق بند »الف«   ✓
ت و مواردی دیگر  عمدی، پرونده در دادگاه کیفری یک مطرح می  شود و سایر جهات موجود از قبیل اعالم گذشت اولیاء دم، رابطۀ ابو 

ندتأثیر  رسیدگی  تغییر مرجع صالح  در  دیگر، مجر ار ی  عبارتی  به  وقوعد،  تعیین صالحیت    د  آن مالک  قانونی  میزان مجازات  و  جرم 
 دادگاه کیفری یک خواهد بود. 

 ق.م.ا و مجازات تکرار سرقت حدی در مرتبۀ سوم اشاره دارد. 375ی مانند، مجازات مکِره در قتل مادۀ جرایمبه بند »ب« مادۀ فوق  ✓
 اشاره دارد.  محاربهو  سرقت ی از قبیل  جرایمبند »پ« مادۀ فوق به مجازات  ✓
 قانون جرم سیاسی چنین تعریف شده است:   2و  1در مادۀ   تعریف جرم سیاسی مندرج در بند »ث« مادۀ فوق ✓

)»:  1مادۀ   مادۀ  در  از جرائم مصرح  یک  امور کشور علیه  ۲هر  اصالح  انگیزه  با  قانون چنانچه  این  یا  (  نهادهای سیاسی  و  مدیریت 
زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب  های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه سیاست 

 شود.«می
 شوند. ( این قانون جرم سیاسی محسوب می۱مقرر در مادۀ )  شرایط: »جرائم زیر در صورت انطباق با 2مادۀ 

قوه،   سه  رؤسای  به  افتراء  یا  توهین  ـ  معاونان    رییس الف  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجلس رییسمجمع  نمایندگان  وزرا،  جمهور، 
 نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان  ی شورا اسالمی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای  یشورا 

(  ۵۱۷یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده )   سرییب ـ توهین به  
 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات

در   ـ جرائم مندرج  ) پ  )هـ(  بندهای  و  احزاب، جمعیت ۱۶ماده )د(  فعالیت  قانون  انجمن (  انجمن ها،  و  های  های سیاسی و صنفی 
 ۷/۶/۱۳۶۰شده مصوب های دینی شناخته لیت اسالمی یا اق 

های اسالمی شهر و روستا به  شورا اسالمی و    یشورا ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس  
 استثنای مجریان و ناظران انتخابات

 «ث ـ نشر اکاذیب
 شود که در فصل ششم »قانون مطبوعات« ذکر شده است.اطالق میی جرایمجرم مطبوعاتی مندرج در بند »ث« مادۀ فوق به  ✓
قانون تأمین مالی تروریسم در دادگاه کیفری یک    9به استناد مادۀ    تأمین مالی تروریسم جرم    ،عالوه بر موارد مندرج در مادۀ فوق ✓

 شود.مرکز استان رسیدگی می 

 ساختار دادگاه کیفری یک 

با    (تعدد قاضی)   مستشار است   دو  و   رییس  دارای دادگاه کیفری یک  فری را چنین بیان کرده است:  ه کیساختار دادگا  ق.آ.د.ک   296مادۀ   که 
 به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.  ، ریاست دادگاهرییس. در صورت عدم حضور  یابدمی نیز رسمیت  عضو حضور دو 

هایی که  شود. در حوزهتشکیل می  هان او به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرست  مرکز استاندادگاه کیفری یک در    ـ   ۱تبصره  
 شود.دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می تریننزدیک موضوع صالحیت آن در   جرائماین دادگاه تشکیل نشده است، به 
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کل دادگستری استان،  انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رییس   مستشاریا    رییستواند به جای  حسب مورد می   البدلدادرس علی   ـ   ۲تبصره  
 کند بالمانع است.«های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می عضویت مستشاران دادگاه 

 شود.اداره می دادگاه کیفری یک با نظام تعدد قاضی ✓
 باشد. می کل دادگستری استان  رییس دادگاه کیفری یک از لحاظ اداری تحت ریاست  ✓

 

 های اختصاصی دادگاه

دادگاه دسته  این  آن  مگر  ندارند،  را  جرمی  هیچ  به  رسیدگی  صالحیت  به  جرایمها  رسیدگی  که  صالحیت  هاآنی  در  قانون،  سوی  از  صرفًا   ،
 داده شده باشد. های مذکور قرار دادگاه

 انواع دادگاه اختصاصی 

 دادگاه انقالب  .1
 دادگاه نظامی  .2
 دادگاه اطفال و نوجوانان  .3
 دادگاه ویژۀ روحانیت  .4

 دادگاه انقالب 

 را دارد. ق.آ.د.ک 303مندرج در مادۀ  جرائم دادگاهی اختصاصی است که فقط صالحیت رسیدگی به 

 صالحیت دادگاه انقالب 

 « ق.آ.د.ک 303علیه امنیت داخلی و خارجی »مادۀ  جرائم .1
 « ق.آ.د.ک 303»مادۀ  اقدام مسلحانه یا احراق یا تخریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام .2
 « ق.آ.د.ک 303»مادۀ  االرض و بغیفی  محاربه، إفساد  .3
 « ق.آ.د.ک  303»مادۀ  تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسالمی ایران به منظور مقابله با نظام .4
 « ق.آ.د.ک 303»مادۀ  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری  .5
 « ق.آ.د.ک 303»مادۀ  سازهای آنگردان و پیش مربوط به مواد مخدر، روان جرائم  تمام .6
 «ق.آ.د.ک  303»مادۀ  قاچاق اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل  .7
 این قانون«  11. »مادۀ نمایندمیغیرمجاز  هایفعالیت در امور سمعی و بصری ن نحوه مجازات اشخاصی که قانومطروحه در  جرائم .8
 این قانون« 3مادۀ  6»تبصرۀ   امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مطرح در قانون مربوط به مقررات  جرائم .9

ح در مادۀ    شرایط در نظام اقتصادی کشور با وجود    اخالل جرم   .10   6»تبصرۀ    گران در نظام اقتصادی کشور خالل قانون مجازات ا   2مصر 
 در نظام اقتصادی«  گراناخالل قانون مجازات  2مادۀ 

 قانون اساسی 49دعاوی مربوط به اصل  .11
ای، قاچاق کاالهای ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از  و حرفه   یافته سازمان رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز    .12

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« 44خدمات دولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است. »مادۀ 

 ساختار دادگاه انقالب 

قوه قضائیه در    رییسو به تشخیص    مرکز هر استاندگاه انقالب در  ساختار دادگاه انقالب را چنین بیان نموده است: »دا   ق.آ.د.ک  297مادۀ  
رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده    برای . این دادگاه  شودمی تشکیل    هان اشهرستحوزه قضائی  
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این قانون  ۳۰۲) با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه    تعدد قاضی«است »و دو مستشار    رییس  دارای(  با    برایکه  رسیدگی به سایر موضوعات 
 .شودمی یا یک مستشار تشکیل  البدلعلی دادرس  یا رییس حضور 

کند جاری  تبصره ـ مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقالب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می
 است.«

( اصواًل در صالحیت دادگاه کیفری یک هستند که  ۳۰۲موجب مجازات مندرج در بندهای »الف«، »ب«، »پ« و »ت« ماده )  جرائم ✓
و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت دارد.    رییس   دارای  هاآنبه حکم مادۀ فوق، دادگاه انقالب در هنگام رسیدگی به  

در  های مذکور را به دنبال داشته باشد،  انقالب یکی از مجازات  داخل در صالحیت دادگاه  رائمجاین مطلب داللت بر این دارد که اگر  
 .به صالحیت دادگاه انقالب داده است  رأیگذار دادگاه انقالب و کیفری یک، قانون  تعارض صالحیت

البدل یا توسط  یا دادرس علی   رییس، با حضور  وحدت قاضیکه در صالحیت دادگاه انقالب قرار دارد، به صورت    سایر موضوعاتی ✓
 شود. یک مستشار رسیدگی می

از بخش سوم قانون آیین دادرسی    منظور از مقررات دادرسی مذکور در تبصره مادۀ فوق، مواد مندرج در سه مبحث ذیل فصل چهارم  ✓
 باشد. می  405تا  382کیفری، شامل مواد 

و   ممنوع   ، قاچاق کاالهایایحرفهو    یافتهسازمان قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز: رسیدگی به جرائم قاچاق کاال و ارز    44ماده   ✓
های قاچاق کاال و ارز،  سایر پرونده )  . کاال و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی، در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب است

 ( است. سازمان تعزیرات حکومتی تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صالحیت 
تبصره   ✓ استناد  )مصوب    22ماده    4به  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  قاچاق    (1392قانون  به  الکلیرسیدگی  قاچاق    مشروبات  و 

در  همین قانون    44ماده    و به استناد ه به طور غیر مجاز که از مصادیق کاالهای ممنوعه است  تجهیزات دریافت ماهوار 
 باشد.می انقالب صالحیت دادگاه 

از کشور به طور غیرمجاز   هاآن خارج نمودنبه کشور یا  هاآن واردکردنمنظور از قاچاق سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل  ✓
کردن و نگاهداشتن سالح، مهمات،  است. لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی 

 غیر مجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم در صالحیت دادگاه عمومی است. اقالم و مواد تحت کنترل به طور  

 دادگاه نظامی 

  و سپاه   ، شهربانی ، ژاندارمری اعضاء ارتش  یا انتظامی   نظامی   خاص  وظایف   مربوط به   جرائم   به   رسیدگی  برای یکصد و هفتاد و دوم: »  اصل
محاکماسالمی  انقالب   پاسداران ولیگرددمی  تشکیل  قانون   مطابق   نظامی   ،  مقام  که   ی جرایمیا    آنان  عمومی  جرائم  به   ،  ضابط    در 

 ... .«شودمی رسیدگی عمومی  شوند در محاکم  مرتکب دادگستری 

 صالحیت دادگاه نظامی 

به ق.آ.د.ک  597  مادۀ نیروهای مسلح  انتظامی اعضای  جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در  : »به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و 
 شود. سازمان قضائی رسیدگی می

و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای   هادادگاه اند در رسیدگی به جرائمی که امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری اجازه فرموده  ـ  ۱تبصرۀ 
 مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صالحیت این سازمان است. 

ست که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و  جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی ا  منظور از  ـ  ۲تبصرۀ 
 های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. مسؤولیت

 . شودنمی نظامی  زمان اشتغال در دادگاه  به جرائمرسیدگی رهایی از خدمت مانع   ـ  ۳تبصرۀ 
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که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای  جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است    ـ   ۴تبصرۀ  
 .« شونددستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می  یاجرا 

نظامی، داشتن سمت م ✓ دادگاه  در  الک صالحیت  نظامی  ارتکاب جرم های  و صدور حکم  زمان  رسیدگی  زمان  در  نه  و  به    . است 
 همین علت است که رهایی از خدمت نافی صالحیت دادگاه نظامی در رسیدگی به جرائم نظامیان حین اشتغال نیست. 

 رفتار مجرمانه به وقوع پیوسته از وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب باشد.  ✓
 نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری نباشد.   اعضایرفتار مجرمانۀ فوق از سوی   ✓

 اعضای نیروهای مسلح 

افراد زیر که در این  کلیه   های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامینیروهای مسلح: »دادگاه جرائم قانون مجازات  1مادۀ 
 کنند: شوند رسیدگی می نظامی« خوانده میقانون به اختصار » 

 وابسته.  ی هاناو سازمالف ـ کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 

 ی وابسته. هان اب ـ کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران و سازم

 وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی.  ی هان اسازمج ـ کارکنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و 

 وابسته.  یهان اسازمد ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و 

 هـ ـ کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران.

 و ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. 

در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت   و انتظامی ن استخدامی نیروهای مسلح ـ مراکز آموزش نظامی ز ـ محصالن ـ موضوع قوانی 
 . نیروهای مسلحدفاع و پشتیبانی 

هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور  ح ـ کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
 شوند. محسوب میعضاء نیروهای مسلح  از ا 

 

 شود. نظامی رسیدگی می  هایدادگاهدر کنند  دیگر خدمت می   یهان اسازمجرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در  ـ  ۱تبصرۀ 

 «شود.ی به جرائم زمان اشتغال نمیاز خدمت مانع رسیدگ رهایی ـ  2تبصرۀ 

 ساختار دادگاه نظامی 

 « ق.آ.د.ک 578»مادۀ  های نظامی است. ، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاهاستاندر مرکز هر  ✓
قوه    رییس نظامی نواحی به تشخیص    دادسرای شود. حوزه قضائی  ناحیه تشکیل مینظامی    دادسرایدر صورت نیاز،    هان ادر شهرست ✓

 « ق.آ.د.ک 578»مادۀ   شود.قضائیه تعیین می
اقدامات قضات   ✓ بر  از حیث وظایفی که    دادسرای دادستان نظامی استان  ناحیه  را    بر عهدهنظامی  دارند، نظارت دارد و تعلیمات الزم 

 « ق.آ.د.ک 578مادۀ  1»تبصرۀ  نماید.ارائه می
 «ق.آ.د.ک 578مادۀ  2است. »تبصرۀ نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان   دادسرای رییس  ✓
 «ق.آ.د.ک 578مادۀ  2»تبصرۀ  عالوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.نظامی ناحیه   دادسرای رییس  ✓
 « ق.آ.د.ک 578مادۀ  3دارد. »تبصرۀ حوزۀ قضائی هر استان به تعداد الزم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیالت مورد  ✓
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 «ق.آ.د.ک  579نظر نظامی است. »مادۀ شعبه اول دادگاه تجدید رییسسازمان قضائی استان،  رییس  ✓
 « ق.آ.د.ک  579نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. »مادۀ   دادسرایسازمان قضائی استان بر کلیه شعب دادگاه و  رییس  ✓
 « ق.آ.د.ک  579است. »مادۀ  استان ینظامبا دادستان  هاآنسازمان با معاون وی و در غیاب  رییستصدی امور اداری در غیاب  ✓
دادگاه ✓ اعضای  تعداد  و  صالحیت  اختیارات،  مورد  وظایف،  در  که  است  همان  نظامی  تجدیدنظر  و  یک  نظامی  دو،  نظامی  های 

 ( 583مادۀ )کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است.  هایدادگاه

دادگاه ✓ قانون،  مطابق  و  شوند  جرم  مرتکب  ایران  اسالمی  جمهوری  حاکمیت  قلمرو  از  خارج  در  که  نظامیانی  اتهامات  ایران به  های 
به   از جرائمی باشند که در صالحیت سازمان قضایی است در    هاآنصالحیت رسیدگی  باشند، چنانچه  دادسرا و دادگاه  را داشته 

 شود.رسیدگی می  نظامی تهران 
سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم  سال تمام شمسی که در صالحیت    18رائم نظامیان کمتر از  به ج ✓

 شود. های نظامی رسیدگی میاطفال و نوجوان در دادسرا و دادگاه
نظامی  بروز  در صورت  ✓ بین دادگاه  در یک ح   و  زمان جنگ  اختالف در صالحیت  نظامی  دادگاه سایر مراجع قضایی  وزه قضایی: نظر 

 نظامی زمان جنگ متبع است. 
امر کیفری در دادگاه ✓ به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع  شود، مستلزم تقدیم  های نظامی مطرح می رسیدگی 

 تشریفات آیین دادرسی مدنی است.  یت رعادادخواست و 

 

 « ق.آ.د.ک 582»مادۀ انواع دادگاه نظامی 

 نظامی دودادگاه  .1
 یکدادگاه نظامی   .2
 دادگاه تجدیدنظر نظامی  .3
 دو زمان جنگ  دادگاه نظامی .4
 زمان جنگ دادگاه نظامی یک    .5
 زمان جنگدادگاه تجدیدنظر نظامی   .6

 دادگاه اطفال و نوجوانان 

 را دارد. ق.آ.د.ک 304مندرج در مادۀ  جرائم دادگاهی اختصاصی است که فقط صالحیت رسیدگی به 

 دادگاه اطفال و نوجوانان صالحیت 

 « شود.اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می  جرائمبه کلیه : » ق.آ.د.ک 304مادۀ 

 «ق.آ.د.ک 304طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. »تبصرۀ مادۀ  ✓

اعضای دادگاه

رئیس یا دادرس علی البدلنظامی دو

.می یابدرئیس و دو عضو مستشار که جلسۀ دادگاه با حضور دو عضو رسمیتنظامی یک

ابدرئیس و دو عضو مستشار که جلسۀ دادگاه با حضور دو عضو رسمیت می ینظامی تجدیدنظر
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اجازه داده نشده که   یک از مواد این قانون به دادگاه اطفال و نوجوانانکه در هیچ به دلیل اختصاصی بودن صالحیت این دادگاه است   ✓
 سال تمام هم رسیدگی کند.  18افراد باالی  جرائم به 
تبصرۀ   ✓ به  توجه  با  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  به   سن مرتکب  304مادۀ    2مالک صالحیت  به    رسیدگی   در زمان شروع  است، 

صالح به رسیدگی به اتهام او خواهد    نوجوانانسال تمام سن داشته باشد، دادگاه اطفال و    18تاریخ زیر  ای که اگر متهم در این  گونه
او در دادگاه صالح رسیدگی شود. اتهام  به  این صورت باید  امتیازاتی که در دادگاه اطفال و   بود، در غیر  از کلیه  این صورت متهم  در 

 گردد.مند میشود، بهره نوجوان اعمال می 

 ختار دادگاه اطفال و نوجوانانسا

  298. نظر مشاور، مشورتی است. »مادۀ  شودمیتشکیل    وحدت قاضی«مشاور »دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک   ✓
 «ق.آ.د.ک

این   برایسابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را  حداقل پنج سالاطفال و نوجوانان از بین قضاتی که  دادسرایقضات دادگاه و  ✓
کند. »مادۀ امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحًا داشتن فرزند رییس قوه قضاییه انتخاب می 

 « ق.آ.د.ک 409
اطفالمشاوران   ✓ روانشناسی،    دادگاه  تربیتی،  علوم  متخصصان  بین  از  نوجوانان  و جرم و  دانشگاهیان  اجتماعی،  مددکاری  شناسی، 

 « ق.آ.د.ک  410شوند. »مادۀ و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شناختیروانفرهنگیان آشنا به مسائل 
صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک یا انقالب شوند، به جرائم آنان در دادگاه   در ✓

دادگاه اطفال و نوجوانان   برای شود و متهم از کلیه امتیازات مقرر  ی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی میکیفری یک ویژه 
 ( نیست.  هاآن ها به صی بودن این شعب مانع از ارجاع سایر پروندهتخص )  .شودمند میبهره 

 دادگاه ویژۀ روحانیت 

ایجاد شد. ساختار، صالحیت و نحوۀ رسیدگی در این دادگاه به    25/3/1366با حکم امام خمینی )ره( در تاریخ    دادگاهی اختصاصی است که
نظر رییس قوۀ  گیرد. همچنین ادارۀ آن تحت ویژۀ روحانیت در ساختار قضایی مربوط به قوۀ قضاییه قرار نمی  دادسراینامه دادگاه و  موجب آیین 

 نظر رهبری است. ستقیم تحت باشد بلکه به طور منمی قضاییه 

 ویژۀ روحانیت«  دادسراینامه دادگاه و آیین  13»مادۀ صالحیت دادگاه ویژۀ روحانیت 

 مورد صالحیت دارد:  4دادگاه ویژۀ روحانیت در 

 رسیدگی به کلیۀ جرائم روحانیون  .1
 کلیۀ اعمال خالف شأن روحانیون  .2
 صورتی که طرف اختالف روحانی باشد. کلیۀ اختالفات محلی مخِل  به امنیت عمومی در  .3
 شود.رسیدگی مأموریت داده می برای کلیۀ اموری که از سوی مقام معظم رهبری  .4

گردد و به  قواعد مربوط به حِل  اختالف در صالحیت در مواردی که یکی از طرفین اختالف دادگاه ویژۀ روحانیت باشد، رعایت نمینکتۀ مهم:  
ای را به سایر مراجع قضایی  ویژۀ روحانیت، در مواردی که دادگاه ویژه، رسیدگی به پرونده   دادسراینامۀ دادگاه و  آیین   13موجب تبصرۀ یک مادۀ  

در مقام حِل  اختالف بین دادگاه ویژۀ روحانیت و سایر مراجع   به عبارت دیگر ؛  باشندبه رسیدگی می   موظف اگذار نماید، مراجع مذکور  ربط و ذی 
 االتباع است. سایر مراجع قضایی الزم  برای قضایی، نظر دادگاه ویژۀ روحانیت 

 ویژۀ روحانیت«  دادسراینامه دادگاه و آیین  16»مادۀ روحانی 

 شود: گروه ذیل روحانی اطالق می  3به 
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 کسی که ملبس به لباس روحانیت باشد  .1
 کسی که در حوزه مشغول به تحصیل باشد. )طلبه(  .2
 یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.   .3

 

 نکات: 

 بینی نشده است.ویژه روحانیت، نهاد بازپرسی پیش دادسرایدر ساختار  ✓
 شود. رسیدگی می تهران در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت  ائمه جمعهو  مجلس خبرگان رهبری به کلیه اتهامات نمایندگان  ✓
قوانین   ✓ مطابق  روحانیون  علیه  مدنی  و  حقوقی  دادگاهدعاوی  حقوقی در  و  مدنی  شدرسیدگی    های  خاص،  خواهد  موارد  بر    ی مگر  که 

ها موظفند که با  دادسراها و دادگاه  صورت  نیاصلح باشد. در ا   ژهیمنصوب« در دادگاه وآن »به نظر دادستان    یدگیحسب ضرورت رس 
   . ندی پرونده را ارسال نما  ،ژهیدرخواست دادسرا و دادگاه و

 

 مرجع بدوی 

دادگاه اطفال و نوجوانان مرجع  تمامی مراجع مذکور در مبحث قبل اعم از دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقالب، دادگاه نظامی،  
 شوند. بدوی محسوب می 

 رسیدگی به اعتراض آراء کیفری 

آ از صدور  آراء    یا ر پس  این  از  بعضی  آیین دادرسی کیفری،  قانون  به مفاد  توجه  با  بدوی  از مراجع  به    اعتراضقابل کیفری  در مراجع رسیدگی 
 اعتراض آراء خواهند بود. 

 رسیدگی به اعتراض آراء کیفری  انواع طرق

 تجدیدنظرخواهی  .1
 خواهی فرجام .2
 دادرسی   اعادۀ .3

 

 تجدیدنظرخواهی 

 آراء قابل تجدیدنظرخواهی 

 قابل اعتراض: غیرآراء قطعی و   ✓
 8تعزیری درجۀ  جرائم .1
 دیۀ کامل باشد.  دهمکمتر از یک  هاآن که میزان یا جمع  ارشمستلزم پرداخت دیه یا  جرائم .2
های  صادره از دادگاه  یا ر ن اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آبرایبنا؛  باشندتمامی آراء کیفری جز موارد فوق غیرقطعی و قابل اعتراض می  ✓

 کیفری است. 
از محکومیت،   ✓ اناطه و تعویق صدور حکم است.آراء قابل تجدیدنظر، اعم  یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب،  مادۀ   2»تبصرۀ    برائت، 

 « ق.آ.د.ک 427
درخواست قرار   ✓ در   رد  تجدیدنظرخواهی،  یا  که    واخواهی  است  تجدیدنظرخواهی  قابل  به    رأی صورتی  دعوی راجع  قابل  اصل   ،

 « ق.آ.د.ک 427مادۀ  2تجدیدنظرخواهی باشد. »تبصرۀ 
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؛  اعتراض و برخی دیگر قطعی محسوب شوند   قابل اگر حکم محکومیت راجع به دو یا چند عنوان مجرمانه باشد و برخی از این عناوین   ✓
 بل تجدیدنظر یا فرجام خواهند بود. ی، آراء قطعی به تبع آراء قابل اعتراض، حسب مورد قا شرایطدر چنین مواردی و با در نظر گرفتن 

قابل تجدیدنظرخواهی است، به عبارت دیگر آراء دادگاه اطفال و نوجوانان حتی اگر    تمامی مواردآراء دادگاه اطفال و نوجوانان در    ✓
به   یا    جرائم یا    8تعزیری درجۀ    جرائم راجع  پرداخت دیه  یا جمع    ارشمستلزم  از یک   هاآنکه میزان  باشد. قابل  کمتر  دهم دیۀ کامل 

 تجدیدنظرخواهی است.
جرائم تعزیری که صرفًا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت  »  یفری کحل اختالف در موضوعات    ی شورا صادره از سوی    یا ر آ ✓

، رأسًا  رأیصورت نقض    را دارند. مرجع تجدیدنظر در  کیفری دوروز از تاریخ ابالغ، قابلیت تجدیدنظر در دادگاه    20باشند« ظرف  می
 قطعی است. رأینماید و این می  رأی مبادرت به صدور 

صادره از این مرجع   رأی باشد، رسیدگی ماهوی انجام و    شورا ری دو« در مقام رد صالحیت  کیف»  یدنظرتجدمرجع    رأی صورتی که    در  ✓
صادره در خصوص جرائم تعزیری درجه    رأی زیرا  ؛  باشد می  قطعی اما در هر حال    گرددتلقی می   بدویشعبه    رأی قضایی به عنوان  

 هشت قطعی است. 

 « ق.آ.د.ک 431»مادۀ  تجدیدنظرخواهیمهلت 

یا انقضای مهلت واخواهی   رأیاز تاریخ ابالغ    بیست روز اشخاص مقیم ایران    برای مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی   ✓
 است.

تجدیدنظرخواهی   ✓ دادخواست  یا  درخواست  کشور    برایمهلت  از  خارج  مقیم  ماهاشخاص  ابالغ    دو  تاریخ  مهلت    رأی از  انقضای  یا 
 واخواهی است.

 شود. روز اقدام و روز ابالغ جز مدت محسوب نمی  ✓
  رأیعنوان کند، دادگاه صادرکننده    عذر موجهی کننده  هرگاه تقاضای تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست  ✓

 کند.صورت قرار رد آن را صادر می رخواست و در غیر این نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی دابتدا به عذر او رسیدگی می
 عذر موجه:  جهات ✓

 ای که مانع از حضور شود. گونه نرسیدن یا دیر رسیدن ابالغیه به  ✓
 بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اوالد وی که مانع از حضور شود.  ✓
 همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.  ✓
 های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.به حوادث مهم از قبیل بیماری   ابتال ✓
 تجدیدنظرخواه در توقیف یا حبس باشد.  ✓
 شود. سایر مواردی که عرفًا عذرموجه محسوب می ✓

ّ تجدیدنظرخواهی دارند 
 اشخاصی که حق 

 «ق.آ.د.ک 433یه، وکیل یا نماینده قانونی او »مادۀ لَ عَ حکوم  مَ  ✓
 « ق.آ.د.ک  433شاکی یا وکیل یا نماینده قانونی او »مادۀ  ✓
 «ق.آ.د.ک  433مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او »مادۀ  ✓
 «ق.آ.د.ک 433با قانون و یا عدم تناسب مجازات »مادۀ  رأیدادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق  ✓

بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه   آراء صادره از شعبقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز دادستان از    50ماده    3همچنین مطابق تبصره  نکته:  
 باشد، حق تجدیدنظرخواهی دارد. برائتدرصورتی که مبنی بر  انقالب

 « ک .ق.آ.د 447اطفال و نوجوانان »مادۀ  جرائمولی، سرپرست قانونی یا وکیل آنان در اطفال و نوجوانان،  ✓

 « ق.آ.د.ک 434»مادۀ  تجدیدنظرخواهی جهات
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 ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ✓
 با قانون  رأی ادعای مخالف بودن  ✓
 جهات رد دادرس  یکی ازیا وجود   رأی ادعای عدم صالحیت دادگاه صادرکننده  ✓
 ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی ✓

اعتراض واقع شده است، رسیدگی می  یا قرارهایی که مورد  آراء  از  نماید و در چنین  نکتۀ مهم: دادگاه تجدیدنظر صرفًا در خصوص آن قسمت 
 کند.رسیدگی می همآن رسیدگی عالوه بر توجه به جهات تجدیدنظرخواهی اعالمی از سوی تجدیدنظرخواه در صورت وجود جهت دیگر، به 

 

 « ق.آ.د.ک 426»مادۀ  اهیمرجع تجدیدنظرخو 

صالح   ✓ مرجع  استان  تجدیدنظر  آ  برایدادگاه  کلیه  از  تجدیدنظر  درخواست  به  »مادۀ    یرا رسیدگی  است.  کیفری    426غیرقطعی 
 «ق.آ.د.ک

 « ق.آ.د.ک 426»مادۀ   دادگاه تجدیدنظر 

 .شودمی دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل  ✓
 و دو مستشار است.  رییس  دارایدادگاه تجدیدنظر  ✓
 دادگاه تجدیدنظر با دو عضو نیز رسمیت دارد.  ✓

 

 کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان 

 نماید: دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می

تواند به اختیار خود  تجدیدنظر باید قرار رفع نقص صادر کند. پس از صدور قرار رفع نقص، دادگاه می صورت نقص تحقیقات، دادگاه    در   .1
 یکی از سه راهکار زیر را اتخاذ کند: 

 تکمیل تحقیقات  برای صادرکننده کیفرخواست  دادسرایالف( فرستادن پرونده نزد 
 تحقیقات  تکمیل   برایبدوی   رأی  صادرکنندهب( فرستادن پرونده نزد دادگاه 

بهتجدیدنظرخواهی نسبت

جنبۀ کیفری رأی

درخواست کتبی

رپرداخت هزینۀ دادرسی مقر 

جنبۀ ضرر و زیان ناشی از
جرم

تقدیم دادخواست

پرداخت هزینۀ دادرسی 
مطابق آیین دادرسی مدنی

«ک.د.آ.ق436مادۀ »
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 ج( دادگاه تجدیدنظر که پرونده نزد آن جریان دارد رأسًا مبادرت به تکمیل تحقیقات نماید. 
یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و   قرارصادره از نوع    رأیهرگاه   .2 باشد و تحقیقات 

 است خارج از نوبت رسیدگی کند.   مکلف د و آن دادگاه شوپرونده به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می 
را    رأی اعم از حکم یا قرار« توسط دادگاه فاقد صالحیت محلی یا ذاتی صادر شده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان،  »  یرأ صورتی که    در .3

 . کندی ماعالم  رأی فرستد و مراتب عدم صالحیت را به دادگاه صادرکننده نقض و پرونده را به مرجع صالح به تشخیص خود می 
علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر  اگر عملی که محکوم  .4

صادره را نقض و حسب مورد قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر    رأیب نباشد، دادگاه تجدیدنظر  جهات قانونی متهم قابل تعقی
 کند.می

 

 نکات: 

یا   ✓ مستلزم محکوم   ی خواهفرجام تجدیدنظرخواهی  توأمان  صورت  به  جرم  از  ناشی  زیان  و  ضرر  و  کیفری  محکومیت  به  نسبت  علیه 
 . نیست و رعایت تشریفات دادرسی مدنی  یامر حقوقپرداخت هزینه دادرسی در 

دو ن، ظرف  دادگاه نخستی  قانونی باشد، مدیر دفتر   شرایطفاقد یکی از    یخواهفرجام هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا   ✓
 از تاریخ ابالغ، نقایص مذکور را رفع کنند. ده روزکند تا ظرف مدت نقایص آن را اعالم و اخطار می روز
 شود: صادر می یخواهفرجامدر دو حالت قرار رد درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا   ✓

 روز  10عدم رفع نقص در مهلت  .1
 فرجام خارج از مهلت قانونی بدون داشتن عذر موجه تقدیم درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا   .2
تواند پیش از  علیه میصورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم   های تعزیری درمحکومیت   در تمام ✓

واست تجدیدنظر را مسترد  پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخ
وقت   در  دادگاه  صورت  این  در  کند؛  مجازات  تخفیف  تقاضای  و  و    العادهفوق نماید  رسیدگی  موضوع  به  دادستان  حضور  تا  با 

 است.  قطعی . این حکم دادگاه کندرا کسر می شدهیین تعمجازات   چهارمیک 
 کند:طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری باشد احضار می کند و های زیر دادگاه تجدیدنظر تعیین وقت میدر مجازات ✓

 حدود .1
 قصاص  .2
 دیه  نصفمستوجب بیش از غیرعمدی جرائم  .3
 به طور مطلق  5و  4  جرائم تعزیری درجه .4
 محکومیت به حبس  در صورت  7و   6 جرائم تعزیری درجه .5
 اقتضا  در صورت سایر جرائم  .6

 تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند مگر: نمی   استان یدنظر تجددادگاه  ✓
 بینی شده است. مجازات مقرر در حکم بدوی برخالف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که در قانون پیش  .1
 اکی یا دادستان قرار گرفته باشد.کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون بودن مورد تجدیدنظرخواهی ش .2

 
 

 

 

 خواهی فرجام
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 « ق.آ.د.ک 428»مادۀ  خواهی آراء قابل فرجام

 :هاآن صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی  یآرا  .1
 سلب حیات  ✓
 قطع عضو  ✓
 حبس ابد  ✓
 و باالتر  سه تعزیر درجه   ✓

 دیه کامل یا بیش از آن است  نصف  هاآن علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه  عمدیجنایات  .2
 سیاسی  جرائم .3
 مطبوعاتی  جرائم .4

 « ق.آ.د.ک 431»مادۀ  خواهیمهلت فرجام 

فرجام ✓ دادخواست  یا  درخواست  ایران    برایخواهی  مهلت  مقیم  ابالغ    بیست روزاشخاص  تاریخ  واخواهی   رأیاز  انقضای مهلت  یا 
 است.

یا انقضای مهلت واخواهی   رأی از تاریخ ابالغ    دو ماهاشخاص مقیم خارج از کشور    برایخواهی  مهلت درخواست یا دادخواست فرجام ✓
 است.

ابتدا به    رأی کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده  خواهی خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواستهرگاه تقاضای فرجام  ✓
 کند. صورت قرار رد آن را صادر مینماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این عذر او رسیدگی می 

 عذر موجه:  جهات ✓
 ای که مانع از حضور شود. گونه نرسیدن یا دیر رسیدن ابالغیه به  ✓
 مانع از حضور شود. بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اوالد وی که  ✓
 همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.  ✓
 های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.به حوادث مهم از قبیل بیماری   ابتال ✓
 خواه در توقیف یا حبس باشد.فرجام ✓
 ود. شسایر مواردی که عرفًا عذرموجه محسوب می ✓

ّ فرجام 
 « ق.آ.د.ک  433»مادۀ   خواهی دارنداشخاصی که حق 

 یه، وکیل یا نماینده قانونی اولَ عَ حکوم  مَ  ✓
 شاکی یا وکیل یا نماینده قانونی او  ✓
 مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او  ✓
 با قانون و یا عدم تناسب مجازات رأیدادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق  ✓

 « ق.آ.د.ک  464»مادۀ   خواهیفرجام  جهات

 ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او  ✓
 دادگاه رأی اعتباری ای از اهمیت منجر به بیادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه  ✓
 عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده  ✓
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 « ق.آ.د.ک 462»مادۀ  خواهیمرجع فرجام 

 باشد. خواهی دیوان عالی کشور می خواهی نسبت به آراء قابل فرجام مرجع فرجام

 دیوان عالی کشور 

 « ق.آ.د.ک 462کشور در تهران مستقر است. »مادۀ  یعال یواند ✓
 « ق.آ.د.ک 462باشد. »مادۀ  رییس و دو مستشار می   دارایشعب دیوان عالی کشور  ✓
 «ق.آ.د.ک 463گیرند. »مادۀ   بر عهده را   رییسوظایف مستشار یا   توانند می دیوان عالی کشور به تعداد الزم، عضو معاون دارد که  ✓

 « ق.آ.د.ک 469مادۀ صدر » دیوان عالی کشوررسیدگی در 

ح در صدر مادۀ   یکی از شعب دیوان عالی کشور و مطابقرسیدگی در دیوان عالی کشور، با طرح پرونده در  ،  ق.آ.د.ک 469تشریفات قانونی مصر 
 : کنندای که پرونده در آن مطرح است، به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم می اعضای شعبه 

 های مادون است. دادگاه ی را کند بلکه مرجع نقض یا ابرام آصادر نمی  ماهویدیوان حکم 

مذکور خواهد    رأی  ابرام یا نقضو به صورت    دادنامهدادگاه در قالب    رأیاتخاذ تصمیم از سوی اعضای شعب دیوان عالی کشور در رابطه با  
 بود. 

که   .1 صورتی  کشور    رأیدر  عالی  دیوان  توسط  باشد  شده  صادر  پرونده  در  موجود  ادلۀ  و  قانون  با  به    برامامطابق  پرونده  ه دادگا و 
 ارسال خواهد شد. رأیصادرکنندۀ 

و آن تشریفات به    مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و دفاعیات طرفین صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی نشده  رأیدر صورتی که   .2
 کند. می نقض را  رأی شود، شعبۀ دیوان عالی کشور  رأی اعتباری از اهمیت باشد که موجب بی  ایدرجه

 «ق.آ.د.ک 469»مادۀ  از جانب دیوان عالی کشور رأیآثار نقض  

بالارجاع:   .1 مَ نقض  که  عفو  لَ عَ حکوم  اگر عملی  لحاظ شمول  به  یا  نبوده  جرم  ثبوت،  فرض  به  آن محکوم شده  ارتکاب  اتهام  به  یه 
 شود.صادره نقض بال ارجاع می  رأیعمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، 

فرجام خواهی نسبت به

جنبۀ کیفری رأی

درخواست کتبی

رپرداخت هزینۀ دادرسی مقر 

جنبۀ ضرر و زیان ناشی از
جرم

تقدیم دادخواست

پرداخت هزینۀ دادرسی 
مطابق آیین دادرسی مدنی

«ک.د.آ.ق436مادۀ »
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اس  رأیاگر  ناقص بودن تحقیقات:   .2 بودن تحقیقات نقض شده  ناقص  به علت  باشد که  یا حکمی  و  قرار  نوع  از    برایت،  صادره 
 شود. ارجاع می  رأیدادگاه صادرکننده رسیدگی مجدد به 

ذاتی:   .3 صالحیت  نق  رأیاگر  عدم  دادگاه  ذاتی  عدم صالحیت  علت  دیوانبه  که  مرجعی  به  پرونده  شود،  عالی کشور، صالح    ض 
 به رسیدگی است. مکلفشود و مرجع مذکور دهد، ارسال میتشخیص می

 شود. ارجاع می  عرضهم ، پرونده به دادگاه رأی نقض در سایر موارد، پس از سایر موارد:  .4

 «ق.آ.د.ک  470»مادۀ  رسیدگی  برایاعادۀ پرونده از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه 

کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور    یعال  یواندبه علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر    رأیدر صورت نقض   .1
 . کند رأی

کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند،    یعال  یوانددر صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر   .2
 . صدور قرار حادث شود برای ای مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه 

موارد مذکور  .3 غیر  در  نقض حکم  مفاد  دادگاه می ،  در صورت  بر  )   رأی تواند  کند  اصرار  مورد  صراریا    رأیقبلی  این حکم  (. چنانچه 
صورت،  کند و در غیر این کشور پس از بررسی، استدالل دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می  یعال  یواند واقع شود و شعبه    خواهیفرجام

کیفری مطرح می  در هیأت عمومی شعب  دادگاه صادرکننده  پرونده  نظر  گیرد،    رأی شود. هرگاه  قرار  تأیید  و  ابرام می  رأیمورد  شود 
شود. دادگاه مزبور بر  کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می  یعال  یواند که نظر شعبه  درصورتی 

 است.  فرجام قطعی و غیرقابل کند. این حکم کشور، حکم صادر می یعال یوانداساس استدالل هیأت عمومی 

 « ق.آ.د.ک 471»مادۀ  وحدت رویه از جانب هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأیصدار ا  

 وحدت رویه:  رأیعلت اتخاذ  ✓
، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از  مشابهها نسبت به موارد  کشور یا دادگاه  یعال  یوانداز شعب مختلف   .1

 قوانین، آراء مختلفی صادر شود. 
 ( با ذکر دلیل. یا وکالی دادگستری هان اها یا دادستکشور یا دادگاه یعال یواند قضات شعب ) ح صالدرخواست اشخاص ذی  .2
دادستان کل  یا    کشور  یعال   یواندرییس  وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور،    رأیصدار  اِ کنندۀ  مرجع درخواست  ✓

 باشند. می کشور
از    رأیصدور    متقاضی ✓ رویه  یا دادستان کل کشور، ممکن است قضات شعب    رییسوحدت  یا    یعال  یوانددیوان عالی کشور  کشور 

 یا وکالی دادگستری باشند.  هادادستان ها یا دادگاه
یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل    یعال   یواند ریاست رییس  جلسۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به   ✓

 .شودتشکیل می دیوان عالی کشورمستشاران و اعضای معاون تمام شعب رؤسا و  چهارمسه 
رؤسا و مستشاران و اعضای معاون   چهارمسه جلسۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حضور حداقل  رسمیت یافتن    برایِنصاب الزم   ✓

 باشد. وحدت رویه می  رأی صدور   مألاکثریت  تمام شعب است نظر
 وحدت رویه:  رأیآثار  ✓

 است.  االتباع الزم  غیر آنها و سایر مراجع، اعم از قضایی و عالی کشور و دادگاهشعب دیوان برای .1
وحدت رویه رفتار انتسابی را جرم نشناخته باشد    رأیصادره به غیر از مواردی که    آراء قطعیوحدت رویه نسبت به    رأیعدم تأثیر  .2

 علیه باشد. به جهاتی مساعد به حال محکوم   رأیو یا اینکه 
یا   .3 قانون  به موجب  فقط  عالی کشور،  دیوان  رویه هیأت عمومی  رویه    رأیآراء وحدت  ماده    یمؤخر وحدت  این    471که مطابق 

 قانون صادر شود، قابل تغییر است.

ماده  نکته:   در  مذکور  جرائم  درباره  صادره  مصوب    428آراء  کیفری  دادرسی  آیین  فرجام   92قانون  است.  قابل  کشور  عالی  دیوان  در  خواهی 
در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن تشخیص دهد که    ق.آ.د.ک  302های ماده  چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بند
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در    این امر تغییری در صالحیت دیوان عالی کشور مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید،    عمل ارتکابی عنوان
این   302های ماده چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بند  ق.آ.د.ک 314ماده  2. طبق تبصره  کندایجاد نمی از رأی مذکور  یخواهفرجام رسیدگی به 

ری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی در صالحیت  قانون در دادگاه کیف
این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر میاست،    دادگاه کیفری دو این رأی    ؛ ونمایددادگاه کیفری یک به  از  در هرحال مرجع تجدیدنظر 

 کشور خواهد بود.  دیوان عالی 

 

 دادرسی   اعادۀ

ح قانونی و به تشخیص    جهاتصالح در خصوص رسیدگی مجدد به احکام قطعی صادرشده به لحاظ وجود یکی از  ی اشخاص ذی ضاتقا مصر 
 عرض دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی.دادگاه هم   کشور دردیوان عالی 

 دادرسی  اعادۀ آراء قابل 

اعادۀ ✓ به احکام    تقاضای  اعادۀامکان  هادادگاه دادرسی فقط نسبت  به قرارهای    دادرسی  پذیر است، به عبارت دیگر تقاضای  نسبت 
 پذیر نیست. شده از سوی دادسرا یا دادگاه امکانصادر 

دادرسی نسبت    پذیر است، لذا تقاضای اعادۀامکان  محکومیتها در موارد  دادرسی فقط نسبت به احکام صادرۀ دادگاه  تقاضای اعادۀ ✓
 پذیر نیست. ها امکاندادگاهبه احکام برائت صادره از سوی 

اعادۀ ✓ محکومیت    تقاضای  احکام  به  نسبت  فقط  اعادۀ امکان  شدهقطعی دادرسی  تقاضای  قطعیت  عدم  صورت  در  و  است    پذیر 
 . نیست پذیردادرسی امکان

 داشت. ها تأثیری در پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای اعادۀ دادرسی نخواهد احکام محکومیت قطعی دادگاه  اجرا یا عدم  اجرا  ✓
 ی اعتبار امر مختوم جزایی است.اعاده دادرسی استثنایی بر قاعده  ✓

 احکام قطعی 
 دیۀ کامل باشد.  دهمیک کمتر از  هاآن، در صورتی که میزان یا جمع ارشمستلزم پرداخت دیه یا  جرائمو  7تعزیری درجۀ   جرائم  .1
دار در خصوص آن حکم صادر  بوده و در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض شده و در مرجع صالحیت   اعتراضقابل حکم صادره   .2

 شده باشد. 
 حکم صادره قابل اعتراض بوده و در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده و به واسطۀ آن حکم صادره قطعی شده است.  .3

 « ق.آ.د.ک 474»مادۀ   دادرسی اعادۀ  جهات

 وی محرز گردد.  بودن زندهکسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس  ✓
 . آن قائل شد برایمرتکب   نتوان بیش از یکای باشد که گونهچند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به  ✓
علت انتساب همان جرم محکوم شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به   ✓

 گناهی یکی از آنان احراز گردد. شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی
 درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.  ✓
 . مبنای حکم بوده استدر دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع گواهان،  ✓
بی  ✓ اثبات  ارائه شود که موجب  ادلۀ جدیدی  یا  یا ظاهر  و  واقعه جدیدی حادث  از صدور حکم قطعی،  یا عدم  گناهی محکوم  پس  علیه 

 تقصیر وی باشد. 
 حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد  ✓
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از  بی ✓ اداءکنندگان سوگند،  از  برخی  آنکه  مانند  ثابت شود  از سوگندها  برخی  یا  از صدور حکم، بطالن همه  اگر پس  امه:  قس  اعتباری 
علم،   بدون  سوگند  یا  سوگند  بودن  دروغ  یا  کنند  عدول  ج  برای سوگندشان  از  مورد  شود،  ثابت  حکم  صادرکننده  اعادۀدادگاه   هات 

 ق.م.ا«  346دادرسی است. »مادۀ 

 « ق.آ.د.ک  477»مادۀ   قوۀ قضاییه رییسدادرسی از طریق   اعادۀ

قوه قضاییه  در صورتی  رییس  را    رأیکه  از مراجع قضایی  از هریک  نقطعی صادره  ّ
بی  اعادۀ  خالف شرع  تجویز  با  دادرسی،    تشخیص دهد، 

قطعی صادر    رأییابد رسیدگی و  این امر تخصیص می   برایارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه    کشور  یعال  یواندپرونده را به  
ن اعالم  ًا بر خالف شرع بی    به عمل   شکلی و ماهویقطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از    رأیشده،    نماید. شعب خاص مذکور مبنی 

 نمایند. مقتضی صادر می رأیآورند و می

 است.  رییس قوۀ قضاییهدادرسی در فرض فوق صرفًا با  ز و تشخیص اعادۀتجوی  ✓
 باشد.دادرسی از طریق رییس قوۀ قضاییه می  قطعی اعم از حکم یا قرار مشمول تجویز اعادۀ  رأی هرگونه  ✓

قرارهای  ق.آ.د.ک  477مادۀ    1تبصرۀ   و  احکام  شامل  کیفری(  و  حقوقی  از  )اعم  قضایی  مراجع  قطعی  »آراء  کشور،    یعال  یواند: 
 باشند.« های حل اختالف میشورا های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه

 باشد. مقصود از هر درجۀ قضایی اعم از نوع، درجه و مرحلۀ رسیدگی می  ✓
ن تشخیص دهد، مشمول تجویز اعادۀفقط آرائی ک ✓  باشد. دادرسی می  ه رییس قوۀ قضاییه، خالف شرع بِی 
 شود. کشور ارسال می یعال  یوانددادرسی از سوی رییس قوۀ قضاییه پرونده به   با تجویز اعادۀ ✓
 یرد. گصورت میدادرسی از سوی رییس قوۀ قضاییه و نقض حکم از سوی شعب خاص دیوان عالی کشور  تجویز اعادۀ ✓

 مهلت اعادۀ دادرسی 

دادرسی به وجود آمد بتوان تقاضای    اعادۀ  جهاتگذار در نظر گرفته است که هر زمان جهتی از  دادرسی وجود ندارد و قانون   اعادۀ  برای مهلتی  
 دادرسی نمود.  اعادۀ

ّ اعادۀ 
 « ق.آ.د.ک  475»مادۀ  دادرسی دارند اشخاصی که حق 

 نماینده قانونی اولیه یا وکیل یا عَ محکوم   ✓
 لیه، همسر و وراث قانونی و وصی اوعَ در صورت فوت یا غیبت محکوم   ✓
 کشور  کلدادستان  ✓
 حکم  مجریدادستان  ✓

 «ق.آ.د.ک  476»مادۀ  دادرسی مرجع و تشریفات قانونی اعادۀ

اعاده دادرسی به   از موارد موضوع ماده  کشور تسلیم می  ی عال  یوانددرخواست  با یکی  انطباق موضوع درخواست  از احراز  این مرجع پس  شود. 
دهد و در غیر این  دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می  عرض هم ( این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه  ۴۷۴)

 نماید. صادر می قرار رد اعاده دادرسی صورت 

 دادرسی  ثار اعادۀآ

حکم تا    یاجرا دادرسی پذیرفته شده باشد    ( اعادۀ ۴۷۷ماده )کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق    یعال  یواند  رأی هرگاه   ✓
نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس  اخذ و چنانچه از متهم تأمین    افتد صدور حکم مجدد به تعویق می 

 «ق.آ.د.ک 478. »مادۀ نمایدمی اخذتأمین الزم را  کند، دادرسی به موضوع رسیدگی می  از تجویز اعادۀ
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 یعال  یواند شعبه  شد،  با  قلع و قمع بنا یا  های بدنیسایر مجازاتیا    مجازات سالب حیاتدر صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع   ✓
اعادۀ  کشور تقاضای  تقاضا،    با وصول  درباره  اتخاذ تصمیم  از  قبل  را می   ی اجرا دستور توقف  دادرسی    478»تبصرۀ مادۀ    دهد.حکم 

 «ق.آ.د.ک
اعادۀ ✓ از  پس  که  به حکمی  می   نسبت  صادر  اعادۀشود،  دادرسی  نمی   دیگر  پذیرفته  همان جهت  از  این شوددادرسی  مگر    اعادۀ که  . 

جدید    رأیدیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا    جهات صادره با مسلمات فقهی به    رأی( بوده و مغایرت  ۴۷۷دادرسی از مصادیق ماده )
 « ق.آ.د.ک 482»مادۀ   قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد. رأی مجددًا همانند 

 

 در مراجع کیفری  رأینحوۀ رسیدگی و نحوۀ صدور 

 شروع به رسیدگی   جهات

 « ق.آ.د.ک 335کیفرخواست دادستان »مادۀ  ✓
 « ق.آ.د.ک  335قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه »مادۀ  ✓
 « ق.آ.د.ک  335ادعای شفاهی دادستان در دادگاه »مادۀ  ✓
 های ذیل در دادگاه طرح مستقیم پرونده  ✓

 « ق.آ.د.ک 285 مادۀ 1سال شمسی »تبصرۀ   15اطفال و نوجوانان زیر  جرائم .1
 «ق.آ.د.ک  306منافی عفت »مادۀ  ائمجر  .2
 « ق.آ.د.ک 340»مادۀ   8و  7تعزیری درجۀ  جرائم .3

 ارجاع پرونده و مقدمات رسیدگی در دادگاه 

تواند این وظیفه  شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. رییس حوزه قضایی می هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می در حوزه  ✓
سابقه قضایی بیشتر است.   دارایای است که معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رییس شعبه را به یکی از 

 « ق.آ.د.ک 338مادۀ »
 « ق.آ.د.ک  339»مادۀ  یه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.لَ اِ توان آن را از شعبه مرجوع  پس از ارجاع پرونده نمی  ✓
  339مادۀ    1»تبصرۀ    کشور نیز الزامی است.  یعال  یواند در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب    بند قبل رعایت مفاد   ✓

 «ق.آ.د.ک
دفاع از کیفرخواست   برایتوانند  های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان میدر تمامی جلسات دادگاه ✓

دادگاه کیفری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات    ضرورییابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را    حضور
او ،  یک نماینده  یا  است   حضور دادستان  نمی الزامی  رسیدگی  توقف  موجب  اشخاص  این  لکن عدم حضور  آنکه  ،  مگر  شود 

 « ق.آ.د.ک 300بداند. »مادۀ   الزامیدادگاه حضور آنان را 
ماه، پرونده را بررسی هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک  ✓

تصمیم اتخاذ  مورد،  تشخیص دهد، حسب  تعقیب  موقوفی  یا  منع  موارد  از  را  مورد  یا  نداند  به رسیدگی  را صالح  کند.    و چنانچه خود 
انجام تحقیق    همچنین در صورتی  پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم  از  یا موارد جدیدی پس  را ناقص بداند  که دادگاه تحقیقات 

کند. در مورد  مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می   دادسرای باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از  
در   همچنین  و  به اخیر  پرونده  که  می مواردی  مطرح  دادگاه  در  مستقیم  طبق  طور  باید  دادگاه  توسط  مقدماتی  تحقیقات  انجام  شود، 

 «ق.آ.د.ک 341مقررات مربوط صورت گیرد. »مادۀ 
. در  کنددادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می ✓

تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به  مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می 
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نقض قرار اناطه    در صورت تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.  
 «ق.آ.د.ک  274دهد. »مادۀ  اه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه میتوسط دادگ

پرونده   ✓ شود،    برایهرگاه  اعاده  دادسرا  به  تحقیقات  قرار،    دادسرایتکمیل  صدور  بدون  دادگاه،  موردنظر  تحقیقات  انجام  با  مربوط 
رفع ابهام از دادگاه استعالم   برایابد، مراتب را  کند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بی مجددًا پرونده را به دادگاه ارسال می

 « ق.آ.د.ک  275کند. »مادۀ می
در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به   ✓

 « ق.آ.د.ک 276آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. »مادۀ  اخذاو تفهیم کند و با 
( این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده  ۳۰۲موضوع ماده )  جرائمدر غیر   ✓

أسًا یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور  تواند ر باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می 
صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر  شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بالفاصله بدون صدور کیفرخواست به 

رک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست  تعیین وکیل و تدا   برای کند که حق دارد  دهد و به متهم تفهیم می تشکیل جلسه می 
دادگاه قید شود. هرگاه متهم از    مجلسصورت شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در  متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می

  ها آنرا الزم بداند،    کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتیصادر می   رأی این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و  
تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی   اخذدهد.  را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می

زیان می و  دادگاه میدر صورت مطالبه ضرر  و  کند  تقدیم  را  دادخواست خود  روز  پنج  کیفر تواند حداکثر ظرف  امر  از  فارغ  به  تواند  ی 
 « ق.آ.د.ک 86مقتضی صادر نماید. »مادۀ  رأیدعوای ضرر و زیان رسیدگی و 

به رسیدگی و صدور    در صورتدادگاه کیفری یک فقط   ✓ در  می   رأی صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت  ی که جرایمکند، مگر 
صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق  در این   شود.طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع میمطابق قانون لزومًا به 

 «ق.آ.د.ک 382دادگاه کیفری یک است. »مادۀ  بر عهدهمقررات 
موجبات شروع به رسیدگی در دادگاه کیفری یک و انقالب در موارد تعدد قاضی صدور کیفرخواست از سوی دادستان و طرح مستقیم   ✓

 باشد.های فوق می پرونده در دادگاه 

 در دادگاه  رسیدگی نحوۀ

های کیفری به شرح ذیل  ترین موارد ترتیب رسیدگی در دادگاههای کیفری غالبًا شروع یکسانی دارد. مهم نحوه و ترتیب رسیدگی در تمام دادگاه
 است:

با رعایت  در این خصوص بیان داشته است که: »دادگاه کیفری یک   ق.آ.د.ک  403کننده: مادۀ  تشکیل جلسه از سوی دادگاه رسیدگی .1
 مقتضی را صادر نماید.« رأیتواند قرار عدم صالحیت صادر کند و به هر حال باید صالحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی 

 « ق.آ.د.ک 386مادۀ » اعالم رسمیت جلسه از سوی دادگاه مذکور .2
« با عنایت به  ق.آ.د.ک  386مادۀ  »کند«( این قانون اقدام ... می ۱۹۴( و )۱۹۳مواد )  به شرحشخص متهم    در مورد »دادگاه ...ابتدا   .3

به طور دقیق سؤال می  را  او  اوراق هویتی متهم، مشخصات و آدرس  از مالحظۀ  قانونی مذکور، دادگاه پس  کند و تعیین محل  مواد 
 نماید. اقامت به منظور ابالغ اوراق قضایی را به وی تفهیم می

نماید در موقع محاکمه برخالف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و  ... به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار می  »دادگاه .4
 « ق.آ.د.ک 386مادۀ نزاکت سخن نگویند« »

قانو  .5 طبق  که  مواردی  در  وی  نماینده  یا  دادستان  عقیده  استماع  یا  دادگاه  منشی  توسط  کیفرخواست  قرائت  کیفرخواست:  ن،  قرائت 
 « ق.آ.د.ک 359»مادۀ  پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است. 

 « ق.آ.د.ک 359شود. »مادۀ  اثبات اتهام انتسابی ارائه می برایاستماع اظهارات و دالیل دادستان یا نماینده وی که   .6
 « ق.آ.د.ک 359شود. »مادۀ استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصًا یا از سوی وکالی آنان بیان می  .7
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او .8 وکیل  و  متهم  دفاعیات  استماع  و  انتسابی  اتهام  رد  یا  قبول  به  راجع  متهم  از  در صورت   پرسش  منشی  توسط  عینًا  قید  که  مجلس 
 « ق.آ.د.ک  359شود. »مادۀ می

ناس  ارش کند و اظهارات شهود، کوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می در صورت انکار یا سک  .9
 «ق.آ.د.ک  359نماید. »مادۀ کنند، استماع میای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی میو اهل خبره 

کشف واقع،    برای بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه   .10
 « ق.آ.د.ک  359دهد. »مادۀ ضروری تشخیص می 

داشت  اخذ .11 جدیدی  مطلب  شکایت،  موضوع  به  راجع  خصوصی  مدعی  یا  شاکی  چنانچه  دادرسی،  ختم  از  قبل  دفاع:  باشد،  آخرین  ه 
نماینده وی نیز می استماع می  یا  از اعالم ختم دادرسی، به  شود و دادستان  تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش 

متهم 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  
 «ق.آ.د.ک 371باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است. »مادۀ  حقیقت مؤثر 

 «ق.آ.د.ک 372، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند. »مادۀ رأیقاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعالم   .12
 «ق.آ.د.ک  373 تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند. »مادۀدادگاه پس از اعالم ختم رسیدگی، نمی  .13

 رأی   و ابالغ  صدور

دادگاه پس از اعالم ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادلۀ موجود به   ✓
 «ق.آ.د.ک 374کند. »مادۀ مبادرت می  رأی انشای 

  374کند. »مادۀ  مبادرت می   رأی به انشای    هفته   یک دادگاه در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف   ✓
 «ق.آ.د.ک

با قضات متعدد پیش  ✓ تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی  نیز در  باشد،  بینیدر دادگاه کیفری یک و  تمام اعضا   رأی شده  اکثریت 
ستشار دیگر طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو ممالک است. نظر اقلیت باید به 

 « ق.آ.د.ک  395شود. »مادۀ توسط مقام ارجاع اضافه می
 « ق.آ.د.ک 374آن صادر شده است. »مادۀ  بر اساس دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که   رأی ✓
قابل واخواهی باشد و دادگاه آن   رأیاگر  ، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی و مهلت و مرجع آن را قید کند.  رأیدادگاه باید در   ✓

 «ق.آ.د.ک 375را غیرقابل واخواهی اعالم کند این امر مانع واخواهی نیست. »مادۀ 
قابل تجدیدنظر باشد و دادگاه آن را غیرقابل تجدیدنظر    رأی ، قابلیت تجدیدنظر و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر  رأی دادگاه باید در   ✓

 «ق.آ.د.ک 375انع تجدیدنظرخواهی نیست. »مادۀ اعالم کند این امر م
قابل فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل فرجام اعالم کند این   رأی ، قابلیت فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند. اگر رأی دادگاه باید در  ✓

 « ق.آ.د.ک  375خواهی نیست. »مادۀ امر، مانع فرجام 
 « ق.آ.د.ک  378نویس یا تایپ شود. »مادۀ تاریخ انشاء، پاک دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از   رأی ✓
می  رأی این   ✓ خوانده  »دادنامه«  می که  درج  آن  در  زیر  موارد  و  شروع  متعال  خداوند  نام  با  امضای  شود  به  و  دادرسان شود  یا  دادرس 

 شود: رسد و به مهر شعبه ممهور میمی
 رأی شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور   -الف
 ت ایشانو سم رأی مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده  –ب 
 مشخصات طرفین دعوی و وکالی آنان  –پ 
 « ق.آ.د.ک 378مادۀ »  رأی کار و متن کامل گردش  –ت 
ای از  دادگاه حضوری به طرفین ابالغ شود، دادن نسخه   رأی که  شود و در صورتیدادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابالغ می  ✓

 « ق.آ.د.ک 380صورت، ابالغ مجدد ضرورت ندارد. »مادۀ  ین یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در ا  رأی
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را   ✓ آن  دادنامه،  امضای  از  پس  روز  سه  ظرف  حداکثر  است  مکلف  دادگاه  دفتر  »تبصرۀ    برای مدیر  نماید.  ارسال    380مادۀ    1ابالغ 
 «ق.آ.د.ک

علیه امنیت داخلی   جرائممنافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطالع شاکی از آن حرام است و همچنین در    جرائم در   ✓
مادۀ   2اطالع یافته و از آن استنساخ نماید. »تبصرۀ    رأیتواند از مفاد کامل  نفع میو خارجی کشور، ابالغ دادنامه حضوری بوده و ذی 

 « ق.آ.د.ک 380

 ّ
 داشتن وکیل حق 

  هاآن  برای باشند باید    را نداشته   وکیل  انتخاب   نمایند و اگر توانایی  انتخاب  خود وکیل   برای دارند    حق  دعوی   طرفین   هادادگاه  در همه  ✓
 قانون اساسی«  35گردد. »اصل  فراهم  وکیل  تعیین  امکانات

 «ق.آ.د.ک 346ع خود را معرفی کنند. »مادۀ توانند وکیل یا وکالی مدافدر تمام امور کیفری، طرفین می  ✓
 «ق.آ.د.ک  346تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. »مادۀ  برای در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان  ✓
توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند. »تبصرۀ مادۀ موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می   جرائم در غیر   ✓

 « .د.کق.آ 346
 « ق.آ.د.ک 385تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. »مادۀ هر یک از طرفین می در دادگاه کیفری یک  ✓

 انواع وکیل در امور کیفری 

 کنند. را انتخاب و به دادگاه معرفی می هاآنوکیل یا وکالیی که طرفین با اختیار و ارادۀ آزاد وکیل تعیینی: 

( این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل  ۳۰۲موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )  جرائم در  وکیل تسخیری:  
کیل تسخیری الزامی است و شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین و نمی 

تعیین می  او، وکیل تسخیری دیگری  دادگاه ضمن عزل  اعالم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود،  کند.  چنانچه وکیل تسخیری بدون 
 « ق.آ.د.ک 348شود. »مادۀ وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می الوکالهحق

 خیری از سوی دادگاه کیفری ضروری است: شرط تعیین وکیل تس 2در صورت وجود 

 متهم وکیل نداشته باشد، اعم از اینکه وکیل معرفی نکرده باشد یا وکیل تعیینی او در جلسه حاضر نشده باشد.  .1
( قانون آیین دادرسی کیفری  ۳۰۲موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) جرائمجلسۀ دادگاه در خصوص رسیدگی به یکی از  .2

 باشد. 
  348مادۀ    2شود. »تبصرۀ  هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می ✓

 «ق.آ.د.ک
 « ق.آ.د.ک 348مادۀ  3است. »تبصرۀ  پذیرش بلقا بار یک  برای تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط  ✓
انجام  ✓ از  ممنوعیت  آنان موجب  یا وکالی  معاونان جرم  و  مقابل، شرکا  با طرف  وکیل تسخیری  بین  دادرس  رد  از جهات  یکی  وجود 

 « ق.آ.د.ک 349وکالت در آن پرونده است. »مادۀ  
پرونده به دادگاه    وکیل تسخیری در دادگاه کیفری یک: ارجاع  از  بندهای )الف(، )ب(، )پ( و    جرائمکیفری یک، در  پس  موضوع 

شود،  طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می( این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به ۳۰۲)ت( ماده )
وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابالغ به  کند که  هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می 

متهم    برای کند تا طبق مقررات  دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال می 
 « ق.آ.د.ک  384وکیل تسخیری تعیین شود. »مادۀ 

ی که  جرایم در صالحیت دادگاه کیفری یک است یا    هاآن ی که رسیدگی به  جرایمدر    نوجوانان: وکیل تسخیری در دادگاه اطفال و  
تعزیری درجه شش و باالتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به    جرائمبیش از خمس دیه کامل است و در    ارش مستلزم پرداخت دیه یا  
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و وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعالم عذر  ا   براینماید که  ولی یا سرپرست قانونی متهم ابالغ می
تعیین می  برای موجه، در مرجع قضایی   یا نوجوان   جرائمشود. در  متهم وکیل  قانونی طفل  یا سرپرست  تعزیری درجه هفت و هشت، ولی 

 «ق.آ.د.ک  415از خود دفاع کند. »مادۀ تواند تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز میمی

(  ۳۰۲موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )  جرائم مطرح در دادگاه به جهت رسیدگی، از    در مواقعی که اتهام از وکیل معاضدتی:  
  ق.آ.د.ک   347یل نماید، مادۀ  تواند از دادگاه تقاضای وکمی  قانون آیین دادرسی کیفری نیست و همچنین متهم توانایی مالی جهت معرفی وکیل 

او تعیین شود. دادگاه   برایتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی  متهم می راجع به این موضوع چنین بیان شده است: »
متهم، وکیل تعیین    برایحوزه قضایی،    تریننزدیکدر صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکالی حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از  

با اقدامات انجام شده، تعیین م  الوکالهحقکند، دادگاه    الوکالهحقکه وکیل درخواست    نماید. در صورتیمی کند که در هر حال  یاو را متناسب 
 «شود.از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می الوکالهحق نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند.  الوکالهحق میزان 

 علنی بودن محاکمات 

که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند.    گذشتقابل   جرائم : محاکمات دادگاه علنی است، مگر در  ق.آ.د.ک   352مادۀ  
 کند: محاکم را در موارد زیر صادر می   قرار غیرعلنی بودن همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، 

 که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است.  یجرائمامور خانوادگی و الف ـ  

 ات مذهبی یا قومی باشد. ب ـ علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساس

 حضور افراد در جلسات رسیدگی است.  برایتبصره ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع  

ممنوع و استفاده از    هاآن شود. انتشار  محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می  ✓
 « ق.آ.د.ک  400ت »مادۀ نیز منوط به اجازه دادگاه اس  هاآن

 در امور کیفری   اثباتادلۀ 

عای خود نسبت به  صحت اد اثباتقضایی یا طرفین شکایت به منظور  پردازد که مقامادلۀ اثبات در امور کیفری به تبیین ابزار و وسایل قانونی می 
 کنند. میثبات صحت انکار خود نسبت به اتهام وارده به آن استناد اتهام وارده یا ا 

 اصل برائت 

 قانون اساسی«  37گردد. »اصل  ثابت  صالح او در دادگاه جرم  ینکها ، مگر شودنمی  شناخته  مجرم از نظر قانون  و هیچکس است ، برائت اصل

 «ق.آ.د.ک  4اصل، برائت است. »صدر مادۀ 

 آثار اصل برائت 

آن   برایآن را جرم شناخته و   گذارقانوندر ُبعد تقنینی، اصل برائت مقتضی آن است که هیچ عملی جرم محسوب نشود، مگر اینکه   ✓
 مجازات تعیین نموده باشد. 

تا    در ُبعد قضایی، اصل برائت مقتضی آن است که شخصی که به عنوان متهم در یک دعوای عمومی تحت تعقیب قرار گرفته است ✓
 زمان صدور حکم محکومیت قطعی، مجرم شناخته نشود. 

 ممنوعیت شکنجه یا رفتارهای انسانی و یا تحقیرآمیز  ✓
مانند    کننده یه توجوجود یک عامل    در صورتمگر    ای ندارد. و متهم طبق اصل برائت وظیفه   بار اثبات جرم بر عهدۀ مقام تعقیب است ✓

یا   به متهم می دیگری که سبب سلب مسئولی  هر عاملدفاع مشروع  نوبت  از متهم شود،  یا مجازات  رسد که وجود چنین  ت کیفری 
 عاملی را اثبات کند. 
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 علیه خود.   قرارا گناهی خود یا شهادت و بی  اثباتممنوعیت اجبار متهم به  ✓
یا برخی از   ✓ یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت    شرایطآن و یا هریک از    شرایطهرگاه وقوع جرم  مسؤولیت کیفری مورد شبهه 

 ق.م.ا« 120مادۀ » .شودنمی نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت 

 انواع دلیل در امور کیفری 

 ق.م.ا: ادله اثبات جرم عبارت از  160به استناد مادۀ 

 اقرار .1
 شهادت  .2
 قسامه .3
 سوگند در موارد مقرر قانونی  .4
 قاضی علم   .5

، مشروط یردقرار گمورد استناد  اماره قضاییتواند به عنوان شرعی و قانونی الزم باشد، می  شرایطکه موضوعیت دارد فاقد  ایهرگاه ادلهنکته: 
 شود.  علم قاضیبر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب 

 

 اقرار

 ق.م.ا« 164است. »مادۀ  جانب خوداز  ارتکاب جرماقرار عبارت از إخبار شخص به 

 صحت اقرار  شرایط

 ق.م.ا«  166»صدر مادۀ . شودمی ، در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد ✓
 ق.م.ا« 167نیست. »مادۀ ز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر  جَّ نَ اقرار باید مُ  ✓
 ق.م.ا«  166مادۀ »اقرار باید روشن و بدون ابهام باشد.  ✓

 « ق.آ.د.ک 168اقرارکننده »مادۀ  شرایط

 اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار: 

 به عبارت دیگر اقرار شخص مجنون نافذ نیست.  عاقل:  .1
 به عبارت دیگر اقرار شخص صغیر معتبر نیست.   بالغ: .2
 به عبارت دیگر اقرار شخص در حالت خواب یا بیهوشی معتبر نیست.  قاصد:  .3
 عبارت دیگر اقرار شخص در حالتی که مختار نباشد نافذ نیست.  به مختار:  .4
است از    مکلف شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه    اخذاقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی   ✓

 « ق.م.ا  169»مادۀ   متهم تحقیق مجدد نماید. 
ضمان مالی ، اما نسبت به  نسبت به امور کیفری نافذ استاقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته،   ✓

 ق.م.ا«  170»مادۀ   .ناشی از جرم معتبر نیست
 ق.م.ا« 172»مادۀ  در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: ✓

 در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقهچهار بار  .1
 دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد  .2
 ق.م.ا«  172مادۀ  1»تبصرۀ  اقرار کافی است. یکبار، جنبه غیر کیفری کلیه جرائماثبات  برای ✓
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 م.ا« ق. 172مادۀ   2»تبصرۀ  در یک یا چند جلسه انجام شود.  تواندمیدر مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار  ✓
است که در این صورت    قتل  حدیا    رجم که مجازات آن موجب   به جز در اقرار به جرمی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست ✓

حبس تعزیری درجه    هاآن و در غیر    صد ضربه شالق ، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط  اجرا در هر مرحله، ولو در حین  
 ق.م.ا«  173»مادۀ  .گرددمیثابت  پنج 
در   ✓ قبل،  بند  با    جرائم طبق  و  لواط  و  و    شرایطزنا  مواد    شرایط احصان  در  ح  همچنین    234و    224مصر  و  اسالمی  مجازات  قانون 

در نظر گرفته شده باشد، انکار پس از آن   هاآن   برایو مجازات اعدام    شده باشد  اثبات االرض و محاربه که با اقرار  فیالنبی، إفساد َسبُّ 
 مجازات خواهد بود.  کنندۀتبدیل 

 شهادت 

یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است. مادۀ  »  شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم 
 ق.م.ا«  174

 های شهادت ویژگی 

به صورت   ✓ اقرار  انشاشهادت همانند  و در مقابل  و تکذیب  باشد. مهم می   ءإخبار  قابل تصدیق   شدن واقع ترین ویژگی جمالت خبری، 
 باشد. می هاآن
از طرفین دعوی«   ✓ از مداخله با توجه به عبارت »غیر  باید شخصی غیر  باشد فرد شاهد  ن به اظهارات شاکی،  برایبنا ؛  کنندگان در جرم 

 گردد ادت اطالق نمی هعنه و یا مقامات قضایی دادسرا شمشتکی
عبارت   ✓ به  توجه  قضائی«با  مقام  توسط    »نزد  شهادت  استماع  دیگر،  عبارت  به  گیرد،  صورت  قضایی  مقام  نزد  در  باید  فقط  شهادت 

 مقامات غیرقضایی مانند مراجع انتظامی یا ضابطان خاص فاقد اعتبار است.

 اعتبار شهادت  شرایط

 عدم علم به خالف مفاد شهادت  ✓
باشد،   مفاد شهادت شرعی  بر خالف  امارات  و  قرائن  باشد. هرگاه  داشته  مفاد شهادت وجود  به خالف  علم  نباید  در شهادت شرعی 

و در صورتی که به خالف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.    دهدمی دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجام  
 ق.م.ا«  187»مادۀ 

 ق.م.ا«  175حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد. »مادۀ  دارای است که شارع آن را معتبر و شهادت شرعی آن 
 ضرورت قطع و یقین   ✓

 ق.م.ا«  183شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود. »مادۀ 
 عدم تعارض شهادت شهود  ✓

باید مفاد شهادت   وحدت موضوع شهادت ت شرعی، در صورت تعدد شهود،  در شهاد ها در خصوصیات مؤثر در  ضروری است و 
مفاد   اختالف  هرگاه  باشد.  یکسان  جرم  کند،    ها شهادت اثبات  مخدوش  را  موضوع  وحدت  یا  و  شود  تعارض  شرعی  موجب  شهادت 

 ق.م.ا« 182. »مادۀ شودنمی محسوب 
 ق.م.ا«  185. »مادۀ هیچ یک معتبر نیستدر صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، 

 لزوم ادای شهادت با لفظ یا نوشته ✓
باید روشن و بدون ابهام باشد.   با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت  یا نوشتن باشد و در صورت تعذر،  باید با لفظ  شهادت 

 ق.م.ا«  184»مادۀ 
 پیوسته هادت با جرم به وقوعمطابقت مفاد ش  ✓
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پیوسته مطابقت نداشته باشد،  شهود باید در خصوص همان موضوع جرم، شهادت بدهند و اگر محتوای شهادت شهود با جرم به وقوع 
یان  زنا و لواط چنین ب  جرائم ق.م.ا در مورد شهادت در    200شهادت مذکور با توجه به اصل برائت و قاعدۀ درأ فاقد اعتبار است. مادۀ  

با آن محقق    شده است: »در یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط  دیده باشد و هرگاه    شودمیخصوص شهادت بر زنا 
قذف محسوب  خصوص زنا یا لواط،    شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد الزم نرسند شهادت در

 .« و موجب حد است شودمی

 شاهد   شرایط

مربوط باشد،    شرایط ی باشد؛ در صورتی که شاهد فاقد  شرایط  دارای حجیت محسوب گردد، شاهد باید    دارایت معتبر و  دشها  ینکه ا به منظور  
 عنوان    و بهاظهارات وی استماع و صرفًا در حدود علم قاضی  

 
د این امر است: »در    176ی خواهد داشت، مادۀ  یا ر کا  مارۀ قضایی ا ق.م.ا مؤی 

. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در  شودمیشهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع    شرایط صورتی که شاهد واجد  
 حدود اماره قضائی با دادگاه است.«

نفع نبودن  ـ عدالت ث ـ طهارت ُموِلد ج ـ ذی  یمان ا الف ـ بلوغ ب ـ عقل پ ـ  » شاهد را به این شرح بیان کرده است:   شرایط  ق.آ.د.ک   177مادۀ  
 ح ـ عدم اشتغال به تکدی خ ـ ولگرد نبودن« هاآندر موضوع چ ـ نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از 

معتبر نیست مگر    شرعی   شهادتبه عنوان    فراموشکار و ساهیی، مانند  دارد که: »شهادت اشخاص غیرعادق.م.ا بیان می  180همچنین مادۀ  
 .« علم داشته باشدشهادت  در مورد آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن 

 شود:بندی می دستۀ ذیل تقسیم   2شاهد در  شرایط

 باید دارا باشد.   ادای شهادتی که شاهد در زمان شرایطایجابی یعنی،  شرایط .1
 باشد.   شرایط ی که شاهد در زمان ادای شهادت باید فاقد آنشرایطسلبی یعنی،  شرایط .2

 ایجابی  شرایط

 بلوغ  ✓
 ق.م.ا«  147سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. »مادۀ 

زمان   در  زمان    غیربالغ ممیز،  تحمل شهادتهرگاه شاهد  اما در  برسدباشد،  بلوغ  به سن  او معتبر است.  ادای شهادت  ، شهادت 
 ق.م.ا«  179»مادۀ 

 عقل  ✓
ق.م.ا چنین تعریف شده است »فردی که دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده   149تعریف مجنون با وحدت مالک از مادۀ  

 .« شودمییا قوه تمییز باشد مجنون محسوب 
تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده   بر آنکهمشروط    شودمی در حال افاقه پذیرفته  شهادت مجنون ادواری: شهادت مجنون ادواری  

 ق.م.ا«  178. »مادۀ باشد
 ایمان  ✓

وصف ایمان باشد و شهادت شخص غیرمؤمن فاقد اعتبار    دارایدر قوانین کیفری شهادت شاهدی قابل استماع و پذیرش است که  
 است.

صفت ایمان در قوانین کیفری تعریف نشده است، اما در منابع حدیثی و روایی طبق گفتاری از حضرت امیرالمؤمنین علی »ع« ایمان 
 و عمل با اعضای بدن است. عبارت است از شناخت به دل و اقرار به زبان

 مسلمانان پذیرفته نیست. شود که شهادت غیرمسلمانان به طور مطلق علیه با توجه به توضیحات فوق مشخص می 
 عدالت  ✓
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، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به  دهدمیعادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی  
از صالحیت و  او و اطمینان  تغییر در اعمال  تا احراز  بر گناه صغیره اصرار داشته باشد  یا  فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود 

 ق.م.ا« 181. »مادۀ شودنمی دالت وی، پذیرفته  ع
 د ول  طهارت ُم  ✓

 طهارت ُموِلد یعنی شخص شاهد، نباید از رابطۀ نامشروع متولد شده باشد. 
 سلبی   شرایط
 نفع نبودن در موضوع ذی ✓

 است.  نفع نبودن در موضوع دعویذی شاهد  شرایطاز دیگر 
 « ق.آ.د.ک  322. »تبصرۀ مادۀ نیست رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی 

 هاآن نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از  ✓
 ق.م.ا«  177مادۀ  2تبصرۀ » .شودمی در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته 

 عدم اشتغال به تکدی  ✓
هر کس تکدی یا  »باشد:  ق.م.ا بخش تعزیرات جرم نیز می   712تواند شهادت بدهد، به استناد مادۀ  شخص ولگرد نمی   آنکهعالوه بر  

 خواهد شد ... .«  معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم  رکالشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا 
 ولگرد نبودن ✓

 « ق.آ.د.ک  45مادۀ  2ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد. »تبصرۀ 

 ق.م.ا«  199»مادۀ  صاب شهادتن  

جرح 
و  

تعدی
ل  

شهو 
 د

ش ✓
ا 

ه
د
  

ش
ر 
ع

ی 
  
ق

شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل    برای ی که قانون  شرایطابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از  
 ق.م.ا« 191مادۀ » شاهد شرعی است. برای مذکور  شرایطشاهد عبارت از شهادت بر وجود  

 ق.م.ا«  192است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعالم کند. »مادۀ  مکلفقاضی  ✓

نِصاب 
شهادت

کلیۀ جرایم
دو شاهد مرد عادل

هبه جز جرایم زنا، لواط، تفخیذ و مساحق

چهار شاهد مرد عادلزنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

زنا موجب حد جلد، تراشیدن

و یا تبعید

دو شاهد مرد عادل 

و چهار شاهد زن عادل

سایر جرایم زنا به جز زنای موجب
جلد، تراشیدن و یا تبعید

سه شاهد مرد عادل

و دو شاهد زن عادل

جنایات موجب دیه
یک شاهد مرد

و دو شاهد زن
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ز شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا  ا  پساز ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح  پیشجرح شاهد شرعی باید  ✓
عمل   به  از صدور حکم  »مادۀ    آیدمیپیش  کند.  تصمیم  اتخاذ  و  رسیدگی  موضوع جرح،  به  است  مکلف  دادگاه  حال  هر  در    193و 

 ق.م.ا«
یا جرح وی، مدعی صالحیت شاهد   ✓ از سوی قاضی  اقامه کند. »م  برای   تواندمی در صورت رد شاهد شرعی    194ادۀ  اثبات آن دلیل 

 ق.م.ا«
  دارایمشروط بر آنکه شاهد  کندمیدر اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن الزم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت  ✓

 ق.م.ا«  195شرعی باشد. »مادۀ  شرایط
این صورت، شهادت را شهادت    پذیرد می قانونی تشخیص دهد، شهادت را    شرایط را واجد    شدهمعرفی هرگاه دادگاه، شهود   ✓ و در غیر 

که نباید بیش از ده روز طول  و کشف وضعیت    شرایط اطالع نداشته باشد تا زمان احراز    هاآن و اگر از وضعیت    کند نمیشرعی محسوب  
در مدت ده روز ممکن    شرایطینکه به نظر قاضی احراز  مگر ا   کندمی، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم بکشد

 ق.م.ا«  197نباشد. »مادۀ 

 قّسامه

اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی   برایفقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی  در صورت قسامه عبارت از سوگندهایی است که 
 ق.م.ا«  313. »مادۀ کندمیدفع اتهام از خود اقامه  برای یا خصوصیات آن و متهم 

فقدان اقرار، بینه یا علم قاضی   در صورتگیرد و استناد به آن تنها  قسامه از لحاظ سلسله مراتب در آخرین مرحله از ادله اثبات قرار می ✓
ه است.  موج 

قسامه محرز    شرایطاز صدور حکم، دلیل معتبری برخالف قسامه یافت شده و یا فقدان    پیش ز اقامۀ قسامه و  ا   پسصورتی که    در ✓
 « است. اعاده دادرسیاز صدور حکم باشد، موضوع از موارد  بعدشود و چنانچه قسامه باطل می  .. ».: 344شود، طبق ماده 

 است.  نقض حکمموجب  هاآن لوث اشاره کند و عدم ذکر قاضی مکلف است در حکم خود به قرائن و امارات موجب  ✓
شخص قاضی نیز    برایارتکاب جرم از سوی متهم شود. همچنین این قرائن باید    در موردقرائن و امارات موجود باید باعث ظن نوعی   ✓

 فقدان هریک از دو شرط، لوث ایجاد نخواهد شد.   دو معیار نوعی و شخصی باشد؛ با دارایباید  یجادشدها ن ظن برایبنا ؛  ایجاد ظن کند 
ی معارض یکدیگر باشند.« مورد از موارد لوث محسوب نمی »یعنی وقتی قرائن و نشانه  صورت تعارض ظنون  در ✓  شود. های ظن 
ادای   شود و او با حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی صرف  صورت نبودن قرائن و امارات موجب ظن،    در ✓

 گردد.تبرئه می   یک سوگند
ادای سوگند حاضر نماید و از متهم هم    برای در قسامه، سوگند ابتدا متوجه شاکی است. هرگاه شاکی نتواند پنجاه خویشاوند ذکور را   ✓

ننماید طبق ماده    مطالبۀ در جنایات  :  .م.ا ق  318قسامه  تأمین مناسب و در جنایات    عمدی)متهم  آزاد   غیرعمدی با  تأمین  بدون 
ی قسامه یا مطالبۀ آن شاکی از اقامه   سه ماه ماند. اگر ظرف مدت  شاکی باقی می   برای آن    مطالبۀقسامه یا    اقامۀشود لکن حق  می

 ( شود.شده رفع اثر می، از تأمین اخذخودداری کند
انجام این کار    در صورت ی قسامه کند؛  برائت خود، اقامه   برایتواند از متهم مطالبۀ قسامه کند. در این صورت متهم باید  شاکی می ✓

بیت  از  دیه  قتل،  وقوع  موارد  در  و  خواهد شد  پر تبرئه  اقامه المال  از  متهم  هرگاه  لیکن  شد.  خواهد  وی  داخت  کند،  امتناع  قسامه  ی 
 محکوم به پرداخت دیه خواهد شد.

 تواند قسامه را به شاکی رد نماید. متهم نمی  ✓

 قّسامه  شرایط

 فقدان ادله دیگر  ✓
.  شودمی وجود لوث، لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم   ✓

 ق.م.ا«  314»مادۀ 
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 جنایات عمدی و غیرعمدی  ✓
در   امه  نمی   جرائم قس  إعمال  تعزیر  و  حد  صرفاً مستوجب  اتهام  برای  شود.  از  برائت  یا  اتهام  ع  اثبات  جنایات  غیرعمدی  در  و  مدی 

 پذیرش است. قابل 
امه، در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام   ✓ . اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به  شودمیکیفیت سوگند در قس 

 ق.م.ا«  317. »مادۀ گرددمی و متهم تبرئه  رسدنمی قسامه شاکی  

 تشریفات و مقررات اتیان سوگند قّسامه

 نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی است.  پنجاه اثبات قتل عمدی، سوگند  برای نصاب قسامه  ✓
محسوب    جزء نصابباشد سوگند وی    زنن اگر شاکی  برایبنا؛  شودخواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می   شاکی سوگند   ✓

ادای سوگند حاضر نماید در غیر این صورت ادعا اثبات نخواهد شد. امکان تکرار    برای را هم  مرد  شود و او باید چهل و نه خویشاوند  می
 مدعی وجود ندارد.  برایسوگند  

تواند بیش از یک قسم بخورد به نحوی که پنجاه قسم کامل کمتر از پنجاه نفر باشد، هریک می   متهم چنانچه تعداد قسم خورندگان    نکته:
 شود.نماید و تبرئه می متهم، خواه مرد باشد خواه زن، سوگندها را تکرار می سوگند، خود ۀاداکنندشود. با نداشتن 

 قّسامه در جنایت بر اعضاء و منافع 

لوث و فقدان ادله دیگر    در صورت دارد که: »در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی  ق.م.ا در این خصوص بیان می  456مادۀ  
قصاص با آن    عاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق  با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد اد    تواندمییه  لَ عَ جنی  غیر از سوگند منکر، مَ 

 . شودنمیبت ثا

صورت نبودن نفرات الزم به همان اندازه قسم را تکرار   تواند در در جنایت بر اعضا و منافع برخالف قتل، مدعی چه زن باشد چه مرد می ✓
 کند. 

 الف ـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است. 

 دیه کامل است.  ششمپنج ب ـ پنج قسم در جنایتی که دیه آن 

 دیه کامل است.  دوسومپ ـ چهار قسم در جنایتی که دیه آن 

 دیه کامل است.  دومیک ت ـ سه قسم در جنایتی که دیه آن 

 دیه کامل است. سومیک ث ـ دو قسم در جنایتی که دیه آن 

 دیه کامل یا کمتر از آن است. ششمیک ج ـ یک قسم در جنایتی که دیه آن 

به همان اندازه قسم را    تواندمی یه، خواه مرد باشد خواه زن،  لَ عَ جنی  نبودن نفرات الزم، مَ   در صورت ـ در مورد هریک از بندهای فوق    ۱  تبصره
 تکرار کند. 

، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر  ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه  ۲  تبصره
 الزم است.« 

 . نباشندشوند از نظر قانون ایران با قسامه قابل اثبات می ارش رسد جراحاتی که دیه مقدر نداشته و موجب به نظر می 

 تفاوت بین جنایت عمدی و غیرعمدی 
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قانون تعزیرات وجود نخواهد    614و    612های مذکور در مادۀ  رسد که امکان اعمال مجازاتنشود، به نظر می  اجرا   یل هر دلهرگاه قصاص به  
 رود.ی خاص است و صرفًا در راستای اثبات یا نفی قصاص و دیه نه تعزیر به کار میداشت زیرا قسامه یکی از ادله 

سوگندها بین جراحات عمدی، شبه عمدی و    تعداد شود و تفاوتی از لحاظ  می  دیهدون نفس فقط موجب  قسامه در جنایات مامادون نفس:  
 . نداردی محض وجود اخط

بوده،    عمدی   در صورت   قتل: قتل شبه عمد و خطای    حالی که  است، در  سوگند الزم  پنجاهبودن آن که موجب قصاص  در  نصاب قسامه 
 سوگند است. بیست و پنجمحض 

 مدعی و سوگند خورندگان  شرایط

وارث محسوب شود. همچنین مدعی   ادعاجنسیت در مطالبۀ قسامه نقشی ندارد و مدعی باید از وراث مقتول باشد و همچنین در زمان مدعی: 
 بلوغ و عقل« را نیز داشته باشد.  » ی کل شرایطباید 

ی، اَ بستگان »ان و  ق.م.ا قسم خورندگان باید مرد و از خویش  336ماده  طبق    سوگندخورندگان: وینی« شاکی یا متهم باشند.  بَ بی یا اَ اعم از ام 
 الزم است. شرایط نیز از زمره  هاآنبه عالوه عاقل، بالغ، مختار و قاصد بودن 

 .شودنمی رسد سوگند شخص کافر علیه متهم مسلمان پذیرفته رغم سکوت مقنن به نظر می علی ✓

 سوگند 

 ق.م.ا«  201است. »مادۀ  سوگند  ۀگواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکنندسوگند عبارت از 

 سوگند   شرایط

 ق.م.ا«  202اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. »مادۀ  ✓
 ق.م.ا« 207مؤثر است. »مادۀ  هاآن مقامقائم سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و   ✓
یا اثبات    و تعزیراتحدود   ✓ با    ارش لکن قصاص، دیه،    شودنمی با سوگند نفی  و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون 

 ق.م.ا« 208. »مادۀ گرددمی سوگند اثبات 
 ق.م.ا«  209. »تبصرۀ مادۀ شودمیدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء شهادت می ایط شر ابتداء شاهد واجد  ✓

  210. »مادۀ شودنمی قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده  شرایطسوگند فاقد  ۀهرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکنند ✓
 ق.م.ا«

 سوگند   یاجرا شرایط

اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و   هازبان سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر  ✓
 کند. در هر صورت، بین مسلمانتعیین می هاآنسوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند    ۀقبول اداءکنند

 ق.م.ا« 203در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد. »مادۀ  غیرمسلمان و 
 ق.م.ا«  204سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود. »مادۀ  ✓
 ق.م.ا«  205ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود. »مادۀ ر، با نوشتن یا اشارهذُّ عَ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تَ  ✓

 علم قاضی 

ن در امری است که نزد وی مطرح   . در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی  شودمی علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بی 
ن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید   ق.م.ا«  211»مادۀ  کند.موظف است قرائن و امارات بی 
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ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعًا علم آور باشند    ارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش مواردی از قبیل نظریه ک
د علم استنباطی که نوعًا موجب یقین قاضی نمی  تواندمی مالک صدور حکم باشد.  تواند  شود، نمی مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجر 

 ق.م.ا«  211»تبصرۀ مادۀ 

 تعارض ادله در امور کیفری 

ن باقی بماند، آن ادله   ✓ قاضی معتبر نیست و قاضی با    برایدر صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بی 
قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر    برای . چنانچه  کندمیصادر    رأی ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر،  

 ق.م.ا«  212»مادۀ   .شودمیصادر  رأی  هاآناساس 
 ق.م.ا«  213»مادۀ  مقدم است.در تعارض ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند   ✓
 ق.م.ا«  213»مادۀ  امه و سوگند تقدم دارد.شهادت شرعی بر قس   ،در تعارض ادله با یکدیگر ✓

 بندی آیین دادرسی کیفری جمع 
دادرسی    :1نکته   که  آیین  است  قواعدی  و  مقررات  مجموعه  جرم،  1:  برای کیفری  کشف  متهم،  2.  تعقیب  مقدماتی،  3.  تحقیقات   .4  .

. تعیین وظایف و اختیارات مقامات 8آراء،    یاجرا .  7. طرق اعتراض به آراء،  6،  رأی . نحوه رسیدگی و صدور  5میانجیگری و صلح میان طرفین،  
 شود. دیده و جامعه وضع می. رعایت حقوق متهم، بزه 9قضایی و ضابطان دادگستری 

بینی  در برابر قانون صراحتًا پیش   تساوی افرادو اصل    قانونی بودن دادرسی کیفریدر قانون جدید آیین دادرسی کیفری اصل  :  2نکته  
 ( ق.آ.د.ک  2شده است )ماده 

بی :  3نکته   اصل  کیفری  دادرسی  آیین  جدید  قانون  در  در  تسریع  اصل  و  قضایی  مقام  )ماده    فرایند طرفی  است.  شده  تصریح    3رسیدگی 
 ( ق.آ.د.ک

مشتکی عنه یا مظنون

پس از تفهیم اتهام

متهم

پس از صدور

قرار جلب به دادرسی

مجرم

پس از صدور حکم دادگاه

محکوم  علیه
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( به موجب این اصل هرگونه  ق.آ.د.ک  4بینی شده است. )ماده  به صراحت پیش  اصل برائت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری    :4نکته  
به حریم خصوصی اشخاص   به حکم قانوناقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود  با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز    جز  و 

 ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. صورت این اقدامات نباید به گونه  نیست و در هر
به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در ق.ا.دک    :5نکته   از حق دسترسی  و  گاه  آ انتسابی  اتهام  ادله  و  از موضوع  اسرع وقت،  باید در  متهم 

 مند شود. بهره 
گاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق    فرایندربط باید از حقوق خود در  یر افراد ذی دیده، شاهد و سامتهم، بزه   :6نکته   دادرسی آ

 فراهم شود. 
های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در »قانون احترام به آزادی  : 7نکته  

 دادرسی مداخله دارند، الزامی است. فرایند قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در   « از سوی تمام مقامات15/2/1383
آ.د.ک    : 8نکته   آزادی  برایدر قانون جدید  به  احترام  های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  رعایت حقوق شهروندی مقرر در »قانون 

تعیین شده است به این ترتیب که تخلف از رعایت این مقررات توسط مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر    اجرا « ضمانت  15/2/1383
( قانون  570مقرر در ماده ) شود که متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات  دادرسی مداخله دارند موجب می  فرایند اشخاصی که در 

 که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. شوند، مگر آن محکوم  2/3/1375مجازات اسالمی مصوب 
 ناشی از ارتکاب جرم است.  فقطمحکومیت به کیفر  :9نکته 
 باشند. جنبه الهی می دارای همه جرائم  :10نکته 
 داشته باشد: دو حیثیت تواند هر جرم می  :11نکته 

 جامعه و اخالل در نظم عمومی؛  الهی یا تعدی به حقوق عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات حیثیت  -الف
 حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.  -ب

 تواند موجب طرح دو دعوی شود: ارتکاب هر جرمی می :12نکته 
 حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛  برای دعوای عمومی  -الف

دیده است مانند حد  یا مطالبۀ کیفرهایی که به موجب قانون حق  خصوصی بزه  ضرر و زیان ناشی از جرممطالبۀ  برایدعوای خصوصی  -ب
 قذف و قصاص. 

شود،  به افراد وارد می  هاآن به سبب خسارتی که از ارتکاب    ی عمومیبر جنبه   عالوه ی عمومی است اما بسیاری از جرائم  جرم الزامًا واجد جنبه 
 ی خصوصی نیز هستند.واجد جنبه 

از جهت حیثیت    :13نکته   متهم  تعقیب  درخواست  و  اقامه دعوی  و  دادستان  بر عهده  از جهت حیثیت عمومی  اقامه دعوی  و  متهم  تعقیب 
 خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

 شود. گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می تعقیب متهم در جرائم قابل   :14نکته 
 است. قانون گذشت به موجب قابل تعیین جرائم   :15نکته 
بودن جرائم می   : 16نکته   قابل گذشت  غیر  بر  ماده  باشداصل  در  قابل گذشت  لیست جرائم  موارد    104؛  بر  است. عالوه  احصاء شده  ق.م.ا 

 باشد. کتاب تعزیرات ق.م.ا و جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز قابل گذشت می 517و  516مذکور در این ماده، مواد 
 لیست جرائم قابل گذشت عبارتند از:  :17نکته 
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باشند )مثل جرم صدور چک پرداخت  می  گذشتقابل ی که به موجب قوانین خاص  جرایم.  3. حد قذف 2. جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات.1
یا قیم شخص.4نشدنی(   از ضعف نفس اشخاص توسط ولی، وصی  آزار زن  6. توهین ساده  5. سوءاستفاده  یا  . سقط جنین به واسطه ضرب 

سکنه یا غیر آن    . رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از 8. امتناع از استرداد طفل سپرده شده  7حامله  
. اخد سند یا نوشته یا مهر و امضا با جبر و قهر و یا با اکراه و تهدید  11ای  . افشای اسرار حرفه 10النفقه  . ترک انفاق زن یا سایر اشخاص واجب9

تهدید  12 اموال منقول متعلق به غیر  13.  یا غیرمنقول  14. احراق  اموال منقول  انداختن  از کار  یا  اتالف  به غیر  . تخریب،  . کشتن،  15متعلق 
یا ناقص کردن عمدی حیوان حالل  یا تلف  یا حیواناتی که شکار  مسموم  .  16توسط دولت ممنوع اعالم شده است    هاآنگوشت متعلق به غیر 

ه یا نخلستان متعلق  . چراندن محصول، تخریب تاکستان، باغ میو17احراق یا اتالف اسناد یا اوراق تجارتی یا غیر تجارتی غیردولتی متعلق به غیر  
. قطع کردن یا از بین بردن اصله نخل خرما بدون  18به غیر، قطع، درو، خشک یا تضییع کردن محصول غیر و از کار انداختن آسیاب دیگری  

. هجو  24لی . افترا عم23. نشر اکاذیب 22. افترا لفظی 21. ورود به عنف به مسکن غیر 20( 692و  690. تصرف عدوانی )ماده 19مجوز قانونی 
 . سوءقصد یا توهین به مقامات سیاسی خارجی. 25

 باشند. می غیر قابل گذشتجرائم علیه میراث تاریخی و فرهنگی  :18نکته 
 باشد. می  غیر قابل گذشتاز ولی، وصی یا قیم او جرم   غیر   سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص توسط افرادی :19نکته 
گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، »شاکی« و هرگاه قوع جرم متحمل ضرر و زیان می دیده شخصی است که از وبزه   :20نکته:

 شود.جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، »مدعی خصوصی« نامیده می
 مجازات عبارتند از:  یاجرا عوامل سقوط دعوای عمومی یا موقوفی تعقیب یا : 21نکته 

 َعلیه؛ فوت متهم یا محکوم   -الف
 گذشت؛ قابل  جرایم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در  -ب
 شمول عفو؛  -پ
 نسخ مجازات قانونی؛  -ت
 شده در قانون؛ بینی شمول مرور زمان در موارد پیش -ث
 شده در قانون؛ بینی توبه متهم در موارد پیش  -ج
 اعتبار امر مختوم.  -چ

یا  :  22نکته   تعقیب  سقوط  موجب  می   یاجرا فوت  مرتکب  مجازات  فوت  صورت  در  که  جرم  از  ناشی  زیان  و  ضرر  و  دیه  مورد  در  مگر  شود 
برخالف انحالل قهری و قانونی، انحالل ارادی شخص حقوقی که ممکن است به قصد  »  .شودهای مذکور از ماترک متوفی پرداخت میهزینه 

 « لقی نمود.فرار از محکومیت کیفری و مجازات صورت بگیرد، نباید در حکم فوت ت
 قوه قضائیه با مقام رهبری است.   رییسعفو یا تخفیف مجازات محکومان )عفو خصوصی(، در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد   :23نکته 
 شود.عفو عمومی به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می  : 24نکته 
مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز    یاجرا کند و در صورت صدور حکم محکومیت،  تعقیب و دادرسی را موقوف می   : عفو عمومی 25نکته  

 شود. زائل می
 دیده ندارد.تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان لکن کند عفو عمومی، همه آثار محکومیت را منتفی می :26نکته 
 .م.ا است. ( ق10کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده )مجازات را موقوف می  یاجرا نسخ قانون، تعقیب و   :27نکته 
 مجازات است. یاجرا در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی : 28نکته 
مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت    یاجرا رسیدگی و  تعقیب و  باشند که شروع و ادامه  جرائم قابل گذشت، جرائمی می:  29نکته  

 وی است. 
قابل   : 30نکته   غیر  به گذشت، جرائمی می  جرائم  در شروع  و گذشت وی  و   باشند که شکایت شاکی  ادامه    تعقیب  و    ی اجرا و    هاآنرسیدگی 

 مجازات تأثیری ندارد. 
به گذشت شاکی  :31نکته   راجع  های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم  در مورد مجازات   ، مقررات 

 شده است.  »حدود« و سوم »قصاص« ق.م.ا ذکر
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 گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.  :32نکته 
 باشد. منّجزگذشت باید  :33نکته 
 . تحقق یافته باشدعلیه شود که آن شرط یا معلق  به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می :  34نکته 
منوط به عدم تحقق    گذشت قابل مجازات در جرائم    یاجرا گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی  :  35نکته  

 شود. ه با قرار تأمین مناسب آزاد میعلیعلیه است. در این صورت، محکوم  شرط یا معلق  
 عدول از گذشت، مسموع نیست.  :36نکته 
 است. تأیید دادستان تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به  :37نکته 
  یاجرا شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و  هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یك از آنان شروع می  :38نکته  
 اند.کسانی است که شکایت کرده  تمام ات موکول به گذشت مجاز 

مجازات    یاجرا وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا   همگیحق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت  :  39نکته  
 گردد.موقوف می 

الناس بوده و شرعًا  شود مگر اینکه از حق ت محسوب میچنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذش: 40نکته 
 قابل گذشت باشد. 

تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده شروع  مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می:  41نکته   کند که از تاریخ وقوع جرم 
 نشده باشد: 

 سالپانزده جرائم تعزیری درجه یك تا سه با انقضای  -الف
 سال جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده  -ب
 سال جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت  -پ
 سالجرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج  -ت
 سال.جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه  -ث

شود این است که از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا  سی می مرور زمان صدور حکم که در صورت حدوث موجب موقوفی تعقیب و دادر :  42نکته  
 تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: 

 سالجرائم تعزیری درجه یك تا سه با انقضای پانزده  -الف
 سال جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده  -ب
 سال جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت  -پ
 سالجرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج  -ت
 سال.جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه  -ث

در    :43نکته   قضائی  مقامات  که  است  اقدامی  تحقیقی،  یا  تعقیبی  استماع    یاجرا اقدام  بازجویی،  جلب،  احضار،  قبیل  از  قانونی  وظیفه  یك 
 دهند. اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می 

تاریخ  :44نکته   از  تعقیب  زمان  مرور  اناطه،  قرار  مورد صدور  شروع    رأی  قطعیت  در  است،  آن  به صدور  منوط  کیفری  رسیدگی  که  مرجعی 
 شود.می
از تاریخ اطالع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری   یك سالگذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت در جرائم تعزیری قابل  :45ه نکت

شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع  او ساقط می 
 شود. محاسبه می مانع 

نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یك از ورثه وی  هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور در فوق فوت کند و دلیلی بر صرف :  46نکته  
 حق شکایت دارد.  شش ماه از تاریخ وفاتدر مهلت  

رسیدگی می  :47نکته   او  یا ورثه  به شکایت وی  در صورتی  بوده،  متهم  تحت سلطه  مواردی که شاکی  از  شود که جرم موضوع شکایت  غیر 
 مشمول مرور زمان تعقیب نشده باشد.
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 کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: احکام قطعی تعزیری را موقوف می  یاجرا مرور زمان،  :48نکته 
 سال تعزیری درجه یك تا سه با انقضای بیست جرائم -الف

 سالجرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده  -ب
 سال جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده  -پ
 سال جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت  -ت
 سالجرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج  -ث

 تر است. از مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم بیش  مجازات یاجرا مدت مرور زمان  :49نکته 
تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه    یاجرا اگر    :50نکته  

 شود.می
اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتاحکام دادگاه  ی اجرا مرور زمان    : 51نکته   های قانونی، مشمول مقررات  نامه های خارج از کشور درباره 

 است.  این ماده
مجازات است و در مواردی که    یاجرا مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع    یاجرا هرگاه    :52نکته  

مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد    یاجرا بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه  
 شود. این صورت مرور زمان اعمال نمیکه در 
 شوند: مجازات نمی  یاجرا جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و  :53نکته 

 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور  -الف
 ( این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده 36شامل کالهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده ) جرائم اقتصادی  -ب
 جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر  -پ
از    کمترلکن چنان چه میزان آن    شودنمی از یک میلیارد ریال باشد، مشمول مرور زمان    بیشبزه انتقال مال غیر درصورتی که میزان آن  »

 «.شودمی یارد ریال باشد مشمول مرور زمان یک میل
محکومیت  :54نکته   احکامی  یا  حکم  موجب  به  شخص  یک  مورد  در  به  هرگاه  شروع  شود،  صادر  متعدد  قطعی  از    یاجرا های  یک  هر 

 ها، قاطع مرور زمان است.ها، نسبت به دیگر محکومیتمحکومیت
مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو    ی اجرا در موارد تعلیق    :55نکته  

 قرار یا حکم است. 
تعقیب    هرچندشود  اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می  یه شرکا و معاونانکلو نسبت به    قطع مرور زمان، مطلق است   :65نکته  

 شروع شده باشد.  هاآنفقط درباره یکی از 
 حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.  یاجرا شروع به : 57نکته 
تواند دعوای  مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می   یاجرا موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا    :58نکته  

 »سقوط دعوای عمومی منجر به سقوط دعوای خصوصی نیست.« خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
 گردد.دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی  :59نکته 
عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و   ،امید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه:  محتوای تبلیغی است()این صفحه یک    99تا    60نکته  

خب اوون موقع   خوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتممی . های حقوقیکنندۀ جزوات آزمونهمینطور تدوین
های صوتی یا جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی  ازی فایلمثل االن اینجوری در فضای مج

ها  شرکت در اوون کالس   خالصه من هم که تواِن   ؛گفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بودکالس جزواتی را که اساتید می  تهران بود شرکت کرده بود و سرِ 
برای آزمون    وای که در شهرستان دارم  اونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونه  ازش خواهش کردم که کپِی نداشتم    در اون زماُن 

انتشاراتش و    خونم و دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فالن آدرس توی تهران )که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود( برو واحدِ وکالت می
بِ   جزوات ُمِسن  َخ رو  آقای  یه  اونجا،  و رفتم  توی قسمِت ر! خوشحال شدم  تا گفتم جزوۀ فالن    ی  و  بود  اون مؤسسه نشسته  انتشارات  یا همون واحد  تکثیر 

اینجوری  ده  تجاری انجام می  اینجا یه مؤسسه است که داره کارِ   !خوام بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جوناساتید رو می
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رو    خاص  درِس   استاد در اوون  اوونی  هاکالس م به دانشجوهای همین مؤسسه که  دَ ای میده به من که تکثیر کنم و بِ صفحه  200که مثاًل استاد یه جزوۀ  
گفتم رو قطع کردم بهش  کنم که همین جزوهمی»   :شرکت کردن؛ حرفش  بدینتونم خواهش  به من  رو  گفت؟«ها  نشده!وایسا هنوز  »  :؛  تموم    «؛حرفم 

بفرمایید»  :گفتم که    !«ببخشید،  داد  استاد»ادامه  قرار  اِی صفحه  200که جزوۀ    هاون  دانشجوها  اختیار  در  را  کِل    تایپی  نیست که  اینجوری  یا    داده  کلید 
یا دستورالعمِل  بِ   فرمول  رو  تکثیر شه!قبولی  که  به دست من  داد  «ده  بچه»  :که  ادمه  به  استاد  و جزوۀ الس  سِر کها  همون  بنویسن  که  میگه  جزوه هم 

ها میگه که اصالحش  شده هم ایراداتی وجود داره که سرکالس به بچهتر اینکه در همین جزوۀ تایپشه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالبنویس میدست
کالسا دسترسی دارن یا توان مالی دارن قبول بشن، از طرف    ؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این!«بعله اینجوریاس: » ادامه داد «کنن!

کاری که باهام انجام داده بود شد، خواست جبران    هِ دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوج  
خواست یه شاید حق داشت چون هزینه کرده بود و نمی  !دمها رو میبازم نگفت که بهت کپیبرداری کن، البته  کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ُنت

ساعت توی راه بودم و خالصه بهم محبت کرد و سه شبانه   ا؛ پنجن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجَص اَ   «پیگیر بودن»و    «ُمصر بودن»رقیب اضافه بشه! منم که  
هامُ که    هاییروز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میز   م تموم شد و با اتوبوس در مسیرِ برداری کنم؛ بعد از اینکه کارَ بهم داد که بنشینم و یادداشت  دارن  ال 

کردم توی این فکر بودم که اگه یکی این  نگاه می  )اینقدر که نوشته بودم!(  کبود شده بود  راستم که  برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دسِت 
ما از پیشرفت باز میرفیقی که من داشتم رو نداشت و امکان حضور در این کالس  و البته نتیجه، این    دمونها رو هم به جهت عدم توانایی مالی نداشت مسل 

البته بگذریم که معدود اساتیدی هم هستند که همه   ،شههای ُمستعد میدورافتاده و محروم باعث باز موندن آدم  کردن توی نقاطشد که فقر و زندگیمی
هام یادم  های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر بودم که یهو یه جمله از یکی از معلمدونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدمچیز رو در مادیات می

،  « گیریعًا خیر کنی جواب خوبی میرُّ بَ اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کاِرت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت تو دارن تَ »  : هاومد، گفته بود ک
  رو به تدویِن  مانمدهم از ز یکو همینطور  حاصله از وکالت یا قضاوت  ِه پوِل یک به دَ گم( قول دادم که اگه قبول بشم  رو می « خدا» بابا )خالصه به اون بزرگ

  ،از فردا »  :که  دادم و گفتم بهش  )یعنی خدا(  بعد از مادرم، به خودش   روقبولیم    شیریِن   خبرِ   ،بعدش   اختصاص بدم؛ اینجوری شد که ساِل    رایگانجزواِت 
که  البته بگم    ؛رو کامل کردم  ی حقوقیهانیاز برای قبولی در آزمون  موردِ   جزواِت   گذره و من تماِم سال از اون روز می  ُنهکنم االن  م رو شروع میهعداجرای وَ 

ن  راهم گذاشت که بهم کمک کرد هایی رو سرِ ها آدمدر تمام این سالخدا  م و وقتم رو به این مهم اختصاص دادم و البته  ِه مالَ لکه ُنه به دَ به؛ من َنه یک به دَ 
این  که    روزهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ ام« و من دست!و وجودشون مایۀ رحمت بود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن »رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

ها  بودن اوننقصبودن و بیکاملاز   خدا را شاکرم که داوطلبانشود و رسندم از اینکه جزواتم روزانه صدها مرتبه دانلود میُخ   نیدخورا برای اولین بار می متن 
)و    این جزوات کاماًل رایگان است  ها )البته در کنار خواندن  قانون( کافی است. کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در آزمونصحبت می

تون معرفی کنین،  به دوستان  رو  ها ی بردین اونها پِ معجزۀ اون  رو دانلود کنید و اگه به   از جزوات فقط یکی  که  و یه خواهش از شما دارم    شه( دائمًا بروز می
البته بدونید این کار خیر شما هم    حاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند.بدون وجود شما مَ   ؛ خیر به کمک شما نیاز دارم  این کارِ   من برای گسترِش 

 گرده!بهتون برمی

 برایتان بفرستم! رایگان من بخواهید تا به را از  های حقوقی رایگان آزمون و جزواِت  بدهید پاواتس 09352213175به شماره همراه 
قاضی محرز    برایدر جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصالح او    :100نکته  

 گردد.شود، حد از او ساقط می
با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می:  101نکته   عفو مجرم را    تواند اگر جرائم حدی غیر از قذف 
 قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.   رییستوسط  
 از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. قبل  توبه محارب : 102نکته 
شالق    دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به حبس یا در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه  : 103نکته  

 شود.محکوم می  هاآن تعزیری درجه شش یا هر دوی 
قاضی محرز شود، مجازات ساقط    برایدر جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصالح او    :104نکته  

 شود.می
درجه    :105نکته   از جرائم  غیر  تعزیر  )کیفیت  دادگاه می   8تا    6در سایر جرائم موجب  نماید.  اعمال  را  تخفیف مجازات  به  راجع  مقررات  تواند 

 مخففه قضایی( 
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 گردد.شود، جاری نمی اعمال می  هاآنمقررات راجع به توبه در جرائم تعزیری درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد  :106نکته 
 است. اثربی توبه در جرائم تعزیری منصوص شرعی   :107نکته 
می   :108نکته   مجازات  تخفیف  یا  موجب سقوط  مرتکب،  توبه  که  مواردی  ادعای  در  به  و  گردد  احراز  باید  وی  ندامت  و  اصالح  توبه،  گردد، 

تکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات  شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مر مرتکب اکتفاء نمی 
مجازات تعزیری محکوم    حداکثرگردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به  ء میاجرا شده ملغی و مجازات  در نظر گرفته 

 شود.می
 ب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید. تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسمتهم می :109نکته 
 تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می  :110نکته 
مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت    شرایطآن و یا هریك از    شرایطهرگاه وقوع جرم یا برخی از    :111نکته  

 شود. نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی 
افساد فی   : 112نکته   به استثنای محاربه،  نیاز به تحصیل  در جرائم موجب حد  یا تردید و بدون  االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه 

 شود.رط مذکور ثابت نمی دلیل، حسب مورد جرم یا ش
افاقه، تعقیب  ق.آ.د.ک  13ماده    2مطابق تبصره  :  113نکته   تا زمان  به جنون شود،  از صدور حکم قطعی مبتال  و  : هرگاه مرتکب جرم پیش 

اتهام کند. در این صورت به  توانست از خود رفع  شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمیمتوقف می دادرسی  
نظر از نوع جرم ارتکابی و  شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرفولی یا قیم وی ابالغ می

 یابد. شود و تعقیب و دادرسی ادامه میوی وکیل تسخیری تعیین می  برایمیزان مجازات آن وفق مقررات 
از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق   ق.م.ا:  150ماده    1طابق تبصره  م  :114نکته   اللهی دارد در صورت عارض شدن جنون قبل 

الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان  هایی که جنبه حق افتد. نسبت به مجازاتتعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می 
 تعقیب و رسیدگی نیست. ناشی از جرم، جنون مانع از  

 الحصول مادی و معنوی و منافع ممکن  هاییان ز ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی شاکی قابل مطالبه است عبارتند از: ضرر و : 115نکته 
 زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.   :116نکته 
طرق دیگر از قبیل الزام  تواند عالوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از جبران ضرر و زیان معنوی دادگاه می برای : 117نکته 

 و امثال آن حکم نماید.  یدجرا به عذرخواهی و درج حکم در 
الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد  منافع ممکن  د.شوکه در آینده قطعًا نصیب شاکی می   استالحصول منافعی  منافع ممکن   : 118نکته  

 مطالبه نیست.النفع توسط شاکی قابل الحصول یا ضرر و زیان عدمکه صدق اتالف کند. لذا منافع محتمل 
 شود.تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل  مقررات مرتبط به منافع ممکن :119نکته 
مستلزم    :120نکته   آن،  به  رسیدگی  و  جرم  از  ناشی  زیان  و  ضرر  دادرسی    یفاتتشر   یت رعامطالبه  مستلزم  ؛  است  مدنیآیین  تقدیم  یعنی 

 . باشددادخواست و پرداخت هزینه دادرسی در امور مدنی می 
عوای خصوصی و تقدیم دادخواست ضرر و  مدت زمان امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه کیفری )مدت زمان طرح د:  121نکته  

»استثناء: در مواردی که بدون    باشد. (، میبدوی)در مرحله    دادرسی   ختم از اعالم  تا قبل  زیان به دادگاه کیفری( از زمان شروع به تعقیب متهم  
باید دادخواست خود را تقدیم  روز  5مطالبه ضرر و زیان حداکثر ظرف    برای صدور کیفرخواست دعوای کیفری به طور شفاهی مطرح گردد شاکی  

 دادگاه کند.«
در    طرحقابل شود، دعوای مذکور    دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه  اصل هرگاه: مطابق این  یریناپذ برگشت اصل  :  122نکته  

بوده  دادگاه کیفری نیست، مگر آن نیز  اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری  از  که مدعی خصوصی پس 
 تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. است که در این صورت می

 ( 16بینی شده است. )ماده دک جدید صراحتًا پیش ناپذیری در ق.آ.اصل برگشت :123نکته 
تأخیر مواجه شود،    :124نکته   با  قانونی  از جهات  به جهتی  دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری  در  ابتدا  زیان  و  چنانچه دعوای ضرر 

 مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.  برای تواند با استرداد دعوی، مدعی خصوصی می
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یگر چنانچه مدعی خصوصی قباًل هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به  در استرداد دعوای خصوصی و طرح مجدد آن در مرجع د: 125نکته 
 پرداخت مجدد آن نیست. 

مقتضی    رأیکیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود   رأیدادگاه مکلف است ضمن صدور    :126نکته  
کیفری را صادر و پس از آن به دعوای    رأی بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه  که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات صادر کند، مگر آن 

 نماید. ضرر و زیان رسیدگی می
 سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست.  :127نکته 
ب:  128نکته   یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم  رائت شود، دادگاه کیفری  هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف 

 نماید.  رأی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور مکلف است، در صورتی 
باشد،    قطعی کیفری   رأیهرگاه    :129نکته   امر حقوقی  یا ضرر و زیان رسیدگی می  برایمؤثر در ماهیت  امر حقوقی  به  کند،  دادگاهی که 
 است.  االتباع الزم

کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت  دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می   :130نکته  
 َعلیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تعدد محکوم  

 ، مالک است. حکم  ی اجرازمان که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت در صورتی  :131نکته 
به    : 132نکته   باشد که رسیدگی  اثبات مسائلی  به  احراز مجرمیت متهم منوط  نیست و در صالحیت    هاآن هرگاه  در صالحیت مرجع کیفری 

با تعیین ذی  اناطهدادگاه حقوقی است،  با صدور قرار  به   رأی تا هنگام صدور    نفع و  پرونده  از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و  صورت قطعی 
 شود. موقت بایگانی می

از تاریخ ابالغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را   ماهیک نفع ظرف  با صدور قرار اناطه هرگاه ذی   : 133نکته  
 کند. صمیم مقتضی اتخاذ می دهد و تارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می

که دادستان با این قرار  به نظر دادستان برسد. در صورتی   سه روزشود، باید ظرف  توسط بازپرس صادر میدر مواردی که قرار اناطه    :134نکته  
 باشد. می  ق.آ.د.ک 271موافق نباشد حل اختالف با دادگاه صالح مذکور در ماده 

 شود.قرار اناطه صادر نمی   اموال منقوللکیت در مورد اختالف در ما :135نکته 
 شود.قرار اناطه صادر نمی   تقلب و تقصیردر مورد جرم ورشکستگی به  :136نکته 
اناطه صادر می   :137نکته   قرار  زمانی  غیرمنقول  اموال  مالکیت  در  اختالف  مورد  متهم مدعی  در  و  باشد  نداشته  شود که سند رسمی وجود 

 خودش باشد.  برای مالکیت مال موضوع دعوا 
 شود.نمی شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب صورت موقت بایگانی میمدتی که پرونده به  :138نکته 
شود.  مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می  رأی ر قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت  مورد صدو   : 139نکته  

 ق.م.ا(  105ماده  2)تبصره 
م  و ظرف مهلت یک ماه از ابالغ اگر مقی  از ابالغ اگر مقیم ایران باشد  ده روزقرار اناطه صادره از دادسرا توسط شاکی ظرف مهلت    : 140نکته  

 خارج از کشور باشد قابل اعتراض است.
 ق.ا.دک قابل اعتراض است. 427ماده   2قرار اناطه صادره از دادگاه نیز به موجب تبصره  : 141نکته 
های نظامی  عمومی و انقالب و همچنین در معیت دادگاه  دادسرایهای آن حوزه،  در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه:  142نکته  

 شود.نظامی تشکیل می  دادسرایاستان، 
 اداری دارد.  و کارمندتعداد الزم معاون، دادیار، بازپرس  و به شود دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می  :143نکته 
. حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای الزم در این  4. انجام تحقیقات،  3. تعقیب متهم،  2. کشف جرم،  1وظایف دادسرا عبارتند از:    :144نکته  
 . انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی. 6احکام کیفری،  یاجرا . 5مورد، 
حوزه قضایی و در غیاب وی    رییسف دادستان بر عهده  در حوزه قضایی بخش دادسرا وجود ندارد لذا در حوزه قضایی بخش، وظای  :145نکته  

 البدل دادگاه است.بر عهده دادرس علی
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جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور    دادسرایقوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل    رییسبه تشخیص    :146نکته  
 شود.شهرستان تشکیل می دادسراییر نظر ، اقتصادی و حقوق شهروندی ز ایرایانه پزشکی و دارویی، 

به  :  147نکته   به عهده    ها آنانجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی  از دادگاه محل وقوع جرم است،  در صالحیت دادگاهی غیر 
 نماید. که قانون به نحو دیگری مقرر  کند مگر آنی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میدادسرای
ی آن استان و افرادی که وظایف  هاناشهرست  دادسرای، مقامات قضایی  هادادستان دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات    :148نکته  

 نماید. کند و تعلیمات الزم را ارائه میکیفری، نظارت می ی آرا  یاجرا دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن 
تعریف ضابطان دادگستری: ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و  :  149نکته  

تصمیمات    ی اجرا آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و  عالئم و جمع 
 کنند. ی، به موجب قانون اقدام میقضای

 شوند. ضابطان دادگستری به دو نوع ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم می :150نکته 
 شود.دیده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران میآموزش دارانو درجه ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران  :151نکته 
-می  وظیفه  انجام  مورد  نی ا   رد  مربوط   ضابطان  نظارت  اما تحت ،  شوندنمی   محسوب  دادگستری  وظیفه، ضابط  کارکنان  :152نکته  

 نیست.   وظیفه کارکنان مسؤولیت نافی مسؤولیت  است. این با ضابطان  رابطه ن یا  ر د شدهانجام  اقدامات مسؤولیت و  کنند
محسوب    دادگستری  ضابط   شده   محول   وظایف  حدوددر    خاص   قوانین  موجب  به  است که  ی و مأموران  مقامات  شامل  خاص   ضابطان   :153نکته  

 شوند می
. مأموران وزارت  2زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان،  و مأموران. رؤسا، معاونان  1برخی از مصادیق ضابطین خاص عبارتند از:  :154نکته  

مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی    . سایر نیروهای مسلح در4اسالمی.انقالب پاسداران    سپاهبسیج مقاومت  نیروی . مأموران  3اطالعات  
 از وظایف ضابطان به آنان محول شود.

 ری منوط بر وثاقت و مورد اطمینان بودن و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. احراز عنوان ضابط دادگست :155نکته 
گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است و  تحقیقات و اقدامات صورت :156نکته 

 ود.شسال انفصال از خدمات دولتی محکوم می 1ماه تا  3متخلف به 
  برای   قانونی  وظایف  ایفاء  و  الزم   یهامهارت   کسب  را جهت  خدمت  حین  آموزشی  یهادوره دادستان مکلف است به طور مستمر    :157نکته  

 . یدبرگزار نما   دادگستری ضابطان
مورد   ضابطان   وظایف   یاجرا   منظور حسن   به   : 158نکته   پلیس   و   اطفال  در  نوجوانان  اطفال  ویژه   نوجوانان،    جمهوری   انتظامی  ی رو ین   در   و 

 شود.می  تهیه  قضاییه  قوه رییس توسط   که است اییحه ال  موجب به آن اختیارات و حدود شود. وظایفتشکیل می  ایران اسالمی
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی    :159نکته  

 دهند، حق نظارت دارند. نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می
شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه  یارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نم   :160نکته  

 چهار است. 
دهد  بار مورد بازرسی قرار میوظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک   یاجرا دادستان به منظور نظارت بر حسن    :161نکته  

 کند.م را صادر می شود، قید و دستورهای الز و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می
 شود.صادر می  با قید مهلتو  صریح ، کتبی دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت  :162نکته 
شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام  صادر می  شفاهی صورت  که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به   فوری  در موارد  :163نکته  

آن را به امضای مقام    و چهار ساعت   حداکثر ظرف بیست، در اسرع وقت و  مجلسصورت دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در  
 خواهد شد.  انفصال از خدمات دولتی  سال   1ماه تا  3قضایی برساند. تخلف از این امر موجب محکومیت ضابط به 

کند، نسبت به انجام دستورها و  ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می   :164نکته  
 شود. سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می 1ماه تا   3ضابط متخلف به  صورت ینا تکمیل پرونده اقدام نمایند. در غیر 
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دادستان   برایآن را با ذکر علت   ارش، گزشدهیین تعمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت دستور یا تک  یاجرا چنانچه  :165نکته 
 یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

ضوابط و  و بر اساس    خالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد  برضابطان در صورتی معتبر است که    ارشگز  :166نکته  
 تهیه و تنظیم شود.  مقررات قانونی

وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای  ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه:  167نکته  
س  رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلشاکی می

شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.  تصدیق می
 شود.سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می 1ماه تا  3در صورت تخلف ضابط از این انجام این تکلیف وی به 

یت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت  دادستان مکلف است شکا:  168نکته  
می  می شاکی  تصدیق  صورتمجلس  مندرجات  با  شکایت  انطباق  و  قید  صورتمجلس  در  مراتب  باشد،  نداشته  سواد  شاکی  هرگاه  شود.  رسد. 

 اف از احقاق حق محکوم خواهد شد. خودداری از این تکلیف جرم بوده و وی به مجازات جرم استنک 
بهره  :169نکته   و  خسارت  جبران  درخواست  حق  از  را  شاکی  مکلفند  دادگستری  مشاوره ضابطان  خدمات  از  سایر  مندی  و  موجود  ای 

گاه سازند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به معاضدت  شود. سال انفصال از خدمات دولتی می 1ماه تا   3های حقوقی آ
خود به مراجع قضایی ذکر کنند. تخلف از این    ارش ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گز  :170کته  ن

 شودسال انفصال از خدمات دولتی می  1ماه تا  3تکلیف موجب محکومیت ضابط به 
بزه  :171نکته   اقامت  محل  و  هویت  به  مربوط  اطالعات  شه افشای  ضابطان  دیده،  توسط  پرونده  با  مرتبط  اشخاص  سایر  و  مطلعان  و  ود 

تا    3کند، ممنوع است. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به  دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می  سال انفصال از    1ماه 
 شود.خدمات دولتی می 

از    تخلف  .کنند   محول  آنان   به   را   تأمین   اخذ  توانند نمی   نیز  قضایی   مقامات   و  ندارند  را   از متهم  تأمین   اخذ  اختیار  دادگستری   ضابطان  :172نکته  
 شود.سال انفصال از خدمات دولتی می  1ماه تا   3این تکلیف موجب محکومیت ضابط به 

 شود.می ا.د.ک انجام ق.  مقررات قضایی و مطابق   مقام توسط  باشد، این کار فقط  داشته  ضرورت  از متهم  تأمین اخذ  هرگاه :173نکته 
شود.    انجام شرعی  موازین   رعایت با  و   زن  یدهدآموزش   ضابطان   توسط  ید با  امکان  در صورت  نابالغ  و افراد  زنان  از یقات و تحق  بازجویی  :174نکته  

 شود.سال انفصال از خدمات دولتی می  1ماه تا  3تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به 
هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطالعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از    : 175نکته  

به دادستان   را  را به عمل آورند و نتیجه آن  یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات الزم  تفتیش و بازرسی  به دادستان، بدون داشتن حق  اطالع 
 دهند.  ارشگز
جرائم  :  176ته  نک در  ضابطان  ضابطانمشهودوظایف  تمام1مشهود،  جرایم   درباره  دادگستری  :  آالت،    حفظ  منظور   به  را   الزم   اقدامات   . 

و    دهندانجام می  را  الزم  . تحقیقات 3آورند، عمل می  تبانی، به  یا   و  متهم   شدن  مخفی  یا فرار    از   . جلوگیری2و    جرم  وقوع  و ادله  ادوات، آثار، عالئم 
می  اطالع   به   را   آمدهدستبه   مدارک  و  نتایج   بالفاصله .  4 چنانچه 5رسانند. همچنین  دادستان    حضور   جرم   وقوع   صحنه   در   مطلعی   یا   شاهد   . 

-می  یدر صورت  فقط  دادگستری  . ضابطان6کنند. می  درج  پرونده  در  و  اخذ  را   ایشان  مشخصات  سایر  و  تلفن  باشد؛ اسم، نشانی، شماره  داشته
 باشد.  داشته وجود  وی توسط مشهود جرم ارتکاب بر   قوی  امارات و قرائن  که  نمایند  بازداشت  را  متهم توانند

 اصل بر غیر مشهود بودن جرائم است و مصادیق جرائم مشهود در قانون احصاء شده است.: 177نکته 
 جرم در موارد زیر مشهود است:  :178نکته 

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

ناظر وقوع جرم بوده بزه   -ب یا بیشتر که  یا دو نفر  به عنوان مرتکب معرفی  دیده  را  از آن، شخص معینی  یا بالفاصله پس  اند، حین وقوع جرم 
 کنند. 
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جرم، عالئم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز   بالفاصله پس از وقوع -پ
 گردد.

 متهم بالفاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بالفاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.  -ت
افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بالفاصله پس از وقوع جرم، ورود  جرم در منزل یا محل سکنای    -ث

 مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. 
 متهم بالفاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.  -ج
 شهرت داشته باشد.  متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء -چ

 ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد. : 179نکته 
  حضورعدم صورت  در   شود،  واقع  مشهود  صورت  به   قانون  این (  ۳۰۲)  ماده(  ت)  و(  پ) ،(ب )  ،( الف)  یبندها   موضوع  جرایم   چنانچه  :180نکته  

 . آورند عملبه   جرم صحنه حفظ و  جرم مرتکب فرار  از ی جلوگیر  یبرا  را  الزم  اقدامات توانندیم شهروندان تمام ، یدادگستر  ضابطان
اقدامات    : 181نکته   به دادستان اطالع دهند. چنانچه دادستان  را فوری  اقدامات خود  را کافی    شدهانجام ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه 

کشف جرم و تکمیل    برای تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را  نداند، می 
 دارند. نظر نگه توانند متهم را تحت تحقیقات به عمل آورند، اما نمی 

د، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله  تکمیل تحقیقات ضروری باش  برای، نگهداری متهم  مشهودچنانچه در جرائم    :182نکته  
فوری   را  مراتب  و  کنند  تفهیم  و  ابالغ  متهم  به  کتبی  طور  به  حال،    برایو  هر  در  برسانند.  دادستان  اطالع  به  قانونی  تصمیم  ضابطان  اتخاذ 

 .قرار دهند نظرتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نمی 
مراتب به    ساعت  یکنظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف  هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت    : 183نکته  

یا قاضی کشیک اعالم شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل   دادستان 
 اقدام قانونی به عمل آورد. نظر قرار گرفتن متهم تحت

تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و  با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می  : 184نکته  
اشد مالحظات کتبی خود را  ب  ساعت   یک تواند در پایان مالقات با متهم که نباید بیش از  مذاکرات، با شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیل می

 . ارائه دهددرج در پرونده  برای
یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و  اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان  : 185نکته  

  مدی موجب ثلث دیه کامل یا باالتر تحت نظر قرار گیرد روانگردان و یا جرائم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو و یا جنایات ع
 تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان مالقات با وکیل را ندارد. 

نظر قرار  ، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحتحداکثر ظرف یک ساعت نظر قرار گرفت،  که متهم تحتبه محض آن   : 186نکته  
سال انفصال از   1ماه تا  3شود. تخلف ضابط از این تکلیف موجب محکومیت او به محل اعالم می  دادسرایکن، به گرفتن وی، به هر طریق مم

 خدمات دولتی خواهد شد. 
، با  یانه را دادستان هر شهرستان با درج مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن متهم در دفتر مخصوص و    : 187نکته  

نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز  رعایت حقوق این افراد اعمال می   برایرعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت الزم را  
 کند تا به همان نحو ثبت شود. تری استان مربوط اعالم می به رییس کل دادگس

کل دادگستری استان از   رییستوانند از طریق دادستان شهرستان یا والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اشخاص تحت نظر می  :188نکته 
تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص    گرفتن نظر قرار  نظر بودن آنان اطالع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحتتحت
 نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. تحت

گاه  نظربودنتحت   از  را   خود  آشنایان  یا   خانواده  ممکن، افراد  وسیله  هر  یا   تلفن   وسیله   به   تواندنظر می  تحت  شخص   :189نکته     ضابطان   و  کند  آ
  حقی   ین از چن  نباید   نظر  تحت  شخص  دهند که  تشخیص   ضرورت   بنابر   آنکه  آورند، مگر  عمل  به   خصوص   نی ا   رد   را   الزم  مساعدت   مکلفند  نیز 

 برسانند.   قضایی  مقام اطالع به مقتضی دستور  خذا  برای  را  مراتب باید  صورت ن یا  ر کند. د استفاده
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نظر معاینه به  تعیین دادستان از شخص تحتنظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به  بنابه درخواست شخص تحت  :190نکته  
 شود. آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میعمل می 

 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.  1ماه تا  3عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به  : 191نکته 
هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم    :192نکته  

 صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. تفهیم و به 
 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.  1ماه تا  3و به  عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت ا  :193نکته 
تحت:  194نکته   شخص  اظهارات  مکلفند  دادگستری  تحتنظر،  ضابطان  مدت  علت  بازجویی،  مدت  آن،  آغاز  ساعت  و  تاریخ  بودن،  نظر 

نند و آن را به امضاء یا اثر انگشت  استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید ک
 او برسانند. 

 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.  1ماه تا  3عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به   :195نکته 
 و ضبط کنند. نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت غاز و پایان تحتضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ  :196نکته 
 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.  1ماه تا  3عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به   :197نکته 
انگشت شخص پیش  اخذکه    ق.آ.د.کدر هر جای  :  198نکته   اثر  یا  انگشت در صورتی  امضاء و  اثر  اعتبار است که    دارایبینی شده است، 

 به امضاء نباشد.  شخص قادر 
کنند و دیگر  اند به آنان تسلیم می ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده  : 199نکته  

 که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.حق مداخله ندارند، مگر آن 
  به   الزم   دستورهای  خذا   و   تکلیف   کسب  برای  را   مراتب   غیرمشهود  جرایم   جرم، در  وقوع   از   اطالع  محض   به  دادگستری   ضابطان:  200نکته  

 کنند. اعالم می دادستان
، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام  هاآن ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش    : 201نکته  

 تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.  ی اجرا قضایی است، هر چند وی 
 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.  1ماه تا  3عدم رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به   : 202نکته 
و    :203نکته   اشیاء  اشخاص،  بازرسی  از  و  نمایند  عمل  صادره  مجوز  طبق  مکلفند  دادگستری  موضوع    یهامکان ضابطان  با  غیرمرتبط 

 خودداری کنند. 
و آسایش عمومی  چنانچه ضا  :204نکته   امنیت  را که تهدیدکننده  آثار جرم دیگری  و  اسباب  ادله،  بازرسی محل،  بطان دادگستری در هنگام 

و وفق دستور وی عمل    ارش جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بالفاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گز
 کنند. می

ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور    :205نکته   اماکن بسته و تعطیل، ضمن  باید به هنگام ورود به منازل،  ضابطان دادگستری 
قید نمایند و به امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این   مجلسصورت قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در 

 دهند. شود و ضابطان بازرسی را انجام می قید می مجلسصورت ند، مراتب در اشخاص از رؤیت امتناع کن
پرونده را شماره   :206نکته   بازجویی و سایر مدارک  اوراق  مقام قضایی    برای که    یمجلسصورت گذاری نمایند، در  ضابطان دادگستری مکلفند 

 کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند. ارسال می
 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.  1ماه تا  3رعایت تکلیف مقرر در نکته قبل توسط ضابط موجب محکومیت او به  عدم   :207نکته 
در خصوص شماره   : 208نکته   قبل  نکته  دو  مفاد  دادگاهرعایت  و  دادسرا  در  دفتر  مدیر  توسط  پرونده  اوراق  آن  گذاری  از  تخلف  و  الزامی  ها، 

 ک سال انفصال از خدمات دولتی است.موجب محکومیت به سه ماه تا ی 
و سؤاالت خارج از    کنندهاغفال ، طرح سؤاالت تلقینی یا  ]خوارکننده[  نوِه ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات مُ در بازجویی   :209نکته  

یخ،  موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤاالتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تار 
 زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.

 تحقیقات مقدماتی مقرر است.   برایات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که  تمام اقدام : 210نکته 
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آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و  های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع تحمیل هزینه   : 211نکته  
تصمیمات    یاجرا دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابالغ اوراق و  شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه   یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی

 دیده ممنوع است. قضایی تحت هر عنوان بر بزه 
 جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:  : 212نکته 

 شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛ -الف
 ی، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛ اعالم و اخبار ضابطان دادگستر  -ب
 وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛  -پ
 اظهار و اقرار متهم؛  -ت
 اطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.  -ث

  اماراتی  و   قرائن  که  باشد، درصورتی   گذشت  غیرقابل  جرایم  از   مذکور  جرم  و  بوده  جرمی  وقوع  ناظر   خود  که  کند  اعالم  کسی  هرگاه :  213نکته  
این  نداشته  وجود  وی  اظهارات  نادرستی   بر  مبتنی   تعقیب   برای  دیگری  امارات  و  قرائن   است، هرچند  کافی  تعقیب  به  شروع  برای  اظهار  باشد، 
 نباشد.  موجود
باشد.   داشته وجود  ادعا بر صحت  دلیلی آنکه  مگرکرد،  تعقیب  به شروع تواننمی اعالم  صرف نبوده، به قضیه  شاهد کنندهاگر اعالم  :214نکته 

 باشد.  خارجی داخلی یا امنیت  علیه   جرایم از  جرم یا
تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد،  مشخص نیست، نمی   هاآن دهندگان و نویسندگان  ارشهایی که هویت گزها و نامهارشگز  : 215نکته  

شروع   برایکه داللت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخالل در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان مگر آن
 کند.به تعقیب کفایت می 

ذهنی،    یا   جسمی  ناتوان  و   بیمار  نوجوانان، زنان، اشخاص   و  اطفال   از   حمایت   درباره   هاآن   اساسنامه   که   نهادی   مردم   ی هان اسازم:  216نکته  
-زمینه در  ارتکابی   جرایم  به نسبت تواننداست، می  شهروندی  حقوق  از   حمایت و  عمومی  فرهنگی، بهداشت  طبیعی، میراث  زیست، منابع محیط

 نمایند.   اعتراض قضایی  مراجع یآرا  به  نسبت   و شرکت دلیل اقامه  جهت دادرسی مراحل تمام در   و کنند جرم اعالم  فوق   های
  است. چنانچه   ضروری   نکته قبل  مطابق   اقدام  جهت  وی  رضایت   باشد، کسب  خاص   دیده بزه  دارای   شده  واقع  جرم  که  درصورتی   :217نکته  

  مرتکب   قانونی، خود  سرپرست  یا   ولی  شود. اگرمی  اخذ  او  قانونی  سرپرست ا  ی  ولی  باشد، رضایت   سفیه   مالی  جرایم  در  و یا   طفل، مجنون   دیده بزه
 دهند. می انجام را  الزم   دادستان، اقدامات تأیید یا   اتفاقی قیم  رضایت  اخذ  با  مذکور ی هاسازمان باشد،  شده جرم

ی مردم نهاد مربوطه،  هان اموضوع دو نکته قبل را از کمک سازم  جرایم دیدگان  ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه   : 218نکته  
گاه کنند.   آ

سازم  :219نکته   می   نهادمردم ی  هان ااسامی  در  که  کنند،    3مفاد    یاجرا توانند  اقدام  قبلی  سهنکته  وزیر    در  توسط  هرسال  ابتدای  ماه 
 رسد. دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می

 شخصًا یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شود:  یا مدعی خصوصی شاکی : 220نکته 
نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و    -الف

 شاکی؛  ید پستک)ایمیل(، شماره تلفن ثابت و همراه و   نگاریام پدر صورت امکان نشانی 
 جرم؛  وقوع محل و شکایت، تاریخ  موضوع -ب
 وی؛  مطالبه مورد و مدعی  به وارده زیان  و ضرر -پ
 امکان؛ در صورت   مطلعان و  شهود نشانی و جرم، اسامی، مشخصات وقوع ادله -ت
 امکان. در صورت مظنون یا  عنهی مشتک  نشانی و مشخصات -ث

اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه  قوه قضاییه مکلف است    :221نکته  
 مورد استفاده قرار گیرد. 

 نیست.  شکایت استماع مانع مذکور در فوق اوراق از  استفاده عدم  : 222نکته 
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کایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت  دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. ش  : 223نکته  
 شود.رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شاکی می

کیفری،    : 224نکته   تعقیب  که  مواردی  است در  شاکی  شکایت  به  بزه   منوط  میو  محجور  یدیده،  ولی  و  آنان  باشد  به  یا  نداشته  قیم  ا 
دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی  

امر کیفری را تعقیب  که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود  
دیده، ولی و  آورد. این حکم در مواردی که بزهآوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل میحفظ و جمع  برایکند و اقدامات ضروری را  می

 یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
رعایت ترتیب مذکور در نکته قبل الزامی است و در غیر موارد    دعاوی کیفری که جنبه مالی داردفقط در  در خصوص شخص سفیه    :225نکته  

 تواند شخصًا طرح شکایت نماید. مالی، سفیه می 
دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با  مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه   در  :226نکته  

  ی اجرا در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا    .کنداقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می  علیه یمولد مصلحت  وجو
 حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

ه دعوی هستند، دادستان  دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامبزه  در موردهمچنین    :227نکته  
 .کندموضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می 

به    هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری   : 228نکته  
 دادستان اطالع دهند. 

 شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات الزم را دارد.دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می  :229نکته 
 تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد. تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمیتواند در  دادستان می   :230نکته 
آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن  عمل می نظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به   :231نکته  

 حوزه اتفاق افتاده است. 
تواند  که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند، میدادستان پیش از آن  :232نکته  

صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را برخی تحقیقات و اقدامات الزم را از بازپرس تقاضا کند. در این یاجرا 
 دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند. انجام 
)  :233نکته   )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده  بندهای  و  302در صورت مشهود بودن جرائم موضوع  از حضور  پیش  تا  قانون،  این  ( ق.آ.دک 

بازپرس، دادستان   آثار و عالئم، جمع   برای مداخله  اقدا حفظ  از فرار و مخفی شدن متهم  ادله وقوع جرم و جلوگیری  به آوری  را  عمل  مات الزم 
 آورد.می

  برای از صالحیت دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات الزم را    هاآن در مورد جرائم مشهود که رسیدگی به    :234نکته  
عمل آورد و نتیجه اقدامات  کشف جرم الزم بداند، به   برایجلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که  

 خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند. 
کند. در این صورت، دادستان قرار    ترک تعقیباز صدور کیفرخواست درخواست    قبل  تواند تا، شاکی میقابل گذشتدر جرائم    :235نکته  

 خواست کند. از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب در سال یک تا  باریک  برای تواند تعقیب مجدد متهم را فقط کند. شاکی میترک تعقیب صادر می 
تعزیری درجه    : 236نکته   باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت  هفت و هشت در جرائم  یا گذشت کرده  ، چنانچه شاکی وجود نداشته 

ضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده  با مالحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و او  پس از تفهیم اتهامتواند مؤثر کیفری، مقام قضایی می 
قرار بایگانی  از تعقیب متهم خودداری نماید و    باریک رعایت مقررات قانونی، فقط    برای التزام کتبی از متهم    اخذ است و در صورت ضرورت با  

 در دادگاه کیفری مربوط است. اعتراضقابل از تاریخ ابالغ،   ده روزرا صادر کند. این قرار ظرف  پرونده 
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قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا    هاآنکه مجازات    شش، هفت و هشتدر جرائم تعزیری درجه    : 237نکته  
ثر  خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤ 

  دو سال تا    شش ماهوی را از    تعقیب تأمین متناسب،    اخذموافقت متهم و در صورت ضرورت با    اخذتواند پس از  کیفری باشد، دادستان می 
 کند. می 81برخی از دستورهای موضوع ماده  یاجرا صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به  معلق کند. در این 

التر مورد تعقیب  و با  هفتکه متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه  در صورتی   :238نکته  
آید و مدتی که  عمل می خواست گردد قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفر

 کند. تعلیق را ابقاء میشود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار ت مرور زمان محسوب نمی ق بوده است، جزء مد  تعقیب معل  
 مرجع صادرکننده قرار تعلیق تعقیب مکلف است به مفاد نکته قبل در قرار صادره تصریح کند.  :239نکته 
نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب    اجرا که متهم در مدت تعلیق دستورهای مقام قضایی را  : در صورتی 240نکته  

 شود.ید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی آمی  به عمل
 مرجع صادرکننده قرار تعلیق تعقیب مکلف است به مفاد نکته قبل در قرار صادره تصریح کند.  : 241نکته 
 پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.  ده روزقرار تعلیق تعقیب، ظرف  : 242نکته 
سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بالفاصله به وسیله    دارایگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم  هر   : 243نکته  

 شود.مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می 
 شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی  در خصوص نکته قبل: 244نکته 
 بوط به تعلیق تعقیب را از دادستان درخواست کند. مر قانونی، اعمال مقررات  شرایط صورت وجود   تواند در بازپرس می :255نکته 
 تواند مقررات این ماده را اعمال کند. شود، دادگاه می در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می :256نکته 
که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در  شود و در صورتیمخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می   قرار تعلیق تعقیب در دفتر  :257نکته  

 گردد.قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می
تواند به درخواست متهم و  قابل تعلیق است، مقام قضایی می   هاآنکه مجازات    هشت  شش، هفت ودر جرائم تعزیری درجه    :258نکته  

بزه متناسب،  موافقت  تأمین  اخذ  با  و  یا مدعی خصوصی  بدهد  حداکثر دوماهدیده  متهم مهلت  یا جبران    برایتا    به  تحصیل گذشت شاکی 
حل اختالف   ی شورا ضوع را با توافق آنان به  حصول سازش بین طرفین، مو  برایتواند  خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می 

 بیش از سه ماه نیست. میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری  برایای یا شخص یا موسسه 
 است.  تمدید  قابل   مذکور  میزان و به یکبار برای  فقط اقتضاء  در صورت  نکته قبل  در مذکور  یهامهلت  :259نکته 
باشد، تعقیب موقوف    جرایمگذشت کند و موضوع از    یاگر شاکمقررات مربوط به دو نکته قبل    یاجرا در خصوص    :260نکته   قابل گذشت 

سابقه  می فاقد  متهم  و  شود  حاصل  توافق  آن  پرداخت  به  راجع  یا  و  شود  جبران  او  خسارت  یا  کند  گذشت  شاکی  اگر  موارد،  سایر  در  شود. 
پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دوسال معلق کند. در این صورت،  تواند  کیفری باشد، مقام قضایی می   مؤثرمحکومیت  

به   مکلف  مورد،  حسب  تعقیب  تعلیق  به  مربوط  مقررات  رعایت  با  را  متهم  قضایی  دستور   یاجرا مقام  ماده  برخی  موضوع    ق.آ.د.ک  81های 
تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار    یاجرا عدم    در صورتکند. همچنین  می

 دهد. تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می
 نماید.  تقاضا  دادستان  از را   میانجیگری  به  ارجاع یا  تعقیب تعلیق تواندمی بازپرس  :261نکته 
بررسی و   برایرسد، که به امضای میانجیگر و طرفین می  یمجلسصورتنتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی  :262نکته 

 شود.تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می
 در صورتمجلس الزامی است. اهآن گری، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام در میانجی در صورت حصول توافق :263نکته 
ای است که ظرف سه  نامه ( ق.آ.دک به موجب آیین 81المنفعه موضوع بند )ج( ماده )چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام   :264نکته  

 رسد.وزیران میتصویب هیأت شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می جرا اال ماه از تاریخ الزم 
ای است که ظرف سه ماه از  نامه شوند، به موجب آیین میانجیگری انتخاب می  برای ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که    :265نکته  

 رسد.ن می وزیرا شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می جرا اال تاریخ الزم 
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  برایالمال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان  در مواردی که دیه باید از بیت   :266نکته  
 شود.صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می 

یا  302)  ماده  موضوع  جرایم   غیر  در   :267نکته   نداشته  یا متهم حاضر و شاکی وجود  باشند  ( ق متهم.آ.د.ک چنانچه متهم و شاکی حاضر 
باشد، دادستان می و تحقیقات مقدماتی هم کامل  باشد  و  گذشت کرده  دادگاه  به  اعزام متهم  با  بازپرس،  به درخواست  یا  رأسًا    در صورت تواند 

ن مورد، دادگاه بدون  ی ا   رمطرح کند. د  شفاهیبه صورت    یفرخواستصدور کبدون  ه  حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بالفاصل
درخواست متهم،    در صورتتعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که  برایکند که حق دارد دهد و به متهم تفهیم میتأخیر تشکیل جلسه می

شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده  به او مهلت داده می  سه روز حداقل 
را انجام و یا دستور تکمیل    هاآنکند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را الزم بداند،  صادر می   رأی نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و  

تواند  زیان می  و   مطالبه ضرر   در صورت دادگاه است. شاکی    اتأمین مناسب از متهم ب   اخذ دهد.  به دادستان یا ضابطان دادگستری می   تحقیقات را 
را تقدیم کند و دادگاه می  پنج روز دادخواست خود  به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و  حداکثر ظرف  امر کیفری  از  مقتضی صادر    رأی تواند فارغ 

 نماید. 
هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا    : 268نکته  
صالح به پست و یا سایر آالت و ادوات جرم است، محموله  منفجره، اسلحه گرم، اقالم امنیتی مطابق فهرست اعالمی از سوی مراجع ذی مواد  

 رسد. شود و موضوع فوری به اطالع دادستان مینظیم صورتمجلس توقیف میپستی با ت 
صالح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال خطر، بالفاصله دستور  نظر مراجع ذی   اخذدادستان پس از    در خصوص نکته قبل:  269نکته  

 کند. استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می 
شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را  ادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می در اموری که از طرف د  :270نکته  

انجام وظیفه می  او  تعلیمات و نظارت  بیشتری دارد و در صورت  دارند و تحت  او، دادیاری که سابقه قضایی  کنند. در غیاب دادستان و معاون 
 شود.د، جانشین دادستان می تساوی، دادیاری که سن بیشتری دار 

 دادستان است. ارجاع شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به   :271نکته 
رساند و در صورت ارجاع  کند، مراتب را فوری به اطالع دادستان می چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می  : 272نکته  

 دهد.دادستان، تحقیقات را ادامه می
آوری  حفظ آثار و عالئم و جمع برایتحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی،   :273نکته 

 شود. ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می
 گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. می صورت  محرمانهتحقیقات مقدماتی به صورت  : 274نکته 
به مجازات جرم    ۀ کلی  : 275نکته   تخلف،  اسرار هستند و در صورت  به حفظ  دارند موظف  اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور 

 شوند. ای محکوم میافشای اسرار شغلی و حرفه 
 است.  بازپرس  عهده بر  جرایم  تمام  مقدماتی تحقیقات   :276نکته 
تمام وظایف و    دارای، دادستان نیز  کمبود بازپرس   در صورت  ق.آ.د.ک(  302های مقرر در ماده ) جرائم مستوجب مجازات   غیر  در  :277نکته  

قرارهای  بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد،    برایاختیاراتی است که  
، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است  قرار تأمین منتهی به بازداشت متهمو همچنین    نهایی دادیار 

 این بار اظهار نظر کند.  حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در 
  موضوع   جرایم  در  دادسرا،  آن  در  دیگر  بازپرس  به  دسترسی  عدم  و  وظیفه  انجام  از  وی  بودن معذور  یا بازپرس  حضور  عدم در صورت  :278نکته  
  مذکور   وضعیت  بودن  باقی  زمان تا  فقط   را   بازپرس  یفه وظ  قضایی،  حوزه   رییس  تعیین و  دادستان  تقاضای به  دادگاه  دادرس   ق.آ.د.ک  (302ماده )

 دهد.انجام می 
و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر    طرفیی ببازپرس باید در کمال    :279نکته  

 متهم است فرق نگذارد. 
 تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.   :280نکته 
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آوری ادله وقوع  آثار و عالئم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع جلوگیری از امحاء    برایاست    مکلف بازپرس  :  281نکته  
 جرم تأخیر نکند. 

 شود.می  تا درجه چهارانتظامی  یت محکومعدم رعایت مفاد نکته قبل موجب  : 282نکته 
ها و مراجع انتظامی و قضایی  توسط رسانهانتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی   : 283نکته  

 است. ممنوع 
در مورد اشخاص زیر تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت    :284نکته  

 آنان مجاز است: 
  برای بوده و دالیل کافی    متواریکه    ق.آ.د.ک(  302متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )  -الف

یابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر  م به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستتوجه اتها
 شود.آنان منتشر می ینگار چهره از طریق  آمدهدست به اصلی و یا تصویر 

گاهی    برایاند و تصویر آنان  نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده   که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و  یرشده دستگ متهمان    -ب آ
 شود. دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میبزه 

در  ات،  جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدید  کنندهاعالم دیده، شاهد، مطلع،  بازپرس به منظور حمایت از بزه   :285نکته  
به انجام دستورها و ارائه    مکلف   دهد. ضابطان دادگستریضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می   صورت

 به بازپرس هستند.  ارشگز
جمع   : 286نکته   منظور  به  را  اقدامات الزم  و  تحقیقات  شخصًا  باید  میبازپرس  ولی  آورد،  عمل  به  جرم  وقوع  ادله  در  آوری  جرائم    غیرتواند 

آوری اطالعات و ادله وقوع جرم و یا  ، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع ق.آ.د.ک (  302موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) 
صورت، ضمن  کشف جرم الزم بداند، پس از دادن تعلیمات الزم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این   برایدیگری را که  هر اقدام قانونی  

 کند.را الزم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می هاآن نظارت، چنانچه تکمیل 
هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد،  :  287نکته  

مراتب را به    زمان هم آورد و  حفظ آثار و عالئم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می   برای اقدامات الزم را طبق قانون  
 دهد.دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدادستان اطالع می 

جرم    :288نکته   از    شدهکشف چنانچه  قبل  نکته  توسط  جرایمدر  امکان،  در صورت  مراتب  است،  تعقیب  قابل  شاکی  با شکایت  که  باشد  ی 
 رسد.دیده می دادستان به نحو مقتضی به اطالع بزه 

  تحقیقات   صورتمجلس  یابد،  حضور  تحقیقات  در  و  کند  اظهار  را   اشادله  و  معرفی  را   خود   شهود  تحقیقات،  هنگام  در  تواندمی  یشاک  :289نکته  
 بگیرد. رونوشت یا  تصویر   هاآن از  خود هزینه به  یا   و کند ندارد، مطالعه منافات حقیقت  کشف ضرورت  با  که را  پرونده اوراق  سایر یا  مقدماتی

چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت    شاکی،  درخواست   در صورت :  290نکته  
 کند.را صادر می  رد درخواست بداند، با ذکر دلیل، قرار 

در دادگاه صالح است.    اعتراضقابل   سه روزشود و ظرف  حضوری به شاکی ابالغ میمذکور در نکته قبل،    رد درخواستقرار  :  291نکته   
 است. قطعی اض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه  به اعتر  العاده فوقاست در وقت  مکلفدادگاه 
علیه امنیت داخلی  و جرائم    منافی عفت و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم    شدهی بند طبقه ارائه اسناد و مدارک    : 292نکته  

 است. ممنوع به شاکی   و خارجی
به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق    هاآنشاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار    :293نکته  

 خود در مراجع صالح. 
وادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال  دیده از قبیل نام و نام خانبازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطالعات فردی بزه   :294نکته  

بزه  حیثیت  و  جسمانی  تمامیت  علیه  جدی  تهدید  و  را  خطر  مقتضی  تدابیر  باشد،  داشته  همراه  به  را  این    برایدیده  به  دسترسی  از  جلوگیری 
 اطالعات اتخاذ کند. 

 دیده اعمال شود.گاه و با رعایت مصالح بزهدر مرحله رسیدگی در دادگاه نیز باید به تشخیص رییس داد نکته مذکور در فوق، : 295نکته 
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ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص    منافی عفت انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم    :296نکته  
که در    باشد  یافتهسازمان و    به عنف یا    شاکی باشد  دارایو یا    در مرئی و منظر عام واقع شودمجاز نیست، مگر در مواردی که جرم  

 د. شوو یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می فقط در محدوده شکایتصورت، تعقیب و تحقیق این
 شود. می انتظامی تا درجه چهار یت محکومعدم رعایت مفاد نکته قبل موجب  :297نکته 
را    : 298نکته   باشد، قاضی وی  اقرار داشته  بدوًا قصد  باشد و متهم  نداشته  لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود  و  زنا  در جرم 

 کند. توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می
 شود. می انتظامی تا درجه چهار یت محکومعدم رعایت مفاد نکته قبل موجب  :299نکته 
 قانونی را به شاهدان تذکر دهد.   شرایطعواقب شهادت فاقد  قاضی مکلف است  :300نکته 
دیده بالغی که سن او  دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه در جرائم منافی عفت اگر بزه   :301نکته  

 زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد. 
از نیروهای    ضرورت  در صورت تواند از قوای انتظامی و  هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می   : 302نکته  

 نظامی استفاده کند. 
  مقرر   مجازات  به   دستور، مستنکف   یاجرا   عدم  در صورت   هستند.  قضایی  مقام  دستور   انجام   به   مکلف   قوای مذکور در نکته قبل :  303نکته  
 شود. محکوم می  قانونی
 که متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. تواند به عذر آن بازپرس نمی   :304نکته 
 شود. می انتظامی تا درجه چهار  یتمحکومعدم رعایت مفاد نکته قبل موجب  :305نکته 
دو سال  هرگاه با انجام تحقیقات الزم، مرتکب جرم معلوم نشود و    چهار، پنج، شش، هفت و هشت، در جرائم تعزیری درجه    : 306نکته  
صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده    توقف تحقیقات، قرار  با موافقت دادستاناز وقوع جرم بگذرد،    تمام

 تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. شود. شاکی می یشاکی دارد، به شاکی ابالغ م
یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود،    در خصوص نکته قبل:  307نکته   به دستور  هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعالم کند 

طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسًا، مطابق مقررات  به شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون  موضوع مجددًا تعقیب می   دادستان 
 کند.مذکور در فوق اقدام می 

را    قانونی   بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای  :308نکته   با    اجرا کند و هرگاه در هنگام  و مراتب را در صورتمجلس قید می  اجرا دادستان 
 نماید. اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعالم می 

از    :309نکته   پیش  است  مکلف  پرونده   اخذبازپرس  به  نسبت  آن،  مانند  و  انتقال  مأموریت،  به  عزیمت  متهمان  مرخصی،  که    هاآنهایی 
د و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به  باشند، اقدام قانونی الزم را انجام دهمی   بازداشت

 دادستان اعالم کند. 
 شود. می انتظامی تا درجه چهار یت محکومعدم رعایت مفاد نکته قبل موجب  :310نکته 
این تقاضشاکی می   :311نکته   بازپرس بخواهد. هرگاه  از  را  تأمین ضرر و زیان خود  ادله  تواند  بر  بازپرس قرار    قبول قابل ا مبتنی  تأمین  باشد، 

بر دالیل    تأمین خواسته»صدور قرار    کند.صادر می  خواسته  به دلیل صدمه   قبول قابل باید مبتنی  ی  باشد همچنین در خصوص جرمی که 
 « صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد. در خصوص است هیچ منعی  ارشبدنی، مستوجب دیه یا 

چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را    :312نکته  
 مدنظر قرار دهد. 

ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان    در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن  :313نکته  
 کند. های متهم توقیف می یدارایشاکی از سایر اموال و 

 شود.می اجرا قرار تأمین خواسته به محض ابالغ،   :314نکته 
 اجرا ابتدا قرار تأمین، شود، تضییع خواسته می  اجرا موجبدر خصوص نکته قبل در مواردی که ابالغ فوری ممکن نیست و تأخیر در  :315نکته 

 رسد. شود. این موارد، فورًا به اطالع دادستان میو سپس ابالغ می 
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 شود.می اجرا مربوط  دادسرایاحکام کیفری   یاجرا در  احکام مدنی  یاجرا مطابق مقررات قرار تأمین خواسته  :316نکته 
قاضی  یا    دادستانآن توسط    یاجرااست و رفع اشکاالت ناشی از    بازپرس رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده    :317نکته  
 آید. به عمل میاحکام   یاجرا

احکام    یاجرا قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات    یاجرا به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از    دادگاه حقوقی  :318نکته  
 کند. مدنی رسیدگی می 

در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را    :319نکته  
 شود.کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می  به دادگاه

  در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از  :320نکته 
 ود.شآن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می  یاجرا و  رأی  قطعیت

ها ها و شرکت ها، کارخانه امور تجاری، کشاورزی، فعالیت کارگاه   یل از قب جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی    : 321نکته  
تعاونی  و  ادلتجارتی  و  معقول  قرائن  مواردی که حسب  در  است، مگر  آن ممنوع  مانند  و  ادامته ثبِ مُ   ۀها  اعمال    ۀ،  ارتکاب  فعالیت متضمن  این 

ن صورت، بازپرس مکلف است با اطالع دادستان،  یا   رکه د باشد که مضر به سالمت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد    ایمجرمانه 
این تصمیم ظرف   در تصمیم خود قید کند.  را  یاد شده  ادله  و  از فعالت مذکور جلوگیری  از آن بخش  قابل    پنج روزحسب مورد  ابالغ  از  پس 

 اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
 ت در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است.خوردگی و تراشیدن کلمانوشتن بین سطور، قلم  :322نکته 
اگر یک یا چند کلمه در اوراق فوق اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که    : 323نکته  

 آید، آن را امضاء کنند. تحقیق از او به عمل می
ر آن را امضاء کنند. هرگاه این  اگر یک یا چند کلمه از در اوراق فوق قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زی:  324نکته  

 ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. 
نوشتن    :325نکته   نحوه  خصوص  در  مذکور  مقررات  ضابطان    مجلسصورترعایت  و  قضایی  مقامات  سوی  از  دادرسی  مراحل  تمام  در 

 دادگستری الزامی است. 
موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضای بازپرس و شخصی که   مجلسصورت خوردگی جزئی در اوراق  در صورت قلم  :326نکته  

 آید، برسد.تحقیق از او به عمل می
ایفاء وظیفه می  : 327نکته   با رعایت مفاد این قانون  در    جهات قانونیکند و در صورت وجود  بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود 

 نماید: موارد زیر شروع به تحقیق می
 واقع شود.  محل مأموریت اوجرم در حوزه قضایی  -الف

 شود.  دستگیریا متهم در آن حوزه   کشف جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او -ب
 باشد.   مقیمجرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او  -پ

یا مرتکب در آن حوزه دستگیر  :  328نکته   در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف 
اقدا  را به عمل میشود، بازپرس تحقیقات و  تأمین نیز صادر می مات مقتضی  کند و چنانچه قرار صادره منتهی به  آورد و در صورت لزوم، قرار 

معیت در  بازپرس  که  کیفری  دادگاه  در  وی  اعتراض  به  رسیدگی  از  پس  شود،  متهم  می  بازداشت  وظیفه  انجام  عدم  نماید،  آن  قرار  صدور  با 
 فرستد. محل وقوع جرم می دادسرای، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به صالحیت

وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن    اما محلهرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود،    :329نکته  
اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع،  کند و  انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جرم می 

 کند.اظهار عقیده می 
آوری آالت جرم و به  هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع   :330نکته  

مطابق مقررات قانونی و    قرار نیابت قضاییمأموریت بازپرس الزم شود، وی با صدور  طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل  
 کند.را از بازپرس محل، تقاضا می هاآنارسال اصل یا تصویر اوراق موردنیاز پرونده و تصریح موارد، انجام 
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د و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر  دهبازپرس مجری نیابت در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می   :331نکته  
 فرستد. دهنده مینزد مرجع نیابت آمدهدستبه مدارک 

  ی اجرا   برایتمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، بازپرس مجری نیابت اوراق را    ی اجرادر صورتی که    : 332نکته  
 دارد.دهنده اعالم مینیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت

 اه آن محل است. دادگ البدلدادرس علی یا  رییس ۀعهدقضایی بخش به   ۀانجام نیابت قضایی در حوز  :333نکته 
بر شهادت شاهد، مستند    :334نکته   یا شهادت  و  یا شهادت شاهد  و  اقرار متهم  قاضی  دادگاه    رأیدر مواردی که  توسط  استماع آن  باشد، 

 الزامی است. رأی صادرکننده 
تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از  تواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ  بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می  :335نکته  

 او خواسته شده، واگذار کند. 
نامتناسب    شدهخواسته چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین    :336نکته  

در صورت توجه اتهام با    تواندمی تأمین نشده باشد، وی    اخذدی که تقاضای  کند. همچنین در مور می  اخذاست به نظر خود، تأمین متناسبی  
 کند.  اخذنظر خود تأمین مناسب 

در    :337نکته   دادستان    یاجرا هرگاه  نزد  اظهارنظر  جهت  پرونده  شود،  متهم  بازداشت  به  منتهی  صادره  تأمین  قرار  قضایی،  محل  نیابت 
 شود.نیابت، رسیدگی می  یاجرا شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل ارسال می نیابت  یاجرا

هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به    : 338نکته  
مأموریت    یاجرا سب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به  نحو مستدل به دادستان اعالم و پس از ک

 کند.اقدام می
 دستورهای بازپرس هستند.   یاجرا صورت تحقق نکته قبل، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به در  :339نکته 
نمایند،    برای هرگاه    :340نکته   یا شاکی درخواست  یا متهم  و  یابد  یا معاینه محل ضرورت  تحقیق محلی  واقع و روشن شدن موضوع،  کشف 

 کند.به تحقیقات محلی یا معاینه محل می   بازپرس اقدام
 دارد باید در روز انجام شود.  ضرورت معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که  :341نکته 
 مراتب ضرورت باید در دستور قید شود.  قبلدر خصوص نکته : 342نکته 
 شود.معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می : 343نکته 
دارند می  :344نکته   امر کیفری شرکت  در  انجام معاینهنگام معاینه محل، اشخاصی که  از  مانع  آنان،  اما عدم حضور  ه  توانند حاضر شوند، 
 نیست. 
هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس    :345نکته  

 در محل حاضر شوند. 
 شود؛ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس الزم بداند، شخصًا حاضر می  :346نکته 
است شخصًا و در اسرع وقت    مکلف و همچنین هنگام معاینه اجساد، بازپرس    ق.آ.د.ک (  302ضوع بند )الف( ماده )در جرائم مو:  347نکته  

 در معاینه محل حضور یابد. 
تواند دیگر اشخاصی را که  شوند. در موارد ضروری، بازپرس می هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می   :348نکته  

 آنان الزم است به محل دعوت کند. حضور 
قبل   موضوع   اشخاص  اظهارات  به  حق   اثبات   چنانچه:  349نکته     دستور   بازپرس  نشوند،   حاضر  موجه   عذر   بدون  آنان   و  باشد   منحصر   نکته 
 باشد.   داشته  ضرورت حضور آنان  بازپرس  تشخیص به  اینکه  به  کند. مشروطمی  صادر  را  آنان  جلب
شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا  یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میناس رسمی  ارشک  :350نکته  

 فنی یا معلومات مخصوص الزم باشد.
 آورد.  به عملتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت بازپرس می :351نکته 
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های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس  هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه  :352نکته  
 رسد. شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع میقید می مجلسصورتآوری و در  ناسان جمع ارشتوسط ک

 شود. بررسی وی  سرپرستی  به  ضرورت در صورت و بازپرس نظارت  تحتو  جرم صحنه  بررسی گروه توسط باید   جرم صحنه  :353نکته 
گاهان  تشخیص  و  جرم   صحنه  بررسی  ناسانارشک  قانونی،   پزشک  از  متشکل  جرم  صحنه   بررسی   گروه  :354نکته     و   انتظامی  نیروی  هویت، کارآ

 است.  کارشناسان یرسا عنداللزوم
  که   است  ییاجرا   نامه یین آ  موجب   بررسی صحنه جرم به   گروه  توسط   جرم  صحنه   بررسی   چگونگی   و  وظایف   شرح  اختیارات،  حدود   :355نکته  
  کشور  قانونی پزشکی  سازمان و انتظامی نیروی  همکاری با  کشور یروز  و یدادگستر   یروز   توسط  ق.آ.د.ک شدن جرا اال الزم تاریخ از ماه شش ظرف

 رسد. می قضاییه  قوه  رییس  تصویب به  و شودتهیه می 
امکان،   در صورت  و  کروکی، عکسبرداری   ترسیم   به  وی، نسبت  فوت   چگونگی  و  متوفی   هویت  جسد، کشف  حفظ  برای   بازپرس   :356نکته  

 کند.صادر می  را  الزم  دستورهای  و  اقدام غیره و از جسد  فیلمبرداری 
عالئم  دستور  به  نباشد  معلوم  متوفی  هویت  هرگاه  :357نکته   می  صورتمجلس  در  دقیق  طور  به  جسد  مشخصات  و  بازپرس،   و   گرددقید 

 شود. اقدام می بداند،  مقتضی که  نحو هر  به  وی هویت تشخیص   برای  و ثبت پرونده  در متوفی دست اثرانگشتان
  یا   و  قانونی  پزشکی  یا  انتظامی  نیروی  یرساناطالع  هایپایگاه در  را   متوفی  تصویر انتشار  دستور  تواندمی  بازپرس ضرورت،  در صورت  :358نکته  

 .صادر کند دیگر  مناسب هر نحو به
  و   محصور کنند  مناسب  وسایل  با  را   جسد  کشف  محل  و  جرم  ، صحنهحیات  سلب  به   منجر  جرایم  در  مکلفند  دادگستری  ضابطان  :359نکته  

 کنند.  جلوگیری  محل  از آنان خروج  و افراد ورود  از ضرورت  در صورت محل،  معاینه برای الزم  دستور  صدور  یا بازپرس حضور  تا
موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان الزم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که    انتقالقابل از تمام آثار    : 360نکته  

 در معرض تلف نباشد. 
حفظ    برایبازپرس  ،هاآن آوری  مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع   هرگاه ادله وقوع جرم،  :361نکته  

 سپارد. را به ضابط دادگستری می  هاآنکند و حفاظت کند و اگر الزم بداند محل را قفل یا مهر و موم میاقدام میادله یادشده 
های پزشکی، نظر  های روانی و سایر معاینات و آزمایش معاینه جراحات، آثار و عالئم ضرب، صدمات جسمی، آسیب   برای بازپرس    :362نکته  

را   قانونی  می  اخذپزشک  دعوت  وی  از  مورد،  پزشک  یا حسب  نباشد،  قانونی  پزشک  جایی  در  یا  و  یابد  نتواند حضور  قانونی  پزشک  اگر  کند. 
 شود. متخصص معتمد دعوت می

تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به   :363نکته 
 شود.متهم یا کشف اسباب، آالت و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می  حضور
  ( و نیز متهمان جرائم موضوع بند )ث( 308( و )307مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد )  :364نکته  
 شود. اجرا مقام قضایی  با حضورو   به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد، باید کق.آ.د.( 302ماده )
 تر باشد. چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم  :365نکته 
روز    :366نکته   بازرسی منزل در  و  انجام می می   به عملتفتیش  بازپرس دالیل    ضرورت شود که  آید و در صورتی هنگام شب  اقتضاء کند. 

 یابد. و در صورت امکان، خود در محل حضور می  کندضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می 
 روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.  :367نکته 
آن    برایباشد و موضوعی که تفتیش    موردیورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید    برایدستور مقام قضایی    :368نکته  

 به صراحت مشخص شود.  هاآن  ینشانگیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و  صورت می
ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به    : 369نکته  

 کنند.  چهار ساعت به مقام قضایی اعالموامضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست 
 سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.  1ماه تا   3قبل موجب محکومیت به ه تتخلف از رعایت مفاد حکم مقرر در نک   :370نکته 
د حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن  ارشتفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا  :371نکته 

 آید. عمل میان و ساکنان و مجاوران آن به و مراعات حرمت متصرف ی مورد بازرسرعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل 
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، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل  فوریتهرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت    :372نکته  
 شود. آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می عمل می محل به 

دخ  :373نکته   کیفری  امر  در  که  اشخاصی  حضور  حضور  بازپرس  چنانچه  اما  است؛  متصرف  اجازه  به  منوط  بازرسی  هنگام  در  هستند  یل 
 شوند. تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می برای اشخاصی را 

این دستور از نیروی    یاجرا   برای تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و  در صورت ضرورت، بازپرس می   :374نکته  
صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در  انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این 

 حکم ضابط دادگستری است. 
از  مورد   اشیاء   یا   و  مکان  و   منزل  متصرف  که  درصورتی   :375نکته   بازپرس می   خودداری   بسته   اشیاء   و  ها محل  کردن  باز   بازرسی،    تواندکند، 
 شود.  گردد، خودداریخسارت می  ورود موجب که اقداماتی  از باید  امکان حد تا  بدهد، اما  را  هاآن  بازگشایی دستور 
  برائت   حکم  یا   و  تعقیب   موقوفی   یا   منع   قطعی، قرار   تصمیم   موجب  به  و   شود   وارد  مادی   خسارت نکته قبل،    یاجرا   در   که   درصورتی  : 376نکته  

شود،   منجر  متهم محکومیت مجرمیت یا  قرار صدور به  موضوع اگر نباشد، حتی  مجرم شخص  کننده امتناع که  مواردی در  ، همچنین صادر شود
  به   و  کندخسارت می  جبران  صورت، دولت  نی ا   ر د  که   شود  محرز  مأموران  سایر  یا  بازپرس  تقصیر   آنکه   است، مگر  خسارت  جبران  مسؤول  دولت

 نماید. مراجعه می مقصر مأموران یا   و بازپرس
اوراق، نوشته   :377نکته   به متهم،   ها از  اشیاء متعلق  ارائه    و سایر  تحقیق  به شهود  لزوم  به جرم است تحصیل و در صورت  راجع  آنچه  فقط 

 شود.می
مضمون   با احتیاط رفتار کند، موجب افشا ها و اشیاء متعلق به متهمبازپرس مکلف است در خصوص نکته قبل در مورد سایر نوشته  :378نکته 

 شود.اسرار محکوم می  صورت وی به جرم افشابا جرم نشود، در غیر این  هاآن و محتوای غیرمرتبط 
قب جرم،    ادوات  و  آالت  :379نکته   اسناد  یلاز    و  آیددست می  به  بازرسی  حین  که  اشیائی  تمامی  و  تقلبی  ساختگی، سکه  مدارک  و  اسلحه، 
  مناسب  مکان یا در لفاف گردد. آنگاهگذاری می شماره  و توصیف  صورتمجلس در   هریک و شودباشد، توقیف می  متهم اقرار جرم یا کشف با  مرتبط

 شود.داده می  هاآن متصرف  یا  صاحب  به اشیاء  آن مشخصات ذکر بر  مشتمل  رسیدی  و نگهداری 
 گردد.شود، نگهداری می تعیین می   منظور این برای  دادگستری طرف  از که مناسبی محل در آن وضعیت به  توجه با  شدهیف توق  مال :380نکته 
  سه  ظرف که است اینامه یین آ موجب است، به قضاییه قوه اعتبارات محل از که مربوط هایهزینه  پرداخت و اموال نگهداری شیوه :381نکته 

 رسد. قضاییه می  قوه   رییس تصویب   به و شودتهیه می یدادگستر   یروز   توسط ق.آ.د.ک شدنجرا اال الزم تاریخ  از ماه
بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا    :382نکته  

استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در    برایوسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا  
 کند.را تعیین می  هاآنموال یا اشیاء دادگاه تکلیف مورد ضبط این ا 

زیر، دستور رد اموال و اشیاء مذکور را    شرایطنفع و با رعایت  بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی :  383نکته  
 صادر کند: 

 . الزم نباشدوجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی  -الف
 باشد.  بالمعارضاشیاء و اموال  -ب
 از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.  -پ

، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده  رأیدر تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور    :384نکته  
 تعیین تکلیف کند. 

قرار    هرچندتواند طبق مقررات اعتراض کند،  متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع دو نکته قبل، می   :385نکته  
یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری   به تصمیم بازپرس، دادگاه و  نباشد  اعتراضقابل بازپرس  این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت  . در 

 ادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است. نسبت به تصمیم د
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  دادرسی  برای   هم   مال   حفظ   و   شود   آن   قیمت  فاحش  کسر  یا   خرابی   موجب   یا   و است   نامتناسب  هزینه   مستلزم   آن  نگهداری  که  مالی   : 386نکته  
  دادستان   موافقت  و   بازپرس   تقاضای   مورد، به   مالک، حسب   به  دسترسی   عدم   در صورت   الفسادسریع   و   شدنی  ضایع  اموال  همچنین   و   نباشد  الزم

 شود.نگهداری می  امانت عنوان به  دادگستری  صندوق در نهائی  تکلیف تعیین  تا  حاصل شود. وجه می فروخته روز  قیمت  به دادگاه دستور  یا و
 است.  ممنوع توقیفی اموال از  استفاده و  غیرمجاز تصرف و دخالت  هرگونه :387نکته 
 دارد.   قرار خرید  اولویت در کند  پرداخت  را  قیمت مالکیت، همان مدعی  چنانچه :388نکته 
کشف    برایمربوط باشد یا    امنیت داخلی و خارجی کشورکنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به    :389نکته  
رییس کل  صورت با موافقت  . در این الزم تشخیص داده شود  ق.آ.د.ک  (302موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )جرائم  

 شود.و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می  دادگستری استان 
است و این اختیار    تأیید رییس قوه قضاییهمنوط به    ق.آ.د.ک (  307کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده )  :390نکته  

 . باشدنمی قابل تفویض به سایرین 
 شود. می عالی امنیت ملی تعیین  ی شورا و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه  شرایط  :391نکته 
دادگاه  :392نکته   به تشخیص  ارتباطات مخابراتی محکومان جز  که    کنترل  آن    رأی نخستین  نظر  قاضی  می  اجرا زیر  یا  احکام   یاجرا شود 

 ممنوع است. 
رییس  های بانکی اشخاص را با تأیید  کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب  برای  تواند در موارد ضروری، بازپرس می  :393نکته  

 کنترل کند.  قضایی حوزۀ 
آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم  عمل می تفتیش و بازرسی مراسالت پستی مربوط به متهم در مواردی به  :394نکته  

ستد. در صورت  خواهد، این مراسالت را توقیف کند و نزد او بفر و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می 
 کند.رساند و از وی کسب تکلیف میعدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطالع بازپرس می

را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس    هاآن پس از وصول مراسالت پستی مذکور در نکته قبل، بازپرس    :395نکته  
کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور  نماید یا در محل مناسب نگهداری میآن را پیوست پرونده می  کند و پس از امضای متهم،قید می 

با    هاآنشود. چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری  متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می  رسید به    اخذضرورت نداشته باشد، 
 شود. میکننده یا به صاحبش مسترد مرجع ارسال

گردد و  موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسالت محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می   :396نکته  
 رسد.شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسالت ضبط و مراتب به اطالع دادگاه میپس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می

های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها  ، مؤسسات دولتی، شرکت هان اها، سازممقامات و مأموران وزارتخانه   :397نکته  
هایی که شمول  ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاهنکای نظامی و انتظامی، بهانا، سازمهاآنهای وابسته به  و شرکت 

 هاآن مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطالعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به    هاآنقانون بر  
به   برای و  اسناد سری  قرار دهند، مگر در مورد  آنان  به درخواست مرجع قضایی در دسترس  امر کیفری الزم است،  این  تحقیق  کلی سری که 

 درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد. 
خالصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به    برای که عمل وی  متخلف از مقرره مذکور در نکته قبل، در صورتی :  398نکته  

 شود.سال محکوم میتا یک   سه ماهانفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از 
تواند اختیار خود را به رییس سازمان قضایی  قضاییه می ۀکلی سری مربوط به نیروهای مسلح رییس قودر خصوص اسناد سری و به  :399نکته 

 نیروهای مسلح تفویض کند. 
باز   :400نکته   به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد،  را  ادله مؤثر در کشف جرم مربوط  پرس  هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و 

، مستنکف به مجازات  هاآن استنکاف اشخاص مذکور از ارائه    در صورترا حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند.    هاآنتواند  می
می  برایمقرر   محکوم  محاکمه  از  متهم  صورتی خالصی  در  اما  قضایی  شود،  مقام  به  را  خود  ادله  باشند،  داشته  موجه  عذر  اشخاص  این  که 

 دهند. کننده ارائه می رسیدگی
 . یردقرار گدر خصوص نکته قبل نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی :  401نکته 
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 د.کنناسی را صادر میارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشهرگاه بازپرس رأسًا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام ک : 402نکته 
 ناس نسبت به آن الزم است به طور دقیق تعیین کند. ارشبازپرس باید موضوعی را که جلب نظر ک  :403نکته 
 کند.صالحیت در رشته مربوط انتخاب می  دارای ناسان رسمی دادگستری ارشناس را به قید قرعه از بین کارش بازپرس، ک : 404نکته 
 نظر، نظر اکثریت مالک عمل قرار گیرد. منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختالف ناسان، عده ارش در صورت تعدد ک :405نکته 
 ناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. ارش در خصوص نکته قبل اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که ک  :406نکته 
فاقد کاگر حوزه   : 407نکته   تعداد کافی کارشای  به  یا  نیست،    ناس ارشناس رسمی دادگستری است  یا در دسترس  و  ندارد  رسمی دادگستری 

 ناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.ارش تواند از میان کبازپرس می 
 کند. ، تعیین میپیش از ارجاع امرناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، ارشبازپرس دستمزد ک : 408نکته 
متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین    شدهیین تعناس معلوم شود که دستمزد  ارشک  هارنظراظهرگاه پس از    : 409نکته  

 دهد. و دستور وصول آن را می
 در هر حال دستمزد مزبور در نکته قبل نباید از تعرفه قانونی تجاوز نماید.  : 410نکته 
که به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد  ناسی است، مگر آن ارشانجام موضوع کناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به  ارشک  : 411نکته  

طور کتبی به بازپرس  ناسی، مراتب را به ارشناس باید پیش از اقدام به کارشصورت، کناس محسوب شود که در این ارش یا موضوع از موارد رد ک
 اعالم دارد. 

 ت. ناس همان جهات رد دادرس اسارشجهات رد ک : 412نکته 
 کند. نظر وی مشخص میاعالم  برایناس، مهلت معین را ارش بازپرس هنگام ارجاع موضوع به ک  :413نکته 
، با ذکر دلیل،  شدهانجام ی از اقدامات  ارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشدر مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، ک  :414نکته  

 مهلت را تمدید کند.  باریک   برای تواند رت، بازپرس می تقاضای تمدید مهلت کند که در این صو
 گردد.ناس و طرفین ابالغ میارش تمدید مهلت به ک  :415نکته 
 شود.ناس دیگری تعیین می ارشطور کتبی تقدیم دادگاه ننماید، کناس ظرف مدت معین نظر خود را به ارشهرگاه ک: 416نکته 
واصل شود، دادگاه به آن ترتیب    به دادگاهناس  ارشدیگر نظر ک  ناس ارش در خصوص نکته قبل چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به ک  :417نکته  
 دارد.ناس را به مرجع صالحیتدار اعالم میارش دهد. در هر حال دادگاه تخلف کاثر می
 کند.آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید می عمل میشفاهی به ناس به صورت کتبی یا ارشهای الزم را از کبازپرس پرسش  : 418نکته 
بازپرس در کشف حقیقتدر صورتی :  419نکته   از نظر  بازپرس ارشباشد، ک  اهمیت داشته  که بعضی موارد  به درخواست  در    ناس مکلف است 

 . اظهارنظر کند هاآن مورد
ناسی، نظر خود را  ارش در قرار ک  شدهیین تعشود که ظرف مهلت  ناس اخطار می ارش جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به ک:  420نکته  

 تقدیم کند. 
 شود. ناس به طرفین ابالغ میارشمراتب وصول نظر ک: 421نکته 
طور کتبی  ناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به ارش هفته از تاریخ ابالغ، جهت مالحظه نظر کتوانند ظرف یک طرفین می  : 422نکته  

 اعالم کنند. 
ناس را با  ارشتوانند مخالفت خود با نظریه کناسی حق حضور دارند، میارشقرار ک  یاجرا شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام    :423نکته  

 شود. ذکر دلیل اعالم کنند. این امر در صورتمجلس قید می
ناس  ارشناس، بازپرس موارد الزم را در صورتمجلس درج و به کارشتوضیح از ک  اخذناسی یا ضرورت  ارشدر صورت نقص نظریه ک  : 424نکته  

 نماید. اداء توضیح دعوت می  برای کند و او را اعالم می
 شود. ناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب میارشکه کدر خصوص نکته قبل درصورتی: 425نکته 
قرار را به همان    یاجرا ناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و  ارشتوضیحات، بازپرس نظریه ک  ذ اخهرگاه پس از    : 426نکته  

 کند. ناس دیگر محول میارشناس یا کارشک
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امضای نظریه  ناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا  ارشاگر یکی از ک:  427نکته  
ناسان دیگر  ارش ناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء، باید از طرف کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت مالک عمل است. عدم حضور کارشک

 صورتمجلس شود. 
ک  :428نکته   نظریه  کارش هرگاه  تعدد  صورت  در  یا  باشد  تردید  محل  بازپرس،  نظر  به  اختالارشناس  آنان  نظر  بین  بازپرس  ناسان،  باشد،  ف 

ناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال  ارش ناس یا کارش عمل آورد، یا نظریه کناسان دعوت به ارشتواند تا دو بار دیگر از سایر کمی
 و نظر او را استعالم کند. 

ناس را به  ارشنداشته باشد، بازپرس نظر کناسی مطابقت  ارش ناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشکه نظر کدر صورتی   :429نکته  
 دهد.ناس دیگر ارجاع میارش کند و موضوع را به کنحو مستدل رد می 

ناس مطالبه جبران  ارشتواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کناس متضرر گردد، می ارشهرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف ک  :430نکته  
 خسارت کند. 

 توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.   برایبازپرس نباید بدون دلیل کافی    :431نکته 
 است.  محکومیت انتظامی تا درجه چهار تخلف از مقررات نکته قبل موجب :  432نکته 
 آید. عمل میاحضار متهم به وسیله احضاریه به : 433نکته 
تنظیم می   :434نکته   ابالغ میشود کاحضاریه در دو نسخه  به متهم  از آن  ابالغ  ه یک نسخه  به مأمور  امضاء،  از  دیگر پس  گردد و نسخه 

 شود. مسترد می
شود و  در احضاریه، نام، نام خانوادگی و نام پدر احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می :435نکته 

 رسد.به امضای مقام قضایی می 
اقتضاء کند، علت احضار ذکر    عفت یا امنیت عمومی ،  حیثیت اجتماعی متهمی که به تشخیص مرجع قضایی،  جرایمدر    : 436نکته  

 اطالع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.   برایتواند  ، اما متهم میشودنمی 
 باشد.  کمتر از پنج روزنباید فاصله میان ابالغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس   :437نکته 
 شود.ابالغ احضاریه توسط مأموران ابالغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می  :438نکته 
 کند.سواد باشد، مأمور ابالغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم میهرگاه شخص احضار شده بی  :439نکته 
اقدامات    :440نکته   نباشد و  اقامت متهم ممکن  نبودن محل  به لحاظ معلوم  به نتیجه نرسد و    برای هرگاه ابالغ احضاریه  دستیابی به متهم 

گهی در یکی از روزنامه  یک نوبتابالغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار   با ذکر  آ های کثیراالنتشار کشوری یا محلی و 
گهی، احضار می ماهیک لت عنوان اتهام و مه  صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار  شود. در این از تاریخ نشر آ

 کند. عقیده می
گهی موضوع  جرایمدر    : 441نکته   اتهام در آ اقتضاء کند، عنوان  امنیت عمومی  یا  به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت  ی که 

 شود.ی نکته قبل ذکر نم
 . واگذار کند خصوصی بخش به  را  قضایی   اوراق ابالغ  تواند قضاییه می قوه : 442نکته 
 گیرد.سایر ترتیبات و قواعد ابالغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می  : 443نکته 
 شود: محسوب می موجه  عذر  زیر   کند. جهات  اعالم  را  خود  موجه عذر باید  نتواند  اگر و شود  حاضر مقرر موعد  در  است مکلف متهم  : 444نکته 

 شود.  حضور  از مانع  که ایگونه  به  احضاریه  رسیدن دیر   یا  نرسیدن -الف
 شود.  حضور از  مانع  که وی  اوالد  یا   والدین، همسر سخت بیماری   و متهم  بیماری -ب
 شود.  فوت دوم از طبقه  سوم درجه  تا اقربا  از یکی یا   همسر -پ
 گردد.  تردد امکان عدم  موجب که زلزله  و سیل مانند قهری حوادث بروز   و واگیردار های بیماری  یل از قب مهم حوادث به ابتال -ت
 باشد.  حبس یا  توقیف   در متهم -ث
 شود. می محسوب  موجه  عذر   بازپرس  تشخیص  به  عرفاً  که مواردی  سایر -ج
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  را   وی  موافقت  و  سازد  مطلع  خود  حضور  عدم  علت  از  را   ، بازپرسشدهیین تع  موعد  از  پیش  یکبار  برای  تواندمی  موارد، متهم   سایر  در  :445نکته  
 . کند ید تمد را  مهلت  روز سه  تا تحقیقات،   در  تأخیر   عدم در صورت تواندمورد، بازپرس می این  در  که  نماید اخذ

 شود. متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعالم نکند، به دستور بازپرس جلب می  : 446نکته 
  برای شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط    ابالغ قانونی که احضاریه،  در صورتی   : 447نکته  

 نماید. دیگر احضار می  باریک 
 که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: تواند بدون آن در موارد زیر بازپرس می : 448نکته 

 است.  حبس ابدو یا  قطع عضو ، سلب حیات هاآنی که مجازات قانونی جرایمدر مورد  -الف
 شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.  برای هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس  -ب
 یا مخفی شدن متهم برود.   فراریا  تبانی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم در صورتی درجه پنج و باالتر در مورد جرائم تعزیری  -پ
 متهم باشند.  جرائم علیه امنیت داخلی و خارجیو  یافتهسازمان جرائم  در مورد اشخاصی که به  -ت

به   : 449نکته   جلب  برگه  موجب  به  متهم  می جلب  علت  عمل  و  متهم  مشخصات  حاوی  که  جلب  برگه  مضمون  توسط  آید.  باید  است  جلب 
 بازپرس امضاء و به متهم ابالغ شود.

کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را  مأمور جلب پس از ابالغ برگه جلب، متهم را دعوت می  :450نکته  
 وران کمک بخواهد.تواند از سایر مأمنماید و در صورت نیاز می الحفظ نزد بازپرس حاضر میجلب و تحت 

 وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. آید و در همان روز به  به عملجلب متهم به استثناء موارد ضروری باید در روز  :451نکته 
است.    : 452نکته   بازپرس  نظر  با  متهم  فرار  احتمال  و  ارتکاب جرم  کیفیت  متهم،  اهمیت جرم، وضعیت  به  توجه  با  موارد ضرورت  تشخیص 

 کند.بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می 
اعتبار در اختیار ضدر صورتی  :453نکته   با تعیین مدت  برگه جلب  باشد،  بازپرس محرز  به نظر  ابطان دادگستری قرار  که متواری بودن متهم 

 گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. می
 کنند.  ارششده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزچنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین  :454نکته 
ن در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی  مدت معی  برایتواند برگه جلب را  در صورت ضرورت، بازپرس می:  455نکته  

 مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند. 
  اخذ که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی در صورتی  :456نکته 
 کنند. 

مکلفند متهم جلب شده را بالفاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی  ضابطان دادگستری    :457نکته  
نده  جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرو

 متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد. درج شود. به هر حال مدت نگهداری 
در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی    :458نکته  

 کند.شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مینماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با اتخاذ می 
دهد،  هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می   : 459نکته  

عمل  رود و تحقیقات الزم را به مینتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او  
 آورد.می

او را از    منع خروج  دستورتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم،  تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می  : 460نکته  
یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا    است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و  قابل تمدیدو    ماه، شش کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور

شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج  منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بالفاصله به مراجع مربوط اطالع داده می 
 توانند مانع از خروج شوند. خود منتفی است و مراجع مربوط نمیمنقضی شود این دستور خودبه 

ف است بالفاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و  بازپرس مکل  : 461نکته  
 نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، مبادرت به تحقیق نماید. چهار ساعت از زمان تحت
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ا   : 462نکته   امتناع وی  یا  بازپرس  یا عذر موجه  در صورت غیبت  قبل  نکته  انجام در خصوص  دادستان  قانونی،  به دالیل  تحقیقات    ز شروع 
 کند.تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می 

آنتحت   :463نکته   بدون  ساعت،  چهار  و  بیست  از  بیش  متهم  دادن  قرار  شود،  نظر  تکلیف  تعیین  یا  شروع  او  از  تحقیق  بازداشت  که 
 شود.محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می غیرقانونی 

این   داشته   خود  همراه  دادگستری  وکیل   نفر  ، یکمقدماتی  تحقیقات   مرحله  در   تواندمتهم می   : 464نکته    شروع  از   پیش  باید   حق  باشد. 
 شود.  تفهیم و ابالغ متهم به  بازپرس   توسط تحقیق 
 شود.  ابالغ او به  و قید  احضاریه برگه برخورداری از وکیل باید در   حق شود احضار  متهم چنانچه : 465نکته 
  از   دفاع  و  حقیقت  کشف  برای  که  را   آن، مطالبی  دالیل  و  اتهام  از  اطالع  کسب  در مرحله تحقیقات مقدماتی با  تواندمتهم می   وکیل  :466نکته  
 شود. نوشته می صورتمجلس  در وکیل  . اظهاراتاظهار کندبداند،   الزم  قانون یاجرا  یا  متهم 

 شود. می تحقیقات اعتباری بی  موجب متهم  به  حق  این تفهیم  عدم  یا  وکیل داشتن همراه حق  سلب : 467نکته 
  مقدماتی   تحقیقات  در مرحله  وکیل   معرفی  به  اقدام  متهم   است، چنانچه  ابد  حبس   یا  حیات   سلب   آن  مجازات  که  یجرایم  در   :468نکته  

 کند.می انتخاب تسخیری  وکیل  وی  برایدر این مرحله  ننماید، بازپرس
یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا    :469نکته   چنانچه بازپرس، مطالعه 

 کند.را صادر می  هاآنباشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به  علیه امنیت داخلی یا خارجی کشورموضوع از جرائم 
یا وکیل وی ابالغ می  حضوریدر نکته قبل،  قرار عدم دسترسی مذکور    :470نکته   در دادگاه    اعتراضقابل   سه روزشود و ظرف  به متهم 

 . است یدادگاه قطع یم تصمگیری کند.  به اعتراض رسیدگی و تصمیم  العاده وقت فوقدر صالح است. دادگاه مکلف است 
االمکان به صورت  در دادسرا حتی   هاآن که به    قابل گذشتاست مگر در جرائم    انفرادی و    غیرعلنیتحقیق از شاکی و متهم    :471نکته  

 شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید. رسیدگی می ترافعی 
نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه  اقامت خود اعالم می  برای کند محلی را که  بازپرس در ابتدا تحقیق به متهم تفهیم می :472نکته  

ها و سایر اوراق  صورت، احضاریه   ای که ابالغ ممکن باشد اعالم کند و در غیر اینمحل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه 
 . شودقبلی فرستاده می  شدهاعالم قضایی به محل اقامت 

گونه   : 473نکته   به  تعلل  و  تأخیر  منظور  به  اقامت  محل  محل  تغییر  همان  در  اوراق  تمام  و  نیست  پذیرفته  باشد،  دشوار  اوراق  ابالغ  که  ای 
 شود.قبلی ابالغ می  شدهاعالم
 کند. تشخیص تغییر محل به منظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می :  474نکته 
کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله  به حقوق متهم به وی اعالم می  با توجهزپرس پیش از شروع به تحقیق با  :475نکته 

تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می کند و به او اعالم میآن را به شکل صریح به او تفهیم می
 کند. و آنگاه شروع به پرسش میفراهم سازد 

باشد.  پرسش  :476نکته   اتهام و در محدوده آن  با  باید مفید، روشن، مرتبط  تلق ها  اجبار متهم ممنوع    ینیپرسش  و  اکراه  اغفال،  با  یا همراه 
 است.
 است.  چهار محکومیت انتظامی تا درجه تخلف از مقررات نکته قبل موجب :  477نکته 
 تواند در صورت طرح سؤاالت تلقینی یا سایر موارد خالف قانون به بازپرس تذکر دهد. وکیل متهم می   :478نکته 
 شود. تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میمتهم می  :479نکته 
مواجهه حضوری  :480نکته   موارد  در  جز  میبازپرس  تحقیق  انفرادی  نحو  به  متهمان  از  و ،  مذاکره  در  داخل  یکدیگر  با  نباید  متهمان  کند. 

 مواضعه شوند. 
یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت  پاسخ پرسش   : 481نکته   اثر انگشت او برسد. متهم    برای ها باید بدون تغییر، تبدیل و  یا  متهم به امضاء 

 که نخواهد از این حق استفاده کند. ننویسد، مگر آباسواد خودش پاسخ را می 
  از   وثوق  مورد  نیست، مترجم  فارسی  زبان  به  گفتن  سخن  به  قادر  که  مطلعی  و  خصوصی، متهم، شاهد  شاکی، مدعی  برای  بازپرس   :482نکته  

 کند.تعیین می  دیگری وثوق  مورد  رسمی، مترجم مترجم  به  دسترسی عدم  در صورت  و رسمی  مترجمان  بین 
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  وثوق   مورد  مترجم   ترجمه  پذیرش  عدم   سبب  سوگند   اتیان  کند. عدم  رعایت   را   امانتداری   و  راستگویی  که  کند  یاد  سوگند  باید  مترجم  :483نکته  
 نیست. 
شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان    برای بازپرس    : 484نکته  

انتخاب می  به عنوان مترجم  دارد،  دیگر  فنی  یا وسایل  اشاره  از طریق  را  را  مقصود  امانتداری  و  راستگویی  یاد کند که  باید سوگند  کند. مترجم 
 رعایت کند. 

 طور کتبی پاسخ دهند. نویسد تا به آنان می برای نچه افراد مذکور در فوق قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را چنا : 485نکته 
  و   او  نزدیکان  از   را   الزم  است، تحقیقات   بوده  مجنون  جرم   ارتکاب   هنگام  متهم  دهد   احتمال   تحقیقاتن  جریا  در  بازپرس   هرگاه   : 486نکته  

پرونده  احراز  با  و  کندتحصیل می  را   قانونی  پزشکی  آورد، نظریهمی عمل    به  مطلعان  سایر دادستان    نزد  تعقیب  موقوفی  قرار  صدور  با  را   جنون، 
صورتفرستد.  می چنانچه   نظر   با   دادستان   موافقت   در  حسب  بر   بنا   مجنون   شخص  باشد   داشته   استمرار   جنون  بازپرس،    دستور  ضرورت، 

 شود. منتقل می پزشکی آموزش و  بهداشت، درمان وزارت  و بهزیستی  سازمان درمان و  نگهداری  مخصوص مراکز به  دادستان 
  مقام   دستور  از   امتناع  مجازات  دادستان، به   دستور  ی اجرا   از  امتناع  صورت   در  و  باشند پذیرش می   به   در فوق مکلف  مذکور  مراکز:  487نکته  

 شوند. می محکوم  اسالمی مجازات قانون  مطابق قضایی
است و همچنین    تعزیر درجه چهار و باالتر و یا    حبس ابد ،  قطع عضو ،  سلب حیات   ها آنی که مجازات قانونی  جرایمدر    : 488نکته  

از آن است، بازپرس مکلف است در حین    بیشعلیه یا  مجنی  ثلث دیه کامل   ها آنعلیه تمامیت جسمانی که میزان دیه    عمدی   در جنایات
 متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. تشکیل پرونده شخصیتتور انجام تحقیقات، دس

 گردد، حاوی مطالب زیر است: پرونده شخصیت که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می   :489نکته 
 مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛  ارشگز -الف

 .یپزشک روانپزشکی و  ارشگز -ب
  از   تحقیق   یا  حضور  که  ذیربط، شخصی  مقامات  اعالم   حسب  یا   و  متهم   تقاضای  به   یا  شاکی  معرفی  با   یا   خود   تشخیص   به  بازپرس   : 490نکته  

 کند. احضار می برابر مقرراتدهد،  تشخیص ضروری   موضوع شدن روشن  برای را  وی
  داشته   موجهی  عذر   که   درصورتی   اما؛  شودمی  جلب   باشد   نداشته   موجهی   عذر   حضور خود   عدم   برای   مطلع  یا   شاهد   که   درصورتی   : 491نکته  

 شود. جلب می حضور عدم صورت در و احضار بپذیرد، مجدداً   را  عذر آن بازپرس  و  باشد
مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق  که شاهد یا  در صورتی   : 492نکته  

فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر  
 بفرستد. 

 است.  غیرعلنیلعان قبل از رسیدگی در دادگاه،  تحقیق و بازجویی از شهود و مط  :493نکته 
کند و به  کند و منشی اطالعات ایشان را ثبت میبازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می  : 494نکته  

می آنان  انگشت  اثر  یا  آنان  امضاء  مواجهه  یا  ضرورت  موارد  در  مطلعان  و  شهود  از  مجدد  تحقیق  در  رساند.  باید  ضرورت  دلیل  است.  بالمانع 
 صورتمجلس قید شود. 

کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت  پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می  :495نکته  
 نماید. تقدم و تأخر صالح بداند تحقیق می

کند و نام، نام خانوادگی،  مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می   بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و  : 496نکته  
)ایمیل(، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه    نگاریامپ نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیالت، مذهب، محل اقامت،  
 کند.نماید و در صورتمجلس قید مید یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال میقرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاه

کنم که جز به راستی  کند: »به خداوند متعال سوگند یاد میشاهد و مطلع پیش از اظهار اطالعات خود به این شرح سوگند یاد می   :497نکته  
 چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم«. 

  بیشتر   اطالع  ی را برا   او  سوگند، اظهارات  کردن  یاد  نباشد، بدون  شهادت  شرایط  واجد  مطلع   یا  شاهد   که   صورتی  در  ندتوا بازپرس می   : 498نکته  
 کند.  استماع
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قید می   :499نکته   قرائت میاظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس  یا مطلع  شود، سپس متن آن  انگشت شاهد  اثر  یا  امضاء  به  و  گردد 
شود و  امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از اداء شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید میرسد و چنانچه از  می

 رسد. تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی می
 بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند. بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا اداء شهادت را  :500نکته 
تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در    :501نکته  

 وقت دیگر احضار شود.  برای مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم 
  آنان   اظهارات  استماع   باشد، اما  داشته   وجود  آنان   خانواده  یا   و   مطلع  یا   شاهد   برای   مالی   ضرر   یا  و   حیثیتی  یا   جانی  خطر   بیم  هرگاه  : 502نکته  

 کند: می اتخاذ  را  زیر پرونده، تدابیر   در علت  ذکر  با و مطلع  یا  شاهد از یت منظور حما به  باشد، بازپرس  ضروری 
 متهم؛  یا  شاکی با  مطلع  یا شاهد  بین   حضوری مواجهه عدم -الف

 مطلع؛  یا  شاهد فعالیت یا  سکونت  محل و خانوادگی هویت، مشخصات به  مربوط اطالعات افشاء عدم -ب
 دور.  راه از  ارتباطل وسای با  دادسرا  از  در خارج مطلع یا شاهد  اظهارات استماع -پ

  شناسایی  احتمال  بر  شواهد، مبنی   یا   قرائن   وجود  یا   و   شاکی  یا   متهمان   یا   متهم  توسط  مورد  حسب  مطلع   یا شاهد شناسایی   در صورت   :503نکته  
  تغییر   یا  روحی  و  جسمی  سالمت   از   حفاظت  برای   آموزش   قبیل  از  را   الزم  مطلع، تدابیر  یا  شاهد  درخواست  به   آنان، بازپرس  برای   خطر  بیم   وجود  و

 کند. اتخاذ می آنان مکان
حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود،   برایکه شاهد یا مطلع در صورتی  :504نکته 

کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر  ای که قوه قضاییه اعالم میبازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه 
و  ارشک تعیین  دادگستری می ناس  در صندوق  آن  تودیع  به  را مکلف  را  شاکی  پرداخت هزینه  توانایی  بازپرس  تشخیص  به  نماید. هرگاه شاکی، 

هزینه  باشد،  بازپرس  طرف  از  احضار  یا  مینداشته  پرداخت  قضاییه  قوه  مصوب  اعتبارات  محل  از  مذکور  جرائم  های  در  هرگاه  قابل  شود. 
از جانب    شدهی معرفهای مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین  خت هزینه ، شاکی با وجود مالئت از پردا گذشت 

نمی  عمل  به  جرائم  ؛  آیدوی  در  گذشتاما  قابل  هزینه غیر  باز ،  دستور  به  مذکور  پرداخت  های  قضاییه  قوه  مصوب  اعتبارات  محل  از  پرس 
 شود.های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می ، هزینه اشد مطلع باحضار شاهد یا  یمتهم متقاضهرگاه  .شودمی

که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا  در صورتی :  505نکته  
 کند. یابد و مبادرت به تحقیق میبازپرس در محل حضور میچند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، 

جبران ضرر و   برایدیده  منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه به    :506نکته  
 : کندصورت وجود دالیل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق الزم، در زیان وی، باز 

 التزام به حضور با قول شرف؛ -الف
 التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ -ب
 التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛  -پ
 قضایی با تعیین وجه التزام؛ التزام به عدم خروج از حوزه   -ت
 صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ای خود به التزام به معرفی نوبه  -ث
تعهد پرداخت از محل حقوق    اخذمتهم و پس از    با موافقتالتزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام    -ج
 ن از سوی سازمان مربوط؛ آنا
التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون  با موافقت متهم با تعیین وجه   شدهیین تع التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت    -چ

 نظارت با این تجهیزات؛ 
 الکفاله؛ کفیل با تعیین وجه  اخذ -ح
 ؛ مال منقول یا غیرمنقول، نامه بانکیضمانت ،  وجه نقدوثیقه اعم از   اخذ -خ
 مقرر قانونی.  شرایطبازداشت موقت با رعایت  -د

 شود.در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند )الف( در فوق، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می :507نکته 
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 شود.مندرج در بندهای )ب(، )پ(، )ت( و )ث( فوق، قرار کفالت صادر می  در صورت امتناع از پذیرش قرارهای  :508نکته 
 در مورد بندهای )پ( و )ت( فوق، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. :509نکته 
، صدور قرار  پذیر باشددیده به طریق دیگر امکاندر صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه   غیرعمدیدر جرائم    :510نکته  

 . نیستجایز  وثیقه و کفالت 
واحد صادر می  برای   : 511نکته   تأمین  قرار  متهم،  متعدد  آن اتهامات  ذاتی دادگاهشود، مگر  در صالحیت  ارتکابی  به جرائم  رسیدگی  های  که 

 شود. اتهامات موضوع صالحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می برایباشد که در این صورت   مختلف
دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از  الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه مبلغ وجه التزام، وجه  :512نکته  

 کند.قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ 
که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم  در صورتی   :513نکته  

 تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند. می
 الکفاله محل تردید نباشد. پرداخت وجه برایشود که مالئت او به تشخیص بازپرس شخصی پذیرفته می  کفالت :514نکته 
رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی  دادستان می   به نظر چنانچه بازپرس مالئت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری    :515نکته  

 .بازپرس الزامی است برای ن تشخیص دادستاو در این باره اظهارنظر کند. 
 شود.صورت تأیید نظر بازپرس در عدم مالئت کفیل توسط دادستان مراتب در پرونده درج می در  :516نکته 
 .بالمانع استبا رعایت مقررات این ماده اشخاص حقوقی پذیرش کفالت  :517نکته 
شود. تخلف از این مورد  گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میدر صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه   :518نکته  

 است. محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال موجب 
یا کفالت، قرار صادر می  در مورد بازپرس    :519نکته   یا  قبول وثیقه  از امضای کفیل  را امضاء میوثیقه نماید و پس  با  گذار، خود نیز آن  کند و 

 دهد.گذار، تصویر قرار را به آنان می درخواست کفیل یا وثیقه 
یا وثیقه   : 520نکته   به کفیل  یا وثیقه،  گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم  بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت 

 شود.الکفاله وصول یا وثیقه ضبط می گذار، وجه ی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه حضور او بدون عذر موجه و عدم معرف
قرار تأمین باید فوری به متهم ابالغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در    :521نکته  

 شود.برگه اعزام درج می 
گردد؛ اما در صورت  شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میقرار کفالت یا وثیقه صادر می متهمی که در مورد او :522نکته 

می متهم  مدت  بازداشت،  تا  روزتواند  نسبت    ده  بازپرس،  قرار  ابالغ  تاریخ  بهاز  منتهی  قرار  اصل  یا  به  کفیل  پذیرش  عدم  یا  وثیقه    بازداشت 
 اعتراض کند. 

یافتن کفیل   برای منظور دسترسی متهم به افرادی که وی  صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات الزم را به مرجع  :  523نکته  
  شرایط وجود    در صورتکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد،  گذار معرفی مییا وثیقه 

 قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند. 
و    اخذ یدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم  دهنده، رسمراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل   : 524نکته  

 کند.به بازپرس تسلیم می 
تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه  گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میکفیل یا وثیقه   :525نکته  

مرجع مزبور مکلف است بالفاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم  خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند.  
 نماید. 
وثیقه   :526نکته   یا  نیز، کفیل  باشد  بازداشت  از سوی سایر مراجع  به علت دیگری  را درخواست  گذار میدر مواردی که متهم  اعزام وی  تواند 
 نماید. 
حکم ضرورت دارد، ممنوع    یاجرا تحقیقات، دادرسی و یا    برای در موردی که حضور متهم    گذار جز خواستن متهم از کفیل یا وثیقه   : 527نکته  
 است.
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 است. محکومیت انتظامی تا درجه چهار تخلف از مقررات مذکور در نکته قبل موجب  :528نکته 
شود و  او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش الزم باشد، احضار می   برای متهمی که    :529نکته  

و یا از وثیقه    اخذ به دستور دادستان    شدهیین تعهرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابالغ واقعی اخطاریه، وجه التزام  
 شود. بط میمعادل وجه قرار ض شدهسپرده
گذار اخطار  او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه   برایدر خصوص نکته قبل چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری    :530نکته  

ظرف  می که  ماه شود  به    یک  متهم،  تحویل  عدم  و  اخطاریه  واقعی  ابالغ  در صورت  دهد.  تحویل  را  دادستانمتهم  مورد،  دستور  ، حسب 
احکام کیفری و    یاجرا در    ئیه اجرا بدون صدور  شود. دستور دادستان پس از قطعیت،  و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می   اخذالکفاله  وجه

 شود.می اجرا احکام مدنی  یاجرا مطابق مقررات 
 شود. گذار مسترد میدستور، به وثیقه  یاجرا های ضروری مربوط به مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه  :531نکته 
گذار به منظور عدم امکان ابالغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به  هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه  :532نکته 

  کننده کفالت یا وثیقه اعالم نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابالغ واقعی را دشوار مرجع قبول 
 الکفاله و یا وجه التزام کافی است.وجه اخذ ضبط وثیقه،  برای اخطاریه  ابالغ قانونیکرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، 

شود که امکان وصول آن از  الکفاله کسر میله، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجهدیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم   :533نکته  
 .نداشته باشدحاضر ننموده و عذر موجهی هم  طبق مقرراتوی را  همگذار یا کفیل علیه حاضر نشود و وثیقه میسر نباشد و محکوم بیمه 

تأمین    : 534نکته    قرار  حضور  صادرشدهچنانچه  عدم  صورت  در  باشد،  کرده  وثیقه  ایداع  خود  متهم  یا  باشد  التزام  وجه  تأدیه  متضمن   ،
له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت  دیه و ضرر و زیان محکوم   اخذعلیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، عالوه بر  محکوم

وثیقه، در صورت حضور و عجوصول می در مورد قرار  و  پرداخت، محکومیت شود  از  تأمین  ز  از محل  دین  با لحاظ مستثنیات    اخذ های فوق، 
 شود.می

و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع    قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی استگذار،  کفیل یا وثیقه   فوت در صورت    :535نکته  
 ه یا ضبط وثیقه صادر شده باشد. الکفالوجه اخذ که دستور وثیقه جدید اقدام کند، مگر آن 

الکفاله و یا ضبط وثیقه  وجه التزام، وجه  اخذاز تاریخ ابالغ دستور دادستان، درباره ده روز    توانند ظرفگذار میمتهم، کفیل و وثیقه   :536نکته  
 است. دادگاه کیفری دو اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض،  

 مذکور در فوق عبارتند از:  جهات اعتراض به دستور : 537نکته 
 الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.وجه التزام و وجه اخذهرگاه مدعی شوند در  -الف

 اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است. هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده -ب
م  -پ جهات  به  شوند  مدعی  )هرگاه  ماده  در  وثیقه 178ذکور  و  کفیل  یا  شود  حاضر  نتوانسته  متهم  قانون،  این  جهات  (  آن  از  یکی  به  گذار 

 اند متهم را حاضر کنند. نتوانسته
 اند.هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده  -ت
 .نبوده استو در مهلت مقرر ممکن هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت ا -ث

 است.  قطعیدادگاه  رأیکند. و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می خارج از نوبت دادگاه در تمام موارد فوق، : 538نکته 
یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو    :539نکته   به دستور رییس  به اعتراض نسبت  شهرستان آن    ترینیک نزدمرجع رسیدگی 

 استان است.
صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان  در خصوص بند )ت( مذکور در فوق، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در    : 540نکته  

 کند.الکفاله حکم می التزام یا وجه ه از پرداخت وج
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بر  در صورتی :  541نکته   از صدور دستور دادستان مبنی  یا وجهوجه   اخذکه متهم پس  اتمام عملیات  التزام  از  یا ضبط وثیقه و پیش  الکفاله و 
حداکثر تا  یا ضبط    اخذگذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور  ئی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه اجرا 
این از وجه قرار را صادر می  چهارمیک  ایداع وثیقه کرده  کند. در  به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود  تأمین صادره  اعتبار قرار  صورت، 

  شد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت با
را درخواست کند،   ثالث، رفع مسؤولیت خود  اقدام کند. در صورتی که شخص  به تکمیل وجه قرار  را درخواست نکند، مکلف است نسبت  خود 

 کند.گذار جدید اقدام مید، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه متهم حسب مور 
از تاریخ ابالغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت   ده روزگذار یا کفیل، ظرف هرگاه متهم یا وثیقه : 542نکته 

 قوت خود باقی است. شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به واریز کند، ضبط انجام نمی 
بازداشت موقت جایز نیست،  :543نکته   زیر   صدور قرار  در مورد جرائم  به متهم    مگر  اتهام  توجه  بر  امارات کافی  و  قرائن  که دالیل، 

 داللت کند: 
قانونی  جرایم  -الف در جنایات   قطع عضو یا    حبس ابد،  سلب حیات   هاآنی که مجازات  که    عمدی  و  جنایاتی  تمامیت جسمانی،  علیه 

 از آن است. بیشعلیه یا کامل مجنی ثلث دیه هاآنمیزان دیه 
 است.  درجه چهار و باالتر جرائم تعزیری که  -ب
 . باالتر استو  درجه پنج هاآن که مجازات قانونی  کشورخارجی و  داخلی   علیه امنیتجرائم   -پ
وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام  اشخاص که به   براینمایی و ایجاد مزاحمت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت   -ت

 شود.
نباشد و    الذکرفوق که مشمول بند )ب(  سرقت، کالهبرداری، ارتشاء، اختالس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی   -ث

 علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد. به  سابقه محکومیت قطعی یک فقره   دارایمتهم 
  ق.آ.د.ک شدن    جرا اال موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ الزم   :544نکته  

 ملغی است.
 است:  یر ز   یطشرا از  بل، منوط به وجود یکیق در نکته مذکور  در مواردصدور قرار بازداشت موقت : 545نکته 

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
 سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. 

 آن جلوگیری کرد.بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از  -ب
 . بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد آزاد  -پ

قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار    :546نکته  
موقت،  می   بازداشت  معرفی  بازداشتگاه  به  قید  متهم  اعزام  برگه  در  آن  دلیل  شود،  بازداشت  تبانی،  از  جلوگیری  منظور  به  متهم  چنانچه  شود. 

 شود.می
طور  قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به  :547نکته 

 رس اعالم کند. کتبی به بازپ
دادگاه در این مورد که    رأی است و متهم تا صدور    دادگاه صالح هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختالف با    : 548نکته  

 شود. کند، بازداشت میروز تجاوز نمیحداکثر از ده 
بازداشت    رفع   متهم   از   فوری   دادستان   موافقت  با   نباشد، بازپرس   آن   ادامه  برای  دیگری   موجب   و   شود   مرتفع   بازداشت  علت   هرگاه   : 549نکته  

 است.  صالح دادگاه با  اختالف بازپرس، حل تصمیم  با دادستان مخالفت در صورت کند. می
بازپرس  تقاضا  بازپرس  از  را   آن  تبدیل  یا  بازداشت  قرار  فک   تواندبداند، می   مرتفع  را   بازداشت  موجبات  نیز   متهم  اگر  :550نکته     و   فوری  کند. 

 کند. اظهارنظر می متهم درخواست به   راجع مستدل طور  به  روز  پنج  ظرف حداکثر
مراتبالذکرفوق درخواست    رد  در صورت  :551نکته     آن  به  روز  ده   ظرف  تواندمتهم می  و  شودابالغ می  متهم  به   رد   قرار  و  ثبت  پرونده   در  ، 

 کند.  مطرح را  درخواست این  تواندمی  باریک  فقط ماه  هر در  کند. متهم  اعتراض
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به علت    یک ماهو در سایر جرائم تا    دو ماه تا    ق.آ.د.ک (  302هرگاه در جرائم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ):  552نکته  
یا تخفیف قرا  به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک  او منتهی  اتهامی  پرونده  بماند و  تأمین، متهم در بازداشت  ر  صدور قرار 

تواند از  می  شود. متهم بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابالغ می   برایتأمین است. اگر علل موجهی  
 از تاریخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض کند. ده روز این تصمیم ظرف 

انجام می  :553نکته   به موافقت دادستان  نیاز  یا تخفیف قرار بدون  تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت  فک  به  تأمین باید  ابقاء  شود و 
 دادستان، حل اختالف با دادگاه صالح است. 

ت  : 554نکته   دادگاه صالح  فک،  با  اختالف  دادستان، حل  و در صورت مخالفت  برسد  تأیید دادستان  به  باید  بازداشت موقت،  ابقاء  یا  خفیف، 
 است.
اعمال می   :555نکته   یا هر یک ماه مراتب مذکور در فوق  یابد، حسب مورد، هر دو ماه  ادامه  بازداشت متهم  به هر حال، مدت  هرگاه  شود. 

و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب    آن جرم تجاوز کند  برای   قانون حداقل مجازات حبس مقرر در  از  بازداشت متهم نباید  
 کند. تجاوز نمی   سالیک و در سایر جرائم از  دو سالحیات مدت بازداشت موقت از 

نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را    :556نکته  
 شود.نیز شامل می 

 تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد. بازپرس می :557نکته 
 یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است. تشدید   :558نکته 
تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند.  دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می  :559نکته  

 کند. شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میف به دادگاه ارسال می رفع اختال برایهرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده 
تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف  پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می   :560نکته  

نیز می تقاضای فرجامتأمین کند. متهم  را درخواست کند.  تأمین  تخفیف  دادگاه صادرکننده  تواند  نیست که  از آن  مانع  به حکم،  خواهی نسبت 
 شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می 

 بار مطرح شود. تواند بیش از یک می تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در نکته قبل، در مورد تشدید یا تخفیف ن :561نکته 
 نماید. چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می  :562نکته 
نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به    اخذدر مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قباًل تأمین    :563نکته  

 کند. تقاضای دادستان و با رعایت مقررات قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر می 
صدور  : 564نکته   به  منتهی  دادگاه  تصمیم  چنانچه  قبل  نکته  خصوص  قانونی،    در  مقررات  طبق  قرار،  این  شود،  موقت  بازداشت  قرار 

 در دادگاه تجدیدنظر استان است.  اعتراضقابل 
تواند متناسب با جرم ارتکابی، عالوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای  بازپرس می   :565نکته  

 : صادر کند ین مدت مع برایزیر است،  
 توسط بازپرس؛  شدهیین تعای خود به مراکز یا نهادهای  معرفی نوبه  -الف

 منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری؛  -ب
 های مرتبط با جرم ارتکابی؛ منع اشتغال به فعالیت -پ
 مجوز؛  دارایممنوعیت از نگهداری سالح  -ت
 ممنوعیت خروج از کشور.  -ث

به    فقطتواند  جبران خسارات وارده، مقام قضایی می  برای، در صورت ارائه تضمین الزم  هفت و هشت در جرائم تعزیری درجه    :566نکته  
 صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند. 

این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظ  ده روزقرارهای نظارت قضایی ظرف    :567نکته   ده  رف  قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه 
 باشد. می  دادگاه تجدیدنظر استان، قابل اعتراض در روز
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که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود،  است. در صورتی   قابل تمدیدو    ماهشش   مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور  :568نکته  
 توانند مانع از خروج شوند. این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی 

  های مجاز نگهداری خذ و به یکی از محلا   مجوز، سالح و پروانه مربوط   دارایاز نگهداری سالح    یتقرار ممنوعدر صورت صدور  :  569نکته  
 کند. صادرکننده پروانه اعالم می شود و بازپرس مراتب را به مرجعمی  سالح تحویل

قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی    :570نکته  
 شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. 

 است. حکومیت انتظامی از درجه چهار به باال متأمین نامتناسب موجب  اخذ :571نکته 
حبس و   یاجرا علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به هرگاه متهم یا محکوم :572نکته 

با   اقامت اجباری و  یا  یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق  کامل سایر مجازات   یاجرا تبعید  مجازات و مختومه    یاجرا ها و 
 شود.شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می 

 شود.در صورت الغای قرار تأمین یا نظارت قضایی، این امر بالفاصله به مراجع مربوط اعالم می: 573نکته 
متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید دادستان برسد و یا    کهدر صورتی  :574نکته  

 تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد. پیشنهاد دادستان، دادگاه می
ین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید  قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأم  یاجرا هرگاه متهم از    :575نکته  

گردد. مفاد این نکته در حین صدور  قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می  یاجرا شود و در صورت تخلف متهم از  می
 شود.قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می 

 توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.نمی   نکته قبل یاجرا در  :576نکته 
قرار    یا   برائت  قضایی، حکم   مراجع  سوی   از   و   شوند بازداشت می  علت   هر   به   دادرسی  و   مقدماتی   تحقیقات   جریان   در   که   اشخاصی  : 577نکته  

 کنند.  مطالبه دولت  از را  بازداشت ایام  توانند، خسارت، می صادر شود آنان  در مورد  تعقیب منع
 مستحق جبران خسارت نیست:  شدهبازداشت در موارد زیر شخص  :578نکته 

 باشد.   گناهی خودبازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی  -الف
 به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.  -ب
 ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.به هر جهتی به  -پ
 زمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد. هم  -ت

درخواست  گناهیبی   از   حاکی  قطعی  رأی   ابالغ   تاریخ   از  ماه   شش  ظرف   باید   شدهبازداشت   شخص  :579نکته     به   را   خسارت  جبران  خود، 
  احراز  صورت  در   کند. کمیسیون  تقدیم   قضاییه   قوه   رییس  انتخاب  به   استان  تجدیدنظر   دادگاه  قضات   از   نفر   سه  از  استانی، متشکل   کمیسیون 

ابالغ،    تاریخ   از  روز   بیست  ظرف   تواندشخص می  درخواست، این  رد   در صورتکند.  صادر می  خسارت  پرداخت  به  قانون، حکم  این   در  مقرر  شرایط
 کند.  اعالم قانون  ( این258ماده ) موضوع کمیسیون به  را  خود  اعتراض

، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان  شدهبازداشت رسیدگی به اعتراض شخص    :580نکته  
 است.  قطعیکمیسیون  رأی آید. کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه به عمل می  ی عال یواندوی و دو نفر از قضات 

که بازداشت براثر اعالم مغرضانه جرم، شهادت کذب  جبران خسارت موضوع نکات فوق این قانون بر عهده دولت است و در صورتی   :581نکته  
 تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند. و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می 

کند که  ل کافی بر وقوع جرم و توجه اتهام به متهم به او یا وکیل وی اعالم میبازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دالی   :582نکته  
یا    برای یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند  بیان کند. هرگاه متهم  برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع 

 رس مکلف به رسیدگی است. مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپ
آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعالم عذر موجه، حضور نیابد، بدون    اخذ  برایدر صورتی که متهم یا وکیل وی    :583نکته  

 شود.آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می اخذ
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مکل  : 584نکته   بازپرس  تحقیقات،  ختم  و  کفایت  اعالم  و  الزم  تحقیقات  انجام  از  را  پس  خود  عقیده  مستند،  و  مستدل  صورت  به  است  ف 
 در قالب قرار مناسب، اعالم کند.  حداکثر ظرف پنج روز

  جرم   در صورت  و  دادرسی   به   جلب   متهم، قرار   به   جرم   انتساب   برای   کافی   ادله  وجود   و   ارتکابی  عمل  بودن   جرم  در صورت   بازپرس   :585نکته  
قرار  به  جرم  انتساب  برای  کافی  ادله  فقدان  یا  و  ارتکابی  عمل  نبودن کند.  ارسال می  دادستان  نزد  فوری  را   پرونده  و  صادر  تعقیب  منع  متهم، 

برگرداند.    بازپرس  نزد  را   پرونده   و  کند   اعالم  یطور کتب  به  را   خود  نظر   و  مالحظه  را   تحقیقات  وصول، پرونده   تاریخ  از   روز  سه  ظرف  باید   دادستان
 شود.وفق مقررات فوق اقدام می  و صادر تعقیب  موقوفی  باشد، قرار تعقیب موقوفی  موارد از مورد  چنانچه 
را که    :586نکته   نداند، صرفًا مواردی  را کامل  بازپرس  به تفصیل و بدون هرگونه    برای چنانچه دادستان تحقیقات  کشف حقیقت الزم است 

 س مکلف به انجام این تحقیقات است. خواهد. در این صورت، بازپر کند و تکمیل آن را می ابهام در پرونده درج می 
محکومیت انتظامی تا درجه  کشف حقیقت الزم نباشد، موجب    برایهرگونه درخواست تکمیل تحقیقات توسط دادستان که  :  587نکته  

 است.  سه
در موارد موقوفی یا    شود ودر صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صالحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می   :588نکته  

گردد و چنانچه متهم بازداشت  صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی میکند. در این منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابالغ می
 شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید. باشد، بالفاصله آزاد می 

از طریق  در صورتی که عق  :589نکته   با صدور کیفرخواست،  باشد، دادستان ظرف دو روز  به دادرسی  بر جلب متهم  بازپرس  و  یده دادستان 
 کند. شعبه بازپرسی بالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می 

بر عقیده خود اصرار کند، پرونده    :590نکته   بازپرس  بازپرس مخالف باشد و  با عقیده  به دادگاه    رایبدر هر مورد که دادستان  حل اختالف، 
 شود. صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می

 است:  اعتراض در موارد زیر قابل  بازپرس ی قرارهاعالوه بر موارد مذکور در قانون : 591نکته 
 قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی؛  -الف

 ای متهم؛ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاض  -ب
 قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.  -پ

از تاریخ    ماهیک افراد مقیم خارج از کشور    برایو    ده روزاشخاص مقیم ایران    برایهای قابل اعتراض،  قرارمهلت اعتراض به    :592نکته  
 ابالغ است. 

مرجع حل اختالف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است    : 593نکته  
 که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. 

  کیفری دو  دادگاهدر خصوص نکته قبل چنانچه دادگاه انقالب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد،  :  594نکته  
 محل، صالح به رسیدگی است.

در صورت اختالف دادستان و بازپرس در صالحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختالف با دادگاه کیفری دویی است که  :  595نکته  
 کند.دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می

العاده اض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق حل اختالف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتر   :596نکته  
می صورت  خصوص  دادگاه  این  در  دادگاه  تصمیم  قرارهای    قطعیگیرد.  مورد  در  مگر  تعقیب یا    منعاست،  موضوع    موقوفی  جرائم  در 

 است. قابل تجدیدنظر، این قرارها مطابق مقررات تأییدکه در صورت  ق.آ.د.ک  ( 302بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )
 کند.دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می  :597نکته 
واند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود  تدر مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می:  598نکته  

 اقدام به تکمیل تحقیقات کند. 
موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه    در مورد نکته قبل:  599نکته  

 دهد. خود را ادامه می  توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات
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اعاده شود،    برای هرگاه پرونده    : 600نکته   انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار،    دادسرایتکمیل تحقیقات به دادسرا  با  مربوط 
 کند.رفع ابهام از دادگاه استعالم می برایکند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را  مجددًا پرونده را به دادگاه ارسال می

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را    :601نکته  
 آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.  اخذ به او تفهیم کند و با 

به    نظرصرفدر صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و    :602نکته   از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، 
 کند.پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات الزم، تصمیم مقتضی اتخاذ می

توان بار دیگر متهم را به همان اتهام  شود، نمی   هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی  :603نکته   
 تعقیب کرد. 

توان بار دیگر متهم را به همان اتهام  هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی   :604نکته  
 قابل تعقیب است.  باریک  یبرا که در این صورت، با نظر دادستان   کشف دلیل جدیدتعقیب کرد، مگر پس از  

به درخواست    :605نکته   از کشف دلیل جدید  یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادگاه قطعی شود، پس  به علت فقدان  هرگاه 
رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند،    برایصالح    اجازه دادگاه بار با  یک   برایتوان او را  دادستان می

 کند.بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می
 شود:در کیفرخواست موارد زیر قید می  :606نکته 

ذهب، محل اقامت و  مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، م  -الف
 وضعیت تأهل او؛ 

 آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت؛  -ب
 نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه؛  -پ
 تهام؛ ادله انتساب ا  -ت
 مستند قانونی اتهام؛  -ث
 سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم؛  -ج
 خالصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم.  -چ

هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصالح و پس از ارسال   :607نکته 
 کند.موارد اصالحی آن را به دادگاه اعالم میکیفرخواست به دادگاه، 

ذکر می  :608نکته   کیفرخواست  در  که  اتهامی  در صورتی عنوان  نیست.  دادگاه  توسط  قانونی  عنوان صحیح  تعیین  از  مانع  که مجموع  شود، 
دهد، مکلف است اتهام جدید را به  اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص  

 نماید.  رأی  مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور انتسابی مطابق متهم تفهیم، تا از اتهام 
آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی    برای هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی    : 609نکته  

 کند.اقدام می
پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصالح    تواند نمی دادستان    :610نکته  

 شود به دادگاه اعالم کند. ه متهم را که کشف یا حادث میتواند دالیل جدید له یا علی کند و فقط می 
پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعالم    :611نکته  

می  عدول  کیفرخواست  از  دادستان  دادسرا،  در  پرونده  وجود  صورت  در  صور کند،  این  در  صادر  کند.  بازپرس  توسط  تعقیب  موقوفی  قرار  ت، 
 شود.می

، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعالم کند، دادستان در صورت فراهم بودن  غیرقابل گذشتدر خصوص نکته قبل در جرائم   :612نکته 
نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر  که در  تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی صدور قرار تعلیق تعقیب، می  شرایط

 کند.کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ها ارسال کنید رساناز طریق پیام تان را درخواستپیام بدهید یا  09352213175به  های حقوقیآزمونجزوات  افتیجهت در   ؛دکتر امید مالکریمی کیفری جزوه آیین دادرسی 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

138 

  کیفرخواست جداگانه های مختلف است،  در صالحیت ذاتی دادگاه  هاآندر صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به    :613نکته  
 شود. های صالح صادر میخطاب به هر یک از دادگاه

آن، شعبه  :614نکته   در محل  و  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  معیت  از  در  عنوان    دادسرایای  با  انقالب  و  به    دادسرایعمومی  نوجوانان  ویژه 
 شود. سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می

طور مستقیم از سوی  که به   ق.آ.د.ک (  340( و ) 306یقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرائم موضوع مواد )تحق  :615نکته  
 آید. گیرد، در این دادسرا به عمل میدادگاه صورت می

و    آیدنوجوانان به عمل می طور مستقیم در دادگاه اطفال و  تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به تحقیقات مقدماتی   :616نکته  
 دهد. دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می 

و    : 617نکته   آثار، عالئم  ادوات،  به حفظ آالت،  نسبت  باشد، ضابطان دادگستری مکلفند  نوجوان  یا  در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل 
نم اقدام  را حسب مورد،  دالیل جرم  ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم  را  نوجوان  یا  از طفل  تحقیقات مقدماتی  اجازه  ایند، لکن 

  ل و نوجوانان فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفا
 .نیست

  مورد   در   شخصیت  پرونده   ، تشکیل نیز  شش   و   پنج   درجه  تعزیری   جرایم   در،  ق.آ.د.ک (  302ماده )  در   مذکور  موارد  بر   عالوه  : 618نکته  
 است. الزامی  نوجوانان و اطفال دادگاه یا  دادسرا  توسط   نوجوانان و اطفال
یا سرپرست    :619نکته   اولیاء،  والدین،  به  را  قانون  این  نوجوانان موضوع  و  اطفال  تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد،  در جریان 

سپارد. اشخاص  قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می 
 ضور طفل یا نوجوان الزم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. مذکور ملتزمند هرگاه ح

 باشند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصًا ملزم به معرفی خود به دادگاه می: 620نکته 
به    :621نکته   و  دارد  نظارت  نظامی  و  انقالب  و  عمومی  دادسراهای  کلیه  حسن  بر  دادسراها    یاجرا منظور  بین  هماهنگی  ایجاد  و  قوانین 

تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای الزم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین وی پیشنهادهای الزم را به  می
 کند. ربط ارائه میی ذی یاجرا ایر مراجع قضایی و رییس قوه قضاییه و س

تعقیب    برایوظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را    یاجرا چنانچه دادستان کل کشور در    : 622نکته  
 کند. انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعالم می دادسرای قانونی به 

 های الزم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند. کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری  :623نکته 
جابه دادستان کل کشور می  :624نکته   انتصاب،  قضایی  تواند  مقامات  و محل خدمت  تغییر شغل  و  قضاییه  جایی  قوه  رییس  به  را  دادسراها 

 پیشنهاد دهد. 
عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل    یهادادستان جایی و تغییر شغل و محل خدمت  پیشنهاد انتصاب، جابه :  625نکته  

 ربط با دادستان کل کشور است. دادگستری استان ذی 
نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی    ی هادادستان و محل خدمت    جایی و تغییر شغل پیشنهاد انتصاب، جابه :  626نکته  

 نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است. 
دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح  :  627نکته  

 المللی پیگیری و نظارت نماید. الح داخلی، خارجی و یا بین صدعوی دارد از طریق مراجع ذی 
کشور است، اقدامات    یعال  یواندعهده  در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤوالن کشوری به :  628نکته  

 گیرد. کشور صورت می یعال یواند  دادسرایمقدماتی و انجام تحقیقات الزم توسط 
کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل  :  629نکته  

 ربط اعالم گردد. ذی  به مراجعکشور ارسال دارند تا از آن طریق 
اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوط، نسبت به  دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور  :630نکته 

 کند.رفع ممنوعیت خروج اقدام می 
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امور محجورین و غایب    : 631نکته   اوقاف عامه و  امور خیریه و  به دولت،  سرپرست  مفقوداالثر بیهرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع 
 یعال  یواندطور مستدل از  بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به   حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خالف

تقاضا،  کشور درخواست نقض حکم را می به    رأینماید. دیوان عالی کشور در صورت پذیرش  پرونده را جهت رسیدگی مجدد  را نقض و  صادره 
 نماید. عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می شعبه هم 

های نظامی تقسیم  های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاهدادگاه  :632نکته  
 شوند. می

 شود. البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میدادرس علی  یادادگاه کیفری دو با حضور رییس  :633نکته 
شود. در این وضعیت ریاست  مستشار تشکیل می   رییس با حضور دو  یابدر غ  و  دو مستشار  و  ا حضور رییسدادگاه کیفری یک ب   :634نکته  

 .دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد
 شود.تشکیل می  هان او به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستاستان  در مرکزک دادگاه کیفری ی :635نکته 
دادگاه کیفری یک    ترین یک نزد هایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صالحیت این دادگاه در  در حوزه   :636نکته  

 شود.در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می
مورد می  البدلی علدادرس  :  637نکته   دادگستری  حسب  رییس کل  انتخاب  با  کند. همچنین  انجام وظیفه  یا مستشار  رییس  به جای  تواند 

بالمانع  کند  ردی که با تعدد قاضی رسیدگی می یک و دادگاه انقالب در موا   یفریدادگاه کدر    یدنظرتجد   یهادادگاهاستان، عضویت مستشاران  
 .است

 شوند. کیفری یک و دو تبدیل می ی هادادگاههای کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به دادگاه: 638نکته 
تاریخ  جرایم:  639نکته   تابع مقررات زمان ثبت  جدید در دادگاه ثبت شده است، از نظر صالحیت رسیدگی    ق.آ.د.کشدن    االجرا الزم ی که تا 
 شود. و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می است

حضور    ( این قانون با 302رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای »الف«، »ب«، پ و ت ماده )  برای دادگاه انقالب  :  640نکته  
 شود.تشکیل می  دو مستشاررییس و 

 شود. البدل یا توسط یک مستشار تشکیل میدادرس علی یا غیر از موارد فوق، دادگاه انقالب با حضور رییس : در  641نکته 
کند جاری  گی میمقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در قانون در دادگاه انقالب، در مواردی که با تعدد قاضی رسید   : 642نکته  
 است.
 است.  مشورتی ، شود. نظر مشاورتشکیل می مشاور یکدادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و  :643نکته 
شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می  :644نکته  

ی  نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم در صالحیت دادگاه انقالب و کیفری یک در دادگاه کیفر 
 شود. دهد، رسیدگی میی که وظایف آن را انجام میدو یا دادگاه

تشکیل می  :645نکته   بخش  دادگاه عمومی  بخش،  قوه قضاییه در حوزه  رییس  به تشخیص  تمامی  در صورت ضرورت  به  دادگاه  این  شود. 
 کند. رسیدگی می دادگاه کیفری دوجرائم در صالحیت 

ت میزان دعاوی حقوقی و  لَّ ی جدید که به لحاظ قِ هان امومی بخش در شهرستبه تشخیص رییس قوه قضاییه، تشکیل دادگاه ع   : 646نکته  
 کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بالمانع است. 

هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورت ایجاب  به تشخیص رییس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخش  :647نکته  
 دادگستری با همان صالحیت و تشکیالت دادگستری شهرستان بالمانع است. کند، تشکیل می

دادگاه  :648نکته   جلسات  تمامی  میدر  دادستان  تعیین  به  دادیاران  از  یکی  یا  او  معاون  یا  دادستان  دو،  کیفری  از    برایتوانند  های  دفاع 
یص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری  تشخ   ضروری که دادگاه حضور این اشخاص را  کیفرخواست حضور یابند، مگر این
که دادگاه حضور آنان را  شود مگر آناست، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی   الزامی یک، حضور دادستان یا نماینده او  

 بداند. الزامی
 جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صالحیت مرجع دیگری باشد. تمام صالحیت رسیدگی به  دادگاه کیفری دو  :649نکته 
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 شود:رسیدگی می  دادگاه کیفری یک به جرائم زیر در  :650نکته 
 جرائم موجب مجازات سلب حیات؛  -الف

 جرائم موجب حبس ابد؛  -ب
 ه کامل یا بیش از آن؛ دی نصفعلیه تمامیت جسمانی با میزان  عمدی جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات   -پ
 و باالتر؛  سهجرائم موجب مجازات تعزیری درجه   -ت
 . جرائم سیاسی و مطبوعاتی -ث

 شود:به جرائم زیر در دادگاه انقالب رسیدگی می  :651نکته  
یا اقدام مسلحانه یا  ، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسالمی  االرضی فجرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد    -الف ایران 

 احراق، تخریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام؛ 
 توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری؛  -ب
 سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل. گردان و پیش تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان -پ
 اردی که به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است.سایر مو -ت

می  :652نکته   رسیدگی  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  در  شمسی  تمام  سال  هجده  از  کمتر  افراد  و  اطفال  جرائم  کلیه  صورت  به  هر  در  شود. 
این ماده،   تمام موضوع  باالی سن هجده سال  تربح  که در کانون اصال  جوانان   ینگهدار   در بخشمحکومان  شود، نگهداری  ایجاد می  یتو 

 شوند. می
 طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. :653نکته 
هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان    : 654نکته  

 یابد. ادامه می
کیفری صالح  از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه  چنانچه قبل :655نکته 

 گردد.مند میشود، بهره متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میگیرد. در این صورت صورت می
  منصفه  هیأت  حضور   با   جرم   وقوع   محل  استان   مرکز   یک  کیفری   دادگاه  در   علنی   طور  به   مطبوعاتی   و   سیاسی  جرایم   به  :656نکته  

 گیرد. شود مگر در مواردی که در قانون رسیدگی به شکل غیر علنی صورت میرسیدگی می
 است. آن ئیاجرا  نامهآیین  و مطبوعات قانون منصفه، مطابق  هیأت ترتیبات  و احکام: 657نکته 
 شود.صالح رسیدگی می منافی عفت بطور مستقیم، در دادگاه جرایم به جرائم زنا و لواط و سایر : 658نکته 
  نظام، اعضای   مصلحت  تشخیص  مجمع  اعضای  و  آنان، رییس  مشاوران  و  معاونان  و  گانهسه   قوای  رؤسای  اتهامات   به  رسیدگی  :659نکته  

  دیوان   دادستان  و  قضایی، رییس  پایه  وزیران، دارندگان  معاونان  و  رهبری، وزیران  خبرگان  و  اسالمی  یشورا   مجلس  نگهبان، نمایندگان  یشورا 
  درجه   دارای  یا   و  باالتر   و  سرتیپ   درجه   از  انتظامی  و   نظامی  افسران  عمومی  جرایم  و   مراکز استان  محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران

  مگر آنکه است،    تهران  کیفری  هایدادگاه  یتدر صالح مورد،    مستقل، حسب  تیپ   فرماندهی  یا   و  سرلشکری  هایمحل  در  شاغل  دومی  سرتیپ
 باشد.   دیگری مراجع صالحیت  در خاص قوانین موجب  به  جرایمن ای به  رسیدگی

  نیروهای  یا  قضاییه  در قوه مورد،    حسب  که  است  صورتی  در  انتظامی  و  نظامی  افسران  و  قضایی   پایه   دارندگان  بر   نکته قبل   شمول  :660نکته  
 کنند.  وظیفه انجام  مسلح
قبل   موضوع  انتظامی  و  نظامی  افسران  اتهامات   به   رسیدگی  :661نکته   نکته  باشد،  می   مسلح  نیروهای   قضایی   سازمان   یتدر صالح  که  دو 
 است.  تهران دو یا  یک  نظامی دادگاه صالحیت  در مورد حسب
  عمومی   هایمؤسسه   و  نهادها  و  دولتی  یهامؤسسه  و  ها، شرکت هاناسازم  مقام  وزیران، باالترین  مشاوران  اتهامات  به  رسیدگی  :662نکته  

مدیران مدیران  غیردولتی،  فرمانداران،  سازممؤسسه  کل،  اداراتهان اها،    و  هانااست  یردولتیغ  عمومی  هایمؤسسه  و  نهادها  و  دولتی  ، 
رؤسای هان اشهرست آموزش   و  هادانشگاه   ،  شهرداران  مراکز  حسب  و   هان اشهرست  مراکز  عالی،  صالح مورد،    بخشداران،    هایدادگاه  یت در 
 باشد. دیگری  مراجع صالحیت  در خاص قوانین موجب  به اتهامات  این به  رسیدگی آنکه  است، مگر جرم وقوع محل استان  مرکز کیفری

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ها ارسال کنید رساناز طریق پیام تان را درخواستپیام بدهید یا  09352213175به  های حقوقیآزمونجزوات  افتیجهت در   ؛دکتر امید مالکریمی کیفری جزوه آیین دادرسی 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

141 

دادگاه    :663نکته   )  برایصالحیت  به جرائم اشخاص موضوع مواد  زمان تصدی    ق.آ.د.ک(  308( و )307رسیدگی  از آن است که در  اعم 
 های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند. سمت 
 . در حوزه آن واقع شودشود که جرم متهم در دادگاهی محاکمه می  :664نکته 
ترین جرم در حوزه  گیرد که مهم لف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می های قضایی مختاگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه   :665نکته  

 آن واقع شده باشد. 
اگر شخصی مرتکب جرائم متعدد شده باشد، چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه    : 666نکته   

ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده  رسیدگی می  ها آنشود، به همه    دستگیر آن   باشد، دادگاهی که  کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده 
 م جرائم را دارد. است، صالحیت رسیدگی به تما

  خاص  قوانین در  اینکه دارد، مگر را  اصلی متهم اتهام به رسیدگی صالحیت که  شوندمی  محاکمه دادگاهی در جرم معاونان و شرکاء :667نکته 
 باشد.   شده مقرر  دیگری ترتیب 
(  308( و ) 307)  در مواد  مذکور   مقامات   جزء  آنان   از   یکی   و   باشند   جرم   ارتکاب  در   معاونت   یا   مشارکت  به   متهم   نفر   چند   یا   دو  هرگاه   : 668نکته  

  در مواد  مذکور  افراد  چنانچه   و  شودرسیدگی می  استان  مراکز  یا   و  تهران  کیفری  های دادگاه  مورد، در  آنان، حسب  همه   اتهام   باشد، به   ق.آ.د.ک
 تهران   کیفری  هایدادگاه  در  مورد  حسب   یزن(  308)  مادهدر    مذکور   افراد  اتهام  به   نمایند   معاونت  یا  مشارکت  جرم  یک   ارتکاب  ( در 308( و )307)

 شود. رسیدگی می
اشخاص    : 669نکته   با  جرم  ارتکاب  در  یا  و  شوند  جرم  مرتکب  بزرگسال  اشخاص  معاونت  یا  مشارکت  با  نوجوان  یا  چند طفل  یا  یک  هرگاه 

 شود.وانان رسیدگی میبه جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوج  فقطبزرگسال معاونت نمایند، 
از متهمان در صالحیت    تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفرکه  ی  جرایمدر    :700نکته   اتهام یکی  به  است، در صورتی که رسیدگی 

. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی  آیدعمل میبه ، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان باشددادگاه اطفال و نوجوانان 
 به جرائم اشخاص باالتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است. 

  ترمهم که صالحیت رسیدگی به جرم به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صالحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود  :701نکته 
 را دارد.
  در   دیگر   بعضی  و   دو  و   یک   کیفری   دادگاه  صالحیت  در ها  آن   از   بعضی  به   رسیدگی  که  باشد   متعدد   جرایم   ارتکاب  به   متهم   هرکس  : 702نکته  

  آن  از  پس  و  شود دارد، محاکمه می  را   اتهام  ترینمهم   به  رسیدگی  صالحیت  که  یدر دادگاه  ابتدا   باشد، متهم  نظامی  انقالب یا  دادگاه  صالحیت
در   ترتیب  مورد، به حسب باشد، متهم  مساوی  مجازات یثاز ح اتهامات که شود. درصورتیاعزام می  مربوط دادگاه به دیگر اتهام به  رسیدگی برای

 شود.می دو محاکمه  کیفری  یا  یک  انقالب، نظامی، کیفری دادگاه
در صالحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به    هاآنهرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از  :  703نکته  

 شود. بعضی دیگر در صالحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می
ی  :704نکته   اعتبار  به  جرمی  )چنانچه  ماده  بندهای  از  و    ق.آ.د.ک (  302کی  رسیدگی  از  پس  دادگاه  و  گردد  مطرح  یک  کیفری  دادگاه  در 

تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه کیفری دو است،  
 نماید. میبه این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر  دادگاه کیفری یک 

در  در صورتی  :705نکته   آنان  جرائم  به  شوند،  انقالب  یا  یک  کیفری  دادگاه  جرائم مشمول صالحیت  از  یکی  مرتکب  نوجوانان  و  اطفال  که 
نوجوانان و  اطفال  جرائم  به  رسیدگی  ویژه  یک  کیفری  می  دادگاه  و  رسیدگی  و شود  اطفال  دادگاه  در  که  امتیازاتی  کلیه  از  متهم 

 گردد.مند میشود، بهرهال مینوجوانان اعم
عنوان »دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال  در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به   :706نکته  

 نیست. هاآنها به یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده و نوجوانان« اختصاص می 
رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به    برایمقرر در قانون،    شرایط حضور مشاوران با رعایت    :707نکته  

 است.  الزامی جرائم آنان 
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ایران مرتکب جرم می   : 708نکته   قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی  از  اتهامات اشخاصی که در خارج  های  دادگاهشوند و مطابق قانون،  به 
و چنانچه از اتباع بیگانه باشند    محل دستگیری را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه    هاآنایران صالحیت رسیدگی به  

 شود. رسیدگی می تهران  دادگاهحسب مورد، در 
بین دادسراها مطابق قواعد حل    حل اختالف   و   مدنی است  ی دادرس  یین آحل اختالف در صالحیت در امور کیفری، مطابق مقررات    : 709نکته  

 هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد. اختالف دادگاه
 است.  یدهمقرر گرد اسالمی مجازات قانون  در که شودی م مواردی شامل کیفری امور در  اثبات ادله :710نکته 
 است. و علم قاضی سوگند در موارد مقرر قانونیقسامه و ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت،  :711نکته 
 باشد. اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات می برایقسامه که   شرایط احکام و  :712نکته 
  رأی   هاآنشود، قاضی به استناد  در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می  :713نکته  

 کند مگر اینکه علم به خالف آن داشته باشد. صادر می 
مورد استناد قرار گیرد    اماره قضائینوان  تواند به عشرعی و قانونی الزم باشد، می   شرایطای که موضوعیت دارد فاقد  هر گاه ادله  : 714نکته  

 مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا  ۀ  کنندحکم، دلیل اثبات   یاجرا اگر پس از    :715نکته  

حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت    یاجرا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت  
یا شاهمذکور،   اداکننده سوگند، شاکی  از  اعم  است،  آنان  به  و جبران مستند  قانون  در  مقرر  تعزیر  یا  دیه  پرداخت  یا  به قصاص  مورد  د حسب 

 شوند. خسارت مالی محکوم می 
 اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.  :716نکته 
 شود. علیه اقرار محسوب نمی اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی :717نکته 
 . ارتکاب جرم قابل توکیل نیستاقرار به  :718نکته 
با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می   : 719نکته   شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام  اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، 
 باشد. 
 . نیست باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر  منّجزاقرار باید  :720نکته 
 باشد.  مختار و  قاصد، بالغ، عاقلاقرار،   در حینافذ است که اقرارکننده اقرار در صورتی ن :721نکته 
شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از    اخذاقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی    :722نکته  

 متهم تحقیق مجدد نماید. 
نافذ است، اما نسبت به ضمان    نسبت به امور کیفری اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته،  :  723نکته  

 . نیستمالی ناشی از جرم معتبر 
  قرائن   کنندهرسیدگی  قاضی  بررسی  با  اینکه  رسد، مگرنمی   دیگر  ادله  به نوبت  و  است  معتبر  وی  اقرار  کند،  جرم  ارتکاب  به  اقرار  متهم  هرگاه  نکته:

  ذکر   رأی   در   را   اقرار  مخالف   امارات  و  قرائن   و  دهد می   انجام  را   الزم  بررسی  و  دادگاه، تحقیق  صورت   این   در  که  باشد   اقرار  مفاد   برخالف  امارات  و
 کند.می

 اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است: باریك در کلیه جرائم،  : 724نکته 
 در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه چهار بار -الف

 در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد  دو بار  -ب
 اقرار کافی است. باریك ، جنبه غیر کیفری کلیه جرائماثبات  برای  :725نکته 
 تواند در یک یا چند جلسه انجام شود. در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می  :726نکته 
است که در این صورت در    حد قتلیا    رجمکه مجازات آن  جز در اقرار به جرمی به   انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست   :727نکته  

  حبس تعزیری درجه پنج   هاآن و در غیر    صد ضربه شالق جازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط  ء، ماجرا هر مرحله، ولو در حین  
 گردد.ثابت می
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یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی    :728نکته   شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم 
 است.
 حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.  دارایکه شارع آن را معتبر و  شهادت شرعی آن است :729نکته 
در  اظهارات  شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این او استماع می  اظهاراتشهادت شرعی نباشد،    شرایطدر صورتی که شاهد واجد    :730نکته  

 علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است. 
 زیر را دارا باشد:  شرایط شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید  :731نکته 

 بلوغ  -الف
 عقل  -ب
 ایمان  -پ
 عدالت -ت
 طهارت مولد -ث
 نفع نبودن در موضوع ذی  -ج
 هاآن نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از  -چ
 عدم اشتغال به تکدی  -ح
 ولگرد نبودن  -خ

 قاضی احراز شود. موضوع نکته قبل باید توسط   شرایط  :732نکته 
 شود. در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می :733نکته 
 بوده باشد.   در حال افاقهشهادت نیز  تحمل  بر آنکهشود مشروط پذیرفته می   در حال افاقهشهادت مجنون ادواری  :734نکته 
 هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.  :735نکته 
مانند    :736نکته   غیرعادی،  اشخاص  عدم    ساهی و    فراموشکار شهادت  به  قاضی  آنکه  مگر  نیست  معتبر  شرعی  شهادت  عنوان  به 

 . داشته باشدلم شهادت ع در موردفراموشی، سهو و امثال آن 
دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار  عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می   : 737نکته  

وی،    التبه فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صالحیت و عد
 شود. پذیرفته نمی 

ها در خصوصیات مؤثر در  ضروری است و باید مفاد شهادت   موضوع شهادت در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت    :738نکته  
شهادت  مفاد  اختالف  هرگاه  باشد.  یکسان  جرم  محسوب  اثبات  شرعی  شهادت  کند،  مخدوش  را  موضوع  وحدت  یا  و  شود  تعارض  موجب  ها 

 شود.نمی 
در هر صورت باید روشن و    ؛ وشهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود   :739ه  نکت

 بدون ابهام باشد. 
 . هیچ یک معتبر نیستبین دو شهادت شرعی،  تعارضدر صورت وجود   :740نکته 
و صحت انتساب،   شرایط ، با احراز شدهضبط تصویری زنده و یا   -چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی :741نکته 

 معتبر است. 
در شهادت شرعی نباید علم به خالف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خالف مفاد شهادت شرعی باشد،  :  742نکته  

 دهد و در صورتی که به خالف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست. ق و بررسی الزم را انجام می دادگاه، تحقی 
شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی    :743نکته  

 متعذر باشد. 
 شاهد اصلی باشد.  برایمقرر  شرایطاهد اصلی باید واجد شاهد بر شهادت ش : 744نکته 
 شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.  :745نکته 
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 است. اثباتقابل با آن   مالی ضمان و  دیه، قصاص لکن  شودنمی  با شهادت بر شهادت اثبات تعزیرو   حدجرائم موجب   :746نکته 
، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع  رأیوسیله شهود فرع و پیش از صدور  در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به   :747نکته  

 شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست. از اعتبار ساقط می
شاهد شرعی مقرر    برای ی که قانون  شرایطاز    فقدان یکیبر  شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت    : 748نکته  

 شاهد شرعی است.  برایمذکور  شرایط کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود 
 قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعالم کند.   :749نکته 
جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح    :750نکته  

 آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تا پیش از صدور حکم به عمل می
 اثبات آن دلیل اقامه کند.  برایتواند  جرح وی، مدعی صالحیت شاهد می در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا : 751نکته 
کند مشروط بر آنکه شاهد  در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن الزم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می  :752نکته  
 شرعی باشد.  شرایط دارای
 احراز عدالت کافی نیست. برایدالت یا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر به تنهایی  در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به ع: 753نکته 
 . در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است شدهیمعرفهرگاه گواهی شهود   :754نکته 
پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت  قانونی تشخیص دهد، شهادت را می   شرایط را واجد    شدهیمعرفهرگاه دادگاه، شهود    :755نکته  

و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد،    شرایط اطالع نداشته باشد تا زمان احراز    ها آنکند و اگر از وضعیت  شرعی محسوب نمی
 در مدت ده روز ممکن نباشد.  شرایطینکه به نظر قاضی احراز کند مگر ا رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می

شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع  مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می   یاجرا رجوع از شهادت شرعی، قبل از    :756نکته  
 نیست. 
  برای گردد.  نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می  :757نکته  

دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است،  اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت  
شود.  مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شالق، ثابت می حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم است. در این مورد هرگاه دو

 اثبات است.  قابلجنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز 
لواط،    در خصوص:  758نکته   یا  زنا  بر  با آن محقق می حضوری  باید  شاهد  شهادت  لواط  یا  زنا  را که  باشد و هرگاه شهادت  عملی  دیده  شود 

  شود و موجب حد زنا یا لواط، قذف محسوب می  در خصوص مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد الزم نرسند شهادت 
 است.
 سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است.  :759نکته 
 اداءکننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.  :760نکته 
یا نام خداوند متعال به سایر    :761نکته   تالله  بالله،  با لفظ جالله والله،  باید مطابق قرار دادگاه و  به    هازبان سوگند  نیاز  اداء شود و در صورت 

ن و  کند. در هر صورت، بین مسلماتعیین می هاآنسوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند    اداءکننده تغلیظ و قبول  
 در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.  یرمسلمانغ

 ح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود. ی سوگند باید مطابق با ادعا، صر  :762نکته 
 ود باشد، اداء شود. ای که روشن در مقص سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره :763نکته 
کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم  در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می   : 764نکته  

 کند.وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف مینباشد، دادگاه به 
 مؤثر است.   هاآنمقام ائم و ق طرفین دعویسوگند فقط نسبت به  :765نکته 
با    ارش شود لکن قصاص، دیه،  ا اثبات نمیتعزیرات با سوگند نفی ی  حدود و:  766نکته   و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات قانون 

 گردد.سوگند اثبات می 
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عمدی موجب  که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه   ایی دعاو هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین    : 767نکته  
تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای  مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می  برای دیه،  

 خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
 شود. دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء میشهادت می  شرایطدر موارد مذکور در فوق، ابتداء شاهد واجد  :768نکته 
 شود.قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شرایطسوگند فاقد  اداءکنندههرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا : 769 نکته

بین در امری است که نزد وی مطرح می  :770نکته   از مستندات  از یقین حاصل  شود. در مواردی که مستند حکم، علم  علم قاضی عبارت 
 طور صریح در حکم قید کند. ست قرائن و امارات بین مستند علم خود را به قاضی است، وی موظف ا 

ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعًا    ارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش مواردی از قبیل نظریه ک  :771نکته  
 تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. آور باشند می علم 

د علم استنباطی که نوعًا موجب یقین قاضی نمی :772نکته   تواند مالك صدور حکم باشد. شود، نمی مجر 
قاضی معتبر نیست و قاضی با   براین باقی بماند، آن ادله ، بیاگر علمدر صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد  :  773نکته  

قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس    برایکند. چنانچه  صادر می  رأیذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر،  
 شود.صادر می  رأی هاآن

ی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند  در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرع   : 774نکته  
 تقدم دارد. 

رسد و هرگاه  شود، به امضاء یا اثر انگشت اقرارکننده می شود و متن آن قرائت میعین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می :  775نکته  
تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید  اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد،  

 شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسد. 
 کشف   و  نشود  حاضر  دادگاه  جلسه  در  موجه  عذر  بدون  مطلع  یا  شاهد  شود. چنانچهمی  احضار  دادگاه  در  حضور  برای  مطلع  یا  شاهد  :776نکته  

در    دادگاه  دستور  باشد، به   مرتبط   ینظم عموم  و  امنیت  با  جرم  یا  و  باشد   مطلع  از  اطالع  کسب  یا  شاهد  شهادت  بر   حق، متوقف   احقاق  و  حقیقت
 شود. می حضور، جلب ضرورت وجود صورت
 شود.  ذکر حضور عدم نتیجه   و اطالع کسب یا  شهادت  موضوع باید  مطلع یا   شاهد یهدر احضار  :777نکته 
مدت طوالنی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد،    برایهرگاه به علت بیماری که    :778نکته  

 کند. رییس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع می
نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام  دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می   :779نکته  

پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیالت، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری  
 کند.بی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می شاهد و درجه قرابت سب

 . یستن  یشرع شهادت  خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش  رابطه : 780نکته 
خوددار   :781نکته   سوگند  اتیان  از  شاهد  و  باشد  شهادت  بر  متوقف  حق  احقاق  که  مواردی  استماع  در  وی  شهادت  سوگند،  بدون  کند،  ی 

 شود. اطالع بیشتر استماع می برایشود و در مورد مطلع، اظهارات وی  می
های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید  دادگاه آن دسته از ویژگی:  782نکته  

 کند.می
 کند. روشن شدن موضوع و رفع اختالف یا ابهام الزم است، از شهود و مطلعان مطرح می  برایرا که  هاییدادگاه پرسش :783نکته 
را استماع نمود، به طرف دیگر اعالم می   :784نکته   از شاهد  کند چنانچه پرسش هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی  هایی 

 تواند مطرح کند. دارد، می 
عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام الزم را انجام دهد و بعد    برایطور انفرادی تحقیق نماید و  تواند از شهود بهدادگاه می  :785نکته  

 از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجددًا به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید.
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توانند سؤاالت خود را با اذن دادگاه قطع کالم شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می  :786نکته 
 مطرح کنند. 

 شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.  :787نکته 
قبل به اطالع دادستان و طرفین یا وکالی آنان برسد. حضور این  شود، باید از  استماع شهادت تعیین می   برایای که  وقت جلسه   :788نکته  

 توانند صورتمجلس ادای شهادت را مالحظه کنند. اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می
ا سوگند دهد، اما  تواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باشد، طرف ر تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می  : 789نکته  

 تواند به جای موکل سوگند یاد کند. سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی
اثبات دعوی با سوگند محقق می   : 790نکته   یا  از اصحاب دعوی میدر مواردی که مطابق قانون فصل خصومت  از حق  شود، هر یک  تواند 

تواند متهم را  متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمیالناس، سوگند  سوگند خود استفاده کند. در حق 
 سوگند دهد. 

آید. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصی که  عمل میسوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به   : 791نکته  
 رسد.ای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی میشود. صورتمجلس ادباید سوگند یاد کند، تعیین می

سوگند    برایتواند وقت دیگری  هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می :  792نکته  
 ضی دیگری نیابت دهد. معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قا

 کنند: های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می دادگاه: 793نکته 
 کیفرخواست دادستان؛-الف

 قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه؛ -ب
 ادعای شفاهی دادستان در دادگاه.  -پ

یا دادرس علی   :794نکته   دادگاه بخش، رییس  دادگادر  این  در جرائم موضوع صالحیت  و  البدل  رأسًا رسیدگی  این  صادر می   رأیه  در  کند. 
شود بر عهده دادرس  خواهی از آراء بر عهده رییس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر می دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر 

 البدل است. علی
جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان  ، رییس دادگاه بخش به  ق.آ.د.ک (  302در جرائم موضوع ماده )  :795نکته  

وظیفه می انجام  عهده مربوط،  رؤسای شعب  قضایی،  حوزه  رییس  ارجاع  با  تعدد شعب  در صورت  دادگاه نماید.  وظیفه هستند. هرگاه  این  دار 
 حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.  کند و در هر عنوان جانشین بازپرس اقدام می البدل به بخش فاقد رییس باشد، دادرس علی

تواند این  شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. رییس حوزه قضایی میهایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می در حوزه   :796نکته  
 است.  بیشترقضایی  سابقه  دارای که  ای استشعبه  رییس  ، ارجاع باحضور آنان صورت عدموظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در 

 و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد.  اخذیه، لَ اِ رجوع  توان آن را از شعبه مَ پس از ارجاع پرونده نمی  :797نکته 
 الزامی است.رعایت مفاد نکته قبل در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز : 798نکته 
 تخلف از مقررات دو نکته قبل، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.  :799نکته 
 شود. مطرح می دادگاه در مستقیم طور  هشت، به  و هفت  درجه  تعزیری جرایم :800نکته 
 کند:اقدام می  زیر   ترتیب   به تحقیقات  انجام از پس  شود، دادگاهمی  مطرح دادگاه در   طورمستقیم به  پرونده ه ک مواردی در  :801نکته 

  بداند، حسب   تعقیب   موقوفی   یا  منع   موارد   از  را   مورد   اگر   و   کندصادر می   صالحیت   عدم   نداند، قرار   رسیدگی   به   صالح  را   خود   دادگاه  چنانچه   -الف
 کند. تصمیم می   مورد، اتخاذ

  به   رسمی، مبادرت جلسه تشکیل  با نکنند، دادگاه مهلت درخواست و باشند  حاضر دعوی اصحاب بند )الف(، چنانچه  در مذکور موارد غیر در -ب
می  درصورتی رسیدگی  درخواست   و   ضرر  دادخواست  قدیم   دفاعیات  تدارک  برای  یا   نباشند   حاضر   دعوی   اصحاب  که  کند.  کنند،    مهلت   زیان، 

شوند، ابالغ   حاضر  دادگاه در  باید که  اشخاصی  سایر   و   دعوی  اصحاب   به را   مراتب  و  تعیین   را   رسیدگی   متهم، وقت   از   متناسب   تأمین  اخذ   با  دادگاه
 کند.می
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ماه، پرونده را  هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک   :802نکته  
 موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند.بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از 

باشد،  در صورتی   : 803نکته   تحقیق  انجام  پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم  از  یا موارد جدیدی پس  بداند  ناقص  را  دادگاه تحقیقات  که 
 کند.خود اقدام به تکمیل تحقیقات می  مربوط درخواست یا دادسرای دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از 

در غیر موارد مذکور در دو نکته قبل، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکالی    :804نکته  
 کند. ر میشرکت در جلسه رسیدگی احضا برای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را 

 شود. متهم فرستاده می برایتصویر کیفرخواست  :805نکته 
فاصله بین ابالغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هر گاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به    :806نکته  

 شود. وقت مناسبی موکول می
نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابالغ احضاریه مقدور نشود، وقت  هرگاه ابالغ احضاریه به علت معلوم    :807نکته  

گهی میرسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه  تا روز رسیدگی  های کثیراالنتشار ملی یا محلی آ گهی  شود. تاریخ انتشار آ
گهی قید نمیماه باشد. چنانچه نوع اتهام با نباید کمتر از یک   شود. حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آ

گردد و با قید  هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را الزم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر می   :808نکته  
شود. هر گاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند،  نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می   ینکها 

نباشد و موضوع، جنبه حقروز و ساعت معین جلب می  برای بدون حضور وی  شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه الزم  باشد،  نداشته  اللهی 
 شود.در می مقتضی صا رأی رسیدگی و 

  برای توانند وکیل یا وکالی مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان  در تمام امور کیفری، طرفین می   : 809نکته  
 تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

 وکیل به دادگاه معرفی کنند.  توانند حداکثر دودر غیر جرائم موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می : 810نکته 
می   :811نکته   وکیلی  متهم  کند  تقاضا  دادگاه  از  رسیدگی  جلسه  اولین  پایان  تا  تمکن    برای تواند  احراز عدم  در صورت  دادگاه  شود.  تعیین  او 

از   امکان  در صورت عدم  و  قضایی  بین وکالی حوزه  از  قضایی،    ترین یک نزد متقاضی،  تعیین می   برای حوزه  وکیل  که  نماید. در صورتی متهم، 
با اقدامات  الوکاله کند، دادگاه حقوکیل درخواست حق  الوکاله نباید از  کند که در هر حال میزان حق ، تعیین میشدهانجام الوکاله او را متناسب 

 شود.الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میتعرفه قانونی تجاوز کند. حق 
 کند. دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد نکته قبل اقدام می شخص بزه  برایهرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را   :812نکته 
موضوع    : 813نکته   جرائم  )در  ماده  )ت(  و  )پ(  )ب(،  )الف(،  رسیدگی  ق.آ.د.ک(  302بندهای  جلسه  حضور،  متهم    بدون  وکیل 

تعیین وکیل تسخیری الزامی  عرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود،  . چنانچه متهم، خود وکیل مشودتشکیل نمی 
تعیین    است دیگری  تسخیری  وکیل  او،  دادگاه ضمن عزل  اعالم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود،  بدون  تسخیری  وکیل  و چنانچه 

 کند.می
 شود. الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میحق  : 814نکته 
هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعالم    :815نکته  

 دارد.می
 شود.ینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعی :816نکته 
 . است یرشپذ بار قابل  یک  برای تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط : 817نکته 
وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکاء و معاونان جرم یا وکالی آنان موجب ممنوعیت از انجام    :818نکته  

 لت در آن پرونده است. وکا
متهم  درصورتی   :819نکته   )  دارایکه  ماده  )ت(  و  )ب(، )پ(  )الف(،  بندهای  موضوع  جرائم  در  جز  باشد،  در    ق.آ.د.ک(  302وکیل  نیز  و 

 مواردی که دادگاه حضور متهم را الزم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست. 
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نمایند و با    الزم را تحصیلتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطالعاتشاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکالی آنان می  :820نکته  
 کنند.  نیاز، تصویر تهیهه هزینه خود از اوراق مورد دادگاه ب  رییس اطالع
یا    شدهی بند طبقه دادن تصویر از اسناد    :821نکته   و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی 

 خارجی ممنوع است.
محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین    : 822نکته  

 کند:بودن محاکم را در موارد زیر صادر می غیرعلنی  دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار 
 ی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است. جرایمامور خانوادگی و  -الف

 علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.  -ب
 حضور افراد در جلسات رسیدگی است. برایمنظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع   :823نکته 
که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان   پرونده ارشانتشار جریان رسیدگی و گز :824نکته 

 پذیر است. علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانت محکوم  ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصانباشد، در رسانه 
 تخلف از مفاد نکته قبل در حکم افتراء است.  :825نکته 
دادگاه    :826نکته   جلسه  از  ضبط صدا  یا  تصویربرداری  یا  عکسبرداری  می؛  است  ممنوع هرگونه  دادگاه  رییس  یا  اما  تمام  دستور دهد  تواند 

 شود.  صورت صوتی یا تصویری ضبطنظارت او به بخشی از محاکمات تحت 
که به عللی  پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی  ارش انتشار جریان رسیدگی و گز  : 827نکته  

و موافقت رییس قوه قضاییه    دن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور ارشداز قبیل خدشه 
 پذیر است. امکان
نمی  :828نکته   یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمه  از طرف متهم  دادگاه  به اخالل در نظم  باید  بلکه  نظم  شود،  گونه مقتضی 

می دادگاه  رییس  شود.  میبرقرار  دادگاه  نظم  در  اخالل  باعث  که  را  کسانی  اخراج  دستور  صادر  تواند  این شوند،  مگر  از    کنندهاخاللکه  کند، 
کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری  صورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر میاصحاب دعوی باشد که در این 

 شود. می اجرا 
دهد و در صورت عدم تأثیر،  از وکالی اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می  کنندهاخالل اگر    : 829نکته  

 کند. انتظامی وکال معرفی می دادسرای وی را اخراج و به 
عمال مجازات قانونی  مفاد نکات مذکور، مانع از ا   ی اجرا مذکور در دو نکته قبل، واجد وصف کیفری باشد،    چنانچه اعمال ارتکابی:  830نکته  

 نیست. 
 دهد. نکته قبل را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می 3دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد  :831نکته 
 عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است.حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به  :832نکته 
 یابد. می که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت الزم در جلسه دادگاه حضور درصورتی : 833نکته 
د دادگاه از حیث  ارشدادگاه، عضو    شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رییسهایی که با تعدد قضات تشکیل میدر همه دادگاه  :834نکته  

 گیرد.می  بر عهدهابقه خدمت قضایی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه رییس دادگاه را سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسان بودن س
 شود:صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می رسیدگی در دادگاه به :835نکته 

ه با بیان ادعای شفاهی  قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پروند  -الف
 در دادگاه مطرح شده است. 

 شود.اثبات اتهام انتسابی ارائه می  برایاستماع اظهارات و دالیل دادستان یا نماینده وی که  -ب
 شود. استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصًا یا از سوی وکالی آنان بیان می -پ
 شود.که عینًا توسط منشی در صورتمجلس قید می اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل اوپرسش از متهم راجع به قبول یا رد  -ت
ناس و اهل  ارش کند و اظهارات شهود، کدر صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می -ث

 نماید. کنند، استماع میتهم و یا وکیل آنان معرفی می ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، م خبره

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 ها ارسال کنید رساناز طریق پیام تان را درخواستپیام بدهید یا  09352213175به  های حقوقیآزمونجزوات  افتیجهت در   ؛دکتر امید مالکریمی کیفری جزوه آیین دادرسی 

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

149 

دادگاه    -ج اقدامی که  و  نوع تحقیق  انجام هر  و  از سوی طرفین  ابرازی  ادله  به سایر  ارتکاب جرم و رسیدگی  واقع،    برای بررسی وسایل  کشف 
 دهد. ضروری تشخیص می 

به   : 836نکته   متهم  به هرگاه  کند،  ارتکاب جرم  به  اقرار  و شبهه وری که هیچ ططور صریح  و  گونه شک  تردیدی در صحت  نیز  و  اقرار  در  ای 
 کند.صادر می  رأی بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، اختیاری 

را در صورتمجلس درج    اهل خبرهناس و  ارشدادگاه باید خالصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، ک  :837نکته  
 کند. 

که    : 838نکته   اقدامی  یا  تحقیق  هرگونه  طرفین،  استناد  مورد  ادله  یا  کیفرخواست  در  مندرج  ادله  به  رسیدگی  بر  عالوه  کشف    برای دادگاه 
 دهد.حقیقت الزم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می 

دادگاه  : 839نکته   باشد،  تعقیب  قابل  ایجاد وقفه در جریان    هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی  بدون 
 کند. رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعالم می

 شود.متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع می  دارایای که  در پرونده : 840نکته 
پرونده   :841نکته   در  آنان  هرگاه  از  نفر  چند  یا  یک  به  اگر  حتی  باشد،  داشته  معاون  و  شریک  اصلی،  متهم  یا  و  باشند  متعدد  متهمان  ای، 

که رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل  است، مگر این   رأیدسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور  
 دارد.می مفتوح نگه  این متهمان  نسبت به   پرونده را صورت، دادگاه رد. در این صادر ک رأینتوان 
تحقیقات    :842نکته   که  اتهاماتی  مورد  در  دادگاه  دادرسی شود،  متهم موجب طوالنی شدن جریان  متعدد  اتهامات  به  رسیدگی    هاآنهرگاه 

 نماید. می  رأی کامل است مبادرت به صدور 
  بین   از   وثوق  مورد   نیست، مترجم   فارسی   زبان  به   گفتن  سخن  به   قادر   که   شاهدی  و  خصوصی، متهم   شاکی، مدعی   برای   دادگاه  : 843نکته  

مترجم   به   دسترسی  عدم  صورت   در   و  رسمی   مترجمان می  دیگری   وثوق   مورد  او،  مترجمتعیین    و  راستگویی  که  کند   یاد   سوگند   باید   کند. 
 نیست.   وثوق مورد  مترجم ترجمه  پذیرش عدم  سبب  سوگند  اتیان کند. عدم رعایت  را  داریامانت
شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود    برای دادگاه    : 844نکته  

کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند.  عنوان مترجم انتخاب میاو را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به 
 طور کتبی پاسخ دهند. نویسد تا به آنان می  برایچنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را  

از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه م  : 845نکته   به   به طول حاکمه  پس  قدر لزوم تنفس  انجامد، 
 شود.داده می

  سایر   و  او  نزدیکان  از   را   الزم  است، تحقیقات   بوده   مجنون  جرم  ارتکاب   حین  متهم  دهد   رسیدگی، احتمال   جریان  در   دادگاه  چنانچه  :846نکته  
مبادرت    تعقیب  موقوفی   قرار   صدور   به   اتهام   اصل  به   نسبت جنون،    احراز   با   و   کندتحصیل می   را   قانونی   پزشکی  آورد، نظریه عمل می   به   مطلعان

 گیرد.تصمیم می  متهم  برای تأمینی اقدامات رعایت  با و کندمی
شود و  قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می  :847نکته  

تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعالم ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که  دادستان یا نماینده وی نیز می 
را   خود  دفاع  کند.آخرین  وکیل بیان  یا  متهم  در    هرگاه  کند مطلبی    دفاع  ین آخر وی  در   اظهار  به    که  مکلف  دادگاه  باشد،  مؤثر  حقیقت  کشف 

 .است یدگیرس
 ، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند. رأی قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعالم  : 848نکته 
 تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند. رسیدگی، نمی  دادگاه پس از اعالم ختم  :849نکته 
دادگاه پس از اعالم ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود،    : 850نکته  

 کند. مبادرت می رأی به انشای  هفته  یک در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف 
 آن صادر شده است.  بر اساسدادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که  رأی  :851نکته 
 است. محکومیت انتظامی تا درجه چهار در مهلت مقرر موجب   رأی تخلف از صدور  :852نکته 
 غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند ، حضوری یا رأیدادگاه باید در  :853نکته 
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مانع    رأی اگر    : 854نکته   امر،  این  اعالم کند  فرجام  یا  تجدیدنظر  را غیرقابل واخواهی،  و دادگاه آن  باشد  فرجام  یا  قابل واخواهی، تجدیدنظر 
 خواهی نیست. واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام

تعلیق    رأی رگاه  ه  :855نکته   یا  و  تعقیب  یا موقوفی  برائت، منع  به دستور    یاجرا بر  باشد، بالفاصله  بازداشت  در  مجازات صادر شود و متهم 
 شود.دادگاه آزاد می

باشد و به   : 856نکته   تأمین در بازداشت  موجب حکم غیرقطعی به حبس، شالق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم  هرگاه متهم با صدور قرار 
نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعالم کند تا وی بیش از میزان محکومیت  ، مقام قضایی که پرونده تحتشود

 در زندان نماند. 
شود با نام خداوند  که »دادنامه« خوانده می  رأینویس یا تایپ شود. این  دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاک   رأی  :857نکته  

 شود:رسد و به مهر شعبه ممهور می شود و به امضای دادرس یا دادرسان میمتعال شروع و موارد زیر در آن درج می 
 ؛ رأیشماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور   -الف

 ایشان؛ و سمت رأیمشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده  -ب
 مشخصات طرفین دعوی و وکالی آنان؛  -پ
 . رأیکار و متن کامل  گردش-ت

پیش از امضای دادنامه، اعالم مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به موجب حکم    :858نکته  
 شود. سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میک ماه تا یدادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه 

  اینسخه   دادن  دادگاه حضوری به طرفین ابالغ شود،   رأیکه  شود و در صورتی وکیل آنان و دادستان ابالغ مییا    دادنامه به طرفین  :859نکته  
 ندارد.   ضرورت مجدد صورت، ابالغ ن یا  ر است. د الزامی طرفین به  آن مصدق  تصویر  یا   رأی از

 نماید.  ارسال ابالغ برای  آن را دادنامه،  امضای از پس  روز  سه  ظرف حداکثر  است مکلف دادگاه دفتر  مدیر :860نکته 
  امنیت   علیه  جرایم   در  همچنین  و  است  حرام  از آن  شاکی  اطالع  که  باشد   مطالبی  حاوی  دادنامه   عفت، چنانچه   منافی  جرایم  در   :861نکته  
 نماید.   استنساخ آن از و  اطالع یافته  رأی کامل مفاد  از تواندمی ذینفع  و بوده حضوری  دادنامه کشور، ابالغ  خارجی و داخلی
ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد،  دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه   رأیهرگاه در تنظیم و نوشتن    :862نکته  

خواهی نشده باشد، دادگاه  خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر عدم تجدیدنظر  به علتقطعی باشد یا  رأی چنانچه 
شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء،  ی تصحیحی نیز ابالغ م  رأی کند.  تصحیحی صادر می  رأی نفع یا دادستان،  خود یا به درخواست ذی 

 شود. می اجرا قطعیت  در صورت دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست،   رأیجداگانه ممنوع است. 
اصل    : 863نکته   که  مواردی  است،    رأی در  فرجام  یا  تجدیدنظر  واخواهی،  قابل  واخواهی، تصحیح  دادگاه  قابل  قانونی،  مدت  در  نیز  آن 

 باشد. یا فرجام می تجدیدنظر 
 شود. اعتبار میتصحیحی نیز بی  رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود،  رأی هرگاه  :864نکته 
ی که  جرایمکند، مگر در  می   رأی صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور    در صورتدادگاه کیفری یک فقط    :865نکته  

بر  صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات  شود. در این طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می مطابق قانون لزومًا به 
 دادگاه کیفری یک است.  عهده
شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی  طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می که پرونده به در مواردی  :866نکته  

حسب  نباشد، دادگاه    یب تعققابل انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم    برایجرم محسوب نشود یا ادله کافی  
 کند.می  صادر  رسیدگی صورت قرار این  و در غیر  یب تعق  یموقوفیا  قرار منع ،  مورد

و یا پس از    ق.آ.د.ک (  302پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )   : 867نکته  
به  باشد، مدیر  رسیدگی می طور مستقیم در دادگاه کیفری یک  صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده  شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده 

کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابالغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را  دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می
 متهم وکیل تسخیری تعیین شود.  برای قررات کند تا طبق ممعرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال می
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طرفین می  :868نکته   از  یک  جلسه  هر  تشکیل  از  پس  وکیل  یا عزل  تعیینی  وکیل  استعفای  کند.  معرفی  دادگاه  به  وکیل  سه  حداکثر  تواند 
 شود.رسیدگی پذیرفته نمی 

 تشکیل جلسه دادگاه کافی است. برایاز آنان که هریک از اصحاب دعوی وکالی متعدد داشته باشد، حضور یکی در صورتی  :869نکته 
کند  پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بالفاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می   : 870نکته  

یک نوبت و به مدت   برایاضای متهم یا وکیل او  های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقتا تمام ایرادها و اعتراض 
 ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بالمانع است.

اعتراض  : 871نکته   و  ایرادها  تمام  باید  آنان  وکالی  یا  مدعی خصوصی  یا  شاکی  و  رد  متهم  عدم صالحیت،  زمان،  مرور  قبیل  از  های خود 
تسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به  دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل ان 

شود، مگر آن که جهت ایراد پس از مهلت،  دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی
 پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.   کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح

کند. رییس  پس از اتمام مهلت اعم از آن که ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال می   :872نکته  
کند. عضو مذکور حداکثر ظرف ده  بت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میرا تنظیم و یا به نو   جامع آن  ارشدادگاه، پرونده را شخصًا بررسی و گز

، جلسه مقدماتی اداری را  ارشمحض وصول گزکند. دادگاه به مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس می  ارشروز، گز
 کند: شرح زیر اقدام می اصحاب دعوی به  ی هااعتراضو اوراق پرونده و ایرادها و   ارشدهد و با توجه به مفاد گزتشکیل می 

فرستد تا پس از  صادرکننده کیفرخواست می   دادسرای کند و پرونده را نزد  صادر می   رفع نقصکه تحقیقات ناقص باشد، قرار  در صورتی  -الف
 اعاده کند.  اظهارنظر آن را بدون انجام دستور دادگاه، 

 کند. صادر می عدم صالحیتهرگاه موضوع، خارج از صالحیت دادگاه باشد، قرار  -ب
شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی    یلبه دلکه  در صورتی   -پ

 شود.ر دادگاه، فوری آزاد می صورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستوکند. در این تعقیب صادر می 
را  دادگاه می   :873نکته   آنان  یا وکالی  یا متهم و  یا مدعی خصوصی  او، شاکی  نماینده  یا  حضور در    برایتواند در صورت ضرورت، دادستان 

 جلسه مقدماتی دعوت کند. 
ز طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی  قرار عدم صالحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند )پ( مذکور در فوق ا   : 874نکته  

یک اعاده می   کیفری   وظایف به دادگاهر  سای و انجام  ی جلسه مقدماتدر    طرح مجدد  یبرا نقض این قرار، پرونده   در صورت قابل تجدیدنظر است.  
 شود.

دادرسی تشخیص دهد، بالفاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و    برایهرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح    :875نکته  
 کند.احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر می 

محاکمه الزم    برای ون احضار متهم را  (، دادگاه جلب بد302چنانچه در جرائم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )  :876نکته  
 کند.روز محاکمه صادر می  برای بداند، دستور جلب وی را 

مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام    : 877نکته  
 کند. 

 شوند. حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت می در هر مورد که دادگاه باید با  :878نکته 
یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او    : 879نکته   یا انجام تشریفات راجع به    برایهرگاه متهم متواری باشد  تعیین وکیل 

مته حضور  دادگاه  و  نباشد  مقدور  دادرسی  یا  مقدماتی  جلسه  را  تشکیل  ندهد،   برای م  تشخیص  ضروری  مقدماتی    دادرسی  جلسه  تشکیل  به 
صورت دادگاه پس از  که دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این مگر آنکند،  ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میمبادرت می 

 ذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد. دهد. مهلت ماحضار یا جلب متهم به وی می برای تقاضای دادستان، مهلت مناسبی 
در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت  :  880نکته  

گهی میهای کثیراالنتشدادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه  شود. فاصله بین  ار ملی یا محلی آ
گهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک   ماه باشد. تاریخ آخرین آ
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به  نماید و در مورد غایبان  هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می   : 881نکته  
 کند.فوق رسیدگی می  یب ترت

اکثریت تمام اعضاء   رأیشده باشد، بینی در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش  :882نکته 
یگر توسط مقام  طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دمالک است. نظر اقلیت باید به 

 شود. ارجاع اضافه می
  کند. سپس قرائت می  را   خصوصی  مدعی  دادگاه، دادخواست  منشی  و  کیفرخواست  او  نماینده   یا  دادستان  در دادگاه کیفری یک:  883نکته  
 نماید. رسیدگی می  به  شروع و  تفهیم  متهم به  را  آن ادله تمام  و اتهام موضوع دادگاه رییس 
 توانند با اجازه رییس دادگاه از طرفین و وکالی آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند. قضات دادگاه کیفری یک می  : 884نکته 
هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکالی آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در    :885نکته  

 کند، هرچند از قبل احضار نشده باشند. میصورت ضرورت از آنان تحقیق 
شود.  هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکالی آنان نیز اجازه صحبت داده می   : 886نکته  

و    اخذرا از متهم یا وکیل وی    دهد، آخرین دفاعبار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می پیش از اعالم ختم رسیدگی، رییس دادگاه یک 
به  سپس رسیدگی را ختم می باشد، دادگاه مکلف  یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر  کند. هرگاه متهم 

 رسیدگی است.
می   :887نکته   نیز  تصویری  ضبط  دادگاه،  تشخیص  صورت  در  و  صوتی  ضبط  یک،  کیفری  دادگاه  انتشار  محاکمات  و    هاآنشود.  ممنوع 

 نیز منوط به اجازه دادگاه است. هاآن استفاده از 
از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می  : 888نکته   در خارج  به جرائم موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک  تمام  در مواردی که  شود، 

 محل وقوع جرم است. دادسرای بر عهدهوظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست 
در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات قانونی صالحیت رسیدگی به جرائم موضوع صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را    :889نکته  

 ربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است. دارد رعایت مقررات م
  رأی تواند قرار عدم صالحیت صادر کند و به هر حال باید  دادگاه کیفری یک با رعایت صالحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی   : 890نکته  

 مقتضی را صادر نماید. 
استعانت    :891نکته   با  رسیدگی  اعالم ختم  از  پس  دادگاه  و  اعضای  و وجدان  بر شرف  تکیه  متعال،  توجه از خداوند  پرونده،    با  به محتویات 

اکثریت معتبر    رأیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود  کنند. درصورتی می   رأینمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور  مشاوره می
 است.
صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه  که وی جزء اکثریت نباشد که در این رییس دادگاه است، مگر آن به عهده رأیانشاء    :892نکته  

یا نماینده او و  رأیکند. پس از صدور  را انشاء می  رأی قضایی بیشتر دارد،   ، بالفاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان 
بر برائت یا تعلیق   رأیشود. هرگاه گاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رییس دادگاه به متهم تفهیم میتوسط منشی داد  رأی شاکی تشکیل و 

 شود. مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می یاجرا 
حکم در مورد اعضای هیأت  و اعالم آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این    رأی پس از ختم رسیدگی، اعضای دادگاه تا صدور    :893نکته  

 منصفه نیز جاری است. 
 های کیفری مقرر گردیده است. سایر دادگاه برایسایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که   :894نکته 
یک از جلسات دادگاه حاضر نشود  اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ ی که فقط جنبه حقجرایمدر تمام جرائم، به استثنای    :895نکته  

 کند. صادر می  غیابی  رأییا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی،  
در    واخواهی   از تاریخ ابالغ واقعی، قابل   بیست روزدادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف    رأی در رسیدگی غیابی چنانچه  :  896نکته  

انقضای از  یا فرجام است. مهلت واخواهی    همان دادگاه است و پس  برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر  اشخاص    برایمهلت واخواهی 
 است. دو ماه مقیم خارج از کشور، 
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ادامه   :897نکته   را  یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غایب شود، دادگاه رسیدگی  هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس 
 است.  حضوریشود، رت حکمی که صادر میصودهد. در این می

گذاشته    اجرا های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به  حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت  : 898نکته  
 شود.می

تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطالع، واخواهی کند که در این  علیه می هرگاه حکم غیابی دادگاه ابالغ واقعی نشده باشد، محکوم  : 899نکته  
شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت  الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می، متوقف و متهم تحت رأی  یاجرا صورت،  

 کند. یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میتأمین   اخذبه 
اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد،  ی که فقط جنبه حقجرایمدر    :900نکته  

 بر برائت او صادر کند.  رأی ، تواند بدون حضور متهم دادگاه می
با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می  :901نکته   کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی  دادگاه پس از واخواهی، 

 نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست. اتخاذ می 
های اطفال و نوجوانان را نیز  مورد ریاست دادگاههای شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب  رییس دادگستری یا رییس کل دادگاه  :902نکته  

 دارد.   بر عهده
اطفال و نوجوانان را رییس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و    دادسرایقضات دادگاه و    :903نکته  

را   آنان  تأهل، گذراند  برای شایستگی  از قبیل  با رعایت سن و جهات دیگر  امر  انتخاب  این  ن دوره آموزشی و ترجیحًا داشتن فرزند محرز بداند، 
 کند.می

شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و  اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم  مشاوران دادگاه  :904نکته  
 شوند. شاغل و بازنشسته انتخاب میفرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از 

مندرج در این    شرایطهر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد    برایانتخاب مشاوران، رییس حوزه قضایی هر محل    برای  :905نکته  
مدت دو سال به    برایا  کند. رییس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر ر ماده بداند به رییس کل دادگستری استان پیشنهاد می 

 نماید. انتخاب مجدد آنان بالمانع است. این سمت منصوب می
 مؤنث بودن متهم طفل یا نوجوان، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.  در صورت  :906نکته 
جای  تواند شخصًا به دادگستری می  هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رییس :907نکته 

 طور موقت مأمور رسیدگی نماید. را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به  شرایطاو انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد 
دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان    :908نکته  

 کند. و شاکی ابالغ می 
 شود.هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابالغ می  :909نکته 
است، هرگاه   حبس  غیر از  هاآن و همچنین در جرائم تعزیری که مجازات قانونی    شش، هفت و هشتدر جرائم تعزیری درجه    :910نکته  

متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز  
 ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. بدون تعیین وقتتواند  اه میفراهم باشد، دادگ

در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات    :911نکته  
حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت    شوند. مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر می

 دادگاه بالمانع است. 
ممکن  اقتضاء   طفل  مصلحت  هرگاه   :912نکته     درهرصورت   دادگاه  رأی آید.    عمل   به   او  غیاب  در  دادرسی  از   قسمتی  یا   تمام  است  کند، 

 شود.محسوب می  حضوری
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به    یجرائمدر    :913نکته   یا    دادگاه کیفری یکدر صالحیت    هاآنکه رسیدگی  پرداخت  جرایم است  از    ارشیا  دیه  ی که مستلزم  بیش 
قانونی متهم  تعزیری درجه شش و باالتراست و در جرائم    خمس دیه کامل  یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست  ، دادسرا و 

متهم    برایضور وکیل بدون اعالم عذر موجه، در مرجع قضایی  . در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حاو وکیل تعیین کند  برای نماید که  ابالغ می
یا وکیل  ، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میتعزیری درجه هفت و هشت شود. در جرائم  وکیل تعیین می تواند خود از وی دفاع و 

 تواند از خود دفاع کند. تعیین نماید. نوجوان نیز می 
نوجوانان مطرح می  :914نکته   و  اطفال  دادگاه  در  که  از جرم  ناشی  زیان  و  و حکم  به دادخواست ضرر  رسیدگی  قانونی  مقررات  گردد، طبق 

 شود.مقتضی صادر می 
و زیان، حضور طفل الزم نیست، مگر در صورتی   :915نکته   به دعوای ضرر  توضیحات وی  در هنگام رسیدگی  ضروری    رأیصدور    برایکه 
 باشد. 

علیه و  به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم  علیه،  آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان عالوه بر شاکی، متهم و محکوم    : 916نکته  
 شود. داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابالغ می در صورت 

درخواست  ی دیگر یک استان، حسب مورد، به  پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضای  احاله  در هر مرحله از رسیدگی کیفری،  :917نکته  
و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به    شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و موافقت    رییس حوزه قضایی مبدأیا    دادستان 

 گیرد.صورت می موافقت دیوان عالی کشورتقاضای همان اشخاص و 
مورد:  918نکته   درخواست    جرایم  در  به  مورد  حسب  احاله  مسلح،  نیروهای  قضایی  سازمان  صالحیت  یادر  نظامی  رییس    دادستان 

 شود. انجام می مسلح  یروهاین ییقضارییس سازمان با موافقت  سازمان قضایی استان 
 گیرد:احاله در موارد زیر صورت می  :919نکته 

 . اقامت داشته باشندمتهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری  -الف
به   -ب باشد،  دور  دادگاه صالح  از  جرم  وقوع  دیگر  محل  دادگاه  که  علتنحوی  آسان   به  آن،  وقوع  محل  به  بودن  به نزدیک  بتواند  موضوع  تر 

 رسیدگی کند. 
 احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود. :920نکته 
دادستان کل  یا    رییس قوه قضاییه، بنا به پیشنهاد  حفظ نظم و امنیت عمومیمنظور    بر موارد مذکور در فوق، به   عالوه  :921نکته  

 شود.، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله میکشور ی عال یوان دتجویز و  کشور
و رعایت  منظور حفظ نظم و امنیت عمومی  تواند بهدر جرائم در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس این سازمان می   : 922نکته  

 مصالح نیروهای مسلح، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند. 
 کنند:  رد دادرساین موارد ایراد  توانند در دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می :923نکته 

 قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.  -الف
 دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.  -ب
 رس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. داد -پ
 دادرس در همان امر کیفری قباًل تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.  -ت
ادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد  بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و م  -ث

 قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.  رأی یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور 
 دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.  -ج

 شود.شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی  : 924نکته 
البدل یا  کند و رسیدگی به دادرس علیعمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع میبه   رأیایراد رد باید تا قبل از صدور  :925ه نکت

می  ارجاع  دیگر  علیشعبه  دادرس  نبودن  در صورت  پرونده  شود.  دیگر،  شعبه  یا  به    برایالبدل  هم  ترین یک نزد رسیدگی  قضایی  عرض  مرجع 
 شود. فرستاده می
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قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف    سه روز هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف   : 926نکته  
 د.شواز تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می ده روز
مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز    :927نکته  

ر  اخله دتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعالم کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مدمی
صورت، باید قرار رد ایراد صادر  شود و در غیر این نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می موضوع امتناع می 

جرم  رسیدگی به    برایاعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح    برای تواند در مهلتی که  و به مدعی رد، ابالغ شود. مدعی رد می 
 است.  قطعیدادگاه در این مورد  رأی اعتراض کند. 

 صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست. :928نکته 
شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند،  در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می   : 929نکته  

به رسیدگی می  شود با حضور عضو دیگر تکمیل میدادگاه   ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور  و مبادرت  کند. چنانچه 
کند. هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند  یا قبول ایراد را صادر می عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد  

در  و ایراد رد را قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند، اکثریت اعضاء، بدون حضور اعضای مورد ایراد و  
کنند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب  راد را صادر می وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ای

آید. هرگاه شعبه دیوان عمل میرسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به   برای البدل نیز  اعضای علی
 شود.عرض ارجاع می یدگی به دادگاه هم درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رس 

از  برایمرجع صالح    دادگاه تجدیدنظر استان  :930نکته   تجدیدنظر  درخواست  به  در    غیرقطعی  یآرا   کلیه  رسیدگی  است جز  کیفری 
 که در صالحیت دیوان عالی کشور باشد. مواردی

 شود.البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می دادرس علی  یا ، با حضور رییس مرکز هر استاندادگاه تجدیدنظر استان در  :931نکته 
شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی  های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میدادگاه  یآرا   : 932نکته  

 قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: 
 ی درجه هشت باشد.جرائم تعزیر  -الف

 باشد.  دیه کامل  دهمیک کمتر از  هاآن که میزان یا جمع ، درصورتی ارشدیه یا   مستلزم پرداخت جرایم -ب
 است.  قانونی اولیه های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات در مورد مجازات  :933نکته 
رد    :934نکته   قرار  است.  حکم  صدور  تعویق  و  اناطه  تعقیب،  موقوفی  و  منع  قرارهای  یا  برائت،  محکومیت،  از  اعم  تجدیدنظر،  قابل  آراء 

 خواهی باشد. راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر  رأیمشمول این حکم است که  یدر صورتخواهی، درخواست واخواهی یا تجدیدنظر
درباره    :935نکته   قانونی  جرایمآراء صادره  ابد   یا   سلب حیات   هاآنی که مجازات    جنایات   یا   عضو   قطع   مجازات  موجب  جرایم»یا    حبس 

است و   «باالتر  و  سه  درجه  یتعزیر   مجازات  موجب  جرایم»و یا    «آن  از   بیش  یا  کامل  ۀدی  نصف  میزان  با  یجسمان  تمامیت  علیه  یعمد 
دیه    عمدی  جنایات میزان  که  جسمانی  تمامیت  یا  لَ عَ جنی  مَ   کامل   دیه  نصف  هاآن علیه  درباره  بیش  یه  صادره  آراء  و  است  آن  جرائم  از 

 است. کشور دیوان عالی در  یخواهفرجام، قابل سیاسی و مطبوعاتی 
که    :936نکته   مواردی  دیه،    رأیدر  پرداخت  به  محکومیت  با  توأم  جنبه  ارشدادگاه  از  یکی  هرگاه  است،  زیان  و  ضرر  قابل  یا  مزبور  های 

 ، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.به تبع آن نیز   رأی های دیگر تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه 
خواهی آنان جز در  خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام فرجام که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا در صورتی  :937نکته 

 ، مسموع نیست.رأیخصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده 
فرجام    دادخواست یا    درخواست مهلت    :938نکته   و  ایران    برای تجدیدنظر  مقیم  از    برای و    بیست روزاشخاص  مقیم خارج  اشخاص 
 یا انقضای مهلت واخواهی است.  أی ر از تاریخ ابالغ  دو ماهکشور 
  صادرکننده کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه  هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست   :939نکته  

 کند. ار رد آن را صادر می صورت قر نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر اینابتدا به عذر او رسیدگی می رأی
 اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: :940نکته 
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 ؛ نماینده قانونی او یا  وکیل ، علیهمحکوم   -الف
 شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان؛  -ب
 با قانون و یا عدم تناسب مجازات.  رأی دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق  -پ

 جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:  :941نکته 
 ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛ -الف

 با قانون؛   رأیادعای مخالف بودن  -ب
 یکی از جهات رد دادرس؛  یا وجود   رأیادعای عدم صالحیت دادگاه صادرکننده   -پ
 ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی.  -ت

به :  942نکته   این ماده  در  از جهات مذکور  یکی  استناد  به  به آن هم رسیدگی  اگر تجدیدنظرخواهی  آید، در صورت وجود جهت دیگر،  عمل 
 شود.می

یا  دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچ  :943نکته     رأی واقع و نسبت به آن    یخواهفرجام ه مورد تجدیدنظرخواهی 
 کند.است، رسیدگی می  شده  صادر

-مقرر صورت می  یدادرس  ینههز کتبی و پرداخت    با درخواست  رأی خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری  خواهی یا فرجامتجدیدنظر :  944نکته  
 است. دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی   ینهپرداخت هز ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و  گیرد و نسبت به ضرر و زیان 

یا    :945نکته   صورت توأمان، مستلزم  علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به محکوم    یخواهفرجامتجدیدنظرخواهی 
 مدنی نیست.  یدادرس یین آپرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات 

فرجام   :946نکته   یا  تجدیدنظرخواه  دادگاه  هرگاه  شود،  جرم  از  ناشی  زیان  و  ضرر  دعوای  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  مدعی  خواه، 
 کند.نخستین به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی می رأی صادرکننده 

یا  :  947نکته   یا فرجام در   خواهفرجام هرگاه تجدیدنظرخواه  امری که به    زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر 
 گردد.موجب آن زندانی است، معاف می 

نخستین یا تجدیدنظر و   رأیباید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده  خواهفرجامتجدیدنظرخواه یا  :948نکته 
 یا دفتر زندان تسلیم کند. 

باید بال :  949نکته   یا زندان  یا  در خصوص نکته قبل دفتر دادگاه  نام تجدیدنظرخواه  بر  ثبت کند و رسیدی مشتمل  را  و   خواهفرجامفاصله آن 
کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند.  طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم 

دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر   شود.خواهی محسوب میتاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام
 نخستین ارسال کند.   رأییا فرجام، بالفاصله آن را به دادگاه صادرکننده  

نخستین، بالفاصله یا پس    رأیدر مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده    یخواهفرجامخواهی یا  که تجدیدنظردر صورتی   :950نکته  
 کند.از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می 

شد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف  قانونی با  شرایطخواهی فاقد یکی از  هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام  :951نکته  
 از تاریخ ابالغ، نقایص مذکور را رفع کند.  ده روزکند تا ظرف دهنده اعالم و اخطار می کننده یا دادخواستبه درخواست آن را ، نقایص دو روز 

ست تجدیدنظر یا فرجام خارج از  چنانچه در مهلت مقرر در نکته قبل، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخوا   : 952نکته  
رساند تا قرار مقتضی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در  مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رییس دادگاه می

 دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است. 
نخستین، قرار    رأیاست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده  درخو   خواهفرجام هرگاه تجدیدنظرخواه یا    :953نکته  

را صادر می فرجام  یا  تجدیدنظر  دادخواست  ابطال  یا  درخواست  رد  رد  قرار  باشد،  ارسال شده  فرجام  یا  تجدیدنظر  به مرجع  پرونده  کند. چنانچه 
شود. در هر حال، درخواست یا  فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر میدرخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا  

 دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست. 
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تمام محکومیت   :954نکته   باشد، محکوم  در  نکرده  تجدیدنظر  درخواست  از حکم صادره  دادستان  که  در صورتی  تعزیری  تواند  علیه می های 
ش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد  پی

مجازات    چهارمیک تا  العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و  صورت، دادگاه در وقت فوقمجازات کند. در این تخفیف  نماید و تقاضای  
 است.  قطعیکند. این حکم دادگاه را کسر می شدهیین تع

 است.  قطعیشود، آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می : 955نکته 
ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که  و نوجوانان، شعبه  دادگاه اطفال مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات    :956نکته  

خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه  گردد. مرجع فرجامن و با ابالغ رییس قوه قضاییه تعیین می مقرر در این قانو   شرایطمطابق با  
 رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است. 

 قابل تجدیدنظرخواهی است. در تمامی موارددادگاه اطفال و نوجوانان  یآرا  :957نکته 
می   :958نکته   را  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  تصمیمات  و  آراء  از  تجدیدنظر  دادگاه درخواست  دفتر  یا  حکم  صادرکننده  دادگاه  دفتر  به  توان 

 شود به دفتر کانون اصالح و تربیت تسلیم نمود. تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصالح و تربیت نگهداری می 
تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و ظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان میدرخواست تجدیدن :959نکته 

تواند درخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی  آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می  به عمل یا وکیل آنان  
 خواهی کند. مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظرتواند فقط از حکم می

پرونده  : 960نکته   ترتیب وصول  به دادگاه تجدیدنظر به  نوبت  کند، مگر در مواردی نوبت رسیدگی می ها  از  قانون، رسیدگی خارج  به موجب  که 
 ضروری باشد. 

که موجب  جرایمبه    : 961ه  نکت احساسات عمومی شودجریحه ی  دادگاه  دار شدن  موافقت  و  کیفرخواست  دادستان صادرکننده  با درخواست   ،
 شود. رسیدگی می  خارج از نوبتتجدیدنظر استان، 

پرونده  :962نکته   بررسی و گزرییس شعبه،  را  ارجاعی  تهیه می   ارشهای  را  به  جامع آن  نوبت  به  یا  و  تجدیدنظر  کند  دادگاه  اعضای  از  یکی 
پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است،    ارشدهد. این عضو، گزاستان ارجاع می

 نماید: م می شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیدر پرونده درج می  ارشکند. خالصه این گزتهیه و در جلسه دادگاه قرائت می
  صادرکننده صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه    دادسرایکند و پرونده را نزد  صادر می  رفع نقصکه تحقیقات ناقص باشد، قرار  در صورتی   -الف
دادگاه  می   رأی انجام دستور  از  تا پس  بدون  استان،   یدنظر تجدفرستد  را  تجدیدنظر می   اظهارنظر آن  دادگاه  یا  به  اعاده کند و  تواند خود مبادرت 

 انجام تحقیقات نماید. 
صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به    رأیهرگاه    -ب

می  صادرکننده دادگاه   اعاده  به  قرار  چنانچه  و  پرونده  شود  باشد،  داشته  نقض  به  عقیده  تجدیدنظر  دادگاه  علت  دادگاه   برای هر  به  رسیدگی 
 شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند. صادرکننده قرار اعاده می 

نده را به مرجع صالح  و پرو  را نقض  رأیتوسط دادگاهی که صالحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان،    رأیهرگاه    -پ
 کند.اعالم می  رأی ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده 

یا سایر جهات  اگر عملی که محکوم    -ت و  به لحاظ شمول عفو عمومی  یا  نبوده  ثبوت، جرم  به فرض  آن محکوم شده  ارتکاب  اتهام  به  علیه 
 .کندمقتضی صادر می  رأیقانونی متهم قابل تعقیب نباشد، 

احضار    -ث و  رسیدگی  وقت  تعیین  بالفاصله دستور  تجدیدنظر  دادگاه  فوق،  بندهای  در  مزبور  موارد  از  غیر  که  در  را  اشخاصی  تمام  و  طرفین 
توانند شخصًا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل  کند. طرفین میحضورشان ضروری است صادر می

 مانع از رسیدگی نیست. 
اس  :963نکته   طرفین  احضار  و  وقت  تعیین  مستلزم  استان،  تجدیدنظر  دادگاه  در  رسیدگی  که  مواردی  دادستان  در  حضور  با  رسیدگی  ت، 

 شود: ( به ترتیب زیر انجام می300شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده )
 توسط یکی از اعضای دادگاه؛  شدهانجام پرونده و تحقیقات و اقدامات   ارشقرائت گز -الف

 یا مستشار و استماع دفاعیات آنان؛ طرح سؤاالت الزم و تحقیق از طرفین توسط رییس   -ب
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 کسب اطالع از شهود و مطلعان در صورت لزوم؛  -پ
 اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکالی آنان.  -ت

او  :964نکته   تعیین  با  یا  دادگاه  توسط رییس  از مستشاران شعبه    قرار معاینه محل و تحقیق محلی  یکی  شود. چنانچه محل  می  اجرا توسط 
استان می   یاجرا  دادگاه تجدیدنظر  باشد،  استان  مرکز  قضایی  از حوزه  و    یاجرا تواند  قرار، خارج  کند  درخواست  مربوط  دادگاه محل  از  را  قرار 

نیابت قضایی   یاجرا که محل  درصورتی  اعطای  با  باشد،  دیگری  استان  در حوزه قضایی  درخواست    قرار  نخستین محل،  دادگاه  قرار    یاجرا به 
 نماید. 
هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است الزم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر    :965نکته  

نظر وی زندانی است،  موافقت مرجع قضایی که متهم تحتتواند با کسب  کند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه میمی
 دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود.

ادله، صدور    :966نکته   به  ن  رأی احضار، جلب، رسیدگی  مرحله  مقررات  و  قواعد  استان مطابق  تجدیدنظر  دادگاه  در  ترتیبات  خستین  و سایر 
 است.
 کند: تصمیم می اتخاذ  زیر   شرح به دادرسی ختم  اعالم و رسیدگی جلسه  تشکیل  از پس  استان تجدیدنظر دادگاه: 967نکته 

  صادرکننده  دادگاه   به را   پرونده  و  تأیید   را   رأی باشد،   شده  صادر   قانون  طبق  و  پرونده در  موجود  ادله  مطابق  خواهیتجدیدنظر   مورد   رأی  هرگاه  -الف
 کند. می اعاده رأی

  را   تجدیدنظرخواسته  رأی ،  احراز کند   را   متهم   دلیل، برائت   هر   استان، به   تجدیدنظر   دادگاه   یا   نباشد   تعقیب   قابل   قانونی   جهات   به   متهم   هرگاه   -ب
  دادگاه   دستور   باشد، به  زندانی  لیه عَ محکوم    چنانچه   و  باشد  نکرده  تجدیدنظر  درخواست  علیه محکوم    کند، هرچندصادر می  مقتضی  رأی  و  نقض
 شود. می آزاد فوری 

  رأی   ماهیت، انشاء  در  و  نقض   را  قانونی، آن مستند  و  مبانی  ذکر   و  استدالل   با دهد   تشخیص  قانون  مخالف   را   تجدیدنظرخواسته رأی چنانچه  -پ
 کند.می

آنکهنیست،    رأی   نقض  دادرسی، موجب  تشریفات  رعایت   عدم  :968نکته   -بی  موجب  که  باشد  اهمیت  از  یا درجه   به  مذکور  تشریفات  مگر 
 شود.  رأی  اعتباری

نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی   اخذصادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین    رأیهرگاه از    :969نکته  
رخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب  متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأسًا یا به د

 کند و این تصمیم قطعی است.می اخذ
احتساب    رأیاگر    :970نکته   قانون،  با  عمل  تطبیق  مجازات،  میزان  و  نوع  تعیین  یا  طرفین  مشخصات  تعیین  نظر  از  تجدیدنظرخواسته 

را اصالح و    رأی، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأیه یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس بِ محکوم  
 دهد. کند و تذکر الزم را به دادگاه نخستین میآن را تأیید می

کند، مگر    تشدیدتربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را    تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و دادگاه تجدیدنظر استان نمی   :971نکته  
و این امر مورد   قانون مقرر داشته کمتر از حداقل میزانی باشد که در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخالف جهات قانونی، 

ان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی  خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استتجدیدنظر
 کند. که قانون مقرر داشته است، اقدام می

تأیید اساس حکم می هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم  :  972نکته   تواند به نحو مستدل  علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن 
 علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکوم  

اولین فرصت و حداکثر    : 974نکته   در  امکان  از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم  استان مکلف است پس  دادگاه تجدیدنظر 
 است.  محکومیت انتظامی تا درجه چهاردر مهلت مقرر موجب  رأیکند. تخلف از صدور   رأی ظرف یک هفته، انشای 

دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و    رأیر مواردی که د :975نکته 
بیست روز پس از ابالغ واقعی به متهم یا  دادگاه تجدیدنظر استان ظرف    رأیتجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد،  

 است. قطعی  شود،ی که در این مرحله صادر می رأی. ل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه استوکیل او، قاب
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 شود.تشکیل می مستشار  دو  و رییس   از آن شعب و  است مستقر تهران در کشور ی عال یواند :976نکته 
 مستشار را بر عهده گیرند. توانند وظایف دیوان عالی کشور به تعداد الزم عضو معاون دارد که می: 977نکته 
 به قرار زیر است:   خواهیجهات فرجام  :978نکته 

 ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او؛ -الف
 دادگاه؛  رأی اعتباری ای از اهمیت منجر به بی ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه -ب
 موجود در پرونده. عدم انطباق مستندات با مدارک  -پ

در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی    رایانه ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد  پرونده   :979نکته  
کشور و از طریق    شود و توسط رییس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رییس دیوان عالیثبت می
 شود. ی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع میا ه انی ا ر سامانه 
کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر  ها رسیدگی میشعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده  :980نکته  

دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت  کشور موجب جریحه   یعال  یواندی که به تشخیص رییس  جرایمباشد یا در  
 داشته باشد. 

کند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان  را تنظیم می  هاآنجامع  ارشهای ارجاعی را خود بررسی و گزشعبه، پرونده  رییس   :981نکته 
خواهی و جهات قانونی آن است به  پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام  ارشدهد. عضو ممیز، گزعضو ممیز ارجاع می

 کند. صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم می
اند، تخلف از مواد قانونی، یا  از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته   ارشعضو ممیز در حین تنظیم گز  هرگاه رییس یا   : 982نکته  

با استدالل در گز یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و  شود. به دستور رییس  خود متذکر می   ارشعدم رعایت مبانی قضایی و 
 گردد.دادستان انتظامی قضات ارسال می یبرا   ارششعبه، رونوشتی از این گز

  کننده یدگیرسکه شعبه  شود، مگر آندعوی یا وکالی آنان انجام می  بدون احضار طرفین رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور  :  983نکته  
 . نیستبداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم   الزم حضور آنان را 

قرائت می  ارشدر موقع رسیدگی، عضو ممیز، گز  :984نکته   را که الزم است  اوراقی  و مفاد  آنان، در صورت  پرونده  یا وکالی  کند و طرفین 
دارند.  حضور، می  اظهار  را  رییس شعبه، مطالب خود  اجازه  با  به طور مستدل،  توانند  در شعبه  با حضور  نماینده وی  یا  دادستان کل  همچنین 

کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات  ، نظر خود را اعالم می خواستهفرجام یا    عنهمعترض    رأی مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام  
 کنند: نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می   ، با درج نظر دادستان کل کشور یااظهارشدهو مطالب  ارشپرونده و مفاد گز

 نمایند. اعاده می رأیدادگاه صادرکننده آن، پرونده را به   ابراممطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با  رأیاگر  -الف
-مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه  رأیهرگاه    -ب

 کند:و به شرح زیر اقدام می  نقضرا  رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور،  رأی اعتباری ی بای از اهمیت باشد که موجب 
اتهام عَ اگر عملی که محکوم    -1 به  ثبوت،    لیه  یا سایر جهات    جرم نبودهارتکاب آن محکوم شده به فرض  به لحاظ شمول عفو عمومی و  یا 

 شود.می  نقض بال ارجاع صادره  رأیقانونی متهم قابل تعقیب نباشد، 
علت    رأی اگر    -2 به  که  باشد  حکمی  یا  و  قرار  نوع  از  تحقیقات صادره  بودن  است،    ناقص  شده  به    برای نقض  مجدد  دادگاه  رسیدگی 

 شود.ارجاع می  رأیصادرکننده 
شود  دهد، ارسال میدادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می عدم صالحیت ذاتیبه علت   رأیاگر  -3

 و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
 شود.ارجاع می  عرض دادگاه هم ، پرونده به رأیدر سایر موارد، پس از نقض  -4

تحقیقات را به تفصیل    تمام موارد نقص کند، مکلف است  را به علت نقص تحقیقات نقض می  رأی در مواردی که دیوان عالی کشور    : 985نکته  
 . ذکر کند

 کند: در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می  ینقض رأ پس از  یدگیمرجع رس : 986نکته  
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  رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور    رأی در صورت نقض    -الف
 کند. 

در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر    -ب
 صدور قرار حادث شود.  برایی ا پس از نقض، جهت تازه آنکه

واقع   یخواهفرجام کند. چنانچه این حکم مورد    اصراردادگاه قبلی    رأی تواند بر مفاد  در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می   -پ
صورت، پرونده در هیأت عمومی  کند و در غیر این می  ابرام شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدالل دادگاه را بپذیرد، حکم را  

دادگاه صادرکننده  شعب کیفری مطرح می نظر  قرار گیرد،    رأی شود. هرگاه  تأیید  و  ابرام می  رأی مورد  نظر شعبه دیوان عالی    کهی درصورتشود 
ارجاع می دادگاه  دیگر  به شعبه  پرونده  و  نقض  صادره  کند، حکم  تأیید  را  استدال شود.  کشور  اساس  بر  مزبور  عمومی  دادگاه  هیأت  ل 

 و غیرقابل فرجام است.  قطعی. این حکم کنددیوان عالی کشور، حکم صادر می 
دادگاه  :987نکته   یا  عالی کشور  دیوان  از شعب مختلف  استنباط  هرگاه  با  امور حسبی،  و  کیفری  از حقوقی،  اعم  موارد مشابه،  به  نسبت  ها 

گاه شوند، مکلفند نظر  دادستان کل کشوریا    الی کشوررییس دیوان عمتفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود،   ، به هر طریق که آ
ایجاد   منظور  به  را  کشور  عالی  دیوان  دادگاه  وحدت رویههیأت عمومی  یا  کشور  عالی  دیوان  از قضات شعب  یک  هر  کنند.  یا  درخواست  ها 

ن عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره  توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوا یا وکالی دادگستری نیز می   هادادستان
  موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و

تشکیل می   چهارمسه حداقل   تمام شعب  معاون  اعضای  و  و مستشاران  مورؤساء  تا  اتخاذ  شود  آن  به  نسبت  و  بررسی  را  اختالف  مورد  ضوع 
االتباع است؛ اما  الزم   آن  یرغ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و  شعب دیوان عالی کشور و دادگاه  برای اکثریت در موارد مشابه    رأیتصمیم کنند.  

 اثر است.شده بی قطعی  رأینسبت به  
عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا   وحدت رویه هیأت رأیباشد و مطابق   اجرا نشده یا در حال  اجرا ، رأیکه در صورتی 

به حال محکوم    رأی به    رأی علیه باشد،  به جهاتی مساعد  قابل تسر   ی آرا هیأت عمومی نسبت  ی است و مطابق مقررات قانون مجازات  مذکور 
 شود. اسالمی عمل می 

منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء اصراری و یا انجام سایر  که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهدر کلیه مواردی    :988نکته  
قانونی تشکیل می  اظهارنظر  وظایف  نماینده وی  یا  اتخاذ تصمیم، دادستان کل  از  باشد. قبل  نماینده وی  یا  با حضور دادستان کل  باید  گردد، 

 د.کنمی
وحدت رویه مؤخری که مطابق قانون   رأی ، فقط به موجب قانون یا  وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور  ی آرا   :989نکته  

 است. ییرتغقابل شود، صادر می 
 

گذاشته شده یا نشده باشد، در    اجرا که حکم مذکور به  ها اعم از آن درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه :990نکته  
 شود: موارد زیر پذیرفته می 

 . محرز گردد وی بودنزنده  سپس و شود  محکوم شخصی قتل اتهام به کسی -الف
 شد.  قائل   آن برای  مرتکب یک  از  بیش  نتوان که  باشد ایگونه  به  جرم آن ارتکاب و  شوند محکوم جرمی ارتکاب اتهام  به  نفر  چند  -ب
  شده   محکوم  جرم  همان  انتساب  علت  به  قضایی  مرجع  از  حکمی  موجب  به  نیز  دیگری  فرد  و  شود  محکوم  جرمی  انتساب  علت  به  شخصی  -پ

 .احراز گردد آنان  از یکی گناهیحکم، بی  دو مفاد تضاد  و تعارض  از که  طوری باشد، به 
 . صادر شود متفاوتی واحد، احکام اتهام به  شخصی درباره -ت
 است. بوده حکم گواهان، مبنای  واقع خالف شهادت یا  جعلی  اسناد که د شو ثابت   صالح در دادگاه -ث
علیه یا عدم تقصیر وی  گناهی محکوم  پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی  -ج

 باشد. 
 عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.  -چ

 اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:  :991نکته 
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 همسر و وراث قانونی و وصی او؛ علیه، علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم  محکوم   -الف
 کشور؛  کل دادستان   -ب
 حکم.  مجری دادستان  -پ

شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از جهات  درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می  :992نکته  
به   را  اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد  با تجویز  ارجاع می  عرض دادگاه هماعاده دادرسی،  این  دادگاه صادرکننده حکم قطعی،  دهد و در غیر 

 نماید. صادر می قرار رد اعاده دادرسی صورت 
ن تشخیص دهد با تجویز اعاده   رأی  رییس قوه قضاییهکه    در صورتی   :993نکته   قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خالف شرع بی 

  رأییابند رسیدگی و  این امر تخصیص می  برایدادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه  
  اعم از شکلی و ماهوی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد    رأیشده،    خالف شرع اعالم بر  قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیًا  

 نمایند. مقتضی صادر می رأی آورند و بعمل می
مسلح،    نیروهای   قضایی   کشور، سازمان   عالی  دیوان  قرارهای  و   احکام  ( شامل یفریو ک  یاز حقوق  قضایی )اعم  مراجع  قطعی  آراء:  994نکته  
 باشند. می  حل اختالف های شورا  و دادسراهابدوی،  و  تجدیدنظر هایدادگاه
ن  آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه  :995نکته   ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خالف بی 

 باشند.می شرع تشخیص داده شود، مشمول احکام مذکور در فوق
یا    سازمان قضایی نیروهای مسلح  رییس،  دادستان کل کشور،  عالی کشورن  رییس دیوادر صورتی که    :996نکته   رییس  و 

ن شرع تشخیص دهند، می  اعم از حقوقی یا کیفریقطعی    رأیدر انجام وظایف قانونی خود    کل دادگستری استان توانند با  را خالف بی 
است، مگر اینکه خالف   اعمال قابل   یک بار برایاین حکم فقط   ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد

ن آن به جهت دیگری باشد.  شرع بی 
  رییس خالف بین شرع تشخیص داده شود توسط    رأی  طبق  باشد، یا  دادرسی  اعاده  یزبر تجو   مبنی  کشور  عالی  دیوانرأی    هرگاه  :997نکته  

نباشد،   متناسب یا باشد  شده  منتفی تأمین   یا و  نشده  اخذ تأمین  متهم  از چنانچه   و افتد تعویق می به  مجدد  حکم صدور  تا  حکم ی اجرا قوه قضاییه، 
 نماید. می اخذ را  الزم کند، تأمین رسیدگی می  موضوع  به دادرسی اعاده تجویز  از  پس که دادگاهی

  باشد، شعبه   بنا   قلع و قمعیا    بدنی  هایمجازات   سایر  یا  حیات  سالب   مجازات  نوع  حکم، از  در  مندرج  مجازات  که  درصورتی:  998نکته  
 دهد.را می  حکمی اجرا  توقف  تقاضا، دستور   درباره تصمیم   اتخاذ از قبل  دادرسی اعاده  تقاضای وصول  با  کشور عالی دیوان
شود و  اولی، فوری صادر میای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم  پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله :  999نکته  

 گیرد. می  مطابق قانون انجامدادرسی 
و    نقض، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را  پس از رسیدگی ماهویهرگاه دادگاه    :1000نکته  

.  شودفقط همان قسمت نقض یا اصالح می   کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد،حکم مقتضی صادر می 
 خواهی تابع مقررات مربوط است.حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام

  و   دهد، تأیید  تشخیص  صحیح  که  را   دادرسی، هریک  اعاده  قبول  از  پس  باشد، دادگاه  حکم  دو  دادرسی، مغایرت  اعاده  جهت  اگر  :1001نکته  
 کند. می رسیدگی مقررات وفق هاآن  نقض از دهد، پس  تشخیص  غیرصحیح را  رأی  دو هر  چنانچه و کند می نقض را  دیگر  رأی

  اعاده   نکه یر ا شود. مگ نمی   پذیرفته   جهت  همان  از   دادرسی   اعاده  شود، دیگر صادر می  دادرسی  اعاده   از   پس   که  حکمی   به   نسبت   : 1002نکته  
  مجدداً  جدید رأی و یا باشد قبلی   جهت از  غیر دیگری جهات  به فقهی مسلمات با صادره رأی  مغایرت و خالف بین شرع باشد  مصادیق  از دادرسی
 باشد.   شده صادر  فقهی  مسلمات با  مغایر  قبلی   رأی همانند
-کند، محکوم    نظرصرف ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود  غیرقابل گذشت هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم    : 1003نکته  

می درخواست  علیه  به  دادگاه  صورت،  این  در  شود.  تجدیدنظر  او  مجازات  میزان  در  کند  درخواست  قطعی،  حکم  صادرکننده  دادگاه  از  تواند 
کند و مجازات را در صورت  رسیدگی می   ق.آ.د.ک(  300العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده )علیه در وقت فوقمحکوم  

 است.  قطعی رأی کند. این علیه باشد، تبدیل میتر به حال محکوم  دهد یا به مجازاتی که مناسب د قانون تخفیف میاقتضاء در حدو
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  رییس  که  مناطقی  در   وی  نظارت   و   ریاست   حتت   « کیفری  احکام  ی اجرا   و »معاونت  است  دادستان   عهده  بر   کیفری  احکام  ی اجرا   :1004نکته  
 است.  وظیفه یندار ا عهده  عمومی دادسرای دهد، در تشخیص می قضاییه  قوه

 باشد.  احکام یاجرا  برای تخصصی واحدهای  یا  واحد دارای  ضرورت صورت  در  تواند کیفری، می احکام یاجرا  معاونت  :1005نکته 
 است.  البدل علی دادرس  با  وی  غیاب  در   و دادگاه رییس عهده به  کیفری  احکام یاجرا بخش،   قضایی  در حوزه  :1006نکته 
  اختیار   در   مراقبتی  مأمور   و  اجرا   ، مأمور یمددکار اجتماعکیفری،    احکام  یاجرا   قاضی   الزم  تعداد   به   کیفری   احکام  ی اجرا   معاونت   : 1007نکته  

 دارد.
 باشد.  داشته  قضایی  خدمت  سابقه  سال   سه  حداقل  باید  کیفری احکام یاجرا  قاضی:  1008نکته 
به :  1009نکته   قضاییه  را  قوه  اجتماعی«  »مددکاری  عنوان  تحت  مناسبی  تشکیالت  اجتماعی،  مددکاران  وظایف  انجام  حوزه  منظور  در 

 نماید. ایجاد می قضایی هر شهرستان 
شناسی و  شناسی، جرمهای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه التحصیالن رشته اجتماعی از بین فارغ   مددکاران :  1010نکته  

 شوند. حقوق استخدام می 
 التحصیالن رشته مددکاری اجتماعی است.های مذکور، اولویت با فارغدر رشته : 1011نکته 
 شود: می تشکیل  زیر وظایف  انجام برای  بخشودگی و عفو  و کیفری سجل کیفری، واحد احکام یاجرا  معاونت هر در  : 1012نکته 

 ؛ یمحکومان فرار  و متواری  و تعقیب تحت   خطرناک، متهمان مجرمان اطالعاتی بانک  ایجاد -الف
  صورت   به   وی   تصویر   و   اثرانگشت  و   دقیق   مشخصات  درج   و   ثبت   با   کیفری   مؤثر  های محکومیت  در  علیه محکوم    کیفری   سجل   برگ   تنظیم  -ب

 الکترونیکی؛
 مقررات.   طبق  محکومان  مجازات تخفیف   یا  عفو پیشنهاد   نیز و  علیهمحکوم    عفو  درخواست ارسال و ثبت -پ

 احکام کیفری عبارت است از:  یاجرا وظایف قاضی  :1013نکته 
 ؛هاآن  یاجرا کیفری و نظارت بر شیوه  یجرا اال احکام الزم یاجرا صدور دستور  -الف

 در امور راجع به زندانیان؛  هانا نظارت بر زند -ب
 عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات؛  شرایطنظر درباره زندانیان واجد  اعالم  -پ
 قوانین و مقررات؛ بر اساس اعطای مرخصی به محکومان  -ت
العالج و سایر افراد محکوم نیازمند به  های جسمی صعبهای روانی و بیماری اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتالیان به بیماری   -ث

 در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات؛ هاآن  برایو توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری  مراقبت 
احکام کیفری یا ناظر زندان    یاجرا ها وضع شده یا بر عهده قاضی  مجازات   یاجرا   برای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات    یاجرا   -ج

 قرار گرفته است. 
 شود:گذاشته می  اجرا کیفری در موارد زیر پس از ابالغ به موقع  یرا آ : 1014نکته 

 کند. قطعی که دادگاه نخستین صادر می  رأی -الف
 تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.  ی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواسترأی -ب
 نخستین صادر کرده باشد.  رأی ی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی -پ
 ی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد. رأی -ت

نداند، مراتب را با اطالع دادستان به دادگاه صادرکننده   جرا اال صادره را از لحاظ قانونی الزم رأیاحکام کیفری،  ی اجرا هرگاه قاضی  :1015نکته 
 کند.قطعی اعالم و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می  رأی

اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام    در خصوص،  رأیهرگاه    :1016نکته  
 است. جرا اال بقیه الزم  در مورد کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام  

 آن نیست.  ی جرا اال های الزمسایر قسمت ی اجرا از  ، مانع رأیاعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از  :1017نکته 
قاضی    رأی  ی اجرا عملیات    : 1018نکته   کیفری شروع می   ی اجرا با دستور  نمی احکام  متوقف  به هیچ وجه  و  که  شود  مواردی  در  شود، مگر 

 قانون مقرر نماید. 
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باید    رأی   یاجرا شود و در مواردی که طبق قانون،  می  اجرا کیفری    احکام  یاجرا قاضی  آراء کیفری به دستور و تحت نظارت    : 1019نکته  
و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا    هان اهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمها، مؤسسات و شرکتتوسط وزارتخانه 

قاضی   آید،  به عمل  است  نام  ارائ  اجرا   صدور دستور احکام کیفری، ضمن    یاجرا تصریح  بر الزم   یمات تعل  ۀ و  اقدامات    اجرا چگونگی    ،    ها آنو 
 دارد.  نظارت
نیروهای   ضابطان  تمام   : 1020نکته   مقامات   و  انتظامی   دادگستری،  مؤسسات وزارتخانه   مستخدمان  و  نظامی،    و   دولتی  های شرکت   و  ها، 

آنان  قانون  شمول  که  نهادهایی  و  هاناسازم  و  یردولتیغ  عمومی  نهادهای   مکلفند   خود  وظایف  در حدوداست،    نام  تصریح  یا  ذکر  مستلزم  بر 
  بر   مقرره، عالوه  این  مقررات  از  کنند. متخلف   رعایت  است،  آن  یاجرا   با  مرتبطکه    رأی  یاجرا   مقام  در   را   کیفری  احکام  یاجرا  قاضی  دستور
 شود.محکوم می نیز   قانونی  مقرر مجازات ، بهاداری  و انتظامی  تعقیب
از    : 1021نکته   ابهام و اجمال  اما رفع اشکاالت مربوط به    قطعی   رأیدادگاه صادرکننده  با    رأی رفع  با رعایت موازین    رأی   ی اجرااست، 

 شود.می اجرا زیر نظر او   رأیکیفری است که  احکام یاجرا قاضی شرعی و قانونی با 
به همان ترتیب    رأی   ی اجرا هرگاه شیوه    : 1022نکته   تعیین شیوه  می  اجرا در دادنامه تعیین گردد،    ی اجرا ، قاضی  اجرا شود و در صورت عدم 

 کند. می اجرا را  رأیاحکام کیفری مطابق مقررات قانونی، 
که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه  است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی   ممنوع مجازات    علنی   یاجرا   : 1023نکته  

پیشنهاد دادستان   به  یا  یا دیگران، دادگاه خود  او  بیم تجری  علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و    ی اجرا ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و 
 کند.  تصریح رأی علنی مجازات را در  یاجرا 

  برای علیه را  شود تا محکوم  گذار اخطار میشود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقهاحضار می  رأی  یاجرا   برایعلیه  محکوم    :1024کته  ن
 علیه را صادر کند. دستور جلب محکوم   زمانهم تواند به طور احکام کیفری می  یاجرا تسلیم کند. در این صورت، قاضی  رأی یاجرا 

یا مخفی شدن محکوم    :1025نکته   فرار  بیم  که  قاضی  در صورتی  باشد،  کیفری می   یاجرا علیه  پروندهاحکام  در  دلیل  ذکر  با  ابتدا تواند  از   ،  
 علیه را صادر کند. دستور جلب محکوم  

 افتد: احکام به تعویق می  یاجرا مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی  یاجرا  :1026نکته 
 بارداری؛ دوران  -الف

 پس از زایمان حداکثر تا شش ماه؛  -ب
 دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی؛  -پ
 مجازات شالق در ایام حیض یا استحاضه.  یاجرا  -ت

مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود،    یاجرا علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتال باشد و  هرگاه محکوم    : 1027نکته  
اندازد. چنانچه در جرائم تعزیری  می  تعویقمجازات را به    یاجرا ،  تا زمان بهبودیکیفری با کسب نظر پزشکی قانونی    احکام  ی اجراقاضی  

نباشد  بیمار  بهبودی  به  بیماری محکوم    یاجرا ، قاضی  امیدی  احراز  از  بودن آن  احکام کیفری، پس  و مانع  با ذکر    برای علیه  اعمال مجازات، 
 کند. ارسال می قطعی رأی صادرکننده به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع  تبدیل  برای دلیل، پرونده را 

احکام کیفری، ضمن    ی اجرا باشد، قاضی  مجازات فوریت داشته    یاجرا مجازات، بیماری حادث شود و تعویق    یاجرا هرگاه حین  :  1028نکته  
 کند.آن، طبق مقررات مذکور در فوق اقدام می یاجرا صدور دستور توقف 

محکوم    :1029نکته   شود،  هرگاه  جنون  به  مبتال  قطعی،  حکم  صدور  از  پس  تعزیری،  جرائم  در  افاقه،  علیه  زمان  تعویق    یاجرا تا  به  حکم 
 شود. علیه وصول میکه از اموال محکوم   مالی یها مجازات؛ مگر در مورد افتدمی

برد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان  محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می   : 1030نکته  
 .شوداین ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میشود. روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می

پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و    برایعلیه در غیر مجازات حبس، هرگاه رییس قوه قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محکوم   :1031نکته 
 شود. حکم متوقف می یاجرا حکم دهد،  یاجرا دستور توقف 

 کند.صادر می  اجرا قرار موقوفی کیفری   احکام یاجراقاضی شود، موقوف می رأی  یاجرا در مواردی که مطابق مقررات،  : 1032نکته 
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احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده    ی اجرا خصوصی و  مجازات در حقوق شاکی یا مدعی    یاجرا موقوف شدن    : 1033نکته  
 نسخ مجازات قانونی باشد.مجازات،   یاجرا که علت موقوف شدن ، مگر این تأثیری نخواهد داشتو یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است،  

یا قرار  علیه به دفعات باشد و محکوم  مجازات مستلزم دسترسی به محکوم    یاجرا چنانچه    :1034نکته   علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و 
 کند.قرار تأمین متناسب صادر میکیفری مطابق مقررات،  احکام  یاجراقاضی صادره متناسب نباشد، 

درباره درخواست محکوم    احکام  یاجراقاضی    :1035نکته   وثیقه کیفری  یا  بر  علیه، کفیل  تأمینگذار مبنی  یا  تبدیل قرار  تغییر کفیل   ،
 گیرد.گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم میوثیقه 

تواند  م فرار وی از کشور باشد، میعلیه نشود و بی کیفری منتهی به دسترسی به محکوم    احکام  یاجراقاضی  هرگاه اقدامات    :1036نکته  
  دستور   ین ا نسبت به لغو    لیهعَ محکوم    دستگیری   یا  محض حضوراو را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعالم کند؛ اما به    دستور منع خروج

 کند.می اقدام
  یزان در متعدد،    مقررات  اعمال   و   است  دیگری  قطعی  های محکومیت   دارای  علیهمحکوم    شود   معلوم   حکم   صدور  از   پس   هرگاه :  1037نکته  

 کند: می اقدام زیر   شرح به  کیفری احکام یاجرا  است، قاضی مؤثر اجرا قابل  مجازات
دادگاه  شده  قطعی  تجدیدنظرخواهی  عدم   لحاظ   به  یا  صادر  قطعی  طور   به  احکام  اگر  -الف تساوی  در صورت  پروندهباشند،   دادگاه  به  را   هاها 

  مربوط   مقررات  رعایت   احکام، با   تمام  نقض   از پس   تا   کند می  ارسال   باالتر  صالحیت  دارای حکم و در غیر این صورت به دادگاه    آخرین   صادرکننده 
 شود. صادر واحد جرم، حکم تعدد  به
  با   احکام  تمام  نقض از  پس  تا   کندمی  ارسال  دادگاه  این  به  را   هاباشد، پرونده   شده  صادر  استان  تجدیدنظر  دادگاه  در   احکام  از  یکی  اگر حداقل  -ب

  باشد، شعبه  شده  صادر   استان  تجدیدنظر  دادگاه  مختلف   شعب  از  احکام  شود. چنانچه  صادر   واحد  جرم، حکم  تعدد  به  مربوط  مقررات  رعایت
 دارد. رسیدگی صالحیت  تجدیدنظرخواسته  حکم آخرین  صادرکننده 

  های حوزه  در   متعدد  احکام  یا   باشد  گرفته  قرار  تأیید  مورد  کشور  عالی  دیوان  در  احکام  از  یکی  حداقل  که  صورتی  در  همچنین  و  موارد  سایر  در  -پ
  از   پس   تا   کندمی  ارسال   کشور   عالی  دیوان  به   را   هاباشد، پرونده   شده  صادر   های با صالحیت ذاتی متفاوتمختلف یا در دادگاه  ی هانااست   قضایی

 شود. بندهای )الف( یا )ب( اقدام مطابق مورد،  احکام، حسب  نقض
و ماهیت محکومیت با    شرایط و بدون ورود در    موضوع، رسیدگی  به  طرفین  حضور  بدون  العادهفوق  وقت  در  فوق، دادگاه  در موارد:  1038نکته  

 کند. می صادر  واحد حکم رعایت مقررات تعدد جرم
های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم  علیه محکومیت حکم معلوم شود محکوم    یاجرا هرگاه هنگام    : 1039نکته   

قاضی   است،  دادگاه    یاجرا مؤثر  نزد  را  پرونده  کیفری،  می   صادرکننده احکام  ارسال  قطعی  این حکم  در  دادگاه،  کند.  چنانچه  صورت، 
 نماید. می  های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقداممحکومیت

ارسال می  :1040نکته   به آن مرجع  پرونده  باشد،  تأیید شده  دیوان عالی کشور  در  تا چنانچه محکومیت هرگاه حکم  را محرز  شود  های سابق 
 دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند. 

  صادرکننده ، از دادگاه  رأیماه از تاریخ ابالغ  تواند حداکثر ظرف ششل کند، می شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاص  :1041نکته  
 های کثیراالنتشار منتشر شود.حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه در یکی از روزنامه 

  در   حکم   صادرکننده  مرجع   و  قبلی   بازداشت  محکومیت، ایام  جرم، میزان  کامل، نوع   مشخصات   ذکر   با   حبس   به  محکوم   اشخاص   :1042نکته  
  یا   و   زن   بدرقه   مأمور   همراه  مورد، به   استان، حسب   آن   قضایی   حوزه   ترین یک نزد  یا  قضایی   حوزه   همان  زندان  به  کیفر  تحمل   برای مخصوص،   برگه
 شوند. می معرفی و مراقبتی، اعزام موازین یتبا رعا  و مرد

  تربیت   و  اصالح  کانون   جمله   از   تربیتی   و   تأمینی  اقدامات   مراکز  و   اشتغال   و   ی آموز حرفه   ، مراکزباز یمه ن بسته،    زندان   به   هان زندا   : 1043نکته  
 شود.تقسیم می  نوجوانان و  اطفال برای

حکم   یا   قانون   در   که   مواردی   جز  به   :1044نکته   محکومان   شده  تصریح   دادگاه  در  پیشینه   مدت   و   نوع  به  توجه   با   است،    و   محکومیت، 
 شوند. نگهداری می  فوق   هایبخش   از یکی  در احکام یاجرا  قاضی تأیید و ی بند طبقه  یشورا   تصمیم  بر اساسشخصیتشان، 
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  زندان  به حبس ادامه تحمل  برای  باشد، نامبرده  حکم صادرکننده دادگاه حوزه از  حبس، خارج به  محکوم اقامت  محل که درصورتی :1045نکته 
ا شود.  می  منتقل  خود  اقامت  محل صادرکنندهص  تشخی  با  صورت  نیا   رد   که  باشد  مفسده  موجب  امر  این  ینکهمگر  به   رأی   قاضی    قطعی 

 شود.می پرداخت قضاییه  قوه  اعتبارات محل از انتقال شود. هزینه می منتقل خود اقامت  محل  به  زندان  تریننزدیک 
بازداشتگاه  : 1046نکته   در  متهمان  نگهداری  است.  ممنوع  مکان  یک  در  متهمان  و  محکومان  زند  ها نگهداری  سازمان  نظر  زیر  و    هانا و 

 گیرد.اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می 
از روزی شروع می  : 1047نکته   تمام کیفرهای حبس  به موجب  شود که محکوم  مدت  چنانچه    ، حبس شود.جرااال حکم قطعی الزم علیه 

مدت بازداشت قبلی از  نظر یا بازداشت شده باشد، علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت محکوم  
 .شودمیزان حبس او کسر می 

محاسبه    یک روزیام بازداشت،  نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد، در احتساب ا اگر مدت زمان تحت  : 1048نکته  
 شود.می

ایام   جزای  و  حبس، شالق  جایگزین   هایمجازات   به   محکومیت  در مورد:  1049نکته     یرز   شرح   به   فوق   ماده   موضوع  قبلی   بازداشت  نقدی، 
 شود: می  محاسبه

 کسر  مراقبت  دوره  از  روز  پنج  و  عمومی  خدمات  ساعت  هشت،  روزانه  نقدی  جزای  روز  یکقبلی،    بازداشت  هرروز  ازای  به  -الف
 شود.می
 شود. می کسر شالق  از ضربه  سهقبلی،    بازداشت  روز  هر ازای به   تعزیری  مجازات عنوان به  شالق  به   محکومیت در مورد -ب
 شود. می  اقدام مالی هایمحکومیت یاجرا  نحوه به  مربوط فصل مقررات نقدی، مطابق  جزای  به   محکومیت مورد در  -پ

  این  به احتساب  کیفری   احکام   یاجراقاضی  ، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد،  قاضی صادرکننده حکم چنانچه  :  1050نکته  
 .کندی اقدام منکات فوق   موضوع های مالک حسبایام،

  روز ده حداقل که کند  صادر ایگونه  به را  حبس به محکوم پرونده وقت تعیین دستور است مکلف کیفری احکام یاجرا قاضی :1051نکته 
  صادر  شده  یاد   تاریخ در  را ی و  آزادی  علیه، دستورمحکوم   حبس مدت اتمام  تاریخ تعیین  با  تا  گیرد  قرار  نظر  تحت  حبس، پرونده مدت اتمام  از  پیش

  نباشد، فوری   بازداشت  در  دیگری  اتهام  به  علیه محکوم    چنانچه   حبس  مدت  اتمام  از  پس  است  مکلف  نیز  زندان  کند. رییس   اعالم  زندان  به  و
 کند. اعالم  کیفری احکام یاجرا  قاضی به  بالفاصله   را  اقدامات نتیجه  و  نماید  اقدام زندانی آزادی  برای

قبل  تخلف  که  درصورتی   :1052نکته   نکته  قاضی  رأی  در   مقرر  مدت   از  بیش   حبس   به  منجر  از    بر  عالوه  کیفری  احکام  یاجرا   گردد، 
 است.  علیه محکوم   به  اضافی  حبس خسارت پرداخت مسؤول قانون  این  ، طبقچهار  درجه تا انتظامی  محکومیت

های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بالفاصله و حسب ییس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه: ر1053نکته  
 احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطالع دهد.  یاجرا مورد، به قاضی 

باشد،  در صورتی :  1054نکته   توأم  از خدمت  انفصال موقت  با  انفصال موقت   یاجراکه مجازات حبس  زمان    مجازات  یافتن از    پایان 
 شود.مجازات حبس شروع می 

علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است، از میزان محکومیت  مدت زمانی که محکوم    :1055نکته  
 شود.می  کسر  وی به انفصال موقت

  برای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز    یاجراقاضی    در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد،  :1056نکته  
تعیین می  قانونی  پزشکی  به نظر  توجه  با  را  و  مداوا  تعویق می   یاجرا ،  تأمین متناسب  اخذبا  کند  به  را  تأمین  اندازد و هرگاه محکوم  حبس  علیه 

 شود. معالجه جزء محکومیت وی محسوب میگیرد و مدت متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می
که مصلحت طفل اقتضاء  اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آن  :1057نکته  

و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب   هاآنکند. در این صورت کودک را به پدر و در صورت فقدان یا عدم صالحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی 
 شود. صالح سپرده میسسات ذیؤآنان، به م صالحیت  فقدان یا عدم   صورت ارث و در 

  از   پس   و   تعیین  انضباطی   ی شورا   سوی  از   تناسب  رعایت   با   زیر   تنبیهات   از   زندانی، یکی  توسط   انضباطی   تخلف   ارتکاب   صورت   در  : 1058نکته  
 شود: می اجرا احکام،  یاجرا  قاضی  تأیید
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 باز؛ نیمه  یا  بسته  زندان به  اشتغال  و یآموز مراکز حرفه  از  انتقال -الف
 نوبت؛   سه تا  حداکثر  مالقات از  محرومیت -ب
 ماه؛  سه  تا  حداکثر مرخصی از  محرومیت -پ
 ماه. شش  تا  حداکثر مشروط آزادی و عفو  پیشنهاد از  محرومیت -ت

که  کانون   :1059نکته   هستند  اماکنی  تربیت،  و  اصالح  سازمان    برایهای  توسط  قانون  این  موضوع  نوجوانان  و  اطفال  تربیت  و  نگهداری 
با تشخیص رییس قوه قضاییه در سایر مناطق کشور    هان او اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز است  هانا زند و به تناسب نیاز و ضرورت 

 شوند. اند و یا ایجاد میایجاد شده 
آنان،    برایقضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند    :1060نکته   تعلیم و تربیت و پیشرفت اخالقی  بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز 

 وظایف قانونی دادستان نیست.  یاجرا عمل آورند. این امر مانع ح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به حداقل هر ماه یک بار از کانون اصال
گز  :1061نکته   دیگر گردد،    ارشهرگاه حسب  نوجوانان  یا  و  اطفال  اخالق  فساد  نوجوانی، موجب  یا  اخالق طفل  و  رفتار  کانون،  در  مدیران 
احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری    صورت

 شود. با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می ارش شود و پس از اصالح اخالق و رفت می
نق:  1062نکته   پرداخت جزای  به  دادگاه  قطعی  به موجب حکم  به هرکس  اموال وی  نپردازد،  را  آن  و    ی اجرا وسیله مرجع    دی محکوم گردد 

 شود. حکم اقدام می یاجرا نسبت به   هاآناز محل فروش  یات دینبا رعایت مقررات راجع به مستثنحکم، شناسایی، توقیف و  
احکام مدنی    یاجرا تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون  حکم می  یاجرا در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع    :1063نکته  

درآمدهای محکوم  از سایر  یا بخشی  تمام  یا  از جانب    برای علیه  و  تقسیط  آورد. در صورت تقاضای  به عمل  اقدام مقتضی  نقدی  وصول جزای 
و محکوم قدرت  احراز  و  که  علیه  نخستین  دادگاه  اقساط،  پرداخت  به  آن    رأیی  نظر  با  شود، می می  اجرا زیر  به    اخذتواند  امر  مناسب  تضمین 

 تقسیط نماید. 
با رعایت مقررات مربوط به مجازات   ی اجرا هرگاه    :1064نکته   ترتیب زیر  حکم به طرق مذکور در فوق ممکن نگردد  به  های جایگزین حبس 

 شود: عمل می 
 شود. گان تبدیل می یرا ساعت انجام خدمات عمومی   هزار ریال به یک در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی-الف

بند »الف« این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز    یاجرا   شرایط همچنین در صورت عدم    در جزای نقدی باالی پانزده میلیون ریال،   -ب
 شود.حبس تبدیل می 

علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت  چنانچه محکوم   : 1065نکته  
کند. قضات  شده کسر میروز از مجازات تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک بوده باشد، دادگاه پس از تعیین  

 حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.  یاجرا اند رعایت مراتب فوق را به هنگام احکام موظف یاجرا 
نشده آن از اموالی که بعدًا از    ی اجرا ن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش  صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آ  : 1066نکته  

 آید، نیست.علیه به دست می محکوم  
قاضی    ده روزعلیه ظرف  هرگاه محکوم    :1067نکته   احضاریه  ابالغ  تاریخ  کیفری    یاجرا از  نقدی حاضر شود،    برایاحکام  پرداخت جزای 
است در    مکلفاحکام کیفری    یاجرا ( جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی  % 20)  درصد  یستبتواند او را از پرداخت  احکام می  یاجرا قاضی  

 علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند. برگه احضاریه محکوم  
تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده  علیه میدر صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکوم    :1068نکته  

 . نیست یدنظرخواهیحق تجدبه منزله اسقاط . درخواست مذکور تقاضای تقسیط کند
 مطرح شود.  مستقلدعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت  :1069نکته 
باشد بالفاصله    در حبس علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی  هرگاه محکوم    : 1070نکته  

بدوی دایر    رأی  یاجرا صادره درباره تقسیط مانع از    رأیاهی از  خو شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظر آزاد می  رأیوسیله دادگاه صادرکننده  به 
 بر تقسیط نیست. 
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  ی اجرا علیه، با اعالم قاضی  موقع اقساط از سوی محکوم  در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به   : 1071نکته  
 گیرد.حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می  یاجرا  برای شود و وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو میاحکام، حکم تقسیط به 

مالی، محکوم    :1072نکته   تمکن  در صورت حصول  تقسیط،  از صدور حکم  را حداکثر ظرف سه پس  مراتب  است  قاضی  علیه مکلف  به  ماه 
به وصول محکوم   نسبت  تا  نماید  اعالم  اینمجری حکم  غیر  در  اقدام شود.  قاضیبه  اعالم  با  دادگاه صادرکننده حکم    یاجرا   صورت  احکام، 

 نماید. قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می
محکوم    : 1073نکته   قاضی  هرگاه  کند،  اقدام  آن  از  بخشی  یا  تمام  پرداخت  به  دیه،  پرداخت  قانونی  مهلت  اتمام  از  پیش  احکام   یاجرا علیه 

 کند. له اعالم میکیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکوم  
 . نیستپرداخت دیه جرائم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط   برایبینی شده  های پیش مهلت : 1074نکته 
له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک  محکوم  احکام در صورت تقاضای    یاجرا هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی    :1075نکته  

 کند. علیه استیفاء میمحکوم  
  احکام   یاجرا   قاضی   اخطاریه   تاریخ   از  ماه   شش   از   پس   وی   و   باشد   شخص  به  مال   بازگرداندن   متضمن  صادره  حکم   چنانچه   : 1076نکته  

  تواند مال، می   فساد  عقالئی  احتمال   در صورت  کیفری  احکام  یاجرا   نکند، قاضی  مراجعه  منقول  مال   دریافت  برای  موجه  عذر  کیفری، بدون
 گردد.می تودیع  دادگستری صندوق  در  مربوط هایهزینه  کسر  از پس  و رسدفروش می   به  مال صورت  ن یا  رکند. د  صادر  را  مال فروش دستور 
الکفاله یا  اخذ وجه التزام، وجههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال،  دادگاه  یجرا اال دستورهای دادستان و آراء الزم   یاجرا   : 1077نکته  

 .استاحکام کیفری   یاجرامعاونت  بر عهده وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم   وثیقه و نیز جزای نقدی، 
  ی اجرا در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات    رأی دستور یا    یاجرا چنانچه    :1078نکته  

 است.  احکام مدنی
باید مطابق مقررات قانون  شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکوم  دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی  :1079نکته   به است 

 ، مشمول این ماده نیستند. به جزءکس. دادخواست ورشکستگی دهدتجارت، 
 های مالی است. محکومیت  یاجرا های مالی تابع قانون نحوه محکومیت  یاجرا سایر مقررات و ترتیبات راجع به  : 1080نکته 
آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور    ی اجرا و در تقاضای    له باشد منوط به درخواست محکوم  مجازات    ی اجراهرگاه    : 1081نکته  

حکم اعالم کند. در صورت سپری شدن این مدت    ی اجرا ماه تصمیم خود را درباره    شود تا ظرف سه احکام کیفری به وی ابالغ می  ی اجرا قاضی  
کند. در این صورت، چنانچه  لغو میاحکام کیفری، قرار تأمین صادره را    یاجرا حکم بدون عذر موجه، قاضی    یاجرا و عدم وصول درخواست  

 شود.علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می محکوم  
  از   پیش   و  حکم  شدن   جرا اال الزم  از  پس  قصاص  و   نیستند   عفو  قابل  که   حد   مستوجب  جرایم   غیر   حیات، در  سلب  به   محکوم   هرگاه   : 1082نکته  

  تخفیف   و  عفو  کمیسیون  سوی  از  نتیجه  اعالم  تا  باریک   برای  فقط  آن  یاجرا حکم،    صادرکننده  دادگاه  دستور  کند، به   عفو  درخواست  آن  یاجرا 
 کند.  اعالم دادگاه  به  را  نتیجه و رسیدگی  تقاضا  این به  دوماه ظرف حداکثر  است مکلف  مزبور افتد. کمیسیون تأخیر می  به  محکومین  مجازات

حداقل  مکلف   کیفری  احکام  یاجرا   قاضی  :1083نکته   قبل  موضوع  حیات   سلب   حکم  یاجرا   از  پیش   هفته   یک   است،    به   را   مراتب  نکته 
 کند.  اعالم علیهمحکوم  

  دادستان   باید   حکم   ی اجرا   شود. هنگاممی  اجرا   صالحیت   واجد  اشخاص   توسط  مذهبی   حیات، مراسم   سلب   حکم  یاجرا   از   پیش   :1084نکته  
  حضور  دادگاه  منشی   و  معتمد   پزشک  یا   قانونی   وی، پزشک   نماینده  یا  محل  انتظامی  نیروی   کیفری، فرمانده   احکام  یاجرا   او، قاضی  نماینده   یا

  تواند نیز می   علیه محکوم    یابد. وکیل حضور می   نیز   وی  نماینده  یا  زندان  گیرد، رییس   صورت   زندان  محوطه   در   حکم   یاجرا   باشند. هرگاه   داشته
کند.  قرائت می  رسا  صدای  با  را   دادگاه، حکم  حکم، منشی  یاجرا   محل  در  علیه محکوم    کردن  حاضر  از  . پسحاضر شود  حکم  یاجرا   برای

 رسد. می حاضران امضای به  و شودتنظیم می  شده، صورتمجلس  اجرا  کیفری، حکم احکام یاجرا  قاضی  دستور  به  سپس
 شود.می اجرا احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط  :1085نکته 
 شود. اعزام می حکم  یاجرا محل  دادسرایشخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به  :1086نکته 
  ی اجرا  احکام کیفری محل  یاجراقاضی    بر عهدهنظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری    :1087نکته  
 است.  حکم
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شوند و مراتب به نیروی انتظامی  اخراج می  شدهیین تعشوند، از محل  ای معین محکوم میاشخاصی که به منع از اقامت در نقطه  :1088نکته  
 شود. محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابالغ می

 است.  احکام مدنی یاجرا، مطابق مقررات ممانعت از حقو  مزاحمت، رفع تصرف عدوانیاحکام   یاجرا  :1089نکته 
علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه،  احکام کیفری، محکوم    یاجرا مجازات، قاضی    یاجرا در صورت تعلیق    :1090نکته  

 نماید. را به وی تفهیم و ابالغ می هاآنعدم رعایت   و ضمانت اجرا علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی کند و با حضور محکوم  جلب می
مجازات، به طور مستمر حسن اخالق و رفتار نشان    ی اجرا علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق  هرگاه محکوم    : 1091نکته  

از دستورهای    یاجرا دهد، قاضی   یا برخی  یا لغو تمام  تعلیق  پیشنهاد کاهش مدت  با  را  به دادگاه صادرکننده    شدهیین تع احکام کیفری، مراتب 
 گیرد.احکام کیفری تصمیم می  یاجرا العاده در مورد پیشنهاد قاضی کند. دادگاه در وقت فوقحکم اعالم می 

مجازات را    ی اجرا تعلیق    بارهر دوماه یک تواند  احکام کیفری می   یاجرا اه، قاضی  در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگ  : 1092نکته  
 به دادگاه پیشنهاد نماید. 

  از   پس   تواندکیفری می   احکام  یاجرا   الکترونیکی، قاضی  هایسامانه   نظارت  تحت   آزادی   و  آزادی   نیمه   نظام  مشمول  در جرایم   :1093نکته  
  یا   شغلی  فعالیت  یک  یاجرا   آنکه  بر  کیفری، مبنی  احکام  یاجرا   معاونت  اجتماعی  مددکاران  نظریه  و  زندان  یبند طبقه   یشورا   ارشگز  وصول

  ینددر فرا زندان،    محیط   از   خارج  در   علیه محکوم    ی از سو پزشکی،   درمان  یا   و  خانوادگی  زندگی  تداوم در  آموزی، مشارکتای، آموزشی، حرفهحرفه
به  مؤثر  دیدهبزه   زیان  و  ضرر  جبران  یا  و  وی  اصالح پیشنهاد  صادرکننده  دادگاه  است،    نظارت   تحت  آزادی   و  آزادی  نیمه  نظام  یاجرا   حکم، 
 کند.  اقدام دادگاه این  تصمیم  مطابق  و  دهد الکترونیکی دادرسی  به راجع مقررات طبق  را  الکترونیکی هایسامانه 
با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با    یاجرا قاضی    : 1094نکته   علیه، دستور  تأمین متناسب از محکوم    اخذاحکام کیفری، پس از موافقت دادگاه 

 کند. تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعالم می  یاجرا 
تعلیق    :1095نکته   قرار  نظارت    یاجرا صدور  تحت  آزادی  و  آزادی  نیمه  نظام  حکم،  صدور  تعویق  قرار  مشروط،  آزادی  حکم  مجازات، 
-احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکوم   یاجرا های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی سامانه 

علیه یا متهم در مدت مزبور بدون  شود. چنانچه محکوم  ه شاکی یا مدعی خصوصی ابالغ می و نیز آثار ارتکاب جرم جدید ب  هاآن علیه یا متهم از  
قاضی   دستورهای  یا  دستور  از  موجه  می  یاجرا عذر  مدعی خصوصی  یا  شاکی  شود،  عمدی  جرم  مرتکب  یا  نکند،  تبعیت  کیفری  تواند  احکام 

 عالم کند. مقررات مربوط ا  یاجرا  برایاحکام کیفری   یاجرا مراتب را به قاضی 
مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه    یاجرا علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق  محکوم    :1096نکته  

سامانه  نظارت  تحت  آزادی  و  شیوهآزادی  به  را  مراقبتی  مأمور  نظارت  امکان  الکترونیکی،  قاضی  های  که  مشخص    یاجرا ای  کیفری  احکام 
سازد از قبل به اطالع  کامل نظارت را با دشواری مواجه می   یاجرا که    نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت می

 احکام کیفری برساند. یاجرا قاضی 
تأد :  1097نکته   در هنگام طرح شکایت  قانون  برابر  را  کیفری  باید هزینه شکایت  کیفری  شاکی  امر  تبع  به  که  کند. مدعی خصوصی هم  یه 

کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را  و زیان می   مطالبه ضرر
شود و هرگاه مدعی خصوصی کایت معاف می کند از پرداخت هزینه شنداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می

همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور    برای تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی  توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می
 ی خصوصی به تأخیر انداخت. توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدع رسیدگی به امر کیفری را نمی موقت معاف نماید. 

به استیفاء کند،  احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم   یاجرا آن، قاضی  یاجرا پس از صدور حکم و هنگام   :1098نکته 
 له از اعسار گردد.به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم  مگر آنکه محکوم  
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گهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق   : 1099نکته   ناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که  ارشالزحمه کشاکی و متهم بابت هزینه انتشار آ
شود، اما هرگاه  های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می پردازند و هزینه شوند، وجهی نمیبه تشخیص مقام قضایی احضار می

،  شدهیین تعهای مربوط، در مهلت  ر بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفهاقدامات مذکو
قوه   به  مربوط  اعتبارات  از  کند، هزینه مذکور  امتناع  آن  پرداخت  از  و  باشد  پرداخت هزینه مذکور  به  ملزم  در صورتی که شاکی  کند.  پرداخت 

احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با    یاجرا رسد تا به دستور وی و از طریق  شود و مراتب به اطالع دادستان میمیقضاییه پرداخت  
ای  داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه و به حساب مربوط در خزانه   اخذ   شدهپرداخترعایت مستثنیات دین، معادل هزینه  

 شود.نمی  اخذ
پرداخت هزینه   : 1100نکته   به  قادر  به تشخیص مقام قضایی، شاکی  پرداخت  در صورتی که  اعتبارات قوه قضاییه  از  نباشد، هزینه  های فوق 

 شود.می
 شود.م قضایی، اقدامات مذکور، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می در موارد فوری به دستور مقا : 1101نکته 
تعرفه   :1102نکته   مطابق  گواهان  ذهاب  و  ایاب  هزینه  شش میزان  ظرف  که  است  الزم  ای  تاریخ  از  وزیر    جرا اال ماه  توسط  قانون  این  شدن 

 رسد.شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می دادگستری تهیه می 
 برابر مقررات قانونی است.  هاآن تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه   هزینه :1103نکته 
به تفصیل  دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه  :1104نکته   را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است،  هایی 

 تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند. 
یا مدعی خصوصی می:  1105نکته   از دادرسی تمام هزینه شاکی  از مدعی  شدهپرداختهای  تواند در هر مرحله  را  علیه طبق مقررات  دادرسی 

 . ملزم کندهای مزبور علیه را به پرداخت هزینه حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعیمطالبه کند. دادگاه پس از ذی
 درسی به عهده او است. های دا در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه   :1106نکته 
از    :1107نکته   پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور  به موجب حکم دادگاه مسؤول  وی وصول    ماترکهرگاه شخصی که 

 شود.می
 

 بخش آمده است.  یندر اسؤال تألیفی   92،100با تغییر قانون آیین دادرسی کیفری  :توجه
 

 1392کیفری منطبق با قانون سؤاالت تألیفی آیین دادرسی 
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری در چه تاریخی به تصویب رسیده است؟  -1

 93د( خرداد  93ج( اردیبهشت  92ب( اردیبهشت  92الف( اسفند 
 در نظام مختلط:  -2

 الف( تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا و رسیدگی بر عهده دادگاه است.
 یرعلنی، سری و غیر ترافعی و رسیدگی دادگاه علنی و ترافعی است. مقدماتی کتبی، غ یقاتتحقب( 

 ج( تحقیقات مقدماتی به شیوه تفتیشی و رسیدگی دادگاه به صورت اتهامی است. 
 د( هر سه گزینه صحیح است.

 صدور قرار اناطه در دعوای مالکیت اموال غیرمنقول: -3
 زامی است.الف( مطلقًا ممنوع است. ب( در صورت وجود سند عادی ال

 ج( در صورت وجود سند رسمی الزامی است. د( در صورت وجود سند عادی الزامی نیست. 
اناطه    نفع ی ذ هرگاه    -4 قرار  صدور  تاریخ  از  مقرر  مهلت  مرجع    برایظرف  نکند،  مراجعه  صالح  مرجع  به  دعوا  اقامه 

 دهد؟ صادرکننده قرار چه اقدامی انجام می 
 کند.کند. ب( به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ می می الف( پرونده را بایگانی 

 نماید. کند. د( رأسًا از مرجع صالح تقاضای اتخاذ تصمیم مقتضی میج( به علت فقدان دلیل، قرار منع تعقیب صادر می 
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 هرگاه دادگاه کیفری متهم را از اتهام انتسابی تبرئه کند، نسبت به دعوای ضرر و زیان:  -5
 در صورت تقدیم دادخواست، مکلف به رسیدگی است. ب( در هر حال مکلف به رسیدگی است. الف( 

 ج( ممنوع از رسیدگی است. د( بین رسیدگی یا عدم رسیدگی مخیر است.
 های نظامی: هرگاه بر اثر ارتکاب جرم به اموال نیروهای مسلح خسارتی وارد شود، دادگاه  -6

 ن را ندارند. الف( حق رسیدگی به دعوای ضرر و زیا
 کنند. ب( حتی بدون دادخواست به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می

 کنند. ج( در صورت تقدیم دادخواست به دعوای زیان رسیدگی می
 کنند. باشد به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می رأی د( هرگاه پرونده معد صدور 

یگری را از بین ببرد، وی حق مطالبه چه نوع ضرر  های درختان دطبق نظر اداره حقوقی قوه قضائیه اگر کسی شکوفه  -7
 و زیان را دارد؟ 

 الحصول الف( ضرر و زیان مادی ب( منافع ممکن 
 الحصول د( ضرر و زیان معنوی ج( ضرر و زیان مادی و منافع ممکن

 ضابطین حق اخذ تأمین از متهم را..........  -8
 الف( مطلقًا ندارند. ب( دارند. 

 ج( به دستور مقام قضایی دارند. د( به دستور مقام قضایی و در برخی موارد دارند.  
 از موارد زیر جرم مشهود نیست؟  یککدامدر  -9

 الف( متهم بالفاصله بعد از وقوع جرم به آن اقرار کند. ب( متهم بالفاصله بعد از وقوع جرم خودش را معرفی کند. 
 علیه بالفاصله بعد از وقوع جرم، متهم را معرفی کند. به داخل خانه تقاضا کند. د( مجنیخانه ورود مأموران را  ب حج( صا

 ضابطین حق تحت نظر نگهداشتن متهم را...........  -10
 الف( مطلقًا ندارند. 

 ساعت دارند. 24ب( در جرائم مشهود و پس از ابالغ و تفهیم کتبی موضوع اتهام و ادله آن، حداکثر تا 
 مشهود و با اجازه مقام قضایی دارند.  ج( در جرائم

 ساعت دارند.  24د( در جرائم مشهود و حداکثر تا 
 احکام کیفری دارد؟  ی اجراگذشت شاکی خصوصی چه تأثیری در  -11

 حکم است. یاجرا است. ب( مطلقًا باعث توقیف  تأثیری بالف( مطلقًا 
 حکم است.  یاجرا است. د( در برخی جرائم )قابل گذشت( باعث توقف  تأثیر ی بج( اصواًل  

 در حوزه قضایی بخش وظایف بازپرس بر عهده چه کسی است؟  -12
 البدلی علد( رییس و در صورت فقدان دادرسی  ب( دادستان ج( رییس حوزه قضایی البدل ی علالف( رییس یا دادرس 

 بداند ولی بازپرس مخالف این موضوع باشد:هرگاه دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص  -13
 الف( حل اختالف با دادگاه است. 

 ب( بازپرس مکلف به تکمیل تحقیقات است. 
 ج( بازپرس تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان ندارد. 

 ی که در صالحیت دادگاه کیفری استان نیست، بازپرس مکلف به تکمیل تحقیقات است.جرایمد( فقط در 
 تکلیف مقام صادرکننده قرار بازداشت به فک یا تمدید آن پس از یک یا دو ماه تا چه زمانی است؟  -14

 صادر نشده باشد.  یفرخواستکالف( پرونده منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد. ب( 
 ج( آخرین دفاع اخذ نشده باشد. د( ختم تحقیقات اعالم نشده باشد.

 به فک یا تمدید آن پس از یک یا دو ماه ناظر بر چه قرارهایی است؟  قرار بازداشت   تکلیف مقام صادرکننده -15
 الف( فقط بازداشت موقت اجباری ب( بازداشت موقت اعم از اجباری و اختیاری 
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 ج( بازداشت موقت اجباری و اختیاری و وثیقه منتهی به بازداشت د( کلیه قرارهای تأمین منتهی به بازداشت
 رس قرار بازداشت صادر کرده و دادستان مخالف باشد: هرگاه بازپ  -16

 الف( حل اختالف با دادگاه عمومی و انقالب است. ب( حل اختالف با دادگاه صالح است. 
 ج( نظر دادستان متبع است. د( نظر بازپرس متبع است. 

 شود؟ از موارد زیر قرار منع تعقیب صادر نمی  یک کدامدر  -17
 نباشد. ب( جرم در مقام دفاع مشروع واقع شده باشد.   الف( عمل متهم متضمن جرمی 

 ج( دلیل کافی وجود نداشته باشد. د( شاکی در جرائم قابل گذشت، گذشت کرده باشد. 
 از قرارهای زیر را دارد؟  یککدام شاکی خصوصی حق اعتراض به  -18

 الف( اناطه ب( تشدید تأمین ج( عدم صالحیت د( تخفیف تأمین 
 که در صالحیت دادگاه کیفری یک است:ی  جرایم در  -19

 اختیارات بازپرس است. دارای الف( دادستان 
 اختیارات بازپرس است. دارای ب( در زمان غیبت بازپرس، دادستان 

 است.ج( دادستان و دادیاران او، مجاز به انجام تحقیقات نیستند و انجام تحقیقات منحصرًا با بازپرس و در صورت غیبت او با دادرس دادگاه  
 تواند انجام تحقیقات را به طور جزئی به یکی از دادیاران ارجاع کند. د( دادستان در صورت غیبت بازپرس، می 

شود، رسیدگی به  که در قزوین دستگیر می  در تهرانکرج، قتل عمدی   شخص الف متهم است به سرقت تعزیری در   -20
 است؟  ییهادادگاه چه دادگاه یا  یتدر صالحاتهامات او 

 لف( هردو اتهام در دادگاه کیفری یک تهران. ا 
 کیفری یک تهران. در دادگاهب( سرقت در دادگاه کیفری دو کرج و قتل 

 کیفری دو قزوین.  در دادگاهج( قتل در دادگاه کیفری یک تهران و سرقت 
 کیفری یک قزوین.  در دادگاهد( هردو اتهام  

 رسیدگی دارند؟  یتصالح یزنهای زیر ایران غیر از دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم، کدام یک از دادگاه  در حقوق-21
 الف( محل کشف جرم، محل اقامت شاکی، محل دستگیری متهم.

 ب( محل کشف جرم، محل دستگیری متهم، محل اقامت متهم یا مظنون. 
 م.ج( محل اقامت شاکی، محل اقامت متهم، محل دستگیری مته

 د( محل کشف جرم، محل اقامت شاکی، محل اقامت متهم. 
الف    -22 تهرانهرگاه  خارج    در  به  و  شده  جرمی  کشورمرتکب  در فرودگاه شیراز    از  برگشت  در  و  ، شود  یردستگبرود 

 چه دادگاهی است؟  یتدر صالحرسیدگی به اتهام او 
 تعقیب کرده باشند. های شیراز و تهران که زودتر شروع به دادگاه لف( هرکدام ازا 

 ب( شیراز 
 ج( تهران
 های تهران رسیدگی شود. دادگاه از جرائمی باشد که الزامًا باید در  مگر جرمد( شیراز 

 شود مگر مرتکب:متهم اصلی رسیدگی می  در دادگاهبه جرائم شرکاء و معاونین جرم  -23
 ون غیرروحانی باشد. الف( نظامی بوده و معاون او غیرنظامی باشد. ب( روحانی بوده و معا

 مورد.  هر سه ج( بزرگسال بوده و معاون او طفل باشد. د( 
 نظامی و دادگاه عمومی:  دادسرای حدوث اختالف بین  -24

 الف( متصور بوده و مرجع حل آن دیوان عالی کشور است. 
 ب( متصور بوده و مرجع حل آن رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح است. 

 ل آن حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور است. ج( متصور بوده و مرجع ح
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 االتباع است. دادسرا الزم برای نظر دادگاهو   متصور نبودهد( 
 اعطای نیابت قضایی ممنوع است؟  زیر موارد  کدام یک از در -25

 دادگاه باشد.   رأیدادگاه باشد. ب( شهادت شاهد مستند  رأی متهم مستند  الف( اقرار
 مورد.  هر سه دادگاه باشد. د(  رأیمستند  بر شهادتج( شهادت 

 در مورد نوع تأمین:  یدرا بنماهرگاه دادسرا با اعطای نیابت درخواست تحقیق از متهمی  -26
 کند و مرجع مجری نیابت نیز مکلف به پذیرش آن است. را مشخصالف( مکلف است که نوع تأمین 

 تواند نوع تأمین را مشخص کند و مرجع مجری نیابت نیز مکلف به پذیرش آن است. ب( می 
تواند نوع تأمین را مشخص کند و مرجع مجری نیابت نیز مکلف به پذیرش آن است، ولی در صورتی که مرجع مجری نیابت آن را متناسب  ج( می
 کند.طبق نظر خودش، تأمین متناسبی اخذ می  نداند، 

 د( حق مشخص کردن تأمین را ندارد.
 چه مرجعی است؟  یتدر صالحهای قضایی رسیدگی به جرائم دارندگان پایه  -27

 الف( دادگاه کیفری یک تهران ب( دادگاه مرکز استان محل وقوع جرم
 های کیفری تهران دادگاه ج( دادگاه انتظامی قضات تهران د( حسب مورد یکی از 

 های کیفری تهران نیست؟ زیر در صالحیت دادگاه  از افرادرسیدگی به جرائم کدام یک  -28
 مورد هست. هر سه الف( فرمانداران ب( استانداران ج( شهرداران د( 

 ایران جلب، بدون احضار قبلی:  در حقوق -29
 مواردی که قاضی تشخیص دهد جایزاست.  یه در کلالف( در هیچ موردی جایز نیست. ب(  

 موارد مصرح در قانون جایزاست. یبرخج( فقط در جرائم مستوجب مجازات سالب حیات جایز است. د( در 
 است:  حاضر نشدهمتهمی که علیرغم ابالغ قبلی، نزد مرجع قضایی  -30

 الف( باید جلب شود. 
 شود. موجه، جلب می نداشتن عذر  در صورت ب( 

 شود.دیگر، مجددًا احضار می بار یک   برایج( فقط  
 شود. واقعی بوده و عذر موجه نداشته باشد، جلب می اگر ابالغولی  احضار شودتواند مجددًا ، قانونی بوده، میاگر ابالغ د(  

 شود؟ موجه محسوب نمی  زیر، عذر از موارد کدام یک  -31
 شود. می مورد محسوب هر سهالف( فوت عمو ب( فوت برادرزاده ج( فوت همسر د( 

 صالحیت دادگاه کیفری یک نیست؟  در یرز  از جرائم یک کدامرسیدگی به   -32
 الف( جرمی که مجازات آن قصاص عضو باشد. ب( جرمی که مجازات آن قطع عضو باشد. 

 دیه کامل ج( جرائم سیاسی و مطبوعاتی د( جنایت موجب پرداخت
 صالحیت دادگاه کیفری دو است؟  در یرز  از جرائم یککدام رسیدگی به  -33

 گردانروان الف( فراری دادن محکومان مواد مخدر ب( نگهداری مواد 
 ج( اسیدپاشی د( هیچکدام 

 موضوعه ایران متهم حق سکوت:  یندر قوان -34
 تصریح شده است.  در قانونالف( ندارد. ب( دارد و این موضوع 

 باشد. شود. د( دارد و مقام قضایی مکلف به اعالم این حق به او می ج( دارد و این موضوع به طور ضمنی از قانون استنباط می
 در قوانین موضوعه ایران متهم حق داشتن وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی: -35

 جرائم دارد.  الف( در همه 
 ب( جز در جرائم امنیتی در همه جرائم دارد. 

 ج( جز در موارد محرمانه، جرائم امنیتی و مواردی که حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد است، دارد. 
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 د( ندارد. 
 آیا بازپرس مکلف است که به متهم تذکر بدهد که مواظب اظهارات خود باشد؟  -36

 همه جرائم الف( خیر ب( بله در 
 ج( فقط در جرائم مهم د( فقط در جرائم داخل در صالحیت دادگاه کیفری استان 

 در مرحله تحقیقات مقدماتی باید: شدهمطرح سؤاالت  -37
 الف( مفید و مرتبط با اتهامات انتسابی باشد. ب( تلقینی نباشد. 

 ج( مرتبط با پرونده باشد. د( هر سه مورد. 
 تواند داشته باشد؟ مقدماتی چند نفر وکیل می  متهم در مرحله تحقیقات -38

 تواند وکیل داشته باشد.الف( یک نفر ب( دو نفر ج( نامحدود د( نمی
 جلب متهم.... -39

 الف( باید در روز باشد. ب( در موارد فوری در شب جایز است.
 جایز است.ج( در موارد ضرورت در شب جایز است. د( در کلیه مواردی که قاضی تشخیص دهد، در شب 

 حوزه قضایی با آن مخالف باشد تکلیف چیست؟  رییس هرگاه قاضی دادگاه قرار بازداشت موقت صادر کرده و  -40
 حوزه قضایی متبع است.  رییسالف( قانون ساکت است. ب( نظر 

 د( هیچ کدام  شود.حل اختالف به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می  برایج( پرونده  
 متهمی با سابقه محکومیت قطعی به سرقت مرتکب جعل شده است در مورد او چه قراری باید صادر شود؟  -41

 که مقام قضایی صالح بداند.  ی هر قرار د(  الف( وثیقه ب( کفالت ج( بازداشت موقت 
 ...... اعتراضو قابل رس صادر شود احتیاج به موافقت دادستان.... نظارت قضایی هرگاه توسط بازپ -42

 الف( دارد ـ هست ب( ندارد ـ نیست ج( ندارد ـ هست د( دارد ـ نیست
 ............ اعتراضقابلقرار نظارت قضایی هرگاه از سوی دادگاه صادر شود  -43

 یدنظر تجدروز در دادگاه  20الف( نیست. ب( است ظرف مدت 
 حوزه قضایی  رییسد( است نزد   یدنظر تجد روز در دادگاه  10ج( است ظرف مدت 

 حاضر صدور دستور ضبط وثیقه با چه مرجعی است؟  در حال -44
 رد د( دادستان دادگستری یا قاضی دادگاه حسب مو  رییسقرار ج(    صادرکنندهحوزه قضایی ب( مقام  رییسالف( 

 مرجع اعتراض نسبت به صدور دستور ضبط تأمین.......  ق.آ.د.ک 235طبق ماده  -45
 الف( دادگاه کیفری دو یا انقالب است. ب( دادگاه کیفری دو است. 

 استان است. د( دادستان است. یدنظر تجد ج( دادگاه  
 ؟ صادر کردتوان قرار نظارت قضایی ی می جرایم در چه  -46

 جرائم با توجه به اهمیت جرم و دالیل جرم یهدر کلالف( در کلیه جرائم مالی ب( 
 سال  10بیش از   یهاو حبس ج( در جرائم مستوجب قصاص، اعدام، رجم، حبس ابد د( در جرائم مستوجب قصاص، اعدام، رجم 

 وثیقه اعم است از:  -47
 یمتی ق  یاء اشب( وجه نقد، مال منقول، اوراق بهادار،   یرمنقولغالف( وجه نقد یا مال 

 باید به صندوق دادگستری سپرده شود.  نقد کهد( وجه  یرمنقولغبانکی یا مال منقول یا  نامهضمانت  یا ج( وجه نقد 
 الکفاله...وصول وجه   برایبازداشت کفیل  -48

 ر صورت تقاضای شاکی خصوصی جایز است. الف( فاقد وجاهت قانونی است. ب( د 
 هزار تومان یک روز جایز است. 30تومان یک روز جایزاست. د( به ازای هر   هزار  20ج( به ازای هر 

 است یا قرار وثیقه؟  اعتراضقابل قرار کفالت  -49
 الف( کفالت ب( وثیقه ج( هردو د( هیچکدام
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 توانند تقاضای رفع مسئولیت خود را بنماید. متهم می کفیل یا وثیقه گذار........ با معرفی  -50
 الف( تا قبل از صدور حکم بدوی ب( تا قبل از صدور حکم قطعی

 یفرخواستکج( در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی د( تا قبل از صدور 
 ....... ینقرار تأمدر جرم صدور چک پرداخت نشدنی  -51

 یقه است. الف( فقط وثیقه یا کفالت است. ب( فقط وث 
 بانکی است. د( هر قراری است که مقام قضایی تشخیص دهد.  نامهضمانت ج( فقط وجه نقد یا 

ی به ارزش  اانه قرار وثیقه صادر کرده و متهم خ  یلیونم  200میلیون کالهبرداری بازپرس    100ای با موضوع  در پرونده   -52
 متهم تخلف کرده و در مواقع لزوم حاضر نشود؟ میلیون را جهت وثیقه معرفی کرده است حال چنانچه  500

 شود. میلیون به نفع دولت ضبط می 500الف( هر 
 شود. به نفع دولت ضبط می  یمابقمیلیون به شاکی پرداخت شده و  100ب( 
 شود. شود و مابقی برگردانده میمیلیون به نفع دولت ضبط می 100به شاکی پرداخت شده و  یلیون م 100ج( 

 د( هیچکدام.
 اگر دادیار قرار کفالت را به وثیقه تبدیل کند این قرار احتیاج به موافقت دادستان..... و قابل اعتراض......  -53

 هست –نیست د( ندارد   -نیست ج( ندارد -هست ب( دارد -الف( دارد
 شود؟ صدور: االثر نمی در کدام یک از موارد زیر قرار تأمین ملغی  -54

 الف( قرار منع تعقیب ب( قرار موقوفی تعقیب ج( حکم برائت د( حکم محکومیت 
 شود؟ قرار ترک تعقیب در چه مواردی صادر می  -55

 نداشته باشد. الف( دادستان تعقیب متهم را مقتضی نداند. ب( دالیل کافی علیه متهم وجود  
 ترک محاکمه نماید. د( عمل متهم متضمن جرمی نباشد. درخواستج( در جرائم قابل گذشت، شاکی  

 فاصله بین ابالغ احضاریه و موعد احضار در دادسرا؛ -56
 الف( حداقل پنج روز است ب( حداقل سه روز است مگر در موارد فوری. 

 ری. ج( سه روز است. د( یک هفته است مگر در موارد فو
 متهم از دادگاه بدوی تقاضای تخفیف تأمین کند: هرگاه -57

 قطعی است.  رأی کند، این الف( دادگاه به این موضوع رسیدگی و قرار مقتضی صادر می
 است.  یدنظر تجددر دادگاه  اعتراضقابل  رأی کند، این ب( دادگاه به این موضوع رسیدگی و قرار مقتضی صادر می

 دادگاه قطعی است.  رأی اخذ کرده باشد و در این صورت،  قباًل خودشج( دادگاه فقط در صورتی حق رسیدگی دارد که تأمین را  
 از سوی دادستان است. اعتراضقابل د( در صورت عدم مخالفت دادستان، تصمیم دادگاه مبنی بر تخفیف تأمین قطعی و گرنه 

 به اتهامات متعدد متهم...........  -58
 شود.شد که در این صورت رسیدگی متوقف می موجب تعویق با هاآنالف( باید توأمًا و یکجا رسیدگی شود مگر آنکه رسیدگی به تمامی 

 ای مختلف باشند. هب( باید توأمًا و یکجا رسیدگی شود حتی اگر در صالحیت ذاتی دادگاه
  برای موجب تعویق باشد که در این صورت دادگاه نسبت به اتهاماتی که محیا    هاآنج( باید توأمًا و یکجا رسیدگی شود مگر آنکه رسیدگی به تمام  

 گیرد.صدور حکم است تصمیم می 
 صادر شود.   جداگانه هر یک حکم  برای رسیدگی و  جداگانه د( باید به صورت 

گردد    -59 معلوم  حکم  صدور  از  پس  مشمو   هاییتمحکوم  دارای  یهعلمحکوم هرگاه  که  بوده  دیگری  مقررات  قطعی  ل 
 تعدد جرم است و یکی از احکام در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد؛

 ارسال کند.  عرضهم شود تا کلیه احکام را نقص و پرونده را جهت صدور حکم واحه به دادگاه الف( پرونده به آن شعبه دیوان فرستاده می 
 تأیید و سایر احکام را نقض کند. شود تا حکم آخر را ب( پرونده به آن شعبه دیوان فرستاده می 
 شود تا با نقض کلیه احکام پرونده را جهت صدور حکم واحد حسب مورد به دادگاه صالح ارسال کند. ج( پرونده به آن شعبه دیوان فرستاده می
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 به قطعیت احکام هیچ اقدامی متصور نیست.   با توجهد( 
 تواند همراه داشته باشد؟ می ی رسیدگی دادگاه چند نفر وکیل متهم در مرحله  -60

 الف( محدودیت ندارد. ب( دو نفر ج( سه نفر د( حسب مورد حداکثر دو یا سه نفر 
 متهم الزامی است؟  برایاز موارد زیر در مرحله دادرسی تعیین وکیل تسخیری  یک کدامدر  -61

 الف( مجازات جرم حبس ابد باشد. ب( مجازات جرم اعدام باشد. 
 ص نفس باشد. د( هر سه مورد. ج( مجازات جرم قصا 

 قید کند؟  مجلسصورت از موارد زیر را در  یککدامدادگاه مکلف است  -62
 الف( عین اظهارات شود. ب( عین اظهارات اهل خبره 

 ج( عین اظهارات طرفین د( هر سه مورد 
حمل  ساله   14پسر    -63 قانونی  مجازات  که  مخدر  مواد  مقداری  با  می   هاآن ای  دستگیر  است  به  اعدام  رسیدگی  شود. 

 اتهام او در صالحیت چه دادگاهی است؟ 
 الف( کیفری یک ب( انقالب ج( کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان د( اطفال 

سیدگی  ر   2دادگاه نظامی   یتدر صالحبه جرائم داخل   1، دادگاه نظامی  2محلی به علت نبودن دادگاه نظامی    هرگاه در  -64
 کجاست؟  1دادگاه نظامی  احکام یدنظرتجدن فرض مرجع یا رکرده باشد، د

 ج( دیوان عالی کشور د( رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح  1دادگاه نظامی  عرضهم نیست ب( شعبه  اعتراضقابل الف( 
 تجدیدنظرخواهی ندارند؟ حق یرز  از اشخاص یککدام-65

 د( رییس حوزه قضایی  و انقالب یا وکیل او ب( شاکی خصوصی یا وکیل او ج( دادستان عمومی  یه علمحکومالف( 
 شود؟ تجدیدنظرخواهی محسوب نمی  از جهاتکدام گزینه -66

 د( عدم صالحیت دادگاه با شرع  رأی ب( عدم صالحیت قاضی ج( مخالف بودن   با قانون  رأیالف( مخالف بودن 
 زندانی نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان مستلزم پرداخت هزینه......  یهعلمحکومتجدیدنظرخواهی  -67

 نیست.  یامور حقوقاست. ج( نیست د(  یامور حقوقاست ب(  یفریامور کالف( 
نکند   را برطرفمهلت مقرر، نقایص   دفتر، متقاضی، در مدیر احضار پس از و  ناقص باشد هرگاه درخواست تجدیدنظر -68

 چه تصمیمی اتخاذمی شود؟ 
 دادگاه بدوی  از دادخواست تجدیدنظر  قرار ابطالدادگاه بدوی ب(   از الف( قرار رد درخواست تجدیدنظر 

 دادگاه تجدیدنظر  از ابطال درخواست تجدیدنظر  دادگاه تجدیدنظر د( قرار از  ج( قرار رد درخواست تجدیدنظر 
 ساقط کنند:  را  حق تجدیدنظرخواهی خودهرگاه طرفین دعوا یا توافق کتبی  -69

 است.  صورت تأیید دادگاه معتبر آمره است. ب( این توافق در  قواعد  از  تجدیدنظر زیرا  یست معتبر نالف( این توافق 
 . است و معتبر رسمی باشد قابل عدول نبوده  به موجب سند  اگر توافق عدول نیست. د( فقط  و قابل  معتبر بوده ج( این توافق 

 دادگاه فاقدصالحیت ذاتی:   آراءصادره از -70
 شود. الف( درهرحال نقض می

 است. یخود باقب( درهر حال به قوت 
 شود.، نقض میینداستناد نمابه آن   هردو طرف ج( فقط درصورتی که 

 است. رأی راد نمایند، باعث نقض به آن ای   تجدیدنظرخواهی خود  در  دعوا  ین از طرف د( چنانچه هریک 
 عدم صالحیت ذاتی نیست؟   یقاز مصاد کدام گزینه  -71

 تر به دادگاه پایین   باالتر نسبتالف( صالحیت دادگاه کیفری دو نسبت به دادگاه انقالب ب( صالحیت دادگاه 
 نسبت به دادگاه باالتر   ترج( صالحیت دادگاه انقالب نسبت به دادگاه کیفری دو د( صالحیت دادگاه پایین 

 رسیدگی ماهوی به اعتراض اصل بر:  برایتجدیدنظر  در مرحله  -72
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کند وعدم حضور افراد  می   ن صور آنان را احضاریا   ر افراد را الزم بداند که د  حضور  تجدیدنظر  مگر دادگاهالف( عدم تعیین وقت رسیدگی است  
 احضار شده، مانع رسیدگی نیست.

بداند که د  حضور   تجدیدنظر   مگر دادگاهب( عدم تعیین وقت رسیدگی است   را احضاریا   ر افراد را الزم  آنان  افراد    کند و می   ن صور  عدم حضور 
 احضار شده، باعث توقف رسیدگی است.

 مانع رسیدگی نیست.  هاآن  طرفین است ولی عدم حضور  احضار ج( تعیین وقت رسیدگی و
 باعث توقف رسیدگی است.  هاآن  طرفین است ولی عدم حضور  حضارا  د( تعیین وقت رسیدگی و 

 مرحله تجدیدنظر همانند مرحله بدوی است؟  در زیر از موارد یککدام-73
 الف( احضار ب( جلب ج( رسیدگی به دالیل د( همه موارد

حکمهرگاه    -74 تجدیدنظر  شود  یدنظرتجددرخواست    ی از  دادگاه  شود  و  تأمین    متوجه  ازکه  متناسب    اخذشده  متهم، 
 نیست: 

 شود.  تأمین متناسب اخذ  تا فرستد دادسرا می را به کردن نوع تأمین پرونده  با مشخصالف( 
 کند.تأمین متناسبی اخذ می   نظر خودشب( طبق  

 شود. متناسب به دادگاه بدوی اعاده می یناخذ تأم ج( پرونده جهت 
 کند.  را اخذتأمین متناسب   تا شودی مکردن نوع تأمین به دادگاه بدوی فرستاده  با مشخصد( پرونده  

تصمیمی را    چه  یدنظرتجد  نباشد دادگاههرگاه عملی که متهم به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم    -75
 کند؟ اتخاذ می 

 مورد  موقوفی تعقیب د( هریک حسب  تعقیب ج( قرار  قرار منعالف( حکم برائت ب( 
 متهم مستحق تخفیف شناخته شود: هرگاه در دادگاه تجدیدنظر -76

 را تخفیف دهد.  تواند مجازاتمی  کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر متهم تقاضای تجدیدنظر  کهی درصورتالف( فقط  
 متهم تقاضای تخفیف کرده باشد، دادگاه تجدیدنظرمی تواند مجازات را تخفیف دهد.  کهی درصورتب( فقط 
 مجازات را تخفیف دهد.  تواندشود، دادگاه تجدیدنظرمی  جدیدی صادر  رأی  بدوی نقض و  رأی کهی درصورتج( فقط 

 نکرده باشد. یدنظر تجد تقاضای   یه علمحکوم هرچندتواند مجازات را تخفیف دهد ضمن تأیید اساس حکم بدوی می  یدنظر تجدد( دادگاه 
 مبادرت به صدوررأینقض   پس از دادگاه تجدیدنظر زیر یک ازموارد  کدام در -77

 
 نماید؟مقتضی می  رأی ، رأسا

 مورد  هر سهبا قانون د(  رأیالف( نقض قرار ب( نقض به علت عدم صالحیت ج( نقض به علت مخالفت 
 شود؟ عرض ارجاع می در دیوان عالی کشور، پرونده به دادگاه هم   رأینقض  پس از موارد زیر کدام یک از در -78

 با قانون  رأیالف( نقض به علت نقض تحقیقات ب( نقض به علت مخالفت 
 ج( نقض قرار د( نقض به علت عدم صالحیت 

 هایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صالحیت آن...در حوزه -79
  شود.دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می  ترین یک نزد الف( در 

  شود.دادگاه کیفری یک حوزه قضایی مجاور رسیدگی می  ترینیک نزدب( در 
 شود. ج( در دادگاه انقالب با سیستم تعدد قاضی رسیدگی می 

 شود. د( در دادگاه کیفری دو با سیستم تعدد قاضی رسیدگی می
 زیر همواره تعدد قاضی وجود دارد؟  یهادادگاه از  یککدام در  -80

 الف( کیفری دو ب( انقالب ج( کیفری یک د( ویژه روحانیت 
 کیفری کدام است؟  در امورمرجع تجویز اعاده دادرسی  -81

 حکم قطعی صادرکنندهالف( دیوان عالی کشور ب( همان دادگاه 
 دادستان کل کشور د( شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ج( ریس دیوان عالی کشور یا 

 ممکن است؟  یی آرابت به چه اعاده دادرسی نس -82
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 الف( کلیه آرا قطعی اعم از احکام و قرارها 
 اجرانشدهب( احکام قطعی 

 شده باشند یا نه  اجرا  آنکهی اعم از عج( احکام قط
 نشده باشند  اجرا شده باشند خواه  اجرا د( احکام محکومیت قطعی خواه  

 کدام گزینه از جهات اعاده دادرسی نیست؟  -83
 الف( اثبات جعلی بودن اسناد مبنای صدور حکم 

 ب( اثبات دروغ بودن شهادت شهود
 ج( اشتباه قاضی در تعین کیفر. 

 د( گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی
 کدام یک از اشخاص زیر حق اعاده دادرسی ندارد؟ -84

 یه علمحکوم ج( دادستان مجری حکم د( وکیل  الف( دادستان کل کشور ب( ریس دیوان عالی کل کشور 
 به موضوع رسیدگی می  -85

 
 کنند؟ پس از تجویز اعاده دادرسی کدام مرجع مجددا

 حکم قطعی صادرکننده اه  حکم قطعی ب( دادگ صادرکننده دادگاه  عرضهم الف( دادگاه 
 حکم بدوی  صادرکنندهج( دادگاه صادرکننده بدوی د( دادگاه 

 صرف تقاضای اعاده دادرسی:  -86
 حکم است.  یاجرا حکم است. ب( در احکام اعدام و قصاص که باعث توقف  یاجرا الف( مطلقًا باعث توقف 

 حکم است.  یاجرا های بدنی باعث توقف حکم نیست. د( در مجازات  یاجرا ج( مطلقًا باعث توقف 
 کند؟اعاده چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده باشد چه مرجعی از متهم تأمین اخذ می  در صورت تجویز-87

 حکم قطعی صادرکنندهالف( دادگاه 
 حکم بدوی  صادرکننده ب( دادگاه 

 کند. تجویز اعاده بازرسی به موضوع رسیدگی میی که در معیت دادگاهی است که پس از  دادسرایج( 
 کند.به موضوع رسیدگی می یدادرسد( همان دادگاهی که پس از تجویز اعاده 

 شود؟و تبعات حکم اول متوقف می  آثاردر صورت تجویز اعاده دادرسی و شروع محاکمه ثانوی در چه صورت   -88
 ب( در هر صورت  ند قوی باشد. کاقامه می  یهعلمحکومالف( در صورتی که دالیلی که 

 و تشخیص دادگاه یه علمحکوم دهد. د( در صورت تقاضای ج( در صورتی که دادگاه تشخیص می 
 مرجع تجویز اعاده دادرسی در خصوص احکام دادگاه نظامی کجاست؟  -89

 الف( دیوان عالی کشور ب( ریس سازمان قضایی نیروهای مصلح 
 ویژه نیروهای مصلح  ریدنظتجدج( دادستان کل کشور د( شعب 

شود که ب زنده  شود ده روز بعد از ابالغ این حکم که حضوری بوده معلوم می الف به اتهام قتل عمدی ب محکوم می  -90
 الف متصور است؟  برایاست اکنون چه اقدامی 

 ی خواهفرجام ج( واخواهی د(  یدنظرخواهیتجد الف( اعاده دادرسی ب(  
 نیست؟  اجرااز احکام زیر الزم اال  یککدام -91

 ادگاه بدوی دالف( حکم قطعی  
 تمام شده باشد. آنب( حکم غیابی دادکاه بدوی که مهلت واخواهی 

 کند. بدوی صادر می رأی که پس از نقض  یدنظرتجد دادگاهج( حکم 
 قرار گرفته باشد. یدنظر تجدید مرجع أی د( حکم دادگاه بدوی که مورد ت

 ع  در صورت تعدد محکوم   -92
 
 دادرسی:  ۀیهم هزینل

 شود.ها به طور مساوی وصول می ن آ الف( از تمامی
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 شود. ها بطور تضامنی وصول مینآ ب( از تمامی
 شود.ج( تمامًا از متهم اصلی وصول می

 شود.مشخص می د( با توجه به مقصر اصلی و فرعی به تفصیل تعیین و مسئول پرداخت آن 
 های پرداخت کرده خود را مطالبه کنند؟ توانند هزینهشاکی یا مدعی یا خصوصی تا چه زمانی می  -93

 الف( در هر مرحله از دادرسی ب( قبل از اعالم ختم دادرسی
 ج( قبل از صدور حکم بدلی د( قبل از صدور حکم قطعی

 صدور حکم قطعی گذشت کند:هرگاه در جرائم غیر قابل گذشت شاکی خصوصی بعد از  -94
 شود به تخفیف مجازات الف( دادگاه مکلف می

اقتضای مجازات در حدود    العادهفوق از دادگاه تقاضای تخفیف کند دادگاه در وقت    یهعلمحکوم ب( چنانچه   تشکیل جلسه داده و در صورت 
 قانون تخفیف داده خواهد شد. 

 اه مکلف به تخفیف مجازات است. یا وکیل او دادگ یهعلمحکوم ج( در صورت تقاضای 
 کند. تشکیل جلسه داده و مجازات را تخفیف داده یا تبدیل به مجازات مساعدتر می  العادهفوق دادگاه در وقت  یهعلمحکوم د( در صورت تقاضای 

 اعتراض نسبت به یک بخش از حکم: -95
 بخش دیگری از آن نیست.   یاجرا الف( مانع 

 کل حکم است. یاجرا ب( باعث توقف 
 شود یا فقط بخشی که نصبت به آن اعتراض شده است.ج( بستگی به نوع حکم دارد که کل آن متوقف می 

 بخش دیگر آن نیست مگر دادگاه تشخیص دهد.  یاجرا د( مانع 
 کدام گزینه درست است؟  -96

 . شودجزای نقدی و هزینه دادرسی از ماترک او وصول می یه علمحکومالف( در صورت فوت 
 شود. جزای نقدی و هم هزینه دادرسی ساقط می هم  یهعلمحکوم ب( در صورت فوت 

 شود. ج( در صورت فوت محکوم جزای نقدی ساقط و هزینه دادرسی از ماترک او وصول می
 شود.د( در صورت فوت محکوم هزینه دادرسی ساقط و جزای نقدی از ماترک او وصول می 

 احکام کیفری.......... است.  یاجرا رییس -97
 الف( ریس دادگستری ب( دادستان ج( ریس حوزه قضایی د( معاون دادستان 

 احکام کیفری دادگاه کیفری یک با..... است. یاجرا -98
 رأی  صادرکنندهمحل وقوع ب( ریس شعبه دادگاه  دادسرایالف( 

 شهرستان مرکز استان  دادسرایج( دادگاه عمومی محل وقوع د(  
 احکام کیفری در حوزه قضایی بخش با........... است.  یاجرا -99

 قضایی ۀحوز  رییس البدل ب( فقط یا دادرس علی   دادگاه رییسالف( 
 د( دادستان شهرستان مربوطه  البدلیعلدادگاه و در صورت غیاب وی با دادرس  رییسج(  

 دادگاه ویژه روحانیت......... اعاده دادرسی نسبت به احکام  -100
 الف( متصور نیست. 

 ی روحانیت( است.ب( ممکن است و مرجع تجویز آن دادستان منصوب یا )دادستان کل ویژه 
 ی روحانیت است.ویژه  یدنظرتجد ج( ممکن است و مرجع تجویز آن شعبه  

 ی قضاییه است. د( ممکن است و مرجع تجویز آن ریس قوه 
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 1392سؤاالت تألیفی آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون پاسخنامه 
 ق.آ.دک 570گزینه "الف" صحیح است. ماده  -1
تحقیقات مقدماتی( و اتهامی )در مرحله    در مرحلهدو نظام تفتیشی )   هاییژگیو دادگاه است که    -گزینه "د" صحیح است. نظام مختلط همان نظام دادسرا  -2

 دادگاه( را با هم دارد. 
 گزینه "ب" صحیح است. صدور قرار اناطه در مورد اموال منقول ممنوع است.  -3
 ق.آ.د.ک  21گزینه "ب" صحیح است. ماده  -4
 ق.آ.د.ک 17و  20گزینه "الف" صحیح است. ماده  -5
 ق. مجازات جرائم نیروهای مسلح  134گزینه "ب" صحیح است. ماده  -6
 این ماده به آن اشاره کرده منافعی است که تحقق آن موکول به آینده است.  2و تبصره   ق.آ.د.ک 14ماده   الحصول کهگزینه "ب" صحیح است. منافع ممکن  -7
 ق.آ.د.ک 41گزینه "الف" صحیح است. ماده  -8
 ق.آ.د.ک  45گزینه "ج" صحیح است. ماده  -9

 ق.آ.د.ک 46گزینه "ب" صحیح است. ماده  -10
 شود. حکم متوقف می ی اجرادر جرائم قابل گذشت، با گذشت شاکی،  ق.آ.د.ک 13و  12گزینه "د" صحیح است. طبق ماده  -11
 ق.آ.د.ک 337گزینه "د" صحیح است. ماده  -12
 ق.آ.د.ک 266گزینه "ب" صحیح است. ماده  -13
 ق.آ.د.ک 242گزینه "الف" صحیح است. ماده   -14
 ق.آ.د.ک 242گزینه "د" صحیح است. ماده  -15
 ق.آ.د.ک 240گزینه "ب" صحیح است. ماده  -16
 ق.آ.د.ک 265گزینه "د" صحیح است. ماده  -17
 ق.آ.د.ک 270گزینه "الف" صحیح است. ماده   -18
 آن  و تبصره  ق.آ.د.ک 92گزینه "ج" صحیح است. ماده  -19
 ق.آ.دک  314ماده  1و تبصره  310گزینه الف صحیح است. ماده  -20
 ق.آ.د.ک 116گزینه ب صحیح است. ماده  -21
در مورد    ق.آ.د.ک  316( و ماده  310ست )ماده  صل بر صالحیت مرجع محل وقوع جرم اگزینه ج صحیح است. زیرا در تهران مرتکب جرم شده است و ا-22

 از کشور ارتکاب یافته باشند. ی است که در خارج  جرایم
در    ه . البت312شود. ماده  گزینه ج صحیح است. اگر طفل با معاونت یا مشارکت بزرگسال مرتکب جرمی شود، به جرائم طفل در دادگاه اطفال رسیدگی می  -23

 این خصوص توجه به تبصره این ماده ضروری است. 
است.    -24 الف صحیح  رویه شماره    رأیگزینه  متن    667وحدت  از  عالی کشور؛ قسمتی  دیوان  و  رأیهیأت عمومی  عالی کشور  دیوان  منزلت  به  عنایت  )با   :

ت عمومی دیوان  أقانون اساسی(، به نظر اکثریت قاطع اعضای هی   161قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی )اصل    ی اجراتشکیل آن به منظور نظارت بر حسن  
عمومی و انقالب    ی هادادگاهقانون آئین دادرسی    28های عمومی در صالحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده  ادگاهدادستانی نظامی و د  نظر اختالفعالی کشور،  

 گردد(شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می رأی بوده و  دیوان عالی کشوردر  طرحقابلدر امور مدنی، 
 ق.آ.د.ک  119ماده   2 تبصره گزینه د صحیح است.  -25
 ق.آ.د.ک 120گزینه ج صحیح است. ماده  -26
 ق.آ.د.ک  307گزینه د صحیح است. ماده  -27
 ق.آ.د.ک 307گزینه ج صحیح است. ماده  -28
 ق.آ.د.ک  180گزینه د صحیح است. ماده  -29
 و تبصره آن   ق.آ.د.ک 179گزینه د صحیح است. ماده  -30
 را از جهات عذر موجه دانسته است.   2فقط فوت اقربا تا طبقه  ق.آ.د.ک 178گزینه الف صحیح است. زیرا از طبقه سوم است و ماده  -31
 و به طور خاص بند پ این ماده.   ق.آ.د.ک 302گزینه د صحیح است. ماده  -32
 گزینه الف صحیح است.  -33
 ق.آ.د.ک 197گزینه ب صحیح است. ماده  -34
 ق.آ.د.ک 190گزینه الف صحیح است. ماده  -35
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 ق.آ.د.ک 195گزینه ب صحیح است. ماده  -36
 ق.آ.د.ک  195گزینه د صحیح است. ماده  -37

تواند همراه خود به داخل جلسه یک نفر را می  تواند داشته باشد ولی فقط گزینه ج صحیح است. باید توجه داشت که متهم هرچند نفر وکیل که بخواهد می  -38 
 ق.آ.د.ک  190بازپرسی ببرد. ماده 

 ق.آ.د.ک 183گزینه ج صحیح است. ماده  -39
 ق.آ.د.ک 246در قانون جدید، صدور قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه نیازمند تأیید مقام و مرجع خاصی نیست. ماده گزینه “د” صحیح است.  -40
تناسب، انتخاب “د” صحیح است.  گزینه    -41 با رعایت  بازداشت موقت اختیاری است و در هر صورت  به    در قانون جدید صدور قرار  تأمین  هر یک از قرارهای 

 و تبصره آن.   ق.آ.د.ک 237دید مقام قضایی بستگی دارد. ماده صالح
 آن.  2ق.آ.دک و تبصره  247ماده گزینه “ج” صحیح است.  -42
 ق.آ.د.ک 247ماده  2تبصره  گزینه “ج” صحیح است.  -43
 ق.آ.د.ک 230گزینه “د” صحیح است. ماده  -44
 ق.آ.د.ک 235گزینه “ب” صحیح است. ماده   -45
 ق.آ.د.ک 247ماده  گزینه “ب” صحیح است.  -46
 ق.آ.د.ک  217بند خ ماده گزینه “ج” صحیح است.  -47
 نیست. زیرا کفیل متهم  گزینه “الف” صحیح است.  -48
 ق.آ.د.ک  226نکرده است. جز در فرض مذکور در ماده  هاآنبودن   اعتراضقابلای به زیرا قانون اشارهگزینه “د” صحیح است.  -49
 ق.آ.د.ک 228ماده گزینه “ج” صحیح است.  -50
 ق. صدور چک.  18گزینه الف صحیح است. ماده  -51
 ق.آ.د.ک  538و  233، 230مواد گزینه “ج” صحیح است.  -52
 ق.آ.د.ک  270و بند ب ماده  92ماده ” صحیح است. دگزینه “ -53
 ق.آ.د.ک 251ماده ” صحیح است. دگزینه “ -54
 ق.آ.د.ک 79گزینه “ج” صحیح است.. ماده -55
 ق.آ.د.ک 171گزینه “الف” صحیح است. ماده  -56
 ق.آ.د.ک 244گزینه “الف” صحیح است.. ماده -57
 ق.آ.د.ک 366ینه “ج” صحیح است.. ماده گز -58
 ق.آ.د.ک  510گزینه “ج” صحیح است.. بند پ ماده -59
 ق.آ.د.ک  385و ماده  346گزینه “د” صحیح است.. تبصره ماده -60
 ق.آ.د.ک 348گزینه “د” صحیح است.. ماده -61
 ق.آ.د.ک 361گزینه “د” صحیح است.. ماده -62
 ق.آ.د.ک 315گزینه “ج” صحیح است.. ماده -63
 1373مصوب   هادادگاهق. تجدیدنظر آراء  3گزینه "ب" صحیح است. تبصره ماده  -64
 ق.آ.د.ک 433گزینه "د" صحیح است. ماده  -65
 ق.آ.د.ک 434گزینه "ج" صحیح است. ماده  -66
 ق.آ.د.ک 438گزینه "ج" صحیح است. ماده  -67
 )منظور از تصمیم مقتضی در این ماده قرار رد درخواست است.(  ق.آ.د.ک 440یح است. ماده  گزینه "الف" صح -68
 ق.آ.د.ک 430گزینه "ج" صحیح است. ماده  -69
 ق.آ.د.ک 450و بند پ ماده   434گزینه "الف" صحیح است. بند پ ماده  -70
ی که در صالحیت  جرایمتواند به  ر ذاتی نیست مثاًل دادگاه کیفری یک میت پایین  یهادادگاهباالتر نسبت به    یهادادگاهگزینه "ب" صحیح است. صالحیت    -71

 است رسیدگی کند.  2ی که در صالحیت دادگاه نظامی جرایمتواند به می  1دادگاه کیفری دو است رسیدگی کند یا دادگاه نظامی 
 ق.آ.د.ک  450گزینه "ج" صحیح است. بند ث ماده  -72
 ق.آ.د.ک 454گزینه "د" صحیح است. ماده  -73
 ق.آ.د.ک 456گزینه "ب" صحیح است. ماده  -74
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 ق.آ.د.ک 455گزینه "الف" صحیح است. بند ب ماده  -75
 ق.آ.د.ک 459گزینه "د" صحیح است. ماده  -76
 ق.آ.د.ک  455گزینه "ج" صحیح است. بند پ ماده  -77
 ق.آ.د.ک  469قسمت ب ماده   4گزینه "ب" صحیح است. بند  -78
 ق.آ.د.ک 296ماده  1گزینه “ الف “ صحیح است. تبصره - 79
 ق.آ.د.ک 296گزینه “ ج “ صحیح است. ماده  -80
 ق.آ.د.ک 476گزینه “الف” صحیح است. ماده   -81
 ق.آ.د.ک 474گزینه “د” صحیح است. ماده -82
 ق.آ.د.ک 483حیح است. ماده گزینه “د” ص-83
 ق.آ.د.ک 475گزینه “ب” صحیح است. ماده   -84
 ق.آ.د.ک 476گزینه “الف” صحیح است. ماده   -85
 ق.آ.د.ک 478گزینه “د” صحیح است. ماده  -86
 ق.آ.د.ک 478گزینه “د” صحیح است. ماده  -87
 ق.آ.د.ک 479گزینه “الف” صحیح است. ماده   -88
 گزینه “الف” صحیح است. -89
گیرد لذا مرجع اعتراض دیوان است که در قانون  قرار می 302گزینه “د” صحیح است. زیرا حکم هنوز قطعی نشده است و از حیث مجازات جرم مشمول ماده -90

 شود. نامیده می  یخواهفرجامجدید 
 نظر باشد  ید تجدقابلگزینه “ب” صحیح است. زیرا ممکن است  -91
 ق.آ.د.ک 562گزینه “د” صحیح است. ماده  -92
 ق.آ.د.ک 563گزینه “الف” صحیح است. ماده  -93
 ق.آ.د.ک 483گزینه “ب” صحیح است. ماده   -94
 ق.آ.د.ک 493گزینه “الف” صحیح است. ماده  -95
 شوداز ماترک وصول می ق.آ.د.ک 565شود و هزینه دادرسی طبق ماده ی مجازات است و با فوت ساقط میگزینه “ج” صحیح است. جزای نقد  -96
 ق.آ.د.ک 484گزینه “ب” صحیح است. ماده   -97
 گزینه “د” صحیح است.  -98
 ق.آ.د.ک 484ماده  3گزینه “ج” صحیح است. تبصره   -99

 گزینه “ج” صحیح است.  -100

  پایانی مهِم  نکات مهِم مهِم 
تلویزیون و )  انگیز مسائل وسوسهباید  *   تلفن همراه،  به    اختیار بیافتد این است که ما  اتفاق می  به طور معمولآنچه    ....( در اطرافمان را کنترل کنیم   همچون 

ی وقت کم می .رویم َسمِت آنها می  د. آری یک تلفن همراه ساده تهیه کنید؛ باور کنید که در سه/چهار ماِه آخر، کل 

بدید؛ مجبور بشید شب ]  شما*   باشید؛ ممکنه برخی از دوستانتوون رو از دست  تی[ از آسایش دور  ِبکشید. هرچند که بسیاری از  برای موفقیت[ باید ]مد  بیداری 
 ...  مردم حاضر نیستند چنین کاری را انجام دهند

در    !مراقِب دزدهای زمان باشیدها از موبایل، تلویزیون و وسایل ارتباطی دوری کنید.  در استراحت   .استراحت   دقیقه   5ا  ت   4 مطالعه کنید سپس  دقیقه   45تا    30*  
 .خواندنتان شوددرس تر از زماِن را شروع کنید، ممکن است زنِگ تفریِح شما طوالنی کنندهفعالیتی سرگرمهای استراحِت بیِن مطالعه، اگر  زمان

زمان  * مطالع در  بیِن  استراحِت  برویدکمی  :  ههای  از    چشمانتان و    گردن،  ها شانه،  انگشتان ،  ها دست ؛  راه  زمانی  بازۀ  این  در  کنید  سعی  بدهید.  نرمش  را 
  .دوری کنید های فکری فعالیت 

ی در آرام*  ت و تمرکِز انسان بر روی یک متن درسی، بدانید که حت 
 
 . است  قیقهد 25ترین محیط، حداکثِر دق
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باید شامل    یک مطالعۀ مطلوِب *   فاصلۀ    ایطالعۀ چهل دقیقهم  4سه ساعته  در  دقیقه  5تا    4با  را  ت شما 
 
دق اینکه  بر  این روش، عالوه  باشد.  آنها  در میان  ای 

 . شود از نظر جسمی خسته نشویددارد باعث میباالترین حِد  خود نگاه می

نهایتًا رویاهایتان را دنبال کنید و یقین    و   !زندگی کنیددر رویاهایتان    کنید؛  مکتوب رویاهای خود را  ؛  یک هدف را انتخاب کنید و فقط به سوی آن حرکت کنید*  
 . داشته باشید که رویاهایتان راه را بلد هستند

تنها  شود  کامل می  6ریزی کنید. مثاًل اگر مطالعۀ فصلی از کتاب تا بعد از ساعت  برنامه  های کتابترکیبی از ساعت و تعداد فصلزمان مطالعۀ خود را به صورت  *  
 . ، مطالعۀ خود را متوقف کنیدصلرسانیدن آن ف با به پایان

 ...  ای از آن بنوشید گاه جرعهخواندن، باید یک لیوان آب بر روی میز خود بگذارید و به یاد داشته باشید که گهدر هنگام درس* 

ت زماِن درس خواندن را. برای به پایان رساندِن مقدار*   برای مطالعه    همواره قبل از مطالعه، مقداِر درسی که باید خوانده شود را تعیین کنید و نه مد  مطلبی که 
 . در عین حال، اهداِف غیر واقعی را هم برای خود در نظر نگیرید !زده عمل نکنیدشتاباید مشخص کرده

 !ها ترین ساعات روز؛ یعنی صبحترین و ثمربخشکردن انرژی کافی برای فعالیت در ُپرتحرکسالم، یعنی فراهم ۀخوردن یک صبحان* 

، موضوع را به سرعت مطالعه کرد. این کار به  (خوانیایهای مطالعه، مطالعۀ اجمالی قبل از خواندِن دقیق است. ابتدا باید با ُتندخوانی )روزنامهیکی از تکنیک*  
ش میذهن  کمک  جمعما  را  شاخص  اطالعاِت  تا  پیشکند  و  کرده  درسآوری  برای  مناسبی  آوریدزمینۀ  فراهم  مؤثر  )روزنامه  .خواندِن  را    ،(خوانیایُتندخوانی 

انگشتان خود    دخوانی باید ازشود. در ُتنساختِن مطالعه به کار گرفته میرفًا تمرینی است که برای مؤثرتوان جایگزین مطالعۀ معمولی کرد بلکه این روش، ِص نمی
 .کمک بگیرید و به چشماِن خود یاد دهید که حرکت انگشتان را تعقیب کنند

 . هایتان را کوچک شمارند دور شویداز افرادی که سعی دارند بلندپروازی* 

کردِن نکات مهم، تأثیر بسزایی در  ت را ثبت کنید. یادداشت کند تا تأثیراِت آنچه در جریان مطالعه گذشته اس برداری در جریان مطالعه، به شما کمک مییادداشت * 
  .کندفراموش می پس از یک روز  تثبیِت آن در ذهن دارد. به یاد داشته باشید مغز حدود هفتاد و پنج درصِد آنچه را که فراگرفته

این رؤیای  :  کنند به این دلیل است که دیگران رؤیای شما را تأیید نمیشما به هیچ کس نیاز ندارید که رؤیایتان را تأیید کند! رؤیای شما برای شماست ... اگر  *  
 .کنندآنها نیست و آن را درک نمی

یت تالش نخواهید کرد. برای خود آرزوی بزرگی را تصور کنید. *   همانا که داشتن آرزوی    اگر انگیزۀ مطالعه و درس خواندن به اندازۀ کافی جذاب نباشد یقینًا با جد 
 .ای استوار به مطالعه ادامه دهیای برای این خواهد شد که با ارادهزهبزرگ، انگی

ما می*   به  قدیم  َنصاز  یا قضاوت  وکالت  »آزمون  قرار میگفتند:  مورِد سوأل  رویه،  وحدت  آرای  و  قوانین  متن  دیگر،  عبارت  به  است.«  گفته،  .  گیردمحور  این 
کنند. یک داوطلب ناچار است برای فهم  افتند و صرفًا به متن قوانین اکتفا میداوطلبان در دام این معنی میای از  است و متأسفانه عده  دهنده تاحدودی فریب 

 . حجم و جزوات را نیز مطالعه کندهای کمأبعاد یک مادۀ قانونی، عالوه بر متن ساده قوانین، کتاب

تمرینیدونده*   برنامۀ  با  استای  با  و  سریعترین  بزرگترین،  توانست  میاش  او  شود.  جهان  دوندۀ  صبح:  گویدعدادترین  شب   10ها  من  و  کیلومتر    20ها  کیلومتر 
ت اینکه   .کنم روز در سال این کار را می  365برنامۀ تمریناِت من ساده است، ولی من   :اش خیلی ساده است، گفت وقتی به او گفتند که برنامۀ تمرینی.  موَ دَ می عل 

 .توانند این برنامۀ ساده را دنبال کنند ای دارند، بلکه آنها نمیند، این نیست که برنامۀ سادهرس هایشان نمیها به خواستهبعضی

یا مایل به سمت طرفین مطالعه نمود؛ ستون فقرات به هنگام   .کنند بسیار مهم استوضع نشستن برای افرادی که زیاد مطالعه می*   نباید به صورت خمیده و 
ها و وضع نشستن خود را تغییر داده، مختصری حرکت نمایید تا از رکود خون در پاها  های استراحت چشمضمن مطالعه و در وقت مطالعه باید راست باشد. باید  

 .رسدشود و خستگی زودتر فرا میمطالعه در حال دراز کشیدن برای چشم مناسب نیست چراکه روشنایِی کتاب تأمین نمی .جلوگیری شود

تغییرات ضروری را در زندگیدر زندگی  * اگر بخواهی اصالحاِت مهمی بخواهی  برای اینکه  باشی و  باید دلیلی داشته  باید در  ات ایجاد کنی،  بدهی، چرایت  ات 
ی و  های متمادی ... بروی و برو بخش باشد و تو را برای دست زدن به هر اقداِم الزمی به هیجان آَوَرد. تو بایدبخواهی که بلند شوی، و برای سالنظرت انگیزه

 بروی و بروی ... 

ون داره! اینایی که باشگاِه  * بد نیست که یک همراِه موفقیت پیدا کنید. مثاًل یه دوستی که هدفش قبولی در آزمونه و به اندازۀ کافی انگیزۀ قوی برای قبولی در آزم
تونن باهاش درد دل کنند. کاًل این رو  زنه و بعضی اوقان هم میهای سرشون داد میده و یه موقعَرن یک حریِف تمرینی دارند که بهشون انگیزه میورزشی می

 ها و اشتباهاتتان صحبت کنید.  تان راجع به مخمصهمهم هستند. با همراِه موفقیت  –یعنی خیلی   –نشینا و معاشران خیلی دونید که هممی
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  یه نفر   که  شودمی  مطرح  هایی کهباشیم؛ این داستان  آنی   نتایج  کسب   انتظار  در  نباید  آید؛می  دست   به  خوب  های عادت  و  نظم  کوشی،سخت   سایۀ   در  * موفقیت 
 فودی نیست!و فست   شده، یک در میلیونه! و موفقیت، مایکروویوی میلیاردر شبهیک

 شود.ها رو متنوع بخونید مثاًل در یک روز، دو درس را بخوانید؛ آدمی از یکنواخت بودن به زودی ملول می* درس

دونم که  کند )مثاًل من میشده را نیز حفظ میگیرید هرگز عوض نکنید چون ذهن شما تصویِر صفحاِت مطالعهکنید و ُانس مینونی را که با آن کار می* کتاِب قا 
نه! یه پیشنهاِد دیگه:  ککنه معجزه میدر آزمون کار نمی  حافظۀ علمی، وقتی که  حافظۀ تصویریتوی قانونم مادۀ فالن در باالی صفحه َسمِت چپه! این مزیِت  

 استفاده کنید.  dotic.irاز مجموعه قوانین »معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری« به نشانی 

 : داره وجود  مطالعه  هنگام مزاحم صداهای با  مواجهه برای   مفید راهِ  * دو

  پخش   َبرَفک  دیدن  با  زمانهم  هاقدیمی  تلویزیون  این  توی  که  صدایی  شبیِه   -«  White noise»  صدای:  مطالعه  هنگام  «سفید  نویز»  صدای  از  استفاده :  یک
  اسفنجِی   صداگیرهای  محیط،  صدای  عامل  رفع  برای(:  گوش  محافظ )   گیرهاگوش  گذاشتِن :  دو  .کنید  پخش  خوندندرس  موقِع   و   کنید  دانلود  رو  -  شدمی

 . نظیرهبی و  گیرهمی قرار گوش  َمجرای داخل و  هستند تهیه قابل هاداروخانه در قیمتیارزان کوچِک 

کتاب و  جزوات  نگهدارنده*  از  نرید.  َکَلنجار  سال  یک  باهاش  که  کنید  سیمی  حتمًا  رو  خمهاتون  از  مطالعه  هنگام  که  کتاب  و  های  گردن  و  سر  کردن 
 های مختلف در بازار موجوده.  ها با جنسBook Holderکند استفاده کنید. این هایتان جلوگیری میداشتِن چشمنگاهپایین

 گه! همرنِگ جماعت شدن افتخاری نداره!  * همیشه اوون آدمه باش که نه می

ن  
َ
َس   * اگه تا به حال به جایی نرسیدید دیگران را مقصر ندونید چون »َوأ َساِن   َلی  ن  ِ

نَّ   یستن  او   تالِش   حاصِل   جز  انسان  برای  اینکه   َسَعی« و   َما   ِإالَّ   ِلْل 
َ
َیهُ   »َوأ َف   َسع    َسو 

 شد.  خواهد دیده  زودی به او کوشش [ نتیجۀ]  ُیَری« و

 شود مگر اینکه آن را سه هفتۀ مکرر انجام دهید. این حرف علمی نیست اما من ازش جواب گرفتم!گویند چیزی تبدیل به عادت نمی* روانشناسان می

 و البته کار زیاد! –* موفقیِت واقعی و ماندگار، نیازمند کارکردن است 

می تریسی  برایان  هدف*  موفق  »افراد  میگه:  آنها  دارند.  روشنی  خیلی  میهای  و  هستند  کی  که  میدانند  چه  که  کاغذ  دانند  روی  را  هدفشان  آنها  خواهند. 
 کنند. از نظر من هدفی که نوشته نشده فقط خیال است!« ریزی مینویسند و برای رسیدن به آن برنامهمی

سات شرکت نکنید چون روحیهچیز دیگه هم بگم: در آزمون* یه  ها کاماًل غیراستاندارد و در اغلب  شه چرا که سؤاالت این آزمونتون خراب میهای آزمایشِی مؤس 
 ارتباط با آزمون اصلی است. موارد بسیار دشوار و بی

 . انگیزند شگفت  رویدادهای  و  ها معجزه آفرینندۀ خود قوی،  افراد اما انگیزند  شگفت رویدادهای و  هامعجزه منتظر همیشه  ارادهسست  * افراد

طالق( منظور از »توکل« سپردن کارها به خدا، اعتماد بر لطِف اوست زیرا »توکل« از مادۀ    سوره   3  کرد )آیه  خواهد  کفایت  را   او   خدا  کند  توکل  خدا  بر  که  هر  * و
گاهِی فزون»وکالت« به معنای انتخاِب وکیل نمودن و ا تر داشته باشد، شخِص موکل  عتماد بر دیگری کردن است. بدیهی است هر قدر وکیل توانایِی بیشتر و آ

بیشتری می تواناییکند و از آنجا که علِم خدا بیاحساِس آرامِش  بر او میپایان و  العاده احساس  کند، آرامش فوقاش نامحدود است، هنگامی که انسان، توکل 
  َبساو چه  است،   خیر  شما   برای   آن   و   ندارید  خوش  را   چیزی  َبساچه  گه: »و سورۀ بقره می  216نکه حتی اگر از بدی هم بر او برسد »خیر« است. آیۀ  کند چه آمی

سورۀ رعد رو همیشه گوشۀ    28« و در آخر هم آیۀ  .دانیدنمی  شما  و  داندمی[  امور  همۀ  در   را  شما   مصلحت ]  و خدا   است؛  بد   شما   برای  آن   و   دارید  دوست   را   چیزی
 گیرد.«می آرام  خدا یاد با  ها تنها کنه: »و دلتون بازی میذهن داشته باشد که با دل

تی که درس میدر پایان اینکه کِل  رسانه ه! و این رو بدونید کخونید بذارید کنار! چون بخشی از ظرفیِت ذهِن شمار رو اخبار اشغال میها رو در مد  ه  کنه و این َسم 
کنن و  هایی که روی حوزۀ رشِد فردی کار میها، رؤیاها و بلندپروازِی ما نداره! البته استثنائًا رسانهدرصد از کل  اخبار هیچ اثر شخصی روی زندگی ما، یا هدف  99

 های مالکریمی رو دنبال کنید!رسانه

ُمخلصانه توصیۀ  ازیه    نفس بهاعتماد  خواهیم می  اگر.  کنیم   متمرکز  دیگران  به  بخشش   در  را   مان انرژی  که   است  این  اهداف   به   دستیابی  های راه  بهترین  : 
  القا   را  هااین  دیگری  شخِص   در  باید   خواهیم می  اندیشیمثبت   و   امیدواری   حس   اگر.  ببریم  باال   را   ماناطرافیان  نفس   به   اعتماد  کنیم   سعی  شود،  بیشتر   خودمان

را  اگر  و  کنیم   و   دیگران  به  کمک  موجِی   اثرِ !  ما   زندگی   بر  است   دیگران«  »اثر  این  .بخواهیم  هم  دیگران   برای  خواهیممی  خودمان  برای  موفقیت 
  تأثیرگذارترین   از  یکی  آموختیم  هم  وقتی.  بود  خواهیم  دوستی«»نوع  این  ذینفع  ترینبزرگ  خودمان  که  است   این  آنها  به  مانانرژی  و  وقت   سخاوتمندانۀ  بخشیدِن 

  اگر  اینکه  یعنی  دیگران  اثر.  ایم داده  تغییر  خوبی  سمت   به  را  خودمان  زندگی  واقع  در  اطرافیان  وضع  بهبود  با  لذا  باشد،می  اطرافیانش  کس  هر  زندگی  بر  هابخش
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ه  مالکریمی  حواس امید  یه  دهۀ  ستم؛  متولد   رت   زندگی    !  ۶۰پ  بر  تأثیرگذاری  و  دیگران  به  کمک  زندگی،  در  من  اصلی   ارزش  
هایی  کنم تا روش ی زیادی دارم. البته همه تالشم را می هایم با دیگران عالقه گذاشتن آموخته آنهاست. به یادگیری و اشتراک 

اد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم انتقال بدهم.  کنند ی را که به افزایش  کیفیت  یادگیری کمک می 
من به این جمله ایمان    « متفاوتم!نمودارنویسی« و »به کار بردن  در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده 

 یشتری دست یابند.« خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بدارم: »اگر موفقیت  بیشتری می 

 دربارۀ این جزوه،   مطلبی  نوشتن  با  یا  کنم  هدیه  دیگری  به  من  کند،  هدیه  من   به  را  آن  شده،  متأثر  آن   از   و   است   خوانده   را   جزوۀ حقوق مدنی  دوستم
ه    احساس  را  مثبت  تغییرِ   و  لذت  از  موجی  هم  اطرافیانم   و  جامعه  هم  ببرم،  لذت   خودم  هم   تا  کنم  آن  خواندن  به   تشویق  را  دیگران کنند. من متوج 

ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک  خواهم این است که انرژیام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دست شده
 کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند.  

ه قرار دهید؛ های خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به هم بنویسید، عبارتاز حضرت امیر )ع( نقل است: »نوِک قلم های اضافی را حذف و اصِل سخن را مورد توج 
ِل ضرر و زیان را  بپرهیزید از زیاده جویِی سازی این جزوه با هدِف استفاده و صرفهندارد«؛ انتخاِب قلم، چینش و آمادهروی و مصرِف بیش از حد که امواِل مسلمانان، تحم 

و هم ببخشند  را  من  خوانندگان عزیز  کاسته شده،  از مجموعه  استفاده  از سهولِت  احتمااًل  چنانچه  داریم  امید  انجام شده؛  کاغذ  از  است  حداکثری  ذکر  شایان  چنین 
یا    mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل  لم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل ماندهق  اگر در حین مطالعه با موارد سهو که:

نماییم.09352213175شمارۀ   اصالح  تا  بگذارید  میان  در  ما  است  با  ذکر  به  قسمت   الزم  از  برخی  نگارش  کتاب  در  از  جزوه  این  شده    خالقیدکتر  های  استفاده 
 omid_mollakarimi  اینستاگرام        1402روزرسانی جزوه: آخرین به .است

د شدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابت  ارش ناسیارشهای حقوق وارد دورۀ کآموختهبعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانشداستان نویسنده:  
رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسِت آخر بعد از دریافت مدرک  گرفتم. رفته رفته به این نتیجه  هم داشتم که ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می

ی دکتری در بهترین حالت میارشناسیارشک ها  خیلی  برایخوام یه کارمنِد سطِح باال توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید  د و یا حت 
دیدم. همیشه دوست داشتم  اشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمیرسیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوه
ی غرور و کماِل رضایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشم و مثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کل 

باید بجنگه و از »یه جا نشستن« یا همون »صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط    بگم »تونستم!«. از این فیلما که اینه که  بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد 
ل فروردین شروع کنم به خ  وندن! البته این  اداری« فراری باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از او 

ل توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: »تو که کاِر ثابت داری، میاشتیاِق   ِل او  خونی  خوای بشینی و بسوزان باید او 
ده   و  بگن: »صد  یا  تا شرکت میکه چی!«؛  َور میهزار  تا  نهایتًا سه هزار  و  اطم کنن  نداری!«  ُعمرًا شانسی  بدوِن سهمیه  تو  و  به  دارن  که  نداشتم  ینان 

ل فروردین »بسمه ام خواستم که توو این مسیر کمکم  الله« بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خانوادهموفقیت برسم اما با خودم عهد کردم که او 
غاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: »با وجوِد تماِم  ی رو آهاآنون رو از من کم کنن. من ریسِک شیریِن بلندپرواز ارشکنن و این هشت ماه یه کم توقع و انتظ
ل برو یه  ی خدا اوومد توو ذهنم که میام راضی بودم!«. جملۀ یه بندهترسی که از شکست داشتم، از تصمیم گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، او 

ه کن و یقین داشته باش که به ماشین  برایجاسوئیچی  لی، رفتم یک سنجاقه میماشینی که توو رویاته تهی  سینۀ کوچولو که رووش آرم  رسی! منم بدون معط 
ُاومد. مثاًل با  های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکهای کانون همیشه روی ُکت یا مانتوشون میکانون رو داره و وکیل

  ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا  بعد از ظهر بود بهم گفت: می  ۶ِت کاِر اوونجا تا  مسؤول یه کتابخونه صحبت کردم و با وجود اینکه ساع
بهره زحمات  اوون  شیریِن  میوۀ  و  نتیجه  از  فردا  بکشم  زحمت  امروز  اگر  داشتم  ایمان  اینکه  کنی! خالصه  استفاده  کتابخونه  از  به مند میشب هم  شم؛ 

ُیسر  الُعسر،  َمع  قرآن: »فان  آزمونفرموده  تمامِی  در  در وضعیتی هستم که  نوشتم  رو  این متن  امروز که  اینکه که  از  )وکالت،  ا«. خوشحالم  های حقوقی 
یه جمله تموم کنم: »تووی سکوت تالش کن و اجازه بده د، دکتری( قبول شدم و به عضویت »هیأت علمی« رسیدم و میارشقضاوت،   خوام متنم رو با 

 « صدای موفقیتت همه جا بپیچه!
 مالکریمی  امیدموفقیِت تو؛   امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

 ان است. ی ان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیپا
Telegram Channel: @OmidMollakarimi Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 
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