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 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصالحات

 

 

 

 

 اصالحات نیبا آخر یفریک یدادرس نییآ دیقانون جد

 (۱۳۹۲/ ۱۲/ ۴)مصوب  یفریک یدادرس نییآ قانون

 (۲۴/۳/۹۴) دیاصالحات جد با

 

 اتکلی –اول  بخش

 و اصول حاکم بر آن یفریک یدادرس نییآ فتعری –اول  فصل

 ،یمقدمات قاتیمتهم، تحق بیکشف جرم، تعق یاست که برا یمجموعه مقررات و قواعد یفریک یدادرس نییآ -۱ ماده

مقامات  اراتیو اخت فیوظا نییآراء، تع یطرق اعتراض به آراء، اجرا ،یصدور رأ ،یدگینحوه رس ن،یطرف انیصلح م ،یگریانجیم

 .شودیو جامعه وضع م دهیدهحقوق متهم، بز تیو رعا یو ضابطان دادگستر ییقضا

 

که در  یکند و قواعد آن نسبت به اشخاص نیرا تضم یدعو نیمستند به قانون باشد، حقوق طرف دیبا یفریک یدادرس -۲ ماده

 اعمال شود. کسانیبه صورت  رند،یگیقرار م بیمشابه تحت تعق میبه سبب ارتکاب جرا یمساو طیشرا

 

و  یدگیمهلت ممکن، رس نیتربه اشخاص در کوتاه یو استقالل کامل به اتهام انتساب یطرفیبا ب دیبا ییراجع قضام -۳ ماده

 یریجلوگ شود،یم یفریک یدادرس ندیشدن فرآ یطوالن ایاختالل  جادیکه باعث ا یو از هر اقدام ندیاتخاذ نما یمقتض میتصم

 کنند.

 

اشخاص جز به حکم قانون و با  یخصوص میو ورود به حر یاصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزاد -۴ ماده

اعمال شود که به کرامت و  یابه گونه دیاقدامات نبا نیو در هر صورت ا ستیمجاز ن ییمقررات و تحت نظارت مقام قضا تیرعا

 وارد کند. بیاشخاص آس تیثیح

 

مذکور  یحقوق دفاع ریو سا لیبه وک یآگاه و از حق دسترس یدر اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتساب دیمتهم با -۵ ماده

 مند شود.قانون بهره نیدر ا

 

و  تیرعا یآگاه شوند و سازوکارها یدادرس ندیاز حقوق خود در فرآ دیبا ربطیافراد ذ ریشاهد و سا ده،یدمتهم، بزه -۶ ماده

 حقوق فراهم شود. نیا نیتضم

 

مشروع و حفظ حقوق  یهایقانون احترام به آزاد»مقرر در  یحقوق شهروند تیرعا ،یفریک یدر تمام مراحل دادرس -۷ ماده 

 یدادرس ندیکه در فرآ یاشخاص ریو سا یضابطان دادگستر ،ییتمام مقامات قضا یاز سو« ۱۳۸۳/ ۲/ ۱۵مصوب  یشهروند

 



  

2 
 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصالحات

 

 

 

 

 

 

 ی( قانون مجازات اسالم۵۷۰خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ) ناست. متخلفان عالوه بر جبرا یالزاممداخله دارند، 

مقرر شده  یدتریمجازات شد نیقوان ریمگر آنکه در سا شوند،یمحکوم م ۱۳۷۵/ ۳/ ۲بازدارنده( مصوب  یهاو مجازات راتی)تعز

 باشد.

 یخصوص یو دعوا یعموم دعوای –دوم  فصل

 داشته باشد: تیثیدو ح تواندیاست، م یجنبه اله یاز ارتکاب جرم است و جرم که دارا یفقط ناش فریبه ک تمحکومی – ۸ ماده

 یبه حقوق جامعه و اخالل در نظم عموم یتعد ای یاز جهت تجاوز به حدود و مقررات اله یعموم تیثیح -الف

 نیاشخاص مع ایبه حقوق شخص  یاز جهت تعد یخصوص تیثیح -ب

 

 شود: یموجب طرح دو دعو تواندیارتکاب جرم م -۹ ماده 

 یحقوق جامعه و نظم عموم ای یحفظ حدود و مقررات اله یبرا یعموم دعوای – الف

 دهیدبزه یکه به موجب قانون حق خصوص ییفرهایمطالبه ک ایاز جرم و  یناش انیمطالبه ضرر و ز یبرا یخصوص دعوای – ب

 است مانند حد قذف و قصاص

 

مرتکب را درخواست کند،  بیو چنانچه تعق گرددیم انیاست که از وقوع جرم متحمل ضرر و ز یشخص دهیدبزه -۱۰ ماده 

 .شودیم دهینام «یخصوص یمدع»وارده را مطالبه کند،  انیو هرگاه جبران ضرر و ز «یشاک»

 

متهم از  بیو درخواست تعق یبر عهده دادستان و اقامه دعو یعموم تیثیاز جهت ح یمتهم و اقامه دعو بیتعق -۱۱ ماده 

 است. یخصوص یمدع ای یبا شاک یخصوص تیثیجهت ح

 

 .شودیشروع و در صورت گذشت او موقوف م یشاک تیقابل گذشت، فقط با شکا میمتهم در جرا بیتعق -۱۲ ماده 

 .گذشت به موجب قانون استقابل میجرا نتعیی – تبصره

 

 :ریمگر در موارد ز شود،یمجازات موقوف نم یاجرا نیکه طبق قانون شروع شده است و همچن یفریامر ک بیتعق -۱۳ ماده 

 هیعلمحکوم   ای متهم فوت – الف

 قابل گذشت میدر جرا یخصوص یمدع ای شاکی گذشت – ب

 عفو شمول – پ

 قانونی مجازات نسخ – ت
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 شده در قانون ینیبشیمول مرور زمان در موارد پش – ث

 شده در قانون ینیبشپی موارد در متهم توبه – ج

 مختوم امر اعتبار – چ

 .گرددیعمل م یمطابق قانون مجازات اسالم هیدرباره د -۱ تبصره

شود.  یمتوقف م یو دادرس بیمبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، تعق یاز صدور حکم قطع شیهرگاه مرتکب جرم پ -۲ تبصره

نتواند از  زیدر فرض افاقه ن یاریفاقد هوش ایباشد که فرد مجنون  یاثبات جرم به نحو طیشرا یمگر آنکه در جرائم حق الناس

 یشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرف یابالغ م یو یسرپرست قانون ای میق ای یولصورت به  نیخود رفع اتهام کند. در ا

 لیوک یو یمجازات آن وفق مقررات برا زانیو م یصرف نظر از نوع جرم ارتکاب ،یعدم معرف . در صورتدیاقدام نما لیوک

 .ابدی یادامه م یو دادرس بیشود و تعق یم نییتع یریتسخ

 

 از جرم را مطالبه کند. یالحصول ناشو منافع ممکن یو معنو یماد یهاانیجبران تمام ضرر و ز تواندیم یشاک -۱۴ ماده

 

 تواندیاست. دادگاه م یاجتماع ای یخانوادگ ،یو اعتبار شخص تیثیهتک ح ای یعبارت از صدمات روح یمعنو انیز -۱ تبصره

و  دیو درج حکم در جرا یالزام به عذرخواه لیاز قب گریاز طرق د انیبه رفع ز ،یعالوه بر صدور حکم به جبران خسارت مال

 .دیامثال آن حکم نما

مقررات مرتبط به منافع  نی. همچندیاختصاص دارد که صدق اتالف نما یالحصول تنها به مواردمنافع ممکن -۲ تبصره

 .شودینم هیو د یمنصوص شرع راتیموجب تعز میشامل جرا یپرداخت خسارت معنو زیالحصول و نممکن

 

رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک  ای ریتصو دتوانیاز جرم م دهید انیقرار گرفت، ز بیپس از آنکه متهم تحت تعق -۱۵ ماده

خود را  انیدادخواست ضرر و ز ،یدادرس ختم از اعالم کند و تا قبل میتسل بیبه پرونده به مرجع تعق وستیخود را جهت پ

 است. یمدن یدادرسنییآ فاتیتشر تیبه آن، مستلزم رعا یدگیو رس انیدادگاه کند. مطالبه ضرر و ز میتسل

 

مگر  ست،ین یفریمذکور قابل طرح در دادگاه ک یاقامه شود، دعوا یابتداء در دادگاه حقوق انیضرر و ز یهرگاه دعوا -۱۶ ماده

 نیبوده است که در ا زین یفریمتوجه شود که موضوع واجد جنبه ک ،یدر دادگاه حقوق یپس از اقامه دعو یخصوص یآنکه مدع

مطرح  یفریابتداء در دادگاه ک انیضرر و ز یمراجعه کند. اما چنانچه دعوا یفریک ادگاهبه د ،یبا استرداد دعو تواندیصورت م

مطالبه  یبرا ،یبا استرداد دعو تواندیم یخصوص یمواجه شود، مدع ریبا تأخ یاز جهات قانون یبه جهت یفریو صدور حکم ک

به پرداخت  یازیرا پرداخته باشد ن یدادرس هنیقبالً هز یخصوص یمراجعه کند. چنانچه مدع یبه دادگاه حقوق انیضرر و ز

 .ستیمجدد آن ن

 

  



  

4 
 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصالحات

 

 

 

 

 

طبق ادله و مدارک موجود  زین یخصوص یمدع انیدر خصوص ضرر و ز ،یفریک یدادگاه مکلف است ضمن صدور رأ -۱۷ ماده

 یفریک یصورت، دادگاه رأ نیباشد که در ا شتریب قاتیمستلزم تحق انیبه ضرر و ز یدگیصادر کند، مگر آنکه رس یمقتض یرأ

 .دینمایم یدگیرس انیضرر و ز یرا صادر و پس از آن به دعوا

 

 یدگیرس انیضرر و ز ای یکه به امر حقوق یدادگاه یباشد، برا یامر حقوق تیمؤثر در ماه یفریک یقطع یهرگاه رأ -۱۸ ماده

 االتباع است.الزم کند،یم

 

 دیو مشخصات آن را ق زانیمکلف است م کند،یمال صادر م متیق ایمثل و  ن،یکه حکم به رد ع یدادگاه در موارد -۱۹ ماده

 را مطابق مقررات مشخص کند. کیهر  تیحدود مسؤول ه،یعلو در صورت تعدد محکوم  

 حکم، مالک است. یزمان اجرا متیمال صادر شود، ق متیحکم به پرداخت ق کهدرصورتی – تبصره

 

 یاز جهات قانون یبه جهت یفریامر ک بی. هرگاه تعقستین یخصوص یموجب سقوط دعوا یعموم یسقوط دعوا -۲۰ ماده

در آن  یخصوص یدعوا کهیمکلف است، در صورت یفریحکم برائت شود، دادگاه ک ای بیبه صدور قرار منع تعق یمنته ایموقوف 

 .دیانم یو صدور رأ یدگیدادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رس

 

و در  ست،ین یفریمرجع ک تیبه آنها در صالح یدگیباشد که رس یمتهم منوط به اثبات مسائل تیهرگاه احراز مجرم -۲۱ ماده

متهم،  بیاز مرجع صالح، تعق یقطع یو با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأ نفعیذ نییاست، با تع یدادگاه حقوق تیصالح

 موجهابالغ قرار اناطه بدون عذر خیاز تار ماهکیظرف  نفعیهرگاه ذ صورت،نی. در اشودیم یگانیصورت موقت بامعلق و پرونده به

 .کندیاتخاذ م یمقتض میو تصم دهدیادامه م یدگیبه رس یفریآن را ارائه ندهد، مرجع ک یبه دادگاه صالح رجوع نکند و گواه

  

دادستان  کهیظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورت دیبا شود،یتوسط بازپرس صادر مکه قرار اناطه  یدر موارد -۱ تبصره

 .دیآیعمل مقانون به نی( ا۲۷۱قرار موافق نباشد حل اختالف طبق ماده ) نیبا ا

 هستند. یماده مستثن نیاموال منقول از شمول ا -۲ تبصره

 .شودیجزء مواعد مرور زمان محسوب نم شود،یم یگانیموقت باصورت که پرونده به یمدت -۳ تبصره

 یمقدمات قاتتحقی و جرم کشف –دوم  بخش

 آن تصالحی حدود و دادسرا –اول  فصل

 

 یمورد، اجرا نیالزم در ا یو اقامه دعوا یحفظ حقوق عموم قات،یمتهم، انجام تحق بیبه منظور کشف جرم، تعق -۲۲ ماده

 یآن حوزه، دادسرا یهادادگاه تیهر شهرستان و در مع ییدر حوزه قضا ،یقانون فیوظا ریو سا یانجام امور حسب ،یفریاحکام ک

 .شودیم لیتشک ینظام یاستان، دادسرا ینظام یهااهدادگ تیدر مع نیو انقالب و همچن یعموم
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 دارد. یبازپرس و کارمند ادار ار،یو به تعداد الزم معاون، داد شودیم لیدادستان تشک استیدادسرا به ر -۲۳ ماده

 

دادگاه  البدلیبر عهده دادرس عل یو ابیو در غ ییحوزه قضا سییدادستان بر عهده ر فیبخش، وظا ییدرحوزه قضا -۲۴ ماده

 است.

 میجرا ،یتیامن میکارکنان دولت، جرا میجرا یدادسرا لیاز قب یتخصص یدادسراها ه،ییقوه قضا سییر صیبه تشخ -۲۵ ماده

 .شودیم لیشهرستان تشک ینظر دادسرا ریز یو حقوق شهروند یاقتصاد ،یاانهیرا ،ییو دارو یمربوط به امور پزشک

 

از دادگاه محل وقوع جرم است،  ریغ یدادگاه تیبه آنها در صالح یدگیکه رس یمیدادسرا در مورد جرا فیانجام وظا -۲۶ ماده 

 .دیمقرر نما یگریمگر آنکه قانون به نحو د کندیم فهیدادگاه صالح انجام وظ تیاست که در مع ییعهده دادسرابه

 

 یآن استان و افراد یهاشهرستان یدادسرا ییها، مقامات قضادادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان -۲۷ ماده

و  کندینظارت م ،یفریآراء ک یحسن اجرا زیو ن فیوظا نیا ثیتان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حدادس فیکه وظا

 .دینمایالزم را ارائه م ماتیتعل

 

 آنان فیو تکال دادگستری ضابطان –دوم  فصل

دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و  ماتیهستند که تحت نظارت و تعل یمأموران یضابطان دادگستر -۲۸ ماده

 یابالغ اوراق و اجرا ،یمقدمات قاتیشدن متهم، تحق یاز فرار و مخف یریو جلوگ افتنی ،ییادله وقوع جرم، شناسا یآورجمع

 .کنندیبه موجب قانون اقدام م ،ییقضا ماتیتصم

 

 عبارتند از: یضابطان دادگستر -۲۹ ماده

 دهیکه آموزش مربوط را د رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرونی داراندرجه و افسران فرماندهان، شامل عام ضابطان – الف

 باشند.

 محسوب یمحول شده ضابط دادگستر فیخاص در حدود وظا نیکه به موجب قوان یات و مأمورانمقام شامل خاص ضابطان – ب

مأموران وزارت اطالعات و سازمان اطالعات  ان،یرؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندان لیاز قب شوند؛یم

که به موجب  یمسلح در موارد یروهاین ریسا نی. همچنیاسالمانقالب  پاسداران سپاه جیبس مقاومت یروین سپاه و مأموران

 .شوندیشود، ضابط محسوب منان محول ضابطان به آ فیاز وظا یبرخ ایقانون تمام 

 فهیمورد انجام وظ نیاما تحت نظارت ضابطان مربوط در ا شوند،یمحسوب نم یضابط دادگستر فه،وظی کارکنان – تبصره 

 فهیکارکنان وظ یقانون تیمسؤول یناف تیمسؤول نیرابطه با ضابطان است. ا نیاقدامات انجام شده در ا تیو مسؤول کنندیم

 .ستین
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الزم با گذراندن  یهامهارت یریعالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگ ،یاحراز عنوان ضابط دادگستر -۳۰ ماده

و اقدامات صورت  قاتیاست. تحق یضابطان دادگستر ژهیکارت و لیمربوط و تحص یینظر مرجع قضا ریز یآموزش یهادوره

 بدون اعتبار است. یکارت، ممنوع و از نظر قانون نیاشخاص فاقد ا یگرفته از سو

 فیوظا فاءیالزم و ا یهاخدمت را جهت کسب مهارت نیح یآموزش یهاطور مستمر دورهدادستان مکلف است به -۱ تبصره

 .دیبرگزار نما یضابطان دادگستر یبرا یقانون

 یو با همکار یدادگستر ریقانون توسط وز نیراء شدن ااالجالزم خیماده ظرف سه ماه از تار نیا ییاجرا نامهنییآ -۲ تبصره

و به  شودیم هیته رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرویمسلح و کشور و فرمانده ن یروهاین یبانیاطالعات، دفاع و پشت یوزرا

 .رسدیم هییقوه قضا سییر بیتصو

 

 یانتظام یرویاطفال و نوجوانان در ن ژهیو سیضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پل فیوظا اجرای حسن منظوربه – ۳۱ ماده

 هیته هییقوه قضا سییاست که توسط ر یاحهیآن به موجب ال اراتیو حدود اخت فی. وظاشودیم لیتشک رانیا یاسالم یجمهور

 .شودیم

 

 ریعنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساکه به یفیوظا ثیاز ح یو نظارت بر ضابطان دادگستر استیر -۳۲ ماده

 حق نظارت دارند. دهند،یکه به ضابطان ارجاع م یدر امور زین ییمقامات قضا

 یانتظام تیموجب محکوم شوند،ینم یکه حسب قانون، ضابط تلق یمقامات ایبه مأموران  ییمقام قضا سوی از امر ارجاع – تبصره

 تا درجه چهار است.

 

 یمورد بازرس بارکیمربوط را حداقل هر دو ماه  یضابطان، واحدها فیوظا یدادستان به منظور نظارت بر حسن اجرا -۳۳ ماده

 .کندیالزم را صادر م یو دستورها دیق شود،یم هیمنظور ته نیکه به ا یو در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوص دهدیقرار م

 

 ی. در موارد فورشودیمهلت صادر م دیو با ق حیصر ،یبه صورت کتب یبه ضابطان دادگستر ییمقام قضا یدستورها -۳۴ ماده 

ضمن انجام دستورها و  دیبا یو ضابط دادگستر شودیصادر م یصورت شفاهدستور به ست،یمقدور ن یکه صدور دستور کتب

 ییمقام قضا یچهار ساعت آن را به امضاو  ستیوقت و حداکثر ظرف ب سرعدرج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در ا

 برساند.

 

نسبت به  کند،یم نییمربوط تع ییمقام قضا ایکه دادستان  یمکلفند در اسرع وقت و در مدت یضابطان دادگستر -۳۵ ماده

 .ندیپرونده اقدام نما لیانجام دستورها و تکم
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شده، گزارش آن را با ذکر علت  نییمهلت تع انیدر پا دینشود، ضابطان با سریپرونده م لیتکم ایدستور  اجرای چنانچه – تبصره

 مربوط ارسال کنند. ییمقام قضا ایدادستان  یبرا

 

نباشد و بر اساس ضوابط و  هیمعتبر است که بر خالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قض یگزارش ضابطان درصورت -۳۶ ماده

 شود. میو تنظ هیته یمقررات قانون

 

و  دیدر صورتمجلس ق یشفاه تی. شکاندیوقت قبول نمارا همه یشفاه ای یکتب تیموظفند شکا یضابطان دادگستر -۳۷ ماده

 یشفاه تیو انطباق شکا دیسواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس ق اینتواند امضاء کند  یاگر شاک رسد،یم یشاک یبه امضا

 دهند و لیتحو دیرس یبه شاک ت،یشکا افتیمکلفند پس از در یدادگستر ان. ضابطشودیم قیبا مندرجات صورتمجلس تصد

 پرونده را نزد دادستان ارسال کنند. تیفوربه

 

موجود و  یااز خدمات مشاوره یمندرا از حق درخواست جبران خسارت و بهره یمکلفند شاک یضابطان دادگستر -۳۸ ماده

 آگاه سازند. یحقوق یهامعاضدت ریسا

 

 ذکر کنند. ییوارده را در گزارش خود به مراجع قضا انیدر مورد ضرر و ز یمکلفند اظهارات شاک یضابطان دادگستر -۳۹ ماده

 

اشخاص مرتبط با پرونده توسط  ریشهود و مطلعان و سا ده،یدو محل اقامت بزه تیاطالعات مربوط به هو یافشا -۴۰ ماده

 ممنوع است. کند،یم نیکه قانون مع یجز در موارد ،یضابطان دادگستر

 

را به آنان محول  نیأخذ تأم توانندینم زین ییاز متهم را ندارند و مقامات قضا نیأخذ تأم اریاخت یضابطان دادگستر -۴۱ ماده

 .شودیقانون اقدام م نیطبق مقررات ا ییاز متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضا نیکنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأم

 

 نیمواز تیزن و با رعا دهیدتوسط ضابطان آموزش دیاز زنان و افراد نابالغ درصورت امکان با قاتیو تحق ییبازجو -۴۲ ماده

 انجام شود. یشرع

 

آنان  ست،یاز منابع موثق ن یاطالعات ضابطان دادگستر ایاست  دیهرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترد -۴۳ ماده

عمل آورند و الزم را به قاتیاحضار و جلب اشخاص، تحق ای یو بازرس شیاز اطالع به دادستان، بدون داشتن حق تفت شیپ دیبا

 ییقضا میتصم ایرا صادر و  قاتیتحق لیگزارش، دستور تکم نی. دادستان با توجه به ادهندآن را به دادستان گزارش  جهینت

 .کندیمناسب را اتخاذ م
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 یو أخذ دستورها فیکسب تکل یمراتب را برا رمشهودیغ میبه محض اطالع از وقوع جرم، در جرا یضابطان دادگستر -۴۴ ماده

مناسب  ییقضا میتصم ایرا صادر و  قاتیالزم، دستور ادامه تحق یپس از بررس زیو دادستان ن کنندیالزم به دادستان اعالم م

مشهود، تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و ادله  میجرا هدربار ی. ضابطان دادگسترکندیاتخاذ م

 جیو بالفاصله نتا دهندیالزم را انجام م قاتیتحق آورند،یعمل مبه ،یتبان ایشدن متهم و  یمخف ایاز فرار  یریوقوع جرم و جلوگ

در صحنه وقوع جرم حضور داشته  یمطلع ایچنانچه شاهد  نی. همچنرسانندیدست آمده را به اطالع دادستان مو مدارک به

 نیا یدر اجرا ی. ضابطان دادگسترکنندیرا أخذ و در پرونده درج م شانیمشخصات ا ریشماره تلفن و سا ،یباشد؛ اسم، نشان

بر ارتکاب جرم  یقوکه قرائن و امارات  ندیمتهم را بازداشت نما توانندیم یقانون فقط در صورت نی( ا۴۶ماده ) لیماده و ذ

 وجود داشته باشد. یمشهود توسط و

 

 مشهود است: ریجرم در موارد ز -۴۵ ماده

آثار جرم  ایو  ابندیبالفاصله در محل وقوع جرم حضور  ادشدهیمأموران  ایواقع شود  یو منظر ضابطان دادگستر یدر مرئ -الف

 را بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

را به عنوان  ینیبالفاصله پس از آن، شخص مع ایوقوع جرم  نیاند، حکه ناظر وقوع جرم بوده شتریب ایدو نفر  ای دهدیبزه – ب

 کنند. یمرتکب معرف

تعلق اسباب و ادله  ایشود و  افتیاسباب و ادله جرم در تصرف متهم  ای واضح آثار و عالئم جرم، وقوع از پس بالفاصله – پ

 به متهم محرز گردد. ادشدهی

 شود. ریبالفاصله پس از وقوع جرم دستگ ایدر حال فرار باشد  ای داشته فرار قصد جرم، وقوع از پس بالفاصله متهم – ت

بالفاصله پس از  ایدر حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال  ایافراد، اتفاق افتاده  یمحل سکنا ای منزل در جرم – ث

 خود درخواست کند. یمحل سکنا ایوقوع جرم، ورود مأموران را به منزل 

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

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

قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت  نی( ا۳۰۲)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) یموضوع بندها میچنانچه جرا -۱ تبصره 

از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه  یریجلوگ یاقدامات الزم را برا توانندیتمام شهروندان م ،یعدم حضور ضابطان دادگستر

 جرم به عمل آورند.

 ندارد. ینیحرفه مع ایمعاش معلوم و شغل  لهیمشخص و وس یاست که مسکن و مأوا یولگرد کس -۲ تبصره

 

به دادستان اطالع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام  یاقدامات خود را فور جهیمکلفند نت یضابطان دادگستر -۴۶ ماده 

 یو اقدامات قانون قاتیطبق دستور دادستان تحق دیضابطان با صورت،نیآن را بخواهد. در ا لیتکم تواندینداند، م یشده را کاف

 مشهود،  میدارند. چنانچه در جرا نظر نگه متهم را تحت توانندیبه عمل آورند، اما نم قاتیتحق لیکشف جرم و تکم یرا برا
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به متهم  یموضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و به طور کتب دیباشد، ضابطان با یضرور قاتیتحق لیتکم یمتهم برا ینگهدار

 شیتوانند ب یبه اطالع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نم یقانون میاتخاذ تصم یبرا یکنند و مراتب را فور میابالغ و تفه

 نظر قرار دهند. و چهار ساعت متهم را تحت ستیاز ب

 

ساعت  کیحداکثر ظرف  دیبا رد،ینظر قرار گ مجرمانه تحت نیاز عناو کیبه علت هر یخارج از وقت ادار یهرگاه فرد -۴۷ ماده

و درصورت  دینما یمکلف است، موضوع را بررس زین کیکش یقاض ایاعالم شود. دادستان  کیکش یقاض ایمراتب به دادستان 

 به عمل آورد. یمتهم اقدام قانون تننظر قرار گرف با حضور در محل تحت ازین

 

و توجه به محرمانه  تیبا رعا دیبا لی. وکدینما لیحضور وک یتقاضا تواندیبا شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم م -۴۸ ماده

 ساعتکیاز  شیب دیمالقات با متهم که نبا انیدر پا تواندیم لیو وک دیو مذاکرات، با شخص تحت نظر مالقات نما قاتیبودن تحق

 درج در پرونده ارائه دهد. یخود را برا یباشد مالحظات کتب

قانون  نی( ا۳۰۲که مجازات آنها مشمول ماده ) فتهایجرائم سازمان  نیو همچن یخارج ای یداخل تیامن هیدر جرائم عل -تبصره

 سیرئ دییکه مورد تأ یدادگستر یرسم یوکال نیخود را از ب یوکال ای لیوک ،یدعو نیطرف یمقدمات قاتیاست، در مرحله تحق

 گردد. یاعالم م هیقوه قضائ سیمزبور توسط رئ یوکال یاسام. ندینما یباشد، انتخاب م هیقوه قضائ

 

 و علت تحت یشغل، نشان ،یساعت، مشخصات سجل کینظر قرار گرفت، حداکثر ظرف  به محض آنکه متهم تحت -۴۹ ماده

. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در شودیمحل اعالم م یممکن، به دادسرا قیبه هر طر ،ینظر قرار گرفتن و

افراد اعمال  نیحقوق ا تیرعا ینظارت الزم را برا ،یکیالکترون یرسمقررات راجع به داد تیبا رعا انه،یدفتر مخصوص و را

تا به همان نحو ثبت شود.  کندیاستان مربوط اعالم م یکل دادگستر سییهر روز به ر انیو فهرست کامل آنان را در پا دینمایم

 .ابندینظر بودن آنان اطالع  تحت زمراجع مزبور ا قیتوانند از طر یاشخاص م نیهمسر، فرزندان، خواهر و برادر ا ن،یوالد

 نظر منافات اشخاص تحت یو خانوادگ یاجتماع تیثیکه با ح ینظر قرار گرفتن، تا حد به بستگان فوق درباره تحت ییپاسخگو

 است. ینداشته باشد، ضرور

 

نظر بودن آگاه  خود را از تحت انیآشنا ایممکن، افراد خانواده  لهیهر وس ایتلفن  لهیوس به تواندینظر م شخص تحت -۵۰ ماده

دهند که شخص  صیعمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخخصوص به نیمکلفند مساعدت الزم را در ا زیکند و ضابطان ن

 برسانند. ییبه اطالع مقام قضا یأخذ دستور مقتض یمراتب را برا دیصورت با نیکند. در ا هاستفاد یحق نیاز چن دینظر نبا تحت

 

 دادستان از شخص تحت نییاز پزشکان به تع یکی ،یو کیاز بستگان نزد یکی اینظر  بنا به درخواست شخص تحت -۵۱ ادهم

 .شودیپزشک در پرونده ثبت و ضبط م ی. گواهآوردیعمل مبه نهینظر معا
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قانون در مورد شخص تحت نظر  نیمکلفند حقوق مندرج در ا یهرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستر -۵۲ ماده

 پرونده کنند. مهیو ضم افتیدر دیقرار دهند و رس یو اریصورت مکتوب در اخت و به میرا به متهم تفه

 ،ییو ساعت آغاز آن، مدت بازجو خینظر بودن، تارعلت تحت نظر،  مکلفند اظهارات شخص تحت یضابطان دادگستر -۵۳ ماده

کنند و آن  دیشده است را در صورتمجلس ق یمعرف یرا که شخص نزد قاض یو ساعت خیو تار ییدو بازجو نیمدت استراحت ب

 ینظر بودن را در دفتر خاص تحت انیغاز و پاو ساعت آ خیمکلفند تار نیهمچن ناثر انگشت او برسانند. ضابطا ایرا به امضاء 

 ثبت و ضبط کنند.

شده است، اثر انگشت  ینیبشیاثرانگشت شخص پ ایقانون که أخذ امضاء و  نیمواد مقرر در ا ریدر سا زیماده و ن نای در – تبصره

 اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد. یدارا یدر صورت

 

 میاند به آنان تسل را که انجام داده یقاتیبازپرس در صحنه جرم، تحق ایپس از حضور دادستان  یضابطان دادگستر -۵۴ ماده

 به آنان ارجاع شود. ییمقام قضا یاز سو یگرید تیحق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأمور گریو د کنندیم

  

با اجازه  رمشهودیغ میدر جرا اءیاشخاص و اش یبازرس نیآنها، همچن شیو بسته و تفت لیورود به منازل، اماکن تعط -۵۵ ماده

 به ضابط ارجاع داده باشد. یطور کلرا به قاتیتحق یاجرا یاست، هر چند و ییمقام قضا یمورد

  

با  رمرتبطیغ یهاو مکان اءیاشخاص، اش یو از بازرس ندیمکلفند طبق مجوز صادره عمل نما یضابطان دادگستر -۵۶ ماده

 کنند. یموضوع خوددار

  

و  تیامن دکنندهیرا که تهد یگریمحل، ادله، اسباب و آثار جرم د یدر هنگام بازرس یچنانچه ضابطان دادگستر -۵۷ ماده

صالح  ییمجلس، بالفاصله مراتب را به مرجع قضاصورت میجامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظ یعموم شیآسا

 .کنندیعمل م یگزارش و وفق دستور و

  

ضابط بودن خود،  تیراق هوضمن ارائه او ل،یبه هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعط دیبا یضابطان دادگستر -۵۸ ماده

اشخاص حاضر  ایو به امضاء شخص  ندینما دیرا به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس ق ییاصل دستور قضا

را انجام  یو ضابطان بازرس شودیم دیکنند، مراتب در صورتمجلس ق تناعام تیاشخاص از رؤ نیکه ا یبرسانند. در صورت

 .دهندیم

  

 یکه برا یدر صورتمجلس ند،ینما یگذار مدارک پرونده را شماره ریو سا ییمکلفند اوراق بازجو یضابطان دادگستر -۵۹ ماده

 تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند. کنند،یارسال م ییمقام قضا
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و تخلف از  یدادسرا و دادگاه، الزامدفتر در  ریاوراق پرونده توسط مد یگذارماده در خصوص شماره  نیمفاد ا ترعای – تبصره

 است. یسال انفصال از خدمات دولت کیبه سه ماه تا  تیآن موجب محکوم

  

کننده و سؤاالت خارج از اغفال ای ینیاکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤاالت تلق ایاجبار  هاییدر بازجو -۶۰ ماده

اکراه است،  ایاز اجبار  یکه ناش یاظهارات نیو همچن یسؤاالت نیموضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چن

 اثر انگشت متهم برسد. ایشود و به امضاء  دیدر اوراق صورتمجلس ق دیبا ییزمان و طول مدت بازجو خ،ی. تارستیمعتبر ن

  

 یمقدمات قاتیتحق یباشد که برا یو قواعد باتیمطابق ترت دیبا قاتیدر انجام تحق یتمام اقدامات ضابطان دادگستر -۶۱ ماده

 مقرر است.

  

ادله وقوع جرم،  یآورضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع فیاز انجام وظا یناش یهانهیهز لیتحم -۶۲ ماده

 دات،یو خانواده او در برابر تهد دهیداز بزه تیحما ،یو یریشدن متهم، دستگ یاز فرار و مخف یریو جلوگ افتنیو  ییشناسا

 ممنوع است. دهیدتحت هر عنوان بر بزه ییقضا ماتیتصم یابالغ اوراق و اجرا

  

(، ۵۵(، )۵۳(، )۵۲(، )۵۱(، )۴۹(، )۴۲(، )۴۱(، )۴۰(، )۳۹(، )۳۸(، )۳۷(، )۳۵(، )۳۴(، )۳۰تخلف از مقررات مواد ) -۶۳ ماده

 است. یسال انفصال از خدمات دولت کیبه سه ماه تا  تیقانون توسط ضابطان، موجب محکوم نی( ا۱۴۱( و )۵۹)

  

 دادستان اراتیو اخت فوظای –سوم  فصل

  

 است: ریبه شرح ز بیشروع به تعق یجهات قانون -۶۴ ماده

 یخصوص یمدع ای یشاک تشکای – الف

 اشخاص موثق و مطمئن ای یمقامات رسم ،دادگستری ضابطان اخبار و اعالم – ب

 بازپرس ای دادستان برابر در مشهود، جرم وقوع – پ

 ممته اقرار و اظهار – ت

 گرید یاطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانون -ث

  

که  یگذشت باشد، در صورت رقابلیغ میبوده و جرم مذکور از جرا یاعالم کند که خود ناظر وقوع جرم یهرگاه کس -۶۵ ماده

است، هر چند قرائن  یکاف بیشروع به تعق یاظهار برا نیوجود نداشته باشد، ا یاظهارات و یبر نادرست یمبتن یقرائن و امارات

 کرد، بیشروع به تعق توانینبوده، به صرف اعالم نم هیاما اگر اعالم کننده شاهد قض اشد؛موجود نب بیتعق یبرا یگریو امارات د
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 باشد. یخارج ای یداخل تیامن هیعل میجرم از جرا ایبر صحت ادعا وجود داشته باشد.  یلیمگر آنکه دل

  

 یناتوان یو دارا ماریاز اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص ب تیحما نهیکه اساسنامه آنها در زم یمردم نهاد یسازمان ها -۶۶ ماده

توانند  یاست، م یاز حقوق شهروند تیو حما یبهداشت عموم ،یفرهنگ راثیم ،یعیمنابع طب ست،یز طیمح ،یذهن ای یجسم

 شرکت کنند. یفوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرس یها نهیدر زم ینسبت به جرائم ارتکاب

  

 یماده ضرور نیجهت اقدام مطابق ا یو تیخاص باشد، کسب رضا دهیبزه د یکه جرم واقع شده دارا یدر صورت -۱ تبصره

شود. اگر  یاو أخذ م یسرپرست قانون ای میق ،یول تیباشد، رضا هیسف یدر جرائم مال ایطفل، مجنون و  دهیاست. چنانچه بزه د

دادستان،  دییتأ ای یاتفاق میق تیمذکور با أخذ رضا یخود مرتکب جرم شده باشد، سازمان ها ،یسرپرست قانون ای میق ،یول

 دهند. یاقدامات الزم را انجام م

  

نهاد مردم یهاماده را از کمک سازمان نیموضوع ا میجرا دگانیدمکلفند بزه ییو مقامات قضا یضابطان دادگستر -۲ تبصره

 مربوطه، آگاه کنند.

  

 ریهر سال توسط وز یماهه ابتداماده اقدام کنند، در سه نیا یدر اجرا توانندینهاد که ممردم یهاسازمان یاسام -۳ تبصره

 .رسدیم هییقضاقوه سییر بیو به تصو شودیم هیکشور ته ریوز یبا همکار یدادگستر

  

عفت سازمان  یاست و در جرائم مناف ی( قانون اساس۱۶۵و شصت و پنجم ) کصدیاصل  تیماده با رعا نیا یاجرا -۴ تبصره

خود  لیآن تنها اعالم جرم نموده و دال یقانون و تبصره ها نی( ا۱۰۲ماده ) تیتوانند با رعا یماده م نیمردم نهاد موضوع ا یها

 در جلسات را ندارند. شرکتارائه دهند و حق  یرا به مراجع قضائ

  

 بیشروع به تعق یمبنا تواندینم ست،یآنها مشخص ن سندگانیدهندگان و نوگزارش تیکه هو ییهاها و نامهگزارش -۶۷ ماده

باشد که  یهمراه با قرائن ایاست  یعموم تیکند که موجب اخالل در نظم و امن یمگر آنکه داللت بر وقوع امر مهم رد،یقرار گ

 .کندیم تیکفا بیشروع به تعق یبه نظر دادستان برا

  

 شود: دیق دیبا ریموارد ز هیکند. در شکوائ تیشکا لیتوسط وک ایشخصاً  تواندیم یخصوص یمدع ای یشاک -۶۸ ماده

 ،یمذهب، شماره شناسنامه، شماره مل ت،یتأهل، تابع تیوضع الت،یتحص زانینام پدر، سن، شغل، م ،خانوادگی نام و نام – الف

 یشاک ی(، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستلیمینگار )ا امیپ یو درصورت امکان نشان قیدق ینشان

 و محل وقوع جرم خیتار ت،شکای موضوع – ب
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 یو مورد مطالبه و یوارده به مدع انزی و ضرر – پ

 شهود و مطلعان در صورت امکان یمشخصات و نشان ،اسامی جرم، وقوع ادله – ت

 مظنون در صورت امکان ای عنهیمشتک ینشان و مشخصات – ث

 میمراجعان قرار دهد تا در تنظ اریکند و در اخت هیمکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را ته هییقضاقوه -تبصره

 .ستین تی. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکاردیمورد استفاده قرار گ هیشکوائ

  

و به امضاء  دیدر صورتمجلس ق یشفاه تیرا همه وقت قبول کند. شکا یو شفاه یکتب تیدادستان مکلف است شکا -۶۹ ماده

با مندرجات  تیو انطباق شکا دیسواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس ق ی. هرگاه شاکرسدیم یاثر انگشت شاک ای

 .شودیم قیصورتمجلس تصد

  

به  اینداشته  میق ای یو ول باشدیمحجور م ده،یداست و بزه یشاک تیمنوط به شکا ،یفریک بیکه تعق یدر موارد -۷۰ ماده

 مینصب ق ای میق ای یتوجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ول ایموجب فوت وقت  زین میندارد و نصب ق یآنان دسترس

 میعنوان قرا به یمداخله در آن داشته باشد، دادستان شخص ایجرم شده  مرتکبخود  میق ای یکه ول یدر صورت نیو همچن

از فرار  یریادله جرم و جلوگ یآورحفظ و جمع یرا برا یو اقدامات ضرور کندیم بیرا تعق یفریخود امر ک ایو  نییموقت تع

 زینباشد ن تیقادر به شکا یهوشیب لیاز قب یلاو به عل میق ایو  یول ده،یدکه بزه یحکم در موارد نی. اآوردیعمل ممتهم به

 است. یجار

  

است و  یماده الزام نیمذکور در ا بیترت تیدارد رعا یکه جنبه مال یفریک یفقط در دعاو هسفی شخص درخصوص – تبصره

 .دینما تیشخصاً طرح شکا تواندیم هیسف ،یموارد مال ریدر غ

  

سرپرست  ای یقهر یمجنون باشد و ول ایطفل  دهیداست، اگر بزه یشاک تیمنوط به شکا یفریک بیکه تعق یدر موارد -۷۱ ماده

 یدگانیددر مورد بزه نی. همچنکندیم بینکند، دادستان موضوع را تعق تیاقدام به شکا هیعلیاو با وجود مصلحت مولّ یقانون

هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت  یکهولت سن، ناتوان از اقامه دعو ای یذهن ای یجسم تیمعلول لیاز قب یکه به علل

منوط به موافقت دادستان  زیحکم ن یاجرا ای بیدر خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعق صورت،نی. در اکندیم بیآنان تعق

 است.

  

خود مطلع شوند، مکلفند  یگذشت در حوزه کار رقابلیغ میاز جرا یکیاز وقوع  یهرگاه مقامات و اشخاص رسم -۷۲ ماده

 به دادستان اطالع دهند. یموضوع را فور
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 الزم را دارد. ماتیحق نظارت و ارائه تعل شود،یکه به بازپرس ارجاع م یدادستان در امور -۷۳ ماده 

  

را  قاتیتحق انیجر تواندیو بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نم ابدیحضور  یمقدمات قاتیدر تحق تواندیدادستان م -۷۴ ماده

 متوقف سازد.

  

شد که با یهر چند راجع به امر د،یآیعمل مدر حوزه او به قاتیاست که تحق یبر عهده دادستان قاتینظارت بر تحق -۷۵ ماده

 خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

  

به بازپرس واگذار کند،  یطور کلرا به قاتیتحق انیجر ایرا از بازپرس بخواهد  یدر جرم قیاز آنکه تحق شیدادستان پ -۷۶ ماده

اقدام  ای قیبازپرس مکلف است فقط تحق صورت،نیو اقدامات الزم را از بازپرس تقاضا کند. در ا قاتیتحق یبرخ یاجرا تواندیم

 ارسال کند. یرا نزد و جهیدهد و نت جامدادستان را ان یمورد تقاضا

  

از حضور و  شیقانون، تا پ نی( ا۳۰۲)الف(، )ب( ، )پ( و )ت( ماده ) یموضوع بندها میدرصورت مشهود بودن جرا -۷۷ ماده

شدن متهم اقدامات  یاز فرار و مخف یریادله وقوع جرم و جلوگ یآورعحفظ آثار و عالئم، جم یمداخله بازپرس، دادستان برا

 .آوردیعمل مالزم را به

  

دادگاه محل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات  تیبه آنها از صالح یدگیمشهود که رس میدر مورد جرا -۷۸ ماده

کشف جرم الزم بداند،  یرا که برا یقیشدن متهم انجام دهد و هر تحق یآثار جرم و فرار و مخف یاز امحا یریجلوگ یالزم را برا

 صالح ارسال کند. ییبه مرجع قضا یفور ااقدامات خود ر جهیعمل آورد و نتبه

  

صورت،  نیکند. در ا بیدرخواست ترک تعق فرخواستیتا قبل از صدور ک تواندیم یقابل گذشت، شاک میدر جرا -۷۹ ماده

صدور قرار  خیاز تار سالکیتا  بارکی یمجدد متهم را فقط برا بیتعق تواندیم ی. شاککندیصادر م بیتعقدادستان قرار ترک 

 درخواست کند. بیترک تعق

  

گذشت کرده باشد، درصورت فقدان سابقه  ایوجود نداشته  یدرجه هفت و هشت، چنانچه شاک یریتعز مجرای در – ۸۰ ماده

که  یو سوابق متهم و اوضاع و احوال یاتهام با مالحظه وضع اجتماع میپس از تفه تواندیم ییمقام قضا ،یفریمؤثر ک تیمحکوم

 بیاز تعق بارکیفقط  ،یمقررات قانون تیرعا یاز متهم برا یأخذ التزام کتب اموجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت ب

 ابالغ، قابل اعتراض است. خیقرار ظرف ده روز از تار نیپرونده را صادر کند. ا یگانیو قرار با دینما یمتهم خوددار
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که به طور  یجرائم یمقدمات قاتیقابل اعتراض مربوط به تحق یقرارها ریماده و سا نیقرار موضوع ا دنظرتجدی مرجع – تبصره 

 است. دنظریشوند، دادگاه تجد یم یدگیدر دادگاه رس میمستق

  

وجود نداشته، گذشت  یاست، چنانچه شاک قیدرجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعل یریتعز مجرای در – ۸۱ ماده

 زیداده شود و متهم ن یپرداخت آن در مدت مشخص بیترت ده،یدبا موافقت بزه ایباشد و  دهیخسارت وارده جبران گرد ایکرده 

متناسب،  نیموافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمپس از أخذ  تواندیم دستانباشد، دا یفریمؤثر ک تیفاقد سابقه محکوم

 یاز دستورها یبرخ یدادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرا صورت،نیرا از شش ماه تا دو سال معلق کند. در ا یو بیتعق

 :کندیم ریز

 دهیدبزه تیاز جرم با رضا یناش یمعنو ای یماد بارانیکاهش آثار ز ایدر جهت رفع  دهدیبزه به خدمات ارائه – الف

 حداکثر ظرف شش ماه گر،ید قیبه هر طر ایو  مارستانیمراجعه به پزشک، درمانگاه، ب قیاز طر ادیترک اعت -ب

 سالکیحداکثر به مدت  ن،یحرفه مع ایاز اشتغال به کار  خودداری – پ

 سالکیحداکثر به مدت  ن،یمکان مع ایاز رفت و آمد به محل  خودداری – ت

 سالکیدادستان، حداکثر به مدت  نییبه تع یمقام ایبه شخص  نیمع یهاخود در زمان معرفی – ث

 سالکیدادستان، حداکثر به مدت  نییالمنفعه با تععام ای یدر مؤسسات عموم نیساعات مع ای امای در کار دادن انجام – ج

 سالکیحداکثر، به مدت  نیو ساعات مع امیدر ا یاو حرفه یفرهنگ ،یجلسات آموزش ای هاکالس در شرکت – چ

 سالکیحداکثر به مدت  نامه،یدادن گواه لیو تحو یموتور هینقل لیبا وسا رانندگی به اقدام عدم – ح

 سال کیاستفاده از آن، حداکثر به مدت  ایمجوز  دارای سالح حمل عدم – خ

 نیمدت مع یدادستان، برا نییبه تع دهدیبزه و جرم شرکاء با مالقات و ارتباط عدم – د

 ماهدادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش لیخروج از کشور و تحو تممنوعی – ذ

  

درجه هفت و باالتر  ریتعز ایمستوجب حد، قصاص  میاز جرا یکیبه اتهام ارتکاب  قیمتهم در مدت تعل کهیدرصورت -۱ تبصره

 ق،یرا اجراء نکند، قرار تعل ییمقام قضا یدستورها ایگردد و  فرخواستیبه صدور ک یمنته یو بیو تعق ردیقرار گ بیمورد تعق

معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب  بیکه تعق یو مدت دیآیعمل مبه بیتعق دد،مقررات مربوط به تع تیلغو و با رعا

. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد کندیرا ابقاء م قیه قرار تعل. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاشودینم

 کند. حیتبصره در قرار صادره تصر نیا

  

 ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. ب،یتعق قیقرار تعل -۲ تبصره
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مؤثر است، قرار مزبور بالفاصله  یفریک تیسابقه محکوم یمعلوم شود که متهم دارا بیتعق قیهرگاه در مدت قرار تعل -۳ تبصره 

معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب  بیکه تعق ی. مدتشودیاز سرگرفته م بیمرجع صادرکننده لغو و تعق لهیبه وس

 .شودینم

  

 ماده را از دادستان درخواست کند. نیاعمال مقررات ا ،یقانون طیدرصورت وجود شرا تواندیبازپرس م -۴ تبصره

  

 ماده را اعمال کند. نیمقررات ا تواندیدادگاه م شود،یدر دادگاه مطرح م میطور مستقکه پرونده به یدر موارد -۵ تبصره

  

ر مدت مقرر، متهم د کهیو در صورت شودیثبت م یفریدر واحد سجل ک یدر دفتر مخصوص بیتعق قیقرار تعل -۶ تبصره

 .گرددیلغو م قیتعل د،یننما تیمندرج در قرار را رعا باتیترت

  

به درخواست  تواندیم ییاست، مقام قضا قیدرجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعل یریتعز میدر جرا -۸۲ ماده

گذشت  لیتحص یمتناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برا نیو با أخذ تأم یخصوص یمدع ای دهیدمتهم و موافقت بزه

موضوع را با  ن،یطرف نیحصول سازش ب یبرا تواندیم ییمقام قضا نی. همچننداز جرم اقدام ک یجبران خسارت ناش ای یشاک

. ستیاز سه ماه ن شیب یگریانجیارجاع دهد. مدت م یگریانجیم یبرا یامؤسسه ایشخص  ایحل اختالف  یتوافق آنان به شورا

گذشت کند و  یاست. اگر شاک دیتمد لمذکور قاب زانیو به م بارکی یماده در صورت اقتضاء فقط برا نیمذکور در ا یهامهلت

خسارت او جبران شود و  ایگذشت کند  یموارد، اگر شاک ری. در ساشودیموقوف م بیقابل گذشت باشد، تعق میموضوع از جرا

پس از أخذ  تواندیم ییباشد، مقام قضا یفریمؤثر ک تیراجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکوم ای

ماده  یهاتبصره تیمتهم را با رعا ییمقام قضا صورت،نیرا از شش ماه تا دو سال معلق کند. در ا یو بیموافقت متهم، تعق

 یدر صورت عدم اجرا نی. همچنکندیموضوع ماده مذکور م یدستورها یبرخ یقانون حسب مورد، مکلف به اجرا نی( ا۸۱)

 بیرا لغو و تعق بیتعق قیقرار تعل ،یخصوص یمدع ای یدرخواست شاک بهمتهم بدون عذرموجه، بنا  یتعهدات مورد توافق از سو

 .دهدیرا ادامه م

  

 .دیرا از دادستان تقاضا نما یگریانجیارجاع به م ای بیتعق قیتعل تواندمی بازپرس – تبصره

  

 رسد،یم نیو طرف گریانجیم یکه به امضا یمجلسصورت یبه صورت مشروح و با ذکر ادله آن ط یگریانجیم جهینت -۸۳ ماده

. درصورت حصول توافق، ذکر تعهدات شودیمربوط ارسال م ییحسب مورد نزد مقام قضا یو اقدامات بعد دییو تأ یبررس یبرا

 است. یامانجام آنها در صورتمجلس الز یو چگونگ نیطرف

 

 



  

17 
 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصالحات

 

 

 

 

 

و شخص  یگریانجیم بیقانون و ترت نی( ا۸۱المنفعه موضوع بند )ج( ماده )انجام دادن کار در مؤسسات عام یچگونگ -۸۴ ماده 

است که ظرف سه ماه از  یانامهنییقانون به موجب آ نی( ا۸۲موضوع ماده ) شوند،یانتخاب م یگریانجیم یکه برا یاشخاص ای

 رانیوزأتیه بیبه تصو هییقوه قضا سییر دییو پس از تأ شودیم هیته یدادگستر ریوز توسطقانون  نیاالجراء شدن االزم خیتار

 .رسدیم

  

جهات، پرونده به دستور  ریراجع به سا یقانون میالمال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصم تیاز ب دیبا هیکه د یدر موارد -۸۵ ماده

 .شودیبه دادگاه ارسال م یصدور حکم مقتض یدادستان برا

  

شود اما  یدر دادسرا مختومه م یگرید میبا هر تصم ای بیتعق یکه پرونده با قرار موقوف یماده در موارد نیحکم ا -۱ تبصره

 است. یجار زیشود ن فیتکل نییتع هینسبت به پرداخت د دیبا

  

مقررات مربوط به  تیو با رعا یکاف لیمتوجه عاقله است، در صورت وجود دل هیپرداخت د تیکه مسؤول یموارد در -۲ تبصره

شود.  یو اظهارات او أخذ م نییتب یو ی. پس از حضور، موضوع براابدیدفاع از خود حضور  یشود برا یاخطار م یاحضار، به و

 .ستین یدگی. عدم حضور عاقله مانع از رسستیمربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال ن یها تیاز الزامات و محدود کی چیه

  

وجود نداشته  یمتهم حاضر و شاک ایحاضر باشند  یقانون، چنانچه متهم و شاک نی( ا۳۰۲موضوع ماده ) میجرا ریدر غ -۸۶ ماده

به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به  ایرأساً  تواندیهم کامل باشد، دادستان م یمقدمات قاتیگذشت کرده باشد و تحق ای

مطرح کند.  یصورت شفاهبه فرخواستیرا بالفاصله بدون صدور ک یفریک یاو، دعوا راهبه هم یدادگاه و در صورت حضور شاک

و تدارک دفاع  لیوک نییتع یکه حق دارد برا کندیم میو به متهم تفه دهدیجلسه م لیتشک ریمورد، دادگاه بدون تأخ نیدر ا

در  دیموضوع و پاسخ متهم با نیا میشود. تفهیمهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده م

و اگر  کندیصادر م یو رأ یدگیحق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رس نیشود. هرگاه متهم از ا دیصورتمجلس دادگاه ق

 یدادگستر نضابطا ایرا به دادستان  قاتیتحق لیدستور تکم ایرا الزم بداند، آنها را انجام و  یقاتیحقانجام ت یدگیضمن رس

حداکثر ظرف پنج روز  تواندیم انیدر صورت مطالبه ضرر و ز یمتناسب از متهم با دادگاه است. شاک نی. أخذ تأمدهدیم

 .دیصادر نما یمقتض یو رأ یدگیرس انیضرر و ز یبه دعوا یفریفارغ از امر ک تواندیکند و دادگاه م میدادخواست خود را تقد

  

 یکروبیم ،یمواد مخدر، سم یحاو یدهند که بسته پست یقرائن و امارات، احتمال قو یهرگاه مأموران پست بر مبنا -۸۷ ماده

آالت  ریسا ایبه پست و  صالحیمراجع ذ یاز سو یمطابق فهرست اعالم یتیمنفجره، اسلحه گرم، اقالم امنمواد  ایخطرناک و 

. دادستان رسدیبه اطالع دادستان م یو موضوع فور شودیم فیصورتمجلس توق میظبا تن یو ادوات جرم است، محموله پست

را  یارسال بسته پست ایبودن احتمال، بالفاصله دستور استرداد  یدر صورت منتف ،یو بررس صالحیپس از أخذ نظر مراجع ذ

 .کندیر مصاد
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 اراتیو اخت فیآنان در امور محوله تمام وظا شود،یارجاع م اریداد ایکه از طرف دادستان به معاون دادستان  یدر امور -۸۸ ماده

 ییکه سابقه قضا یاریدادستان و معاون او، داد ابی. در غکنندیم فهیو نظارت او انجام وظ ماتیدادستان را دارند و تحت تعل

 .شودیدادستان م نیدارد، جانش یشتریکه سن ب یاریداد ،یاودارد و در صورت تس یشتریب

  

 بازپرس اراتیو اخت فوظای –چهارم  فصل

  

 بازپرس و حدود آن اراتاختی –اول  مبحث

  

بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد  یاز سو یمقدمات قاتیشروع به تحق -۸۹ ماده

 .دهدیرا ادامه م قاتیو در صورت ارجاع دادستان، تحق رساندیبه اطالع دادستان م یمراتب را فور کند،یرا شروع م قاتیتحق

  

حفظ آثار و عالئم  یبرا ،ییمقامات قضا گرید ایبازپرس  یاست که از سو یمجموعه اقدامات قانون ،یمقدمات قاتیتحق -۹۰ ماده

 .شودیشدن متهم انجام م یمخف ایاز فرار  یریو جلوگ افتنی ،ییادله وقوع جرم، شناسا یآورو جمع 

  

 هی. کلدیمقرر نما یگریکه قانون به نحو د یمگر در موارد ردیگیصورت محرمانه صورت مبه یمقدمات قاتیتحق -۹۱ ماده

اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم  نیحضور دارند موظف به حفظ ا یمقدمات قاتیتحق انیکه در جر یاشخاص

 .شوندیمحکوم م یاو حرفه یاسرار شغل یافشا

  

 نی( ا۳۰۲مقرر در ماده ) یمستوجب مجازات ها میجرا ریبر عهده بازپرس است. در غ میتمام جرا یمقدمات قاتیتحق -۹۲ ماده

 نیشده است. در ا نییبازپرس تع یاست که برا یاراتیو اخت فیتمام وظا یدارا زین، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نقانو

به  یمنته نیقرار تأم نیو همچن اریداد ینهائ یارجاع دهد، قرارها اریرا به داد یمقدمات قاتیحالت، چنانچه دادستان انجام تحق

و چهار ساعت  ستیمکلف است حداکثر ظرف ب زیدر همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان ن دیبازداشت متهم، با

 اظهارنظر کند. بارهنیدر ا

  

در آن دادسرا در  گریبه بازپرس د یو عدم دسترس فهیاز انجام وظ یمعذور بودن و ای بازپرس حضور عدم صورت در – تبصره

بازپرس را فقط  فهیوظ ،ییحوزه قضا سییر نییدادستان و تع یقانون، دادرس دادگاه به تقاضا نی( ا۳۰۲موضوع ماده ) میجرا

 دهد.یمذکور انجام م تیبودن وضع یتا زمان باق
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که به  یرا انجام دهد و در کشف اوضاع و احوال قاتیتحق ،یقانون اراتیو در حدود اخت یطرفیدر کمال ب دیبازپرس با -۹۳ماده 

 ضرر متهم است فرق نگذارد. اینفع 

  

 .ستیمانع انجام آن ن لیتعط امیبه سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ا دیبا یمقدمات قاتیتحق -۹۴ ماده

  

و جمع  لیعمل آورد و در تحصرا به یآثار و عالئم جرم، اقدامات فور یاز امحا یریجلوگ یبازپرس مکلف است برا -۹۵ ماده

 نکند. ریادله وقوع جرم تأخ یآور

  

ها و مراجع توسط رسانه یمقدمات قاتیمراحل تحق هیمتهم در کل تیمشخصات مربوط به هو ریو سا ریانتشار تصو -۹۶ ماده

که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار  ریممنوع است مگر در مورد اشخاص ز ییو قضا یانتظام

 است: مجازآنان  تیمشخصات مربوط به هو ریسا ایو  ریتصو

 لیبوده و دال یقانون که متوار نی( ا۳۰۲)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) یموضوع بندها یعمد میمتهمان به ارتکاب جرا -الف

 ییبه آنان موجود نباشد، به منظور شناسا یابیامکان دست یگرید قیتوجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طر یبرا یکاف

 .شودیآنان منتشر م ینگارچهره قیبه دست آمده از طر ریتصو ایو  یاصل ریادله، تصو لیتکم ایآنان و 

 ریاند و تصونزد بازپرس اقرار کرده یشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلوم ریمتهمان دستگ -ب

 .شودیتوسط آنان، منتشر م یخصوص یاقامه دعوا ایو  تیو طرح شکا دگانیدبزه یگاهآ یآنان برا

  

خانواده متهم در برابر  نیخانواده آنان و همچن ایشاهد، مطلع، اعالم کننده جرم  ده،ید از بزه تیمنظور حمابازپرس به -۹۷ ماده

 ی. ضابطان دادگستردهدیدستور م یرا به ضابطان دادگستر یاطیاز اقدامات احت یدر صورت ضرورت، انجام برخ دات،یتهد

 به بازپرس هستند. گزارشمکلف به انجام دستورها و ارائه 

  

 ریدر غ تواندیم یعمل آورد، ولادله وقوع جرم به یآور منظور جمعو اقدامات الزم را به قاتیشخصاً تحق دیبازپرس با -۹۸ ماده

اطالعات  یاز شهود و مطلعان، جمع آور قیتحق ش،یقانون، تفت نی( ا۳۰۲، )پ( و )ت( ماده ))الف(، )ب( یموضوع بندها میجرا

 یالزم به ضابطان دادگستر ماتیکشف جرم الزم بداند، پس از دادن تعل یرا که برا یگرید یقانون دامهر اق ایو ادله وقوع جرم و 

 .کندیاتخاذ م یمقتض میآنها را الزم بداند، تصم لیضمن نظارت، چنانچه تکم صورت،نیارجاع دهد که در ا

  

 یضابطان دادگستر یتواند با همکار یبازپرس م زیقانون ن نی( ا۳۰۲)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) بندهای در – تبصره

 الزم را انجام دهد. قاتیتحق
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قابل  زین یشاک تیرا کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکا یگریجرم د ق،یهرگاه بازپرس ضمن تحق -۹۹ ماده

عمل شدن متهم به یمخف ایاز فرار  یریحفظ آثار و عالئم وقوع جرم و جلوگ یباشد، اقدامات الزم را طبق قانون برا بیتعق

 .دهدیرا ادامه م اتقیو در صورت ارجاع دادستان، تحق دهدیم طالعو همزمان مراتب را به دادستان ا آوردیم

است، مراتب در صورت امکان، توسط  بیقابل تعق یشاک تیباشد که با شکا یمجرای از شده کشف جرم چنانچه – تبصره 

 .رسدیم دهید به اطالع بزه یدادستان به نحو مقتض

  

 ابد،یحضور  قاتیاش را اظهار کند و در تحقو ادله یشهود خود را معرف قات،یدر هنگام تحق تواندیم یشاک -۱۰۰ ماده

 نهیبه هز ایمنافات ندارد، مطالعه کند و  قتیاوراق پرونده را که با ضرورت کشف حق ریسا ای یمقدمات قاتیصورتمجلس تحق

 .ردیرونوشت بگ ای ریخود از آنها تصو

  

با ضرورت  یاز اوراق پرونده را مناف یبرخ ایبه تمام  یدسترس ایچنانچه بازپرس مطالعه  ،یدر صورت درخواست شاک -۱ تبصره

و ظرف سه روز  شودیابالغ م یبه شاک یقرار، حضور نی. اکندیقرار رد درخواست را صادر م ل،یبداند، با ذکر دل قتیکشف حق

 میکند. تصم میمو اتخاذ تص یدگیالعاده به اعتراض رسمکلف است در وقت فوق دادگاهقابل اعتراض در دادگاه صالح است. 

 است. یدادگاه قطع

  

 هیعل میعفت و جرا یمناف میجرا قاتیمطالب مربوط به تحق یشده و اسناد حاو یبندارائه اسناد و مدارک طبقه -۲ تبصره

 ممنوع است. یبه شاک یو خارج یداخل تیامن

  

قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام  ایکه انتشار آنها به موجب شرع  یاز انتشار مطالب و مدارک دیبا یشاک -۳ تبصره

 احقاق حق خود در مراجع صالح

  

و شماره  ینشان ،ینام و نام خانوادگ لیاز قب ده،ید بزه یبه اطالعات فرد یکه دسترس یبازپرس مکلف است در موارد -۱۰۱ ماده

 یرا برا یمقتض ریه همراه داشته باشد، تدابرا ب دهید بزه تیثیو ح یجسمان تیتمام هیعل یجد دیتلفن، احتمال خطر و تهد

 تیدادگاه و با رعا سییر صیبه تشخ زیدر دادگاه ن یدگیامر در مرحله رس نیاتخاذ کند. ا اتاطالع نیبه ا یاز دسترس یریجلوگ

 شود. یاعمال م دهیدمصالح بزه

  

خصوص مجاز  نیدر ا یفرد چیعفت ممنوع است و پرسش از ه یدر جرائم مناف قیو تحق بیانجام هرگونه تعق -۱۰۲ ماده

 نیباشد که در ا افتهیسازمان  ایبه عنف  ای یشاک یدارا ایو منظر عام واقع شده و  یکه جرم در مرئ یمگر در موارد ست،ین

 شود. یانجام م یاوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائ ایو  تیفقط در محدوده شکا قیو تحق بیصورت، تعق
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به  هیرا توص یو یوجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاض یعفت هرگاه شاک یدر جرائم مناف -۱ تبصره

 کند. یپوشاندن جرم و عدم اقرار م

 را به شاهدان تذکر دهد. یقانون طیمکلف است عواقب شهادت فاقد شرا یقاض -۲ تبصره

دارد. در مورد  تیاو حق طرح شکا یسرپرست قانون ای یمحجور باشد، ول دهیدماده، اگر بزه نیدر امذکور  میدر جرا -۳ تبصره

 دارد. تیحق طرح شکا زیاو ن یسرپرست قانون ای یهجده سال است، ول ریکه سن او ز یبالغ دهیدبزه

  

و در صورت ضرورت از  یانتظام یاز قوا تواندیشود، او م یمقاومت فهیبه هنگام انجام وظ ییهرگاه در برابر مقام قضا -۱۰۳ ماده

دستور، مستنکف به  یهستند. در صورت عدم اجرا ییقوا مکلف به انجام دستور مقام قضا نیاستفاده کند. ا ینظام یروهاین

 .شودیمحکوم م یمجازات مقرر قانون

  

خود را  قاتیبه او مشکل است، تحق یرسدست ایشده و  یمخف ست،ین نیبه عذر آنکه متهم مع تواندیبازپرس نم -۱۰۴ ماده

الزم، مرتکب جرم معلوم نشود و  قاتیدرجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحق یریتعز میمتوقف کند. در جرا

و مراتب در  یگانیطور موقت باصادر و پرونده به قاتیدادستان، قرار توقف تحق تدو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافق

قرار اعتراض کند.  نیظرف مهلت اعتراض به قرارها، به ا تواندیم ی. شاکشودیابالغ م یدارد، به شاک یکه پرونده شاک یموارد

شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً  یگریمرتکب به نحو د ایمرتکب را به دادستان اعالم کند  تیهو ،یهرگاه شاک

ماده  نیدر دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات ا میطور مستقکه پرونده مطابق قانون به یوارد. در مشودیم بیتعق

 .کندیاقدام م

  

و هرگاه در  کندیم دیدادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس ق یقانون یتقاضا قات،یتحق انیبازپرس در جر -۱۰۵ ماده

 .دینمایکه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعالم م یهنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحو

  

که متهمان  ییهاانتقال و مانند آن، نسبت به پرونده ت،یبه مأمور متیعز ،یاز أخذ مرخص شیبازپرس مکلف است پ -۱۰۶ ماده

به هر علت فراهم نشود، مراتب را  یزندان یکه امکان آزاد یالزم را انجام دهد و در صورت یاقدام قانون باشند،یآنها بازداشت م

 کند. مبه دادستان اعال یطور کتببه

تا درجه  یانتظام تیقانون موجب محکوم نی( ا۱۰۲( ماده )۱( و تبصره )۱۰۴(، )۱۰۲(، )۹۵ماده و مواد ) نیتخلف از ا - تبصره

 چهار است.

  

بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس  یتقاضا مبتن نیخود را از بازپرس بخواهد. هرگاه ا انیضرر و ز نیتأم تواندیم یشاک -۱۰۷ ماده

 .کندیخواسته صادر م نیقرار تأم
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 نیا یفریک نیشود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأم فیخواسته، اموال متهم توق نیور قرار تأمصد با چنانچه – تبصره

 موضوع را مدنظر قرار دهد.

  

آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ  فیبوده، اما توق نیمع نیع اینبوده  نیمع نیع ،یخواسته شاک کهیدرصورت -۱۰۸ ماده

 .کندیم فیمتهم توق یهاییاموال و دارا ریاز سا یشاک انیضرر و ز

  

در اجراء موجب  ریو تأخ ستیممکن ن یکه ابالغ فور ی. در مواردشودیخواسته به محض ابالغ، اجراء م نیقرار تأم -۱۰۹ ماده

 نیرسد. قرار تأم یموارد، فوراً به اطالع دادستان م نیشود. ا یاجراء و سپس ابالغ م ن،یابتداء قرار تأم شود،یخواسته م عییتض

 .شودیمربوط اجراء م یدادسرا یفریاحکام ک یدر اجرا یاحکام مدن یاخواسته مطابق مقررات اجر

  

آن توسط دادستان  یاز اجرا یخواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکاالت ناش نیرفع ابهام و اجمال از قرار تأم -۱۱۰ ماده

 .دیآیعمل ماحکام به یاجرا یقاض ای

  

خواسته، مطابق مقررات  نیقرار تأم یاز اجرا یاموال ناش فیبه اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توق یدادگاه حقوق -۱۱۱ ماده

 کند. یم یدگیرس یاحکام مدن یاجرا

  

دادخواست  ،یتا قبل از ختم دادرس یدارد، چنانچه شاک ازیدادخواست ن میکه مطالبه خواسته به تقد یدر موارد -۱۱۲ ماده

 .شودیخواسته رفع اثر م نینکند، به درخواست متهم، از قرار تأم میتقد یفریخود را به دادگاه ک انیضرر و ز

  

 تیفیپرونده به هر ک ایصادر و  بیقرار منع تعق ایمتهم موقوف  بیتعق ،یاز جهات قانون یکه به جهت یدر صورت -۱۱۳ ماده

 .شودیخواسته رفع اثر م نیآن، از قرار تأم یو اجرا یرأ تیمختومه شود، پس از قطع

  

ها، کارگاه تیفعال ،یکشاورز ،یامور تجارت لیاز قب یدیتول ای یاز امور خدمات یبخش ایتمام  تیاز فعال یریجلوگ -۱۱۴ ماده

که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه  یو مانند آن ممنوع است مگر در موارد هایو تعاون یتجارت یهاها و شرکتکارخانه

 نیباشد که در ا ینظم عموم ایجامعه و  تیباشد که مضر به سالمت، مخل امن یا مجرمانه المتضمن ارتکاب اعم تیفعال نیا

 میرا در تصم ادشدهیو ادله  یریمذکور جلوگ تیصورت، بازپرس مکلف است با اطالع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعال

 است. یفریک اهدگظرف پنج روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دا میتصم نیکند. ا دیخود ق

 ممنوع است. قات،یو تحق ییکلمات در اوراق بازجو دنیو تراش یخوردگسطور، قلم نینوشتن ب -۱۱۵ ماده 
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از  قیکه تحق یشود و بازپرس و شخص دیموضوع ق نیو ا دهیکش یآن خط نازک یبر رو دیچند کلمه اضافه گردد با ای کیاگر 

 دیبا ادشدهینوشته شود، اشخاص  هیچند کلمه از قلم افتاده و در حاش ای کیاگر  نیآن را امضاء کنند. همچن د،یآیاو به عمل م

ماده در تمام  نیمقررات ا تینشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعا تیرعا بیترت نیآن را امضاء کنند. هرگاه ا ریز

 لیدر ذ دیموضوع با یجزئ یخوردگاست. در صورت قلم یالزام یو ضابطان دادگستر ییمقامات قضا یاز سو یمراحل دادرس

 داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد. حیبرگه توض

  

 بازپرس تصالحی –دوم  مبحث

  

و در صورت وجود جهات  کندیم فهیوظ یفایقانون ا نیمفاد ا تیخود با رعا تیمحل مأمور ییبازپرس در حوزه قضا -۱۱۶ ماده

 :دینمایم قیشروع به تحق ریدر موارد ز یقانون

 او واقع شود. تیمحل مأمور ییجرم در حوزه قضا -الف

 شود. ریمتهم در آن حوزه دستگ ایاو کشف  تیمحل مأمور ییواقع گردد و در حوزه قضا یگرید قضایی حوزه در جرم – ب

 باشد. میاو مق تیمحل مأمور ییمظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضا ایواقع شود، اما متهم  یگرید قضایی حوزه در جرم – پ

  

مرتکب در آن  ایبازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف  تیمحل مأمور ییکه جرم خارج از حوزه قضا یدر موارد -۱۱۷ ماده

و  کندیصادر م زین نیو در صورت لزوم، قرار تأم وردآیرا به عمل م یو اقدامات مقتض قاتیشود، بازپرس تحق ریحوزه دستگ

آن  تیکه بازپرس در مع یفریدر دادگاه ک یبه اعتراض و یدگیشود، پس از رس تهمبه بازداشت م یچنانچه قرار صادره منته

 یپرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرا ت،یبا صدور قرار عدم صالح د،ینما یم فهیانجام وظ

 فرستد. یمحل وقوع جرم م

  

بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد،  تیمحل مأمور ییدر حوزه قضا یهرگاه آثار و ادله وقوع جرم -۱۱۸ ماده

مشخص نشود،  قاتیو اگر محل وقوع جرم تا ختم تحق کندیدر کشف محل وقوع جرم م یسع قات،یبازپرس ضمن انجام تحق

 .کندیم دهیبازپرس در خصوص موضوع، اظهار عق

  

 یآورجمع اء،یاز منازل و اماکن و اش یمحل، بازرس نهیاز متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معا قیهرگاه تحق -۱۱۹ ماده

 ییقضا ابتیبا صدور قرار ن یبازپرس الزم شود، و تیمحل مأمور ییخارج از حوزه قضا یگریهر اقدام د یآالت جرم و به طور کل

. کندیموارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا م حیپرونده و تصر ازیاوراق مورد ن ریتصو ایو ارسال اصل  یمطابق مقررات قانون

مدارک  ریرا پس از امضاء به همراه سا یمیظو اوراق تن دهدیرا انجام م ابتیموضوع ن ،یاعطائ ابتیبازپرس در حدود مفاد ن نیا

 ییمربوط به حوزه قضا ابت،یاز مفاد ن یبخش ایتمام  یکه اجرا یتو در صور فرستدیم دهندهابتیبه دست آمده نزد مرجع ن

 .داردیاعالم م دهندهابتیبه مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس ن ابتین یاجرا یباشد، اوراق را برا یگرید
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 البدل دادگاه آن محل است. یدادرس عل ای سییعهده ربخش به ییدر حوزه قضا ییقضا ابتیانجام ن -۱ تبصره

  

باشد، استماع آن توسط دادگاه  یشهادت بر شهادت شاهد، مستند رأ ایشهادت شاهد و  ایکه اقرار متهم و  یدر موارد -۲ تبصره

 است. یالزام یصادرکننده رأ یقاض

  

و نوع آن را به نظر  نیأخذ تأم اریاخت ای نیرا مع نینوع تأم تواندیم ییقضا ابتیبازپرس در هنگام صدور قرار ن -۱۲۰ هماد

از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و  قیکه تحق یاز او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرس قیکه تحق یبازپرس

 یدر مورد نی. همچنکندیأخذ م یمتناسب نیخواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأم نیماحراز کند که تأ یو یادله ابراز

 مناسب أخذ کند. نیدر صورت توجه اتهام با نظر خود تأم تواندیم ینشده باشد، و نیأخذ تأم یکه تقاضا

  

پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان  به بازداشت متهم شود، یصادره منته نیقرار تأم ،ییقضا ابتین یهرگاه در اجرا -۱۲۱ ماده

 ابت،ین ی. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراشودیارسال م ابتین یمحل اجرا

 .شودیم یدگیرس

  

باشد،  یضرور تشیمحل مأمور ییدر خارج از حوزه قضا یقیدر انجام تحق یبازپرس، مباشرت و صیهرگاه به تشخ -۱۲۲ ماده

با دادستان محل و تحت نظارت او،  یضمن هماهنگ ،یموضوع را به نحو مستدل به دادستان اعالم و پس از کسب نظر موافق و

بازپرس  یدستورها یمکلف به اجرا یو مراجع رسم یضابطان دادگستر صورت،نی. در اکندیاقدام م تیمأمور ینسبت به اجرا

 هستند.

  

 یو کارشناس یبازرس ،یمحل قیمحل، تحق نهمعای –پنجم  فصل

  

 یشاک ایمتهم  ایو  ابدیمحل ضرورت  نهیمعا ای یمحل قیکشف واقع و روشن شدن موضوع، تحق یهرگاه برا -۱۲۳ ماده

 .کندیمحل م نهیمعا ای یمحل قاتیاقدام به تحقبازپرس ند،یدرخواست نما

  

 دیدر روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور ق دیکه ضرورت دارد با یجز در موارد یمحل قیمحل و تحق نهیمعا -۱۲۴ ماده

 .شودیم

  

 نهی. هنگام معاشودیانجام م یبه دستور او توسط ضابط دادگستر ایتوسط بازپرس و  یمحل قیمحل و تحق نهیمعا -۱۲۵ ماده

 .ستین نهیحاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معا توانندیشرکت دارند م یفریکه در امر ک یمحل، اشخاص
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باشد، مکلفند به  یمحل ضرور نهیشرکت دارند در هنگام معا یفریکه در امر ک یاشخاص ریسا ای متهم حضور هرگاه – تبصره

 دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

  

موضوع بند  میاما در جرا شود؛یمحل، چنانچه بازپرس الزم بداند، شخصاً حاضر م نهیو معا یمحل قیهنگام تحق -۱۲۶ ماده

 .ابدیاجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور  نهیهنگام معا نیقانون و همچن نی( ا۳۰۲)الف( ماده )

  

 گرید تواندیبازپرس م ،یور. در موارد ضرشوندیدعوت م زیمحل، شهود و مطلعان ن نهیو معا یمحل قیهنگام تحق -۱۲۷ ماده

ماده منحصر باشد  نیرا که حضور آنان الزم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع ا یاشخاص

بازپرس حضور  صیبه تشخ نکهیکند، مشروط به ا یدستور جلب آنان را صادر م سو آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپر

 آنان ضرورت داشته باشد.

  

که اظهارنظر آنان از  شوندیدعوت م یهنگام ابیپزشک، داروساز، مهندس و ارز لیخبره، از قب ای یکارشناس رسم -۱۲۸ ماده

 معلومات مخصوص الزم باشد. ای یفن ای یجهت علم

  

 عمل آورد.دعوت به زیدر صورت لزوم از پزشک معالج ن تواندمی بازپرس – تبصره

  

مؤثر است، به  هیدر قض یمشهود و مکشوف که به نحو یهامحل، تمام آثار و نشانه نهیو معا یمحل قیهنگام تحق -۱۲۹ ماده

 .رسدیدر موضوع م لیاشخاص دخ یو به امضا شودیم دیو در صورتمجلس ق یآوردستور بازپرس توسط کارشناسان جمع

  

 یکارشناسان بررس ،یصحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانون یتوسط گروه بررس دیصحنه جرم با -۱۳۰ ماده

کارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت  ریو عنداللزوم سا یانتظام یرویکارآگاهان ن ت،یهو صیصحنه جرم و تشخ

 شود. یبررس یو یضرورت به سرپرست

  

است که  ییاجرا نامهنییگروه به موجب آ نیصحنه جرم توسط ا یبررس یو چگونگ فیشرح وظا ارات،اختی حدود – تبصره

و سازمان  یانتظام یروین یکشور با همکار ریو وز یدادگستر ریقانون توسط وز نیاالجراء شدن االزم خیماه از تارظرف شش

 .رسدیم هییقضاقوه سییر بیو به تصو شودیم هیکشور ته یقانون یپزشک

  

و در  یعکسبردار ،یکروک مینسبت به ترس ،یفوت و یو چگونگ یمتوف تیحفظ جسد، کشف هو یس برابازپر -۱۳۱ ماده

 .کندیالزم را صادر م یاقدام و دستورها رهیاز جسد و غ یلمبرداریصورت امکان، ف
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 دیدر صورتمجلس ق قیطور دقمعلوم نباشد به دستور بازپرس، عالئم و مشخصات جسد به یمتوف تیهرگاه هو -۱۳۲ ماده

 .شودیبداند، اقدام م یبه هر نحو که مقتض یو تیهو صیتشخ یدر پرونده ثبت و برا یو اثر انگشتان دست متوف گرددیم

  

 ای یانتظام یروین یرساناطالع یها گاهیرا در پا یمتوف ریدستور انتشار تصو تواندیدر صورت ضرورت، بازپرس م -۱ تبصره

 صادر کند. گرینحو مناسب دبه هر ایو  یقانون یپزشک

 است. یشرع نیمواز تی( منوط به رعا۱۳۱ماده و ماده ) نیمقررات ا یاجرا -۲ تبصره

  

مناسب  لیصحنه جرم و محل کشف جسد را با وسا ات،یمنجر به سلب ح میمکلفند در جرا یضابطان دادگستر -۱۳۳ ماده

محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل  نهیمعا یبرا صدور دستور الزم ایمحصور کنند و تا حضور بازپرس 

 کنند. یریجلوگ

  

 یالزم برداشت و به نحو زانیبه م دیاز تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است با -۱۳۴ ماده

 مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.

  

بازپرس آنها،  یآورانتقال از محل باشد، تا جمع رقابلیشده و غ ختهیر عاتیما لیاز قب یمواردهرگاه ادله وقوع جرم،  -۱۳۵ ماده

 یو حفاظت آنها را به ضابط دادگستر کندیمهر و موم م ایو اگر الزم بداند محل را قفل  کندیاقدام م ادشدهیحفظ ادله  یبرا

 .سپاردیم

  

 یهاشیو آزما ناتیمعا ریو سا یروان یها بیآس ،یجراحات، آثار و عالئم ضرب، صدمات جسم نهیمعا یپرس براباز -۱۳۶ ماده

پزشک  ییدر جا ایو  ابدینتواند حضور  ی. اگر پزشک قانونکندیدعوت م یحسب مورد، از و ایرا أخذ  ینظر پزشک قانون ،یپزشک

 .شودیم وتنباشد، پزشک متخصص معتمد دع یقانون

  

که حسب قرائن و  یدر موارد اءیاش یو بازرس شیتفت نیو همچن لیمنازل، اماکن بسته و تعط یو بازرس شیتفت -۱۳۷ ماده

جهات ظن  دیکشف اسباب، آالت و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با ق ایبه حضور متهم  یامارات، ظن قو

 .شودیدر پرونده، انجام م یقو

  

 میمتهمان جرا زی( و ن۳۰۸( و )۳۰۷منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ) یو بازرس شیمجوز تفت -۱۳۸ ماده

 اجراء شود. ییاستان برسد و با حضور مقام قضا یکل دادگستر سییر دییبه تأ دیقانون، با نی( ا۳۰۲ماده ) موضوع بند )ث(
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 تر باشد.مجاز است که از حقوق آنان مهم یبا حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورت یو بازرس شیچنانچه تفت -۱۳۹ ماده

  

که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس  شودیهنگام شب انجام م یو در صورت دیآیعمل ممنزل در روز به یو بازرس شیتفت -۱۴۰ ماده

 .ابدییدر محل حضور م و در صورت امکان، خود کندیم دیضرورت را احراز و در صورتمجلس ق لیدال

 .است آن غروب تا آفتاب طلوع از روز – تبصره

  

که  یباشد و موضوع یمورد دیتحت هر عنوان با ل،یورود به منازل، اماکن بسته و تعط یبرا ییدستور مقام قضا -۱۴۱ ماده

به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن  آنهایزمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشان رد،یگیآن صورت م یبرا شیتفت

اثر انگشت  ایکرده، آن را به امضاء  میرا در صورتمجلس تنظ جهیو نت یبازرس و شیتفت تیفیک ،ییمقام قضا یدستورها تیرعا

 اعالم کنند. ییو چهار ساعت به مقام قضا ستیمتصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف ب

  

ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود  ایافراد در حضور متصرف  یمحل سکنا ایمنزل  یو بازرس شیتفت -۱۴۲ ماده

و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن  یحفظ نظم محل مورد بازرس ،یو قانون یشرع نیمواز تیضمن رعا ق،یتحق

 .دیآیعمل مبه

  

متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو  ابیدر غ یبازرس ت،ینباشد، در صورت فور یکس بازرسی مورد محل در هرگاه – تبصره

 .شودیم دیدر صورتمجلس ق تیو مراتب فور دیآیعمل منفر از اهل محل به

  

منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس  یهستند در هنگام بازرس لیدخ یفریکه در امر ک یحضور اشخاص -۱۴۳ ماده

 .شوندیدر محل حاضر م یبداند، به دستور و یضرور قیتحق یرا برا یاصحضور اشخ

  

 نیا یاجرا یممنوع کند و برا یبازرس انیرا تا پا یورود و خروج به محل بازرس تواندیدر صورت ضرورت، بازپرس م -۱۴۴ ماده

 یروین صورت،نیمقامات مربوط استفاده کند که در ا یبا هماهنگ ینظام یرویو حسب ضرورت از ن یانتظام یرویدستور از ن

 است. یدادگستر ابطو در حکم ض یینظر مقام قضا ریز ینظام

  

کند،  یبسته خوددار یایها و اشاز بازکردن محل ،یمورد بازرس یایاش ایکه متصرف منزل و مکان و  یدر صورت -۱۴۵ ماده

 یخوددار گردد،یکه موجب ورود خسارت م یاز اقدامات دیاما تا حد امکان باآنها را بدهد،  ییدستور بازگشا تواندیبازپرس م

 شود.
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 ایو  بیتعق یموقوف ایقرار منع  ،یقطع میوارد شود و به موجب تصم یماده، خسارت ماد نیا یدر اجرا کهدرصورتی – تبصره

 یاگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرس یکننده شخص مجرم نباشد حتکه امتناع یموارد نیحکم برائت صادر شود، همچن

مأموران محرز شود که در  ریسا ایبازپرس  ریخسارت است، مگر آنکه تقص انمتهم منجر شود، دولت مسؤول جبر تیمحکوم ای

 .دینمایمأموران مقصر مراجعه م ایو به بازپرس و  کندیدولت جبران خسارت م صورت،نیا

  

و در صورت لزوم به شهود  لیفقط آنچه راجع به جرم است تحصمتعلق به متهم،  یایاش ریو ساها از اوراق، نوشته  -۱۴۶ ماده

 یرفتار کند، موجب افشا اطیمتعلق به متهم با احت یایها و اشنوشته ری. بازپرس مکلف است در مورد ساشودیارائه م قیتحق

 .شودیاسرار محکوم م یبه جرم افشا یو صورتنیا ریجرم نشود، در غ اآنها ب بطرمرتیغ یمضمون و محتوا

  

به دست  یبازرس نیکه ح یائیاش یو تمام یسکه تقلب ،یاسلحه، اسناد و مدارک ساختگ لیآالت و ادوات جرم، از قب -۱۴۷ ماده

. گرددیم یگذارو شماره فیدر صورتمجلس توص کیو هر  شودیم فیاقرار متهم باشد توق ایو مرتبط با کشف جرم  دیآیم

. شودیمتصرف آنها داده م ایبه صاحب  اءیمشتمل بر ذکر مشخصات آن اش یدیرسو  یمکان مناسب نگهدار ایآنگاه در لفاف 

 ینگهدار شود،یم نییمنظور تع نیا یبرا یکه از طرف دادگستر یآن در محل مناسب تیشده با توجه به وضع فیمال توق

 .گرددیم

  

است  یانامهنییاست، به موجب آ هییمربوط که از محل اعتبارات قوه قضا یهانهیاموال و پرداخت هز ینگهدار وهشی – تبصره

 .رسدیم هییقوه قضا سییر بیبه تصو شودیم هیته یدادگستر ریقانون توسط وز نیاالجراء شدن االزم خیکه ظرف سه ماه از تار

  

و اموال مکشوفه  اءیمعدوم کردن اش ایدرباره استرداد و  دیبا بیترک تعق ای یبازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوف -۱۴۸ ماده

استعمال اختصاص داده شده  یبرا ایارتکاب استعمال شده و  نیشده، ح لیارتکاب جرم بوده، از جرم تحص لهیوس ای لیکه دل

 .کندیم نییآنها را تع فیدادگاه تکل اءیاش ایاموال  نیا بطکند. در مورد ض فیتکل نییاست، تع

 یایدستور رد اموال و اش ر،یز طیشرا تیو با رعا نفعیذ یدارد به تقاضا انیمکلف است مادام که پرونده نزد او جر بازپرس

 مذکور را صادر کند:

 الزم نباشد. یدادرس ای یو اموال در بازپرس اءیاز آن اش یقسمت ای تمام وجود – الف

 و اموال بالمعارض باشد. اءاشی – ب

 معدوم شود. ایضبط  دینباشد که با یو اموال اءاشی از – پ

  

و اموال  اءیمعدوم کردن اش اینسبت به استرداد، ضبط و  ،یضمن صدور رأ دیبا زیدادگاه ن ،یفریدر تمام امور ک -۱ تبصره

 کند. فیتکل نییماده تع نیموضوع ا
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طبق مقررات اعتراض کند، هر  تواندیماده، م نیو اموال موضوع ا اءیدادگاه در مورد اش ایبازپرس  میمتضرر از تصم -۲ تبصره

به اعتراض نسبت به  یدگیمورد، مرجع رس نیقابل اعتراض نباشد. در ا یفریحکم دادگاه نسبت به امر ک ایچند قرار بازپرس 

 استان است. دنظریدادگاه، دادگاه تجد میصمبازپرس، دادگاه و نسبت به ت میتصم

 

آن شود و حفظ مال  متیکسر فاحش ق ای یموجب خراب اینامتناسب است و  نهیآن مستلزم هز یکه نگهدار یمال -۱۴۹ ماده

به مالک حسب مورد، به  یدر صورت عدم دسترس الفساد،عیو سر یشدن عیاموال ضا نیالزم نباشد و همچن یدادرس یهم برا

در  یینها فیتکل نیی. وجه حاصل تا تعشودیروز فروخته م متیبه ق گاهدستور داد ایبازپرس و موافقت دادستان و  یتقاضا

  .شودیم یبه عنوان امانت نگهدار یصندوق دادگستر

 ممنوع است. یفیو استفاده از اموال توق رمجازیهرگونه دخالت و تصرف غ -۱ تبصره

  

 قرار دارد. دیخر تیرا پرداخت کند در اولو متیهمان ق ت،یمالک یچنانچه مدع -۲ تبصره

  

 ایکشور مربوط باشد  یو خارج یداخل تیکه به امن یافراد ممنوع است، مگر در موارد یکنترل ارتباطات مخابرات -۱۵۰ ماده

با  صورتنیر اداده شود. د صیقانون الزم تشخ نی( ا۳۰۲)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) یموضوع بندها میکشف جرا یبرا

اشخاص و مقامات  ی. کنترل مکالمات تلفنشودین مدت و دفعات کنترل، اقدام مییاستان و با تع یکل دادگستر سییموافقت ر

 .باشدینم نیریبه سا ضیقابل تفو اریاخت نیاست و ا هییقوه قضا سییر دییقانون منوط به تأ نی( ا۳۰۷موضوع ماده )

  

 .شودیم نییتع یمل تیامن یعال یبه موجب مصوبه شورا یکنترل ارتباطات مخابرات اتیفیو ک طیشرا -۱ تبصره

  

 یقاض ای شودینظر آن اجراء م ریز یکه رأ نیدادگاه نخست صیمحکومان جز به تشخ یکنترل ارتباطات مخابرات -۲ تبصره

 احکام ممنوع است. یاجرا

  

اشخاص را با  یبانک یهابه ادله وقوع جرم، حساب یابیدست ایکشف جرم و  یبرا ،یدر موارد ضرور تواندیبازپرس م -۱۵۱ ماده

 کنترل کند. یحوزه قضائ سیرئ دییتأ

  

 یابیبه کشف جرم، دست یکه ظن قو دیآیعمل مبه یمربوط به متهم در موارد یمراسالت پست یو بازرس شیتفت -۱۵۲ ماده

مراسالت را  نیا خواهد،یصورت، بازپرس از مرجع مربوط م نیشد. در امتهم وجود داشته با ییشناسا ایبه ادله وقوع جرم و 

 کند و نزد او بفرستد. فیتوق
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. پس از وصول، کندیم فیکسب تکل یو از و رساندیامر را به اطالع بازپرس م نیمرجع مربوط، ا ف،یتوق امکاندر صورت عدم 

 وستیمتهم، آن را پ یو پس از امضا کندیم دیو مراتب را در صورتمجلس ق یاو بررس لیوک ایبازپرس آنها را در حضور متهم 

مجلس او در صورت لیوک ایعدم حضور متهم  ای. استنکاف متهم از امضاء کندیم یدر محل مناسب نگهدار ای دینمایپرونده م

کننده به مرجع ارسال دیآنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رس ینباشد و نگهدار تیمزبور حائز اهم یای. چنانچه اششودیم دیق

 .شودیبه صاحبش مسترد م ای

مأموران مورد اعتماد زندان اعمال  لهیدادگاه به وس صیمکاتبات و مراسالت محکومان، به تشخ بازرسی ضرورت موارد – تبصره 

مکاتبات و مراسالت ضبط و  د،یی. در صورت عدم تأدشویم میبه محکوم تسل ایحسب مورد ارسال  د،ییو پس از تأ گرددیم

 .رسدیمراتب به اطالع دادگاه م

  

 یعموم ینهادها ایمؤسسات  ،یدولت یهاشرکت ،یها، مؤسسات دولتها، سازمانمقامات و مأموران وزارتخانه -۱۵۳ ماده

دفاتر اسناد  ،یو اعتبار یها و مؤسسات مالبانک ،یو انتظام ینظام یهاوابسته به آنها، سازمان یهاو نهادها و شرکت یردولتیغ

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

در دسترس آنان  ییالزم است، به درخواست مرجع قضا یفریامر ک قیتحق یرا که مراجعه به آنها برا یاز اوراق و اسناد و دفاتر

 نیباشد. متخلف از ا هییقوه قضا سییبا موافقت ر دیدرخواست با نیکه ا یسر یکلو به یقرار دهند، مگر در مورد اسناد سر

 ینباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولت تیمتهم از محاکمه و محکوم یخالص یبرا یعمل و کهیماده، در صورت

 .شودیمحکوم م سالکیماه تا از سه یعموم ای

  

 سییخود را به ر اریاخت تواندیم هییقوه قضا سییمسلح ر یروهایمربوط به ن یسر یکلو به سری اسناد خصوص در – تبصره

 کند. ضیمسلح تفو یروهاین ییسازمان قضا

  

 یگریشخص د ایخود  لیهرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وک -۱۵۴ ماده

کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از  یآن شخص بررس ای لیآنها را حسب مورد، در حضور وک تواندیبسپارد، بازپرس م

اشخاص عذر موجه  نیا کهیاما در صورت شود،یمتهم از محاکمه محکوم م یخالص یارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برا

مطالبه  دیبا جرم نبا رمرتبطی. نوشته، اسناد و مدارک غدهندیارائه م کنندهیدگیرس ییداشته باشند، ادله خود را به مقام قضا

 .ردیقرار گ یو مورد بررس

  

را  یامر به کارشناسبداند، قرار ارجاع  یرا ضرور یانجام کارشناس نیاز طرف یکی یبه تقاضا ایهرگاه بازپرس رأساً  -۱۵۵ ماده

 کند. نییتع قیطور دقرا که جلب نظر کارشناس نسبت به آن الزم است به یموضوع دیکند. بازپرس با یصادر م
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در رشته مربوط انتخاب  تیصالح یدارا یدادگستر یکارشناسان رسم نیقرعه از ب دیبازپرس، کارشناس را به ق -۱۵۶ ماده

 .ردیمالک عمل قرار گ تینظر، نظر اکثرفرد باشد تا به هنگام اختالف دیکارشناسان، عده منتخبان با. درصورت تعدد کندیم

  

 باشند. یاست که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساو یدر صورت تیاعتبار نظر اکثر -۱ تبصره

در  ایندارد و  یدادگستر یسمکارشناس ر یبه تعداد کاف ایاست  یدادگستر یفاقد کارشناس رسم یاگر حوزه ا -۲ تبصره

 اهل خبره انتخاب کند. ایمجاور  ییآن رشته در حوزه قضا یکارشناسان رسم انیاز م تواندیبازپرس م ست،یدسترس ن

  

. هرگاه پس از کندیم نییاز ارجاع امر، تع شیو ارزش کار، پ تیفیک ت،یکم تیبازپرس دستمزد کارشناس را با رعا -۱۵۷ ماده

و دستور  نییتع یآن را به طور قطع زانیشده متناسب نبوده است، بازپرس م نییکارشناس معلوم شود که دستمزد تعاظهار نظر 

 .دیاز تعرفه تجاوز نما دیمزبور نبا زد. در هر حال دستمدهدیوصول آن را م

  

بازپرس عذر موجه  صیاست، مگر آنکه به تشخ یبازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناس یکارشناس منتخب از سو -۱۵۸ ماده

مراتب  ،یاز اقدام به کارشناس شیپ دیکارشناس با صورت،نیموضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در ا ایداشته باشد 

 به بازپرس اعالم دارد. یطور کتبرا به

  

 .است دادرس رد جهات همان کارشناس رد جهات – تبصره

  

که  یکند. در موارد یمشخص م یاعالم نظر و یرا برا نیهنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت مع بازپرس -۱۵۹ ماده

 یتقاضا ل،یاز اقدامات انجام شده، با ذکر دل یو ارسال گزارش هیضمن ته دیباشد، کارشناس با شتریاظهارنظر مستلزم زمان ب

 نیمهلت به کارشناس و طرف دیکند. تمد دیبار مهلت را تمد کی یتواند برا یصورت، بازپرس م نیمهلت کند که در ا دیتمد

 یم نییتع یگریکارشناس د د،یبازپرس ننما میتقد ینظر خود را به طور کتب نیگردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت مع یابالغ م

دهد. در هر  یاثر م بیبه آن ترت ود،نظر کارشناس به بازپرس واصل ش گریاخطار به کارشناس د ایشود. چنانچه قبل از انتخاب 

 کند. یاعالم م تداریحال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صالح

  

 دیرا در صورتمجلس ق جهیو نت آوردیعمل مبه یشفاه ای یصورت کتبالزم را از کارشناس به یهابازپرس پرسش -۱۶۰ ماده

داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست  تیاهم قتیموارد از نظر بازپرس در کشف حق یبعض کهی. در صورتکندیم

 بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند.
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شده در قرار  نییکه ظرف مهلت تع شودیپس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار م ،یجز در موارد فور -۱۶۱ ماده

از  هفتهکیظرف  توانندیم نی. طرفشودیابالغ م نیکند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرف مینظر خود را تقد ،یکارشناس

 اعالم کنند. یطور کتبمراجعه و نظر خود را به یبازپرسابالغ، جهت مالحظه نظر کارشناس به دفتر  خیتار

 هیمخالفت خود با نظر توانندیحق حضور دارند، م یقرار کارشناس یکه هنگام اجرا یاشخاص ریو سا قیشهود تحق -۱۶۲ ماده 

 .شودیم دیامر در صورتمجلس ق نیاعالم کنند. ا لیکارشناس را با ذکر دل

  

از کارشناس، بازپرس موارد الزم را در صورتمجلس درج و  حیضرورت أخذ توض ای یکارشناس هیدر صورت نقص نظر -۱۶۳ ماده

حاضر  یناس بدون عذر موجه در بازپرسکارش کهی. در صورتدینمایدعوت م حیتوض یادا یو او را برا کندیبه کارشناس اعالم م

 .شودینشود، جلب م

  

قرار  یآن را صادر و اجرا لیدهد، قرار تکم صیرا ناقص تشخ یکارشناس هیبازپرس نظر حات،توضی أخذ از پس هرگاه – تبصره

 .کندیمحول م گریکارشناس د ایرا به همان کارشناس 

  

حضور در جلسه  ایو مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر  یدگیاز کارشناسان در موقع رس یکیاگر  -۱۶۴ ماده

امضاء  ایاز اظهارنظر  یامتناع و ایمالک عمل است. عدم حضور کارشناس  تیامتناع کند، نظر اکثر یکارشناس هینظر یامضا ای

 شود. جلسصورتم گریاز طرف کارشناسان د دیبا

  

نظر آنان اختالف باشد،  نیدر صورت تعدد کارشناسان، ب ایباشد  دیکارشناس به نظر بازپرس، محل ترد هیهرگاه نظر -۱۶۵ ماده

کارشناسان مذکور را نزد متخصص  ایکارشناس  هینظر ایعمل آورد، کارشناسان دعوت به ریاز سا گریتا دو بار د تواندیبازپرس م

 فن مربوط ارسال و نظر او را استعالم کند. ایعلم 

  

مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر  ینظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس کهیدرصورت -۱۶۶ ماده

 .دهدیارجاع م گریو موضوع را به کارشناس د کندیکارشناس را به نحو مستدل رد م

  

و مقررات مربوط از کارشناس  نیمطابق قوان تواندیاز تخلف کارشناس متضرر گردد، م یدعو نیاز طرف یکیهرگاه  -۱۶۷ ماده

 مطالبه جبران خسارت کند.
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 از متهم، شهود و مطلعان قتحقی و احضار –ششم  فصل

  

 از متهم قتحقی و جلب احضار، –اول  مبحث

  

 جلب کند. ایرا به عنوان متهم احضار و  یتوجه اتهام، کس یبرا یکاف لیبدون دل دیبازپرس نبا -۱۶۸ ماده

  

 تا درجه چهار است. یانتظام تیماده موجب محکوم نای مقررات از تخلف – تبصره

 

نسخه از آن به متهم  کیکه  شودیم میدر دو نسخه تنظ هی. احضاردیآیعمل مبه هیاحضار لهیاحضار متهم به وس -۱۶۹ ماده

 .شودیپس از امضاء به مأمور ابالغ مسترد م گریو نسخه د گرددیابالغ م

  

 دیعدم حضور ق جهیساعت، محل حضور، علت احضار و نت خ،یاحضار شونده، تار ینام و نام خانوادگ ه،یدر احضار -۱۷۰ ماده

 .رسدیم ییو به امضاء مقام قضا شودیم

  

اقتضاء کند، علت احضار ذکر  یعموم تیامن ایمتهم، عفت  یاجتماع تیثیح ،ییمرجع قضا صیکه به تشخ یمجرای در – تبصره

 مراجعه کند. ییاطالع از علت احضار به دفتر مرجع قضا یبرا تواندیاما متهم م شود،ینم

  

 کمتر از پنج روز باشد. دیو زمان حضور نزد بازپرس نبا هیابالغ اوراق احضار انیفاصله م -۱۷۱ ماده

  

 .شودیانجام م ییو با ارائه کارت شناسا یتوسط مأموران ابالغ بدون استفاده از لباس رسم هیابالغ احضار -۱۷۲ ماده

  

 .کندیم میتفه یرا به و هیباشد، مأمور ابالغ، مفاد احضار سوادیهرگاه شخص احضار شده ب -۱۷۳ ماده

  

به متهم به  یابیدست یو اقدامات برا به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد هیهرگاه ابالغ احضار -۱۷۴ ماده

 راالنتشاریکث یهااز روزنامه یکیدر  ینوبت آگه کیانتشار  قینگردد، متهم از طر سریم گرید قیبه طر زینرسد و ابالغ ن جهینت

بازپرس پس از انقضاء  صورت،نی. در اشودیاحضار م ،ینشر آگه خیاز تار ماهکیو مهلت  امو با ذکر عنوان اته یمحل ای یمل

 .کندیم دهیو اظهار عق یدگیمهلت مقرر به موضوع رس

 یاقتضاء کند، عنوان اتهام در آگه یعموم تیامن ایمتهم، عفت  یاجتماع تیثیبازپرس، ح صیکه به تشخ یمجرای در – تبصره 

 .شودیماده ذکر نم نیموضوع ا
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از راه دور، نمابر  یری(، ارتباط تصولیمی)ا نگارامیپ لیاز قب ،یو مخابرات یاانهی( رایهاستمی)س یهااستفاده از سامانه -۱۷۵ ماده

مقررات  تیبا رعا ییقضا ابتین نیو همچن ییارجاع پرونده، احضار متهم، ابالغ اوراق قضا ،یدعو ای تیطرح شکا یو تلفن، برا

 بالمانع است. یکیترونالک یراجع به دادرس

  

است که ظرف  یانامهنییماده بر اساس آ نیموضوع ا یو مخابرات یاانهیرا یهااستفاده از سامانه یو چگونگ طشرای – تبصره

 .رسدیم هییقوه قضا سییر بیو به تصو شودیم هیته یدادگستر ریقانون توسط وز نیاالجراء شدن االزم خیماه از تارشش

  

ماده به موجب  نیا یاجرا یواگذار کند. چگونگ یرا به بخش خصوص ییابالغ اوراق قضا تواندیم هییقوه قضا -۱۷۶ ماده

اطالعات  یو ارتباطات و فناور یدادگستر یقانون توسط وزرا نیاالجراء شدن االزم خیماه از تاراست که ظرف شش یانامهنییآ

 .رسدیم هییقضاقوه سییر بیو به تصو شودیم هیته

  

 .ردیگیصورت م یمدن یدادرس نییبر اساس قانون آ ییاوراق قضا گریو د هیابالغ احضارو قواعد  باتیترت ریسا -۱۷۷ ماده

  

عذر موجه  ریعذر موجه خود را اعالم کند. جهات ز دیمتهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند با -۱۷۸ ماده

 :شودیمحسوب م

 که مانع از حضور شود. یاگونهبه هیاحضار دنیرس رید ای دنینرس -الف

 که مانع از حضور شود. یاوالد و ایهمسر  ن،یسخت والد یماریمتهم و ب یماریب -ب

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

و زلزله که موجب عدم امکان تردد  لیمانند س یو بروز حوادث قهر رداریواگ یهایماریب لیابتالء به حوادث مهم از قب -ت

 گردد.

 حبس باشد. ای فیمتهم در توق -ث

 .شودیبازپرس عذرموجه محسوب م صیکه عرفاً به تشخ یموارد رسای – ج

  

شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و  نییاز موعد تع شیپ بارکی یبرا تواندیموارد، متهم م رسای در – تبصره

 کند. دیتا سه روز مهلت را تمد قات،یدر تحق ریدر صورت عدم تأخ تواندیمورد، بازپرس م نیکه در ا دیرا أخذ نما یموافقت و

  

 .شودیعذر موجه خود را اعالم نکند، به دستور بازپرس جلب م ای ابدیکه بدون عذر موجه حضور ن یمتهم -۱۷۹ ماده

را  یمطلع نشده است، و هیده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضارش یابالغ قانون ه،یاحضار کهیدر صورت - تبصره 

 .دینمایاحضار م گرید بارکی یفقط برا
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 فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: هیکه ابتداء احضاربدون آن تواندیبازپرس م ریدر موارد ز -۱۸۰ ماده

 حبس ابد است. ایقطع عضو و  ات،یآنها سلب ح یکه مجازات قانون یمجرای مورد در – الف

 نرسد. جهیبه نت یو ینشان ییشناسا ینباشد و اقدامات بازپرس برا نیشغل متهم مع ای و کسب محل اقامت، محل هرگاه – ب

شدن  یمخف ایفرار  ای یتبان میاز اوضاع و احوال و قرائن موجود، ب کهیدرجه پنج و باالتر در صورت یریتعز مجرای مورد در – پ

 متهم برود.

 متهم باشند. یو خارج یداخل تیامن هیعل میو جرا افتهیسازمان میکه به جرا اشخاصی مورد در – ت

  

مشخصات متهم و علت جلب است  ی. مضمون برگه جلب که حاودیآیعمل مجلب متهم به موجب برگه جلب به -۱۸۱ ماده

 توسط بازپرس امضاء و به متهم ابالغ شود. دیبا

  

که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع  کندیمأمور جلب پس از ابالغ برگه جلب، متهم را دعوت م -۱۸۲ ماده

 مأموران کمک بخواهد. ریاز سا تواندیم ازیو در صورت ن دینمایالحفظ نزد بازپرس حاضر م کند، مأمور او را جلب و تحت

  

 کیکش یقاض ایبازپرس و  لهیوسو در همان روز به دیعمل آدر روز به دیبا یموارد ضرور یجلب متهم به استثنا -۱۸۳ ماده

 شود. فیتکل نییتع

  

ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس  تیفیمتهم، ک تیجرم، وضع تیموارد ضرورت با توجه به اهم صتشخی – تبصره

 .کندیاست. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج م

  

ضابطان  اریمدت اعتبار در اخت نییبودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تع یمتوار کهیدر صورت -۱۸۴ ماده

 جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. افتند،یتا هر جا متهم را  ردیگیقرار م یدادگستر

  

، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش نشود سریشده م نییچنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تع -۱ تبصره

 کنند.

  

او، ضابطان  یقرار دهد تا با معرف یشاک اریدر اخت نیمدت مع یبرگه جلب را برا تواندیدر صورت ضرورت، بازپرس م -۲ تبصره

 دهند. لیمربوط، متهم را جلب کنند و تحو ییحوزه قضا

حکم ورود به آن محل را از  دیشده باشد، ضابطان با یمخف یگرید ایمحل کار خود  ایمتهم در منزل  کهیدر صورت -۳ تبصره 

 أخذ کنند. ییمقام قضا
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به بازپرس  یو در صورت عدم دسترس اورندیمکلفند متهم جلب شده را بالفاصله نزد بازپرس ب یضابطان دادگستر -۱۸۵ ماده

علت آن  دیمتهم، با یفور لیاز تحو ریمتهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخ ،یوقت ادار نیدر اول ن،یجانش ییمقام قضا ای

 دینبا کیکش یقاض ایبه بازپرس  یو لیمتهم تا تحو ی. به هر حال مدت نگهداروددر پرونده درج ش یو مدت زمان نگهدار

 و چهار ساعت باشد. ستیاز ب شیب

  

 است. یماده الزام نیقانون درخصوص متهمان موضوع ا نی( ا۵۳( تا )۴۹مقررات مواد ) ترعای – تبصره

  

خارج و  یصورتمجلس از شعبه بازپرس میپرونده متهم جلب شده را با تنظ ک،یکش یقاض ،یمتوال لیتعط امیدر ا -۱۸۶ ماده

 .کندیپرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده م ،یلیروز پس از تعط نیو در نخست دینمایاتخاذ م یمقتض میتصم

  

که بازپرس موجه  یریمعاذ ایکهولت سن  ،یماریجلب او داده شده به علت ب ایکه دستور احضار  یهرگاه شخص -۱۸۷ ماده

بازپرس نزد او  ،قاتیو امکان انجام تحق یفریامر ک تیو فور تینتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهم دهد،یم صیتشخ

 .آوردیعمل مالزم را به قاتیو تحق رودیم

  

و ادله وقوع جرم، دستور منع  تیبا توجه به اهم تواندیحاصل نشده، بازپرس م یکه به متهم دسترس یتا هنگام -۱۸۸ ماده

 ایو  یاست. در صورت حضور متهم در بازپرس دیماه و قابل تمددستور، شش نیخروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار ا

. شودیو مراتب بالفاصله به مراجع مربوط اطالع داده م یخروج منتف تیممنوع ب،یمنع تعق ایترک و  ،یصدور قرار موقوف

توانند  یاست و مراجع مربوط نم یخود منتفدستور خودبه نیشود ا یکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقض یدرصورت

 ع از خروج شوند.مان

  

را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر  قاتیجلب متهم، تحق ایبازپرس مکلف است بالفاصله پس از حضور  -۱۸۹ ماده

قانون مبادرت  نی( ا۹۸ماده ) تیبا رعا ،ینظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگسترو چهار ساعت از زمان تحت ستیظرف ب

 قاتیدادستان انجام تحق ،یقانون لیبه دال قاتیاز شروع تحق یامتناع و ایعذر موجه بازپرس  ای بتیصورت غ. در دینما قیبه تحق

 .کندیدر صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول م ای گریرا به بازپرس د

شود، بازداشت  فیلتک نییتع ایاز او شروع  قیو چهار ساعت، بدون آنکه تحق ستیاز ب شبی متهم دادن قرار نظرتحت – تبصره

 .شودیمحکوم م یمحسوب و مرتکب به مجازات قانون یرقانونیغ

  

 شیپ دیحق با نیهمراه خود داشته باشد. ا یدادگستر لینفر وک کی ،یمقدمات قاتیدر مرحله تحق تواندیمتهم م -۱۹۰ ماده

 و به او  دیق هیحق در برگه احضار نیشود. چنانچه متهم احضار شود ا میتوسط بازپرس به متهم ابالغ و تفه قیاز شروع تحق
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 ایو دفاع از متهم  قتیکشف حق یرا که برا یآن، مطالب لیاطالع از اتهام و دال سببا ک تواندیمتهم م لی. وکشودیابالغ م

 .شودیدر صورتمجلس نوشته م لیقانون الزم بداند، اظهار کند. اظهارات وک یاجرا

درجه هشت و سه  یموجب مجازات انتظام بیحق به متهم به ترت نیا میو عدم تفه لیسلب حق همراه داشتن وک -۱ تبصره

 است .

 قاتیدر مرحله تحق لیوک یحبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرف ای اتیکه مجازات آن سلب ح یمیدر جرا -۲ تبصره

 .کندیانتخاب م یریتسخ لیوک یو یبازپرس برا د،یننما یمقدمات

 

 است. ی( جار۱۹۱عفت باشد، مفاد ماده ) یچنانچه اتهام مطرح مربوط به مناف زیماده و ن نیدرمورد ا -۳ تبصره

  

 قتیمدارک پرونده را با ضرورت کشف حق ایاز اوراق، اسناد  یبرخ ایبه تمام  یدسترس ایچنانچه بازپرس، مطالعه  -۱۹۱ ماده

به آنها را صادر  یقرار عدم دسترس ل،یکشور باشد با ذکر دل یخارج ای یداخل تیامن هیعل میز جراموضوع ا ایبداند،  یمناف

و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف  شودیابالغ م یو لیوک ایبه متهم  یقرار، حضور نی. اکندیم

 کند. یریگمیو تصم یدگیالعاده به اعتراض رساست در وقت فوق

  

 االمکانیقابل گذشت که به آنها در دادسرا حت میاست مگر در جرا یو انفراد یرعلنیو متهم غ یاز شاک قیتحق -۱۹۲ ماده

ارجاع امر به  ایصلح و سازش و  جادیدر ا یو بازپرس مکلف است در صورت امکان، سع شودیم یدگیرس یصورت ترافعبه

 .دینما یگریانجیم

  

نام پدر،  ،یو سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگ دینمایمتهم را مالحظه م تیابتداء اوراق هو بازپرس -۱۹۳ ماده

و مرتبط،  یدر موارد ضرور یفریمذهب، سابقه ک ت،یتأهل، تعداد فرزند، تابع تیوضع الت،یتحص زانیشهرت، سن، شغل، م

منزل، شماره  یکوچه، شماره و کدپست ابان،یمحل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خ ینشان نیهمچن

اوراق  ریو سا هیکه ابالغ احضار یبه نحو کند،یپرسش م قیطور دق( و شماره تلفن ثابت و همراه او را بهلیمی)ا نگارامیپ ،یمل

 مقدور باشد. یبه متهم به آسان ییقضا

  

 یمحل اقامت قانون د،ینمایاقامت خود اعالم م یرا که برا یمحل کندیم میبه متهم تفه قیتحق یبازپرس در ابتدا -۱۹۴ هماد

 نیا ریکه ابالغ ممکن باشد اعالم کند و در غ یارا به گونه دیمحل جد دیدهد، با رییاو است و چنانچه محل اقامت خود را تغ

و  ریمنظور تأخمحل اقامت به ریی. تغشودیفرستاده م یبه محل اقامت اعالم شده قبل ییقضا قاورا ریو سا هاهیصورت، احضار

 صی. تشخشودیابالغ م یو تمام اوراق در همان محل اعالم شده قبل ستین رفتهیکه ابالغ اوراق دشوار باشد، پذ یاگونهتعلل به

محل  نییماده از نظر تع نیمقررات ا تی. رعاکندیم یدگیرس اماست که به اته یو تعلل، با مقام ریمحل به منظور تأخ رییتغ

 الزم است. زین یخصوص یمدع ای یاقامت شاک
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مراقب اظهارات خود باشد. سپس  کندیاعالم م یباتوجه به حقوق متهم به و قیاز شروع به تحق شیبازپرس پ -۱۹۵ ماده

موجبات  تواندیم یمؤثر و یهمکار ایکه اقرار  دینمایو به او اعالم م کندیم میبه او تفه حیموضوع اتهام و ادله آن را به شکل صر

روشن، مرتبط با اتهام و در  د،یمف دی. پرسشها باکندیسازد و آنگاه شروع به پرسش م فراهمرا در دادگاه  یمجازات و فیتخف

 همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. ای ینیتلقمحدوده آن باشد. پرسش

 موارد خالف قانون به بازپرس تذکر دهد. ریسا ای ینیدر صورت طرح سؤاالت تلق تواندیمتهم م لوکی – تبصره

 

 تا درجه چهار است. یانتظام تیقانون موجب محکوم نی( ا۱۹۵( تا )۱۹۳تخلف از مقررات مواد ) -۱۹۶ ماده

  

اظهارات، در صورتمجلس  یامضا ایاز دادن پاسخ  یصورت مراتب امتناع و نیکند. در ا اریسکوت اخت تواندیمتهم م -۱۹۷ ماده

 .شودیم دیق

  

داخل در  گریکدیبا  دی. متهمان نباکندیم قیتحق یاز متهمان به نحو انفراد ،یبازپرس جز در موارد مواجهه حضور -۱۹۸ ماده

 مذاکره و مواضعه شوند.

  

اثر انگشت او  ایمتهم به امضاء  ینوشته شود و پس از قرائت برا فیتحر ایو  لیتبد ر،ییبدون تغ دیها باپاسخ پرسش -۱۹۹ ماده

 حق استفاده کند. نیمگر آنکه نخواهد از ا سد،ینو یبرسد. متهم باسواد خودش پاسخ را م

  

مترجم  ست،ین یکه قادر به سخن گفتن به زبان فارس یمتهم، شاهد و مطلع ،یخصوص یمدع ،یشاک یبازپرس برا -۲۰۰ ماده

. کندیم نییتع یگریمترجم مورد وثوق د ،یبه مترجم رسم یو درصورت عدم دسترس یمترجمان رسم نیمورد وثوق از ب

ترجمه مترجم مورد  رشیسوگند سبب عدم پذ انیکند. عدم ات تیرعا ار یو امانتدار ییکند که راستگو ادیسوگند  دیمترجم با

 .ستیوثوق ن

  

 یقدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوق ایکه ناشنوا است  یمتهم، شاهد و مطلع ،یخصوص یمدع ،یشاک یبازپرس برا -۲۰۱ ماده

کند  ادیسوگند  دی. مترجم باکندیدارد، به عنوان مترجم انتخاب م گرید یفن لیوسا ایاشاره  قیمقصود را از طر انیب ییکه توانا

 سدینو یآنان م یشعبه سؤال را برا یکند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منش تیرا رعا یو امانتدار ییکه راستگو

 پاسخ دهند. یطور کتبتا به

  

الزم را از  قاتیاحتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحق قاتیتحق انیهرگاه بازپرس در جر -۲۰۲ ماده

و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار  کندیم لیرا تحص یقانون یپزشک هینظر آورد،یعمل ممطلعان به ریاو و سا کانینزد

 .فرستدینزد دادستان م بیتعق یموقوف
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رت، حسب دستور مجنون بنابر ضرو ه جنون استمرار داشته باشد شخصدر صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچ

. شودیمنتقل م یو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یستیو درمان سازمان بهز یدادستان به مراکز مخصوص نگهدار

 ییدستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضا یاز اجرا تناعو در صورت ام باشندیم رشیمراکز مذکور مکلف به پذ

 .شوندیمحکوم م یمطابق قانون مجازات اسالم

و تعاون، کار  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک یوزرا یبا همکار یدادگستر ریماده توسط وز نیا ییاجرا نامهنییآ -۱ تبصره

 .رسدیم هییقوه قضا سییر بیو به تصو شودیم هیته یو رفاه اجتماع

 .شودیررات مربوط اقدام مباشد، طبق مق هیماده مستلزم پرداخت د نیمشمول ا میچنانچه جرا -۲ تبصره

 

 نیدرجه چهار و باالتر است و همچن ریتعز ایقطع عضو، حبس ابد و  ات،یآنها سلب ح یکه مجازات قانون یمیدر جرا -۲۰۳ ماده

از آن است، بازپرس مکلف است  شیب ای هیعلی  کامل مجن هیآنها ثلث د هید زانیکه م یجسمان تیتمام هیعل یعمد اتیدر جنا

پرونده که به  نی. ادیصادر نما یاجتماع یمتهم را به واحد مددکار تیشخص پرونده لیدستور تشک قات،یانجام تحق نیدر ح

 است: ریمطالب ز یحاو گردد،یم لیصورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشک

 متهم یو اجتماع یخانوادگ ،یدر خصوص وضع ماد یگزارش مددکار اجتماع -الف

 یو روان پزشک یگزارش پزشک -ب

  

 از شهود و مطلعان قتحقی و احضار –دوم  مبحث

  

که حضور  یشخص ربط،یحسب اعالم مقامات ذ ایمتهم و  یبه تقاضا ای یشاک یبا معرف ایخود  صیبازپرس به تشخ -۲۰۴ ماده

 .کندیدهد، برابر مقررات احضار م صیتشخ یروشن شدن موضوع ضرور یرا برا یاز و قیتحق ای

عذر  کهی. اما در صورتشودینداشته باشد جلب م یعدم حضور خود عذر موجه یمطلع برا ایکه شاهد  یدر صورت -۱ تبصره

 .شودیمجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب م رد،یداشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذ یموجه

و  یکیبه صورت الکترون تواندیاز آنان م قیتحق پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، لیدل کهیدرصورت -۲ تبصره

 .دیآعملبه یکیالکترون یمقررات راجع به دادرس تیبا رعا

  

جلسه  ای قیاز تحق شیو چهار ساعت پ ستیحداقل ب دیمسلح باشد، با یروهایمطلع از ن ایشاهد  کهیدر صورت -۲۰۵ ماده

شخص  ،ییمربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضا سییر ایاو دعوت شود. فرمانده  سییر ایفرمانده  قیمحاکمه از طر

 احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

  

 است. یرعلنیدر دادگاه، غ یدگیاز شهود و مطلعان قبل از رس ییو بازجو قیتحق -۲۰۶ ماده
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را ثبت  شانیاطالعات ا یو منش کندیم قیدون حضور متهم تحقاز شهود و مطلعان جداگانه و ب کیبازپرس از هر  -۲۰۷ ماده

مواجهه آنان بالمانع است.  ایمجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت  قی. تحقرساندیاثر انگشت آنان م ایو به امضاء  کندیم

 د شود.یدر صورتمجلس ق دیضرورت با لیدل

  

و سپس از آنان به  کندیم دیحاضران را در صورتمجلس ق یابتداء اسامپس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس  -۲۰۸ماده 

 .دینمایم قیکه از جهت تقدم و تأخر صالح بداند تحق یبیترت

  

و نام،  کندیم میحرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفه ق،یاز شروع به تحق شیبازپرس پ -۲۰۹ ماده

(، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه لیمی)ا نگارامیمذهب، محل اقامت، پ الت،یتحص زانیشغل، م نام پدر، سن، ،ینام خانوادگ

پرونده را سؤال  نیمطلع با طرف ایشاهد  یعدم رابطه خادم و مخدوم ایو وجود  ینسب ای یو درجه قرابت سبب یفریک تیمحکوم

 .کندیم دیو در صورتمجلس ق دینمایم

  

 کنمیم ادیبه خداوند متعال سوگند »: کندیم ادیشرح سوگند  نیاز اظهار اطالعات خود به ا شیشاهد و مطلع پ -۲۱۰ ماده

 «.کنم انیرا ب تیو تمام واقع مینگو یزیچ یکه جز به راست

  

 یسوگند، اظهارات او را برا ادکردنیشهادت نباشد، بدون  طیمطلع واجد شرا ایکه شاهد  یدرصورت تواندیبازپرس م -۲۱۱ ماده

 استماع کند. شتریاطالع ب

  

اثر انگشت شاهد  ایو به امضاء  گرددیسپس متن آن قرائت م شود،یم دیاظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس ق -۲۱۲ ماده

انجام آن نباشد، مراتب در  قادر به ایورزد  یشهادت خوددار یاز ادا ایاثر انگشت امتناع  ایو چنانچه از امضاء  رسدیمطلع م ای

 .رسدیم یو منش بازپرسیصورتمجلس به امضا صفحاتو تمام  شودیم دیصورتمجلس ق

  

شهادت را بپرسد و پاسخ را در  یادا ایاثرانگشت  ایمطلع علت امتناع از امضاء  ای شاهد از است مکلف بازپرس – تبصره

 کند. دیصورتمجلس ق

  

شخص پس  نیمطلع ممنوع است و چنانچه ا ایشاهد  لیکه به عنوان متهم احضار نشده از قب یاتهام به کس میتفه -۲۱۳ ماده

 احضار شود. گریوقت د یطبق مقررات و به عنوان متهم برا دیبا رد،یدر مظان اتهام قرار گ قیاز تحق
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خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع  ایمطلع و  ایشاهد  یبرا یضرر مال ایو  یتیثیح ای یخطر جان میهرگاه ب -۲۱۴ ماده

 :کندیرا اتخاذ م ریز ریمطلع و با ذکر علت در پرونده، تداب ایاز شاهد  تیمنظور حماباشد، بازپرس به یاظهارات آنان ضرور

 متهم ای یمطلع با شاک ایشاهد  نیب یعدم مواجهه حضور -الف

 مطلع ایشاهد  تیفعال ایو محل سکونت  یمشخصات خانوادگ ت،یاطالعات مربوط به هو افشای عدم – ب

 ارتباط از راه دور لیمطلع در خارج از دادسرا با وسا ای شاهد اظهارات استماع – پ

بر  یشواهد، مبن ایوجود قرائن  ایو  یشاک ایمتهمان  ایمطلع حسب مورد توسط متهم  ایشاهد  ییدر صورت شناسا -۱ تبصره

حفاظت  یآموزش برا لیالزم را از قب ریمطلع، تداب ایآنان، بازپرس به درخواست شاهد  یخطر برا میجود بو و ییاحتمال شناسا

ماه از است که ظرف شش یانامهنییامر به موجب آ نیا باتی. ترتکندیمکان آنان اتخاذ م رییتغ ای یو روح یاز سالمت جسم

 .رسدیم هییقضاقوه سییر بیو به تصو شودیم هیته یقانون توسط وزارت دادگستر نیاالجراء شدن االزم خیتار

 متهم نباشد. یدفاعحقوق  یکه مناف ردیپذصورت  ینحوبه دیفوق با باتیترت -۲ تبصره

 .شودیاجراء م زیدر دادگاه ن یدگی( آن در مرحله رس۱ماده و تبصره ) نیمقرر در ا باتیترت -۳ تبصره

  

 ثیاز ح یانیضرر و ز یمدع ایو ذهاب کند  ابیا نهیحضور خود درخواست هز یمطلع برا ایشاهد  کهیدر صورت -۲۱۵ ماده

از ترک  یناش انیو ضرر و ز کندیاعالم م هییکه قوه قضا یاو ذهاب را طبق تعرفه ابیا نهیترک شغل خود شود، بازپرس هز

. هرگاه دینمایم یآن در صندوق دادگستر عیرا مکلف به تود یو شاک نییتع سرشناشغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کا

مذکور از محل اعتبارات  یهانهیاحضار از طرف بازپرس باشد، هز ایرا نداشته  نهیپرداخت هز ییبازپرس توانا صیبه تشخ ،یشاک

 نیمذکور در ا یهانهیبا وجود مالئت از پرداخت هز یقابل گذشت، شاک می. هرگاه در جراشودیپرداخت م هییمصوب قوه قضا

قابل گذشت،  ریغ می. اما در جرادیآیبه عمل نم یشده از جانب و یمعرف نیمطلع یگواه ایکند، استماع شهادت  یماده خوددار

 ای شاهداحضار  ی. هرگاه متهم متقاضشودیپرداخت م هییپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضامذکور به دستور باز یهانهیهز

 .شودیپرداخت م هییمذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضا یهانهیمطلع باشد، هز

  

مطلعان،  ایتعداد شهود  ایکهولت سن نتواند حاضر شود و  ای یماریب لیاز قب یمطلع به علل ایشاهد  کهیدر صورت -۲۱۶ ماده

و مبادرت  ابدییامر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور م تیو فور تیهرگاه اهم نیچند محل باشند و همچن ای کیو در  ادیز

 .کندیم قیبه تحق

  

 ییو نظارت قضا نیتأم قرارهای –هفتم  فصل

  

 یبرا دهیدحقوق بزه نیشدن او و تضم یمخف ایاز فرار  یریجلوگ ،یبه متهم و حضور به موقع و یمنظور دسترسبه  -۲۱۷ ماده

را  ریز نیتأم یاز قرارها یکی ،یکاف لیصورت وجود دالالزم، در  قیاتهام و تحق میپرس پس از تفهباز ،یو انیجبران ضرر و ز

 :کندیصادر م
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 شرف قول با حضور به التزام – الف

 وجه التزام نتعیی با حضور به التزام – ب

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

 وجه التزام نییبا تع قضایی حوزه از خروج عدم به التزام – ت

 وجه التزام نییبا تع یانتظام ای ییماهانه به مرجع قضا ای یصورت هفتگخود به یانوبه یالتزام به معرف -ث

التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد وجه نییمسلح به حضور با تع یروهاین ای یکشور یتخدمان رسممس التزام – ج

 سازمان مربوط یحقوق آنان از سوپرداخت از محل 

 زاتینظارت با تجه قیالتزام از طروجه نییشده با موافقت متهم با تع نییمحل اقامت تع ایالتزام به عدم خروج از منزل  -چ

 زاتیتجه نیبدون نظارت با ا ای یکیالکترون

 الکفالهوجه نییبا تع لکفی أخذ – ح

 رمنقولیغ ایمال منقول  ،ینامه بانکاعم از وجه نقد، ضمانت قهوثی أخذ – خ

 یمقرر قانون طیشرا ترعای با موقت بازداشت – د

  

وجه التزام صادر و  نییمندرج در بند )الف(، قرار التزام به حضور با تع نیقرار تأم رشیدر صورت امتناع متهم از پذ -۱ تبصره

 .شودی)ب(، )پ(، )ت( و )ث( قرار کفالت صادر م یمندرج در بندها یقرارها رشیدر صورت امتناع از پذ

  

 ممکن است. یبا اجازه قاض یی)پ( و )ت(، خروج از حوزه قضا یدر مورد بندها -۲ تبصره

  

باشد،  ریپذامکان گرید قیبه طر دهیدحقوق بزه نیتضم ییمقام قضا صیکه به تشخ یدر صورت یرعمدیغ میدر جرا -۳ تبصره

 .ستین زیجا قهیقرار کفالت و وثصدور 

  

 یذات تیدر صالح یارتکاب میبه جرا یدگیمگر آنکه رس شود،یواحد صادر م نیاتهامات متعدد متهم، قرار تأم یبرا -۲۱۸ ماده

متناسب و مستقل صادر  نیهر دادگاه، قرار تأم تیاتهامات موضوع صالح یصورت برا نیمختلف باشد که در ا یهادادگاه

 .شودیم

  

 ای هیکه د یکمتر باشد. در موارد دهیددر هر حال از خسارت وارد به بزه دینبا قهیالکفاله و وثمبلغ وجه التزام، وجه -۲۱۹ ماده

متناسب صادر  نیقرار تأم مهیب یقابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سو مهیب قیاز طر دهیاندیخسارت ز

 .کندیم
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قرار است. در  لیبسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبد قهیوث ل،یکف یمعرف یمتهم بخواهد به جا کهیدرصورت -۲۲۰ ماده

 را تقاضا کند. قهیوث یآزاد ل،یکف یدر هر زمان با معرف تواندیصورت متهم م نیا

  

نباشد.  دیالکفاله محل تردپرداخت وجه یبازپرس برا صیکه مالئت او به تشخ شودیم رفتهیپذ یکفالت شخص -۲۲۱ ماده

. دادستان موظف است در همان روز، رساندینظر دادستان م به یرا احراز نکند، مراتب را فور لیچنانچه بازپرس مالئت کف

ن نظر بازپرس توسط دادستا دییصورت تأاست. در یبازپرس الزام یبرا دادستان صیباره اظهارنظر کند. تشخ نیو در ا یدگیرس

 .شودیمراتب در پرونده درج م

 ماده بالمانع است. نیمقررات ا تیبا رعا یکفالت اشخاص حقوق رشپذی – تبصره

  

. شودیتوسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس م گذارقهیوث یکتب یتقاضا رشیدر صورت عدم پذ -۲۲۲ ماده

 از درجه چهار به باال است. یانتظام تیماده موجب محکوم نیتخلف از مقررات ا

  

آن را امضاء  زیخود ن گذار،قهیوث ای لیو پس از امضاء کف دینمایکفالت، قرار صادر م ای قهیبازپرس درمورد قبول وث -۲۲۳ ماده

 .دهدیقرار را به آنان م ریتصو گذار،قهیوث ای لیو با درخواست کف کندیم

  

کند که در صورت احضار  میتفه گذارقهیوث ای لیبه کف قه،یوث ایکفالت  یار قبولبازپرس مکلف است ضمن صدور قر -۲۲۴ ماده

طبق مقررات  قهیوث ایالکفاله وصول وجه گذار،قهیوث ای لیکف هیاز ناح یو یمتهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرف

 .شودیقانون ضبط م نیا

  

 است. یالزام زین گذارقهیو وث لیقانون نسبت به کف نی( ا۱۹۴مفاد ماده ) متفهی – تبصره

  

به بازداشت  یمنته نیکه قرار تأم یشود. در صورت لیتحو یآن به و ریبه متهم ابالغ و تصو یفور دیبا نیقرار تأم -۲۲۵ ماده

 .شودیگردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج م

  

 یبه بازداشتگاه معرف قهیسپردن وث ای لیکف یتا معرف شودیصادر م قهیوث ایکه در مورد او قرار کفالت  یمتهم -۲۲۶ ماده

به بازداشت  یابالغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منته خیتا مدت ده روز از تار تواندیاما در صورت بازداشت، متهم م گردد؛یم

 اعتراض کند. قهیوث ای لیکف رشیعدم پذ ای
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 یکه و یمتهم به افراد یمنظور دسترسالزم را به داتیمعاون زندان مکلفند تمه ای سریی و قرار صادرکننده مرجع – تبصره

هرچند خارج از وقت  دینما یمعرف قهیوث ای لیفراهم کنند و هر زمان متهم، کف کند،یم یمعرف گذارقهیوث ای لیکف افتنی یبرا

 آن هستند. رشیمکلف به پذ کیکش یقاض ایمرجع صادرکننده قرار  ،یانونق طیباشد، درصورت وجود شرا یادار

  

و ساعت  خیتار یحاو یدیرس دهنده،لیدر سوابق بازداشتگاه ثبت و تحو یمتهم توسط مأمور رسم لیمراتب تحو -۲۲۷ ماده

 .کندیم میمتهم أخذ و به بازپرس تسل لیتحو

 

 تیحسب مورد، رفع مسؤول تواند،یمتهم م لیو تحو یبا معرف یو دادرس قاتیدر هر مرحله از تحق گذارقهیوث ای لیکف -۲۲۸ ماده

که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بالفاصله مراتب رفع  یخود را از مرجع قهیوث یآزاد ای

 .دیرا فراهم نما قهیوث یآزاد ای تیمسؤول

  

را  یاعزام و تواندیم گذارقهیوث ای لیکف ز،یمراجع بازداشت باشد ن ریسا یاز سو یگریکه متهم به علت د مواردی در – تبصره

 .شودیماده اقدام م نیصورت پس از حضور متهم مطابق ا نی. در ادیدرخواست نما

  

حکم ضرورت  یاجرا ایو  یدادرس قات،یتحق یکه حضور متهم برا یجز در مورد گذارقهیوث ای لیخواستن متهم از کف -۲۲۹ ماده

 دارد، ممنوع است.

  

 تا درجه چهار است. یانتظام تیماده موجب محکوم نای مقررات از تخلف – تبصره

  

که حضورش الزم باشد،  یگذاشته است، در صورت قهیوث ایصادر و خود ملتزم شده  نیاو قرار تأم یکه برا یمتهم -۲۳۰ ماده

شده به  نییوجه التزام تع ه،یاخطار یو هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابالغ واقع شودیاحضار م

شخص  ایکرده  یمعرف لی. چنانچه متهم، کفشودیشده معادل وجه قرار ضبط م دهسپر قهیاز وث ایدستور دادستان أخذ و 

دهد. در صورت ابالغ  لیماه متهم را تحو کیکه ظرف  شودیاخطار م رگذاقهیوث ای لیسپرده باشد به کف قهیاو وث یبرا یگرید

معادل وجه قرار، ضبط  قه،یاز وث ایو  خذالکفاله أمتهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه لیو عدم تحو هیاخطار یواقع

اجراء  یاحکام مدن یو مطابق مقررات اجرا یفریاحکام ک یدر اجرا هیبدون صدور اجرائ ت،ی. دستور دادستان پس از قطعشودیم

 .شودیم

 .شودیمسترد م گذارقهیدستور، به وث یمربوط به اجرا یضرور یهانهیپس از کسر هز قه،وثی قرار وجه بر مازاد مبلغ – تبصره 
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 یمحل اقامت واقع ینشان ه،یاخطار یمنظور عدم امکان ابالغ واقعگذار به قهیوث ای لیهرگاه ثابت شود که متهم، کف -۲۳۱ ماده

 نیبه ا گریبه هر نحو د ایمنظور از محل خارج شده  نیبه ا ایاعالم نکرده  قهیوث ایکننده کفالت آن را به مرجع قبول  رییتغ ای

أخذ  قه،یوث ضبط یبرا هیاخطار یامر از نظر بازپرس محرز شود، ابالغ قانون نیرا دشوار کرده است و ا یعمنظور امکان ابالغ واق

 است. یوجه التزام کاف ایالکفاله و وجه

  

که امکان  شودیالکفاله کسر موجه ای قهیاز مبلغ وث یله، در صورت محکوم  انیمقررات مربوط و ضرر و ز تیبا رعا هید -۲۳۲ ماده

را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر  یهم، و لیکف ایگذار  قهیحاضر نشود و وث هیعل نباشد و محکوم   سریم مهیوصول آن از ب

 هم نداشته باشد. یموجه

  

کرده باشد، در صورت عدم  قهیوث داعیمتهم خود ا ایوجه التزام باشد  هیصادر شده، متضمن تأد نیچنانچه قرار تأم -۲۳۳ ماده

 زین ینقد یجزا ن،یله از محل تأممحکوم   انیو ضرر و ز هیعالوه بر أخذ د مه،یو عدم امکان وصول آن از ب هیعل حضور محکوم  

فوق، با لحاظ  یهاتیدر صورت حضور و عجز از پرداخت، محکوم قه،یو در مورد قرار وث شودیوصول م تیدر صورت محکوم

 .شودیأخذ م نیاز محل تأم نید اتیمستثن

  

نسبت به  دیاست و متهم حسب مورد، با یمنتف قهیوث ایکفالت  یگذار، قرار قبول قهیوث ای لیدر صورت فوت کف -۲۳۴ ماده

 صادر شده باشد. قهیضبط وث ایالکفاله  اقدام کند، مگر آنکه دستور أخذ وجه دیجد قهیوث داعیا ای لیکف یمعرف

  

ابالغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام،  خیظرف ده روز از تار ریدر موارد ز توانندیم گذارقهیو وث لیمتهم، کف -۲۳۵ ماده

 دو است: یفریاعتراض، دادگاه ک نیبه ا یدگیاعتراض کنند. مرجع رس قهیضبط وث ایالکفاله و وجه

 نشده است. تیمقررات مربوط رعا قهیضبط وث ایالکفاله و شوند در أخذ وجه التزام و وجه یهرگاه مدع -الف

 متهم را حاضر کرده است. یشخص ثالث ایاند او را حاضر کرده ایر موعد مقرر حاضر شده شوند متهم د مدعی هرگاه – ب

از  یکیبه  گذارقهیو وث لیکف ایقانون، متهم نتوانسته حاضر شود  نی( ا۱۷۸شوند به جهات مذکور در ماده ) مدعی هرگاه – پ

 اند متهم را حاضر کنند.آن جهات نتوانسته

 اند.التزام معسر شده ایکفالت  یشوند پس از صدور قرار قبول مدعی هرگاه – ت

 متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است. میشوند تسل یمدع گذارقهیوث ای لکفی هرگاه – ث

دادگاه  ی. رأکندیم یدگیرس تیبه شکا یدادرس فاتیتشر تیدادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعا -۱ تبصره 

 است. یقطع

 نیترکیدو نزد یفریبخش، دادگاه ک یدادرس دادگاه عموم ای سییبه اعتراض نسبت به دستور ر یدگیمرجع رس -۲ تبصره 

 شهرستان آن استان است.

  



  

46 
 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصالحات

 

 

 

 

 

آنان از  تیصورت احراز اعسار آنان، به معافو در  یدگیرس لیکف ایاعسار متهم  یدر خصوص بند)ت(، دادگاه به ادعا -۳ تبصره

 .کندیالکفاله حکم موجه ایالتزام پرداخت وجه 

  

از  شیو پ قهیضبط وث ایالکفاله و وجه ایالتزام بر أخذ وجه یمتهم پس از صدور دستور دادستان مبن کهیدر صورت -۲۳۶ ماده

دستان با رفع اثر از دستور صادره، او را حاضر کند، دا گذارقهیوث ای لیکف ایحاضر شود  ییدر مرجع قضا ،ییاجرا اتیاتمام عمل

 یصادره به قوت خود باق نیاعتبار قرار تأم صورت،نی. در اکندیچهارم از وجه قرار را صادر م کی اضبط حداکثر ت ایدستور أخذ 

 است.

وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم  لیکرده باشد، مکلف است، نسبت به تکم قهیوث داعیهرگاه متهم خود ا

وجه قرار اقدام  لیخود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکم تیکرده باشد و رفع مسؤول قهیوث داعیا ایکفالت نموده و 

 گذارقهیوث ای لیکف یخود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرف تیشخص ثالث، رفع مسؤول کهیکند. در صورت

 .کندیاقدام م دیجد

از وجه قرار، معادل وجه مقرر  یابالغ دستور ضبط بخش خیظرف ده روز از تار ل،یکف ایگذار  قهیوث ای متهم هرگاه – ۱ تبصره 

 است. یصورت کامل به قوت خود باقصادره به نیو اعتبار قرار تأم شودیکند، ضبط انجام نم زیرا به صندوق دولت وار

آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را  یو تقاضا گانهیقرار گرفتن اتباع ب بیدر صورت تحت تعق -۲ تبصره 

ربط اعالم شود. چنانچه  یوفق مقررات به مراجع ذ قیتا از آن طر د،یکل کشور اعالم نما یبالفاصله جهت اقدام الزم به دادستان

 یتبصره به دادستان نیا یاز دادنامه را جهت اجرا یاحکام خالصه ا یاجرا یشود، قاض یقطع تیافراد منجر به محکوم نیا بیتعق

شود تا براساس  یکل اعالم م یمربوط، مراتب به دادستان یکنسولگر یمالقات از سو یکند. در صورت تقاضا یکل اعالم م

 آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود. میتصم

  

بر توجه اتهام به  یقرائن و امارات کاف ل،یکه دال ر،یز میمگر در مورد جرا ست،ین زیصدور قرار بازداشت موقت جا -۲۳۷ ماده

 متهم داللت کند:

 هید زانیکه م یجسمان تیتمام هیعل یعمد اتیقطع عضو و جنا ایحبس ابد  ات،یآنها سلب ح یکه مجازات قانون یجرائم -الف

 از آن است. شیب ایکامل  هیآنها ثلث د

 که درجه چهار و باالتر است. یریتعز میجرا -ب

 آنها درجه پنج و باالتر است. یکشور که مجازات قانون یو خارج یداخل تیامن هیعل مجرای – پ

هر  ایچاقو  لهیوساشخاص که به یمزاحمت برا جادیو ا یینمابانوان و اطفال و تظاهر، قدرت تیمزاحمت و آزار و اذ جادای – ت

 نوع اسلحه انجام شود.

مشمول بند )ب(  کهیاستفاده از سند مجعول در صورت ایدر امانت، جعل  انتیارتشاء، اختالس، خ ،کالهبرداری سرقت، – ث

 مذکور باشد. میاز جرا کیعلت ارتکاب هر به  یقطع تیفقره سابقه محکوم کی یماده نباشد و متهم دارا نیا
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االجراء الزم  خیمسلح از تار یروهاین میناظر بر جرا نیخاص، به جز قوان نیموضوع قوان ،الزامی موقت بازداشت موارد – تبصره

 است. یقانون ملغ نیشدن ا

  

 است: ریز طیشرا ازیکیصدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود  -۲۳۸ ماده

 ایشهود و مطلعان واقعه گردد و  ای گریبا متهمان د یباعث تبان ایرفتن آثار و ادله جرم  نیزاد بودن متهم موجب از بآ – الف

 سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

 کرد. یرینتوان از آن جلوگ گرید قیشدن متهم باشد و به طر یمخف ایفرار  مبی – ب

 خانواده آنان و خود متهم باشد. ایشهود  ،یموجب به خطر افتادن جان شاک ،عمومی نظم مخل متهم بودن آزاد – پ

  

و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.  یمستدل و موجه باشد و مستند قانون دیقرار بازداشت موقت با -۲۳۹ ماده

بازداشت شود،  ،یاز تبان یریبه منظور جلوگ. چنانچه متهم شودیم یبا صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرف

 .شودیم دیآن در برگه اعزام ق لیدل

  

و چهار ساعت  ستینزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف ب یفور دیقرار بازداشت متهم با -۲۴۰ ماده

به بازپرس اعالم کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختالف با دادگاه صالح  یطور کتبنظر خود را به

 .شودیبازداشت م کند،یروز تجاوز نممورد که حداکثر از ده  نیادادگاه در  یاست و متهم تا صدور رأ

  

از متهم  یادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فور یبرا یگریهرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب د -۲۴۱ ماده

موجبات  زیبازپرس، حل اختالف با دادگاه صالح است. اگر متهم ن می. در صورت مخالفت دادستان با تصمکندیرفع بازداشت م

و حداکثر ظرف  یطورفوربه آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس لیتبد ایبازداشت  قرارفک  تواندیبازداشت را مرتفع بداند، م

. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به کندیطور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مپنج روز به

درخواست را  نیا تواندیم بارکیدر هر ماه فقط  تهمظرف ده روز به آن اعتراض کند. م تواندیو متهم م شودیمتهم ابالغ م

 ند.مطرح ک

  

 کیتا  میجرا ریقانون تا دو ماه و در سا نی( ا۳۰۲)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) یموضوع بندها میهرگاه در جرا -۲۴۲ ماده

در دادسرا نشود، بازپرس مکلف  ینهائ میبه تصم یاو منته یمتهم در بازداشت بماند و پرونده اتهام ن،یماه به علت صدور قرار تأم

قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به  یبقا یبرا یاست. اگر علل موجه نیقرار تأم فیتخف ایبه فک 

قرار  فیتخف ایابالغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک  خیظرف ده روز از تار میتصم نیاز ا تواندی. متهم مشودیمتهم ابالغ م

، حل دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان دییبه تأ دیبا نیتأم یو ابقا شودیبه موافقت دادستان انجام م ازیبدون ن

 اختالف با دادگاه صالح است.
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دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختالف با دادگاه صالح  دییبه تأ دیبازداشت موقت، با یابقا ای ف،یفک، تخف

. به هرحال، مدت شودیاعمال م ماهکیهر  ایهر دوماه  مورد،سبماده، ح نیمقررات ا ابدیاست. هرگاه بازداشت متهم ادامه 

موجب مجازات  میآن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرا یاز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برا دیبازداشت متهم نبا

 .کندیتجاوز نم سالکیاز  میجرا ریمدت بازداشت موقت از دو سال و در سا اتیسلب ح

به  یمنته یقرارها ریصادره در دادسرا و دادگاه است و سا ینصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارها -۱ تبصره 

 .شودیشامل م زیبازداشت متهم را ن

  

ماده،  نیاست که وفق ا یقانون، درصورت نی( ا۲۴۱بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده ) فیتکل -۲ تبصره

 نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

  

 فیتخف ایکند  دیصادره را تشد نیقانون، قرار تأم نیمقررات ا تیبا رعا قاتیدر تمام مراحل تحق تواندیبازپرس م -۲۴۳ ماده

 دهد.

  

 مبلغ آن است. رییتغ اینوع قرار  لیاعم از تبد ن،یقرار تأم فیتخف ای دتشدی – تبصره

  

را از بازپرس  نیتأم فیتخف ای دیتشد تواندیم فرخواستیک میاز تنظ شیتا پ یمقدمات قاتیتحق انیدادستان در جر -۲۴۴ ماده

و بازپرس  شودیرفع اختالف به دادگاه ارسال م یبازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برا نیدرخواست کند. هرگاه ب

که پرونده در آن مطرح  یحسب مورد، از دادگاه تواندیدادستان م زین فرخواستیک میتنظ. پس از کندیطبق نظر دادگاه اقدام م

نسبت  یخواهفرجام یرا درخواست کند. تقاضا نیتأم فیتخف تواندیم زیکند. متهم ن نیتأم فیتخف ای دیاست، درخواست تشد

کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در  یدگیرسدرخواست  نیکه دادگاه صادرکننده حکم، به ا ستیبه حکم، مانع از آن ن

 است. یموارد قطع نیدادگاه در ا می. تصمشودیپرونده ثبت م

  

 مطرح شود. بارکیاز  شیب تواندینم فیتخف ای دیماده، در مورد تشد نیمتهم به شرح مقرر در ا ایدادستان  یتقاضا -۱ تبصره

  

 .دینمایم میآن اتخاذ تصم دیتشد ای فیصادره متناسب نباشد، نسبت به تخف نیچنانچه به نظر دادگاه، قرار تأم -۲ تبصره

  

العاده به اختالف دادستان و قانون مکلف است در وقت فوق نی( ا۲۴۴( و )۲۴۲(، )۲۴۰صالح موضوع مواد )دادگاه  -۲۴۵ ماده

 است. یدادگاه قطع می. تصمدینما یدگیاعتراض متهم رس ایبازپرس 
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شده باشد،  یمنتف یقبل نیتأم ایأخذ نشده  نیکه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبالً تأم یدر موارد -۲۴۶ ماده

 می. چنانچه تصمکندیصادر م یینظارت قضا ای نیقانون، قرار تأم نیمقررات ا تیدادستان و با رعا یبه تقاضا ایدادگاه، خود 

استان  دنظریقانون، قابل اعتراض در دادگاه تجد نیقرار، طبق مقررات ا نیموقت شود، ا ازداشتبه صدور قرار ب یدادگاه منته

 است.

چند  ای کیرا که شامل  ییقرار نظارت قضا ن،یعالوه بر صدور قرار تأم ،یمتناسب با جرم ارتکاب تواندیبازپرس م -۲۴۷ ماده 

 صادر کند: نیمدت مع یاست، برا ریز یمورد از دستورها

 شده توسط بازپرس نییتع ینهادها ایخود به مراکز  یانوبه یمعرف -الف

 یموتور هینقل لیبا وسا رانندگی منع – ب

 یمرتبط با جرم ارتکاب یهاتیمنع اشتغال به فعال -پ

 مجوز یسالح دارا یاز نگهدار تممنوعی – ت

 خروج از کشور تممنوعی – ث

  

 تواندیم ییجبران خسارات وارده، مقام قضا یالزم برا نیدرجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضم یریتعز میدر جرا -۱ تبصره

 اکتفاء کند. ییفقط به صدور قرار نظارت قضا

  

قرار توسط دادگاه صادر شود،  نیماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه ا نیموضوع ا یقرارها -۲ تبصره

 .باشدیاستان م دنظریابل اعتراض در دادگاه تجدظرف ده روز، ق

  

 است. دیماه و قابل تمدمدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش -۲۴۸ ماده

 توانندیاست و مراجع مربوط نم یدستور خود به خود منتف نیشود، ا یمدت مندرج در دستور منع خروج منقض کهیصورت در

 مانع از خروج شوند.

  

مجاز  یاز محلها یکیمجوز، سالح و پروانه مربوط أخذ و به  یسالح دارا یاز نگهدار تیصورت صدور قرار ممنوعدر  -۲۴۹ ماده

 .کندیو بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعالم م شودیم لیسالح تحو ینگهدار

  

جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال  تیمستدل و موجه و با نوع و اهم دیبا ییو نظارت قضا نیقرار تأم -۲۵۰ ماده

او  تیثیو ح تیسن، جنس، شخص ،یو جسم یروح تیرفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضع نیشدن متهم و از ب یمخف ایفرار 

 متناسب باشد.

 از درجه چهار به باال است. یانتظام تینامتناسب موجب محکوم نتأمی أخذ – تبصره 
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پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع  ایدر مواعد مقرر حاضر شود،  هیعلمحکوم   ایهرگاه متهم  -۲۵۱ ماده

 ب،یتعق قیو تعل یمنع و موقوف یصدور قرارها ایها و مجازات ریکامل سا یو با اجرا یاقامت اجبار ای دیحبس و تبع یبه اجرا

 .شودیلغو م ییو نظارت قضا نیقرار تأم ت،یفیپرونده به هر ک شدنمجازات و مختومه  یاجرا قیتعل

 .شودیامر بالفاصله به مراجع مربوط اعالم م نیا ،یینظارت قضا ای نتأمی قرار الغاء صورت در – تبصره

  

است که ظرف شش  یانامهنییقانون، به موجب آ نی( ا۲۱۷)ج( و )چ( ماده ) ینظارت و بندها یقرارها یاجرا وهیش -۲۵۲ ماده

 .رسدیم هییقضاقوه سییر بیو به تصو شودیم هیو کشور ته یدادگستر یقانون توسط وزرا نیاالجراء شدن االزم خیماه از تار

  

 دییبه تأ دیکه با یبنا به درخواست و د،ینما تیرا رعا ییمندرج در قرار نظارت قضا یمتهم دستورها کهیدر صورت -۲۵۳ ماده

 دهد. فیتخف یدر مجازات و یمقررات قانون تیبا رعا تواندیدادستان، دادگاه م شنهادیپ ایدادستان برسد و 

  

صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار  نیکه توأم با قرار تأم ییقرار نظارت قضا یهرگاه متهم از اجرا -۲۵۴ ماده

. گرددیم لیمتناسب تبد نیقرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأم یاز اجراو در صورت تخلف متهم  شودیم دیتشد ن،یتأم

 .شودیم میبه متهم، تفه یینظارت قضا رارصدور ق نیماده در ح نیمفاد ا

  

 کرد. لیقرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبد توانیماده نم نیا اجرای در – تبصره

  

حکم  ،ییمراجع قضا یو از سو شوندیبه هر علت بازداشت م یو دادرس یمقدمات قاتیتحق انیکه در جر یاشخاص -۲۵۵ ماده

بازداشت را از دولت  امیقانون خسارت ا نی( ا۱۴ماده ) تیبا رعا توانندیدر مورد آنان صادر شود، م بیقرار منع تعق ایبرائت 

 مطالبه کنند.

  

 :ستیشخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت ن ریدر موارد ز -۲۵۶ ماده

 خود باشد. یگناهیدر ارائه اسناد، مدارک و ادله ب یاز خوددار یبازداشت شخص، ناش -الف

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

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

 بازداشت باشد. گرید یهمزمان به علت قانون -ت

  

خود، درخواست جبران خسارت  یگناهیاز ب یحاک یقطع یابالغ رأ خیماه از تارظرف شش دیشخص بازداشت شده با -۲۵۷ ماده

  ونیسیکند. کم میتقد هییقوه قضا سییاستان به انتخاب ر دنظریمتشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجد ،یاستان ونیسیرا به کم
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 تواندیشخص م نی. در صورت رد درخواست، اکندیحکم به پرداخت خسارت صادر م ون،قان نیمقرر در ا طیدر صورت احراز شرا

 قانون اعالم کند. نی( ا۲۵۸موضوع ماده ) ونیسیابالغ، اعتراض خود را به کم خیروز از تار ستیظرف ب

  

 ایکشور  یعالوانید سییجبران خسارت متشکل از ر یمل ونیسیبه اعتراض شخص بازداشت شده، در کم یدگیرس -۲۵۸ ماده

 است. یقطع ونیسیکم ی. رأدیآیعمل مبه هییقوه قضا سییکشور به انتخاب ر یعالوانیو دو نفر از قضات د یاز معاونان و یکی

  

بازداشت براثر اعالم مغرضانه  کهیقانون بر عهده دولت است و در صورت نی( ا۲۵۵جبران خسارت موضوع ماده ) -۲۵۹ ماده

 مراجعه کند. یبه مسؤول اصل تواندیباشد، دولت پس از جبران خسارت م ییمقامات قضا ریتقص ایجرم، شهادت کذب و 

  

که بودجه  شودیم سیتأس یدر وزارت دادگستر یقانون، صندوق نی( ا۲۵۵منظور پرداخت خسارت موضوع ماده )به -۲۶۰ ماده

آراء صادره از  یو اجرا شودیاداره م یدادگستر رینظر وز ریصندوق ز نی. اگرددیم نیآن هر سال از محل بودجه کل کشور تأم

 است. یبر عهده و ونیسیکم

  

است که  یانامهنییقانون، به موجب آ نی( ا۲۵۸( و )۲۵۷موضوع مواد ) یهاونیسیآراء کم یو اجرا یدگیرس وهیش -۲۶۱ ماده

 .رسدیم هییقضاقوهسییر بیو به تصو شودیم هیته یدادگستر ریقانون توسط وز نیاالجراء شدن االزم خیماه از تارظرف سه

  

 قاتتحقی ختم از پس دادستان و بازپرس اقدامات –هشتم  فصل

  

که  کندیاعالم م یو لیوک ایبر وقوع جرم، به متهم  یکاف لیو در صورت وجود دال قاتیتحق انیبازپرس پس از پا -۲۶۲ ماده

 یدفاع، مطلب نیدر آخر یو لیوک ایکند. هرگاه متهم  انیدفاع ب نیدارد به عنوان آخر یهر اظهار قتیکشف حق ایبرائت  یبرا

 است. یدگیبرائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رس ای قتیکه در کشف حق دیابراز نما یمدرک ایاظهار کند 

  

از آنان بدون اعالم عذر موجه، حضور  کی چیدفاع احضار شود و ه نیأخذ آخر یبرا یو لیوک ایکه متهم  یدر صورت -۲۶۳ ماده

 .شودیم میدفاع، اتخاذ تصم نیبدون أخذ آخر ابد،ین

  

 دهیبازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عق قات،یو ختم تحق تیالزم و اعالم کفا قاتیپس از انجام تحق -۲۶۴ ماده

 خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعالم کند.
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و  یم، قرار جلب به دادرسانتساب جرم به مته یبرا یو وجود ادله کاف یبازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکاب -۲۶۵ ماده

 یصادر و پرونده را فور بیانتساب جرم به متهم، قرار منع تعق یبرا یفقدان ادله کاف ایو  یدر صورت جرم نبودن عمل ارتکاب

 یرا مالحظه و نظر خود را به طور کتب قاتیوصول، پرونده تحق خیروز از تارظرف سه دیبا. دادستان کندینزد دادستان ارسال م

صادر و وفق مقررات  بیتعق یباشد، قرار موقوف بیتعق یاعالم کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوف

 .شودیفوق اقدام م

  

و  لیالزم است به تفص قتیکشف حق یرا که برا یبازپرس را کامل نداند، صرفاً موارد قاتیچنانچه دادستان تحق -۲۶۶ ماده

 است. قاتیتحق نیصورت، بازپرس مکلف به انجام ا نی. در اخواهدیآن را م لیو تکم کندیگونه ابهام در پرونده درج مبدون هر

  

 تا درجه سه است. یانتظام تیالزم نباشد، موجب محکوم قتیکشف حق یکه برا قاتیتحق لتکمی درخواست هرگونه – تبصره

  

و در  شودیپرونده به مرجع صالح ارسال م ت،یدر صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صالح -۲۶۷ ماده

 یملغ ییو قرار نظارت قضا نیقرار تأم صورت،نی. در اکندیابالغ م نیبازپرس مراتب را به طرف ب،یمنع تعق ای یموارد موقوف

 .دیمأخوذه رفع اثر نما نیمربوط مکلف است از قرار تأم ی. قاضشودیفاصله آزاد مو چنانچه متهم بازداشت باشد، بال گرددیم

  

 فرخواست،یباشد، دادستان ظرف دو روز با صدور ک یدادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرس دهیکه عق یدر صورت -۲۶۸ ماده

 .کندیبالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال م یشعبه بازپرس قیاز طر

  

حل اختالف،  یخود اصرار کند، پرونده برا دهیبازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عق دهیدر هر مورد که دادستان با عق -۲۶۹ ماده

 .شودیدادگاه عمل م میبه دادگاه صالح ارسال و طبق تصم

  

 است:قابل اعتراض  ریبازپرس در موارد ز یقانون، قرارها نیعالوه بر موارد مقرر در ا -۲۷۰ ماده

 یشاک یو اناطه به تقاضا بیتعق یقرار منع و موقوف -الف

 متهم یبه تقاضا نیتأم دتشدی و ابقاء موقت، بازداشت قرار – ب

 متهم یخواسته به تقاضا نتأمی قرار – پ

  

از  ماهکیخارج از کشور  میافراد مق یده روز و برا رانیا میاشخاص مق یقابل اعتراض برا قرارهای به اعتراض مهلت – تبصره

 ابالغ است. خیتار
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قابل اعتراض، با  یمتهم نسبت به قرارها ای یبه اعتراض شاک یدگیدادستان و بازپرس و رس نیمرجع حل اختالف ب -۲۷۱ ماده

دادسرا  ییدر حوزه قضا کی یفریدادگاه ک ایبه آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقالب  یدگیرس تیاست که صالح یدادگاه

 است. یدگیصالح به رس ل،دو مح یفرینشده باشد، دادگاه ک لیتشک

  

 یفریآن، حل اختالف با دادگاه ک یقانون قیمصاد اینوع جرم  ت،یدر صورت اختالف دادستان و بازپرس در صالح -۲۷۲ ماده

 .کندیم فهیآن انجام وظ تیاست که دادسرا در مع ییدو

  

قابل اعتراض، در جلسه  یمتهم نسبت به قرارها ای یبه اعتراض شاک یدگیبازپرس و دادستان و رس نیختالف بحل ا -۲۷۳ ماده

در  بیتعق یموقوف ایمنع  یاست، مگر در مورد قرارها یخصوص قطع نیدادگاه در ا می. تصمردیگ یالعاده دادگاه صورت م فوق

قرارها مطابق مقررات قابل  نیا د،ییقانون که در صورت تأ نی( ا۳۰۲)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) یموضوع بندها میجرا

 است. دنظریتجد

  

 یرا موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرس بیتعق یموقوف ایبه قرار منع  یکه اعتراض شاک یدادگاه در صورت -۲۷۴ ماده

را از دادسرا  قاتیتحق لیتکم تواندیدادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار م قاتیادگاه، تحقکه به نظر د ی. در مواردکندیصادر م

 دیدادگاه ق میو بدون هرگونه ابهام در تصم لیبه تفص دیبا قیکند. موارد نقص تحق قاتیتحق لیتکمخود اقدام به  ایبخواهد 

 .دهدیخود را ادامه م قاتیشود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحق

  

موردنظر دادگاه، بدون  قاتیمربوط با انجام تحق یبه دادسرا اعاده شود، دادسرا قاتیتحق لیتکم یهرگاه پرونده برا -۲۷۵ ماده

هام از رفع اب یمراتب را برا ابد،یب یموردنظر دادگاه ابهام قاتیو اگر در تحق کندیصدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال م

 کند.یدادگاه استعالم م

  

توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و  یو صدور قرار جلب به دادرس بیدر صورت نقض قرار منع تعق -۲۷۶ماده 

 .دیپرونده را به دادگاه ارسال نما ،یمناسب از و نیدفاع و تأم نیکند و با أخذ آخر میموضوع اتهام را به او تفه

  

 بیتعق یکه علت نقض قرار موقوف ینظر از جهتبازپرس مطابق مقررات و صرف ب،یتعق یدر صورت نقض قرار موقوف -۲۷۷ ماده

 .کندیاتخاذ م یمقتض میالزم، تصم قاتیو با انجام تحق یدگیاست، به پرونده رس
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متهم  گریبار د توانیشود، نم یقطع لیصادر و به هر دل بیقرار منع تعق ،یهرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکاب -۲۷۸ ماده

 توانیشود، نم یصادر و در دادسرا قطع بیقرار منع تعق ل،یدل تیعدم کفا ایکرد. هرگاه به علت فقدان  بیرا به همان اتهام تعق

قابل  بارکی یصورت، با نظر دادستان برا نیکه در ا دیجد لیکرد، مگر پس از کشف دل بیتعق هاممتهم را به همان ات گریبار د

با  بارکی یاو را برا توانیبه درخواست دادستان م دیجد لیشود، پس از کشف دل یقرار در دادگاه قطع نیاست و اگر ا بیتعق

کند، بازپرس مطابق مقررات  زیمجدد را تجو بیکه دادگاه، تعق یرتکرد. در صو بیبه اتهام، تعق یدگیرس یاجازه دادگاه صالح برا

 .کندیم یدگیرس

  

 :شودیم دیق ریموارد ز فرخواستیدر ک -۲۷۹ ماده

مذهب،  ت،یشماره شناسنامه، تابع ،ینام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره مل ،خانوادگی نام نام، شامل متهم، مشخصات – الف

 تأهل او تیمحل اقامت و وضع

 شروع بازداشت خیعلت و تار دیبا ق یبازداشت بودن و ایبودن متهم و نوع آن و  یینظارت قضا ای نتأمی قرار تحت آزاد، – ب

 و کوچه ابانیمنطقه، خ ه،یو محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناح ختاری اتهام، نوع – پ

 اتهام انتساب ادله – ت

 اتهام قانونی مستند – ث

 متهم یفریمؤثر ک تمحکومی سابقه – ج

 متهم یروان تیوضع ای تشخصی پرونده خالصه – چ

  

را اصالح  از ارسال به دادگاه، دادستان آن شیتا پ رد،یصورت گ نیّاشتباه ب ایسهو قلم  فرخواست،کی صدور در هرگاه – تبصره

 .کندیآن را به دادگاه اعالم م یبه دادگاه، موارد اصالح فرخواستیو پس از ارسال ک

  

 کهی. در صورتستیتوسط دادگاه ن یقانون حیعنوان صح نییمانع از تع شود،یذکر م فرخواستیکه در ک یعنوان اتهام -۲۸۰ ماده

دهد، مکلف  صیدادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخ قاتیتحق جهیمتهم در نت یمجموع اعمال ارتکاب

 .دینما یمطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأ یاز اتهام انتساب تا م،یرا به متهم تفه دیاست اتهام جد

  

 تیدادسرا با رعا د،یبه وجود آ نیقرار تأم لیتبد ایمتهم  یآزاد یبرا یهر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجب -۲۸۱ ماده

 .کندیاقدام م یمقررات قانون

  

را  فرخواستیاساس ک نیادله آن عدول و بر ا ایپس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام  تواندیدادستان نم -۲۸۲ ماده

 به دادگاه اعالم کند. شودیحادث م ایمتهم را که کشف  هیعل ایله  دیجد لیدال تواندیاصالح کند و فقط م ایمسترد 
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خود را به  یقطع تیقابل گذشت، رضا میدر جرا یهرگاه شاک و قبل از ارسال به دادگاه، فرخواستیپس از صدور ک -۲۸۳ ماده

 یصورت، قرار موقوف نی. در اکندیعدول م فرخواستیدادستان اعالم کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از ک

خود را اعالم کند، دادستان در  یقطع تیرضا یگذشت، هرگاه شاک رقابلیم غی. در جراشودیتوسط بازپرس صادر م بیتعق

در  کهیرا معلق کند و در صورت بیعدول و تعق فرخواستیاز ک تواندیم ب،یتعق قیصدور قرار تعل طیصورت فراهم بودن شرا

صادر  دیجد فرخواستیک ساسا نیعدول و بر ا یقبل فرخواستیکند، دادستان از ک ریینوع مجازات تغ یشاک تیرضا جهینت

 .کندیم

  

مختلف است،  یهادادگاه یذات تیبه آنها در صالح یدگیدر صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رس -۲۸۴ هماد

 .شودیصالح صادر م یهااز دادگاه کیجداگانه خطاب به هر  فرخواستیک

 

 اطفال و نوجوانان میجرا یمقدمات قاتتحقی –نهم  فصل

  

 ژهیو یو انقالب با عنوان دادسرا یعموم یاز دادسرا یادادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه تیّدر مع -۲۸۵ ماده

افراد  میجرا یمقدمات قاتی. تحقشودیم لیچند بازپرس، تشک ای کیاز معاونان دادستان و با حضور  یکی ینوجوانان به سرپرست

 رد،یگیدادگاه صورت م یاز سو میطور مستققانون که به نی( ا۳۴۰( و )۳۰۶مواد ) موضوع میپانزده تا هجده سال به جز جرا

 .دیآیدادسرا به عمل م نیدر ا

  

و  دیآیدر دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل م میطور مستقپانزده سال به ریافراد ز میجرا یتمام یمقدمات قاتیتحق -۱ تبصره

 .دهدیو دادسرا است انجام م یقانون بر عهده ضابطان دادگستررا که طبق  یفیوظا هیدادگاه مذکور کل

  

مکلفند نسبت به حفظ آالت، ادوات، آثار،  ینوجوان باشد، ضابطان دادگستر ایمشهود، هرگاه مرتکب، طفل  میدر جرا -۲ تبصره

موظفند  ،یو یرینوجوان را ندارند و در صورت دستگ ایاز طفل  یمقدمات قاتیلکن اجازه تحق ند،یجرم اقدام نما لیعالئم و دال

مانع از رجوع  لیتعط امیا زیو ن یدهند. انقضاء وقت ادار لیدادگاه اطفال و نوجوانان تحو ای رابه دادس یمتهم را حسب مورد، فور

 .ستیدادگاه اطفال و نوجوانان ن ایبه دادسرا 

  

 تیپرونده شخص لیتشک ز،یدرجه پنج و شش ن یریتعز میقانون، در جرا نیا( ۲۰۳عالوه بر موارد مذکور در ماده ) -۲۸۶ ماده

 است. یدادگاه اطفال و نوجوانان الزام ایدر مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا 
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 ای اء،یاول ن،یقانون را به والد نیحسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع ا ییمرجع قضا ،یمقدمات قاتیتحق انیدر جر -۲۸۷ ماده

که مصلحت  یحقوق ای یقیآنان، به هر شخص حق رشیامتناع از پذ ایو  یعدم دسترس ایدر صورت فقدان  ای یسرپرست قانون

. افراد ندینما یمعرف یینوجوان الزم باشد او را به مرجع قضا ایهرگاه حضور طفل  د. اشخاص مذکور ملتزمنسپاردیبداند، م

 .باشندیخود به دادگاه م یشخصاً ملزم به معرف زیپانزده تا هجده سال ن

 داعیا ای لیکف یاست. درصورت عجز از معرف ریپذپانزده سال امکان یتنها از متهمان باال قهیوث ای لیضرورت، أخذ کف درصورت

قانون،  نی( ا۲۳۸ماده ) تیبا رعا تواندیدادگاه م ایقانون، دادسرا  نی( ا۲۳۷شده در ماده ) ینیبشیپ میدر مورد جرا ایو  قهیوث

 صادر کند. تیموقت آنان را در کانون اصالح و ترب یقرار نگهدار

  

 آثار و احکام قرار بازداشت موقت است. هیموقت، تابع کل نگهداری قرار – تبصره

 

 دادستان کل کشور اراتیو اخت فوظای –دهم  فصل

  

و  نیقوان یمنظور حسن اجرانظارت دارد و به  یو انقالب و نظام یعموم یدادسراها هیدادستان کل کشور بر کل -۲۸۸ ماده

مذکور صادر  ییالزم را خطاب به مراجع قضا یکند و تذکرات و دستورها یاقدام به بازرس تواندیدادسراها م نیب یهماهنگ جادیا

 .کندیارائه م ربطیذ یو اجرائ ییمراجع قضا ریو سا هییقوه قضا سییالزم را به ر یشنهادهایپ یو نی. همچندینما

  

جرم  ایخود، به موارد تخلف  یقانون فیوظا ریفصل و سا نیمقرر در ا فیوظا یچنانچه دادستان کل کشور در اجرا -۱ تبصره

 .کندیصالح اعالم م یادار ای ییقضات، مراجع قضا یانتظام یبه دادسرا یقانون بیتعق یحسب مورد مراتب را برا دیبرخورد نما

  

 الزم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند. یهایو قضات مکلفند همکار ییمراجع قضا هیکل -۲ تبصره

  

 سییدادسراها را به ر ییشغل و محل خدمت مقامات قضا رییو تغ ییجاانتصاب، جابه تواندیدادستان کل کشور م -۲۸۹ ماده

 دهد. شنهادیپ هییقوه قضا

  

سراسر کشور پس از کسب نظر موافق  یعموم یشغل و محل خدمت دادستانها رییو تغ ییجاب، جابهانتصا شنهادیپ -۱ تبصره

 با دادستان کل کشور است. ربطیاستان ذ یکل دادگستر سییاز ر

  

سازمان  سییپس از کسب نظر موافق از ر ینظام یشغل و محل خدمت دادستانها رییو تغ ییجاانتصاب، جابه شنهادیپ -۲ تبصره

 مسلح با دادستان کل کشور است. یروهاین ییقضا
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که  یو خسارت وارده به حقوق عموم یراجع به اموال، منافع و مصالح مل میدادستان کل کشور مکلف است در جرا -۲۹۰ ماده

 .دیو نظارت نما یریگیپ یالمللنیب ایو  یخارج ،یداخل صالحیمراجع ذ قیدارد از طر یبه طرح دعو ازین

  

کشور  یعالوانیعهده دبه یبه تخلفات مقامات و مسؤوالن کشور یدگیو رس بیکه مطابق قانون، تعق یدر موارد -۲۹۱ ماده

 .ردیگیکشور صورت م یعالوانید یالزم توسط دادسرا قاتیو انجام تحق یاست، اقدامات مقدمات

  

خروج اشخاص از کشور، مراتب را به  تیبر ممنوع میپس از اتخاذ تصم یمکلفند در موارد قانون ییمراجع قضا هیکل -۲۹۲ ماده

 اعالم گردد. ربطیمراجع ذبه قیکل کشور ارسال دارند تا از آن طر یدادستان

آن توسط مراجع  دیخروج از کشور اشخاص و عدم تمد تیممنوع قانونی مدت انقضاء موارد در کشور کل دادستان – تبصره 

 .کندیخروج اقدام م تیمربوطه، نسبت به رفع ممنوع

 

و غائب مفقوداالثر  نیو اوقاف عامه و امور محجور هیریراجع به دولت، امور خ یهرگاه در موارد حقوق عامه و دعاو -۲۹۳ ماده

دهد به طور  صیقانون تشخ ایو  نیصادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خالف شرع ب یسرپرست حکم قطع یب

 کند. یاعالم م هیس قوه قضائی( به رئ۴۷۷مال ماده )مستدل مراتب را جهت اع

  

 یو صدور رأ یدگیرس ،یفریک هایدادگاه –سوم  بخش

  

 یفریک یهادادگاه تیو صالح التتشکی –اول  فصل

  

 یهادو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه یفریدادگاه ک ک،ی یفریبه دادگاه ک یفریک یهادادگاه -۲۹۴ ماده

 .شودیم میتقس ینظام

  

 .شودیم لیهر شهرستان تشک ییالبدل در حوزه قضا یدادرس عل ای سییدو با حضور ر یفریدادگاه ک -۲۹۵ ماده

  

. در صورت عدم حضور ابدی یم تیرسم زیو دو مستشار است که با حضور دو عضور ن سیرئ یدارا کی یفریدادگاه ک -۲۹۶ ماده

 دارد. یشتریب یاست که سابقه قضائ یدادگاه به عهده عضو مستشار استیر س،یرئ

. شودیم لیها تشکشهرستان ییدر حوزه قضا هییقوه قضا سییر صیدر مرکز استان و به تشخ کی یفریدادگاه ک -۱ تبصره 

در حوزه  کی یفریدادگاه ک نیکتریآن در نزد تیموضوع صالح مینشده است، به جرا لیدادگاه تشک نیکه ا ییهادر حوزه

 .شودیم یدگیآن استان رس ییقضا
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 کلسییبا انتخاب ر نیکند. همچن فهیمستشار انجام وظ ای سییر یبه جا تواندیحسب مورد م البدلیدادرس عل -۲ تبصره

 یکه با تعدد قاض یو دادگاه انقالب در موارد کی یفریدر دادگاه ک دنظریتجد یهامستشاران دادگاه تیاستان، عضو یدادگستر

 بالمانع است. کندیم یدگیرس

  

 یمی. جراشوندیم لیو دو تبد کی یفریک یهابه دادگاه بیموجود به ترت یجزائ یاستان و عموم یفریک یهادادگاه -۳ تبصره

تابع مقررات زمان ثبت است و  یدگیرس تیقانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صالح نیاالجراء شدن االزم خیکه تا تار

 یهاتبصره درمورد دادگاه انقالب و دادگاه نی. اشودیقانون در همان شعب مرتبط انجام م نیطبق ا یدگیمقررات رس ریسا

 است. یجار زین ینظام

  

شود.  یم لیشهرستان ها تشک یدر حوزه قضائ هیقوه قضائ سیرئ صیمرکز هر استان و به تشخ دادگاه انقالب در -۲۹۷ ماده

 یقانون دارا نی( ا۳۰۲)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) یبه جرائم موجب مجازات مندرج در بندها یدگیرس یدادگاه برا نیا

دادرس  ای سیموضوعات با حضور رئ ریبه سا یدگیرس یدارد. دادگاه برا تیمرس زیو دو مستشار است که با دو عضو ن سیرئ

 شود. یم لیمستشار تشک کی ایالبدل  یعل

  

 یکه با تعدد قاض یقانون در دادگاه انقالب، در موارد نیبه شرح مندرج در ا کی یفریدادگاه ک دادرسی مقررات – تبصره

 است. یجار کندیم یدگیرس

  

 است. یشود. نظر مشاور، مشورت یم لیمشاور تشک کیو  یقاض کیدادگاه اطفال و نوجوانان با حضور  -۲۹۸ ماده

  

که  ی. تا زمانشودیم لیتشک ازیچند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب ن ای کیشهرستان  قضایی حوزه هر در – تبصره

 نی( ا۳۱۵مشمول ماده ) میاطفال و نوجوانان به جز جرا میجرا هیکلنشده است، به  لیتشک یدادگاه اطفال و نوجوانان در محل

 .شودیم یدگیرس دهدیآن را انجام م فیکه وظا یادگاهد ایدو  یفریقانون، در شعبه دادگاه ک

  

دادگاه  نی. اشودیم لیبخش تشک یدر حوزه بخش، دادگاه عموم هییقوه قضا سییر صیدر صورت ضرورت به تشخ -۲۹۹ ماده

 .کندیم یدگیدو رس یفریدادگاه ک تیدر صالح میجرا یبه تمام

 یدعاو زانیکه به لحاظ قلّت م دیجد یهابخش در شهرستان یدادگاه عموم لیتشک ه،ییقوه قضا سییر صیبه تشخ -۱ تبصره 

 نباشد بالمانع است. یدادگستر لیبه تشک یضرورت ،یفریو ک یحقوق

ضرورت  ،یفریو ک یحقوق یدعاو زانیکه به لحاظ کثرت م ییبخشها ییدر حوزه قضا ه،ییقوه قضا سییر صیبه تشخ -۲ تبصره

 شهرستان بالمانع است. یدادگستر التیو تشک تیبا همان صالح یدادگستر لیتشک کند،یم جابیا
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 یبرا توانندیدادستان م نییبه تع ارانیاز داد یکی ایمعاون او  ایدو، دادستان  یفریک یهاجلسات دادگاه یدر تمام -۳۰۰ ماده

 یمورد و در تمام نیدهد که در ا صیتشخ یاشخاص را ضرور نیدادگاه حضور ا نکهیمگر ا ابند،یحضور  فرخواستیدفاع از ک

 یدگیاشخاص موجب توقف رس نیاست، لکن عدم حضور ا یاو الزام ندهینما ای تانحضور دادس ک،ی یفریجلسات دادگاه ک

 بداند. یمگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزام شودینم

  

 یگریمرجع د تیرا دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صالح میبه تمام جرا یدگیرس تیدو صالح یفریدادگاه ک -۳۰۱ ماده

 باشد.

 :شودیم یدگیرس کی یفریدر دادگاه ک ریز میبه جرا -۳۰۲ ماده 

 اتیموجب مجازات سلب ح میجرا -الف

 موجب حبس ابد میجرا -ب

 از آن شیب ایکامل  هینصف د زانیبا م یجسمان تیتمام هیعل یعمد اتیجنا ایجرائم موجب مجازات قطع عضو  -پ

 درجه سه و باالتر یریجرائم موجب مجازات تعز -ت

 یو مطبوعات یاسیس میجرا -ث

  

 :شودیم یدگیدر دادگاه انقالب رس ریز میبه جرا -۳۰۳ ماده

اقدام  ای رانیا یاسالم یجمهور هیو اجتماع عل یتبان ،یبغ االرض،یمحاربه و افساد ف ،یو خارج یداخل تیامن هیعل مجرای – الف

 و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام بیاحراق، تخر ایمسلحانه 

 یو مقام رهبر رانیا یاسالم یجمهور انگذاریبه مقام بن نتوهی – ب

 آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل یسازهاشیگردان و پمربوط به مواد مخدر، روان میتمام جرا -پ

 دادگاه است. نیا تیخاص در صالح نیکه به موجب قوان یموارد ریسا -ت

  

. در هر شودیم یدگیدر دادگاه اطفال و نوجوانان رس یاطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمس میجرا هیبه کل -۳۰۴ ماده

 جادیا تیجوانان که در کانون اصالح و ترب یماده، در بخش نگهدار نیسن هجده سال تمام موضوع ا یصورت محکومان باال

 .شوندیم ینگهدار شود،یم

 است. دهینرس یاست که به حد بلوغ شرع یطفل، کس -۱ تبصره 

قانون در دادگاه  نیمطابق ا یبه اتهام و یدگیرس د،یسن متهم از هجده سال تمام تجاوز نما یدگیرس نیهرگاه در ح -۲ تبصره 

به اتهام  یدگیسن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رس یدگی. چنانچه قبل از شروع به رسابدییاطفال و نوجوانان ادامه م

که در دادگاه اطفال و نوجوانان  یازاتیامت هیمتهم از کلصورت  نی. در اردیگیصورت م حصال یفریکحسب مورد در دادگاه یو

 .گرددیمند مشود، بهره یاعمال م
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مرکز استان محل  کی یفریدر دادگاه ک یقانون به طور علن نی( ا۳۵۲ماده ) تیبا رعا یو مطبوعات یاسیس میبه جرا -۳۰۵ ماده

 .شودیم یدگیمنصفه رس أتیوقوع جرم با حضور ه

  

 آن است. یاجرائ نامهنییمنصفه، مطابق قانون مطبوعات و آ أتیه باتترتی و احکام – تبصره

 

 شود. یم یدگیدر دادگاه صالح رس م،یعفت به طور مستق یبه جرائم مناف -۳۰۶ ماده

  

و  لیمانند تقب یریجرائم رابطه نامشروع تعز نیهمچن ،یحد یقانون، جرائم جنس نیعفت در ا یمنظور از جرائم مناف -تبصره

 مضاجعه است.

  

مصلحت  صیمجمع تشخ یو اعضا سییگانه و معاونان و مشاوران آنان، ر سه یقوا یبه اتهامات رؤسا یدگیرس -۳۰۷ ماده

 هیدارندگان پا ران،یو معاونان وز رانیوز ،یو خبرگان رهبر یاسالم یمجلس شورا ندگانینگهبان، نما یشورا ینظام، اعضا

و  یافسران نظام یعموم میاستانداران، فرمانداران مراکز استان و جرا ران،یمحاسبات، سف وانیو دادستان د سییر ،ییقضا

مستقل،  پیت یفرمانده ایو  یسرلشکر یهاشاغل در محل یدوم پیدرجه سرت یدارا ایو باالتر و  پیاز درجه سرت یانتظام

به  میجرا نیبه ا یدگیتهران است، مگر آنکه رس یفریک یهااهدادگ تیکل اطالعات استانها، حسب مورد، در صالح رانیمد

 باشد. یگریمراجع د تیخاص در صالح نیموجب قوان

  

 هییاست که حسب مورد، در قوه قضا یدر صورت یو انتظام یو افسران نظام ییقضا هیماده بر دارندگان پا نیشمول ا -۱ تبصره

 کنند. فهیمسلح انجام وظ یروهاین ای

  

مسلح  یروهاین ییسازمان قضا تیماده که در صالح نیموضوع ا یو انتظام یبه اتهامات افسران نظام یدگیرس -۲ تبصره

 دو تهران است. ای کی یدادگاه نظام تیحسب مورد در صالح باشد،یم

  

 یها و نهادها و مؤسسه یدولت یهاها، شرکتها و مؤسسهمقام سازمان نیباالتر ران،یبه اتهامات مشاوران وز یدگیرس -۳۰۸ ماده

 یردولتیغ یعموم یها و نهادها و مؤسسه یها، ادارات دولتها، سازمانمؤسسه رانیکل، فرمانداران، مد رانیمد ،یردولتیغ یعموم

ها و بخشداران، حسب مورد، در شهرداران مراکز شهرستان ،یدانشگاهها و مراکز آموزش عال یرؤساها، ها و شهرستاناستان

خاص در  نیاتهامات به موجب قوان نیبه ا یدگیمرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رس یفریک یهادادگاه تیصالح

 باشد. یگریمراجع د تیصالح
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قانون، اعم از آن است که در  نی( ا۳۰۸( و )۳۰۷اشخاص موضوع مواد ) میبه جرا یدگیرس یدادگاه برا تیصالح -۳۰۹ ماده

 قبل از آن مرتکب جرم شده باشند. ایمذکور  یهاسمت یزمان تصد

  

 یها مرتکب چند جرم در حوزه یکه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخص شودیمحاکمه م یمتهم در دادگاه -۳۱۰ ماده

 میجرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرا نیکه مهمتر ردیگیصورت م یدر دادگاه یدگیمختلف گردد، رس ییقضا

  ی. در صورتکندیم یدگیشود، به همه آنها رس ریدر حوزه آن دستگ بکه مرتک یباشد، دادگاه یمجازات مساو ثیاز ح یارتکاب

را  میبه تمام جرا یدگیرس تیدر حوزه آن شروع شده است، صالح بیکه ابتداء تعق ینشده باشد، دادگاه ریکه متهم دستگ

 دارد.

 نکهیرا دارد، مگر ا یبه اتهام متهم اصل یدگیرس تیکه صالح شوندیمحاکمه م یشرکا و معاونان جرم در دادگاه -۳۱۱ ماده 

 مقرر شده باشد. یگرید بیخاص ترت نیدر قوان

  

از آنان جزء مقامات مذکور در مواد  یکیمعاونت در ارتکاب جرم باشند و  ایچند نفر متهم به مشارکت  ای دو هرگاه – تبصره

 شودیم یدگیمراکز استان رس ایتهران و  یفریک یهاقانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه نی( ا۳۰۸( و )۳۰۷)

اد مذکور به اتهام افر ندیمعاونت نما ایجرم مشارکت  کیقانون در ارتکاب  نی( ا۳۰۸( و )۳۰۷و چنانچه افراد مذکور در مواد )

 .شودیم یدگیتهران رس یفریحسب مورد در دادگاه ک زی( ن۳۰۸در ماده )

  

در ارتکاب جرم  ایمعاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و  اینوجوان با مشارکت  ایچند طفل  ای کیهرگاه  -۳۱۲ ماده

 .شودیم یدگیاطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رس میفقط به جرا ند،یبا اشخاص بزرگسال معاونت نما

  

از متهمان در  یکیبه اتهام  یدگیکه رس یچند نفر است، در صورت ایکه تحقق آن منوط به فعل دو  یمجرای در – تبصره

 نی. در ادیآیعمل مبهانان متهمان در دادگاه اطفال و نوجو هیبه اتهام کل یدگیباشد، رسدادگاه اطفال و نوجوانان  تیصالح

 است. یباالتر از هجده سال تابع قواعد عموم اشخاص میبه جرا یدگیصورت اصول حاکم بر رس

  

 تیشود که صالح یدگیرس یدر دادگاه کجایتوأمان و  ،یذات تیصالح تیبا رعا دیبه اتهامات متعدد متهم با -۳۱۳ ماده

 به جرم مهمتر را دارد. یدگیرس

  

و دو و  کی یفریدادگاه ک تیاز آنها در صالح یبه بعض یدگیمتعدد باشد که رس میهر کس متهم به ارتکاب جرا -۳۱۴ ماده

اتهام را دارد،  نیبه مهمتر یدگیرس تیکه صالح یباشد، متهم ابتداء در دادگاه ینظام ایدادگاه انقالب  تیدر صالح گرید یبعض

مجازات  ثیاتهامات از ح کهی. در صورتشودیبه دادگاه مربوط اعزام م گریبه اتهام د یدگیرس یو پس از آن برا شودیمحاکمه م

 .شودیدو محاکمه م یفریک ای کی یفریک ،ینظامدر دادگاه انقالب،  بیباشد، متهم حسب مورد، به ترت یمساو



  

62 
 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصالحات

  

 

 

 

 

و  کی یفریدادگاه ک تیاز آنها در صالح یبه بعض یدگیباشد که رس یمتعدد میمتهم به ارتکاب جرا یهرگاه شخص -۱ تبصره

 کی یفریاو در دادگاه ک میاطفال و نوجوانان است، به تمام جرا ایدو و  یفریدادگاه ک تیدر صالح گرید یبه بعض یدگیرس

 .شودیم یدگیرس

و دادگاه پس از مطرح گردد  کییفریقانون در دادگاه ک نی( ا۳۰۲ماده) یاز بندها یکیبه اعتبار  یچنانچه جرم -۲ تبصره 

به آن در  یدگیدارد که رس یگریعنوان مجرمانه د یدهد عمل ارتکاب صیتشخ یو ختم دادرس یکاف قاتیو تحق یدگیرس

 .دینمایصادر م یو حکم مقتض یدگیجرم رس نیا هب کی یفریدو است، دادگاه ک یفریدادگاه ک تیصالح

  

شود اگر  یم یدگیرس یکه با تعدد قاض یانقالب در موارد نیو همچن کی یفریدادگاه ک تیجرائم مشمول صالح -۳۱۵ ماده

و  یدگیبه جرائم نوجوانان رس یدگیرس ژهیو کی یفریدر دادگاه ک ابدیارتکاب  یهجده سال تمام شمس ریتوسط افراد بالغ ز

 گردد. یشود، بهره مند م ینوجوانان اعمال م وکه در دادگاه اطفال  یازاتیامت هیمتهم از کل

  

 یدگیرس ژهیو کی یفریدادگاه ک»به عنوان  کی یفریاز دادگاه ک یشعب ایشعبه  از،یدر هر شهرستان به تعداد مورد ن -۱ تبصره

 ریشعب، مانع از ارجاع سا نیبودن ا ی. تخصصابدی یماده اختصاص م نیبه جرائم موضوع ا یدگیرس یبرا« به جرائم نوجوانان

 .ستیپرونده ها به آنها ن

  

 ژهیو کی یفریبه جرائم نوجوانان در دادگاه ک یدگیرس یقانون، برا نیمقرر در ا طیشرا تیحضور مشاوران با رعا -۲ تبصره

 است. یبه جرائم آنان الزام یدگیرس

  

و مطابق قانون،  شوندیمرتکب جرم م رانیا یاسالم یجمهور تیکه در خارج از قلمرو حاکم یبه اتهامات اشخاص -۳۱۶ ماده

و  یریباشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگ رانیبه آنها را دارند، چنانچه از اتباع ا یدگیرس تیصالح رانیا یهادادگاه

 .شودیم یدگیدر دادگاه تهران رس ،باشند حسب مورد گانهیچنانچه از اتباع ب

  

دادسراها  نیاختالف باست و حل  یمدن یدادرسنییآ مطابق مقررات ،یفریدر امور ک تیحل اختالف در صالح -۳۱۷ ماده

 آن قرار دارد. تیاست که دادسرا در مع ییهامطابق قواعد حل اختالف دادگاه

  

 به ادله اثبات یدگرسی –دوم  فصل

  

 یدگیرس فاتیاست. تشر دهیمقرر گرد یکه در قانون مجازات اسالم شودیم یشامل موارد یفریادله اثبات در امور ک -۳۱۸ ماده

 فصل است. نیبه ادله به شرح مواد ا
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اثر انگشت اقرارکننده  ایبه امضاء  شود،یو متن آن قرائت م شودیاقرار در صورتمجلس درج م دیاظهارات مف نیع -۳۱۹ ماده

اثر  ایعجز از امضاء  ایدر اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع  یریاثر انگشت امتناع ورزد، تأث ایو هرگاه اقرارکننده از امضاء  رسدیم

 برسد. یو منش یشود و به امضاء و مهر قاض دیق رتمجلسدر صو دیانگشت، با

  

مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر  ای. چنانچه شاهد شودیحضور در دادگاه احضار م یمطلع برا ایشاهد  -۳۲۰ ماده

 یو نظم عموم تیجرم با امن ایکسب اطالع از مطلع باشد و  ایو احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد  قتینشود و کشف حق

 .شودیمرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب م

  

 عدم حضور ذکر شود. جهیکسب اطالع و نت ایموضوع شهادت  دیمطلع با ایشاهد  هاحضاری در – تبصره

  

مطلع در جلسه دادگاه  ایقابل رفع است، حضور شاهد و  رینامعلوم، غ ای یمدت طوالن یکه برا یماریهرگاه به علت ب -۳۲۱ ماده

 .کندیرا استماع م یمطلع، اظهارات و ایاز قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و  گرید یکی ایدادگاه  سییمقدور نباشد، ر

  

و سپس نام، نام  دینمایم میاز شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفه قیاز شروع به تحق شیدادگاه پ -۳۲۲ ماده

مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه  الت،یتحص زانیم ،ینام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره مل ،یخانوادگ

را سؤال و  نیاو با طرف یعدم رابطه خادم و مخدوم ایو وجود  ینسب ای یشاهد و درجه قرابت سبب یفریک تیو سابقه محکوم

 .کندیم دیدر صورتمجلس ق

  

 .ستین یشهادت شرع رشیمانع از پذ یسبب ای یو قرابت نسب مخدومی و خادم رابطه – تبصره

  

 کند: ادیسوگند  ریبه شرح ز دیشهادت با یاز ادا شیشاهد پ -۳۲۳ ماده

 «.کنم انیرا ب تیو تمام واقع مینگو یزیچ یکه جز به راست کنمیم ادیخداوند متعال سوگند  به»

  

 یکند، بدون سوگند، شهادت و یسوگند خوددار انیکه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از ات مواردی در – تبصره

 .شودیاستماع م شتریاطالع ب یبرا یو در مورد مطلع، اظهارات و شودیاستماع م

  

شهادت مؤثر باشد، در  یابیشاهد را که ممکن است در ارز یو روان یجسم یظاهر یهایژگیدادگاه آن دسته از و -۳۲۴ ماده

 .کندیم دیصورتمجلس ق
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ابهام الزم است، از شهود و مطلعان مطرح  ایروشن شدن موضوع و رفع اختالف  یرا که برا ییهادادگاه پرسش -۳۲۵ ماده

 .کندیم

  

 ییچنانچه پرسشها کندیاعالم م گریرا استماع نمود، به طرف د یطرف دعو کیکه دادگاه، شهادت شاهد  یهنگام -۳۲۶ ماده

 مطرح کند. تواندیاز شاهد دارد، م

  

با متهم اقدام الزم را  ایو  گریکدیعدم ارتباط شهود با  یو برا دینما قیتحق یطور انفراداز شهود به تواندیدادگاه م -۳۲۷ ماده

 ای یبا نظر خود مجدداً به صورت انفراد ای یخصوص یمدع ایبرحسب درخواست متهم  یانفراد قاتیاز تحقانجام دهد و بعد 

 .دینما قیاز شهود تحق یجمع

  

ؤاالت خود را س توانندیو دادستان م یاز اصحاب دعو کیشهادت ممنوع است. هر  یقطع کالم شهود در هنگام ادا -۳۲۸ ماده

 با اذن دادگاه مطرح کنند.

  

 شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند. یپس از ادا دیشهود نبا -۳۲۹ ماده

  

آنان برسد.  یوکال ای نیاز قبل به اطالع دادستان و طرف دیبا شود،یم نییاستماع شهادت تع یکه برا یاوقت جلسه  -۳۳۰ ماده

 شهادت را مالحظه کنند. یصورتمجلس ادا توانندیم یول ست،ین یاشخاص در هنگام استماع شهادت ضرور نیحضور ا

  

شده باشد، طرف را  حیکه در وکالتنامه تصر یدر صورت تواندیم یدر دعو لیاست و وک لیسوگند قابل توک یتقاضا -۳۳۱ ماده

 کند. ادیموکل سوگند  یبه جا تواندیمن لیو وک ستین لیقابل توک ادکردنیسوگند دهد، اما سوگند 

  

 تواندیم یاز اصحاب دعو کیهر  شود،یبا سوگند محقق م یاثبات دعو ایکه مطابق قانون فصل خصومت  یدر موارد -۳۳۲ ماده

الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب از حق سوگند خود استفاده کند. در حق

 متهم را سوگند دهد. تواندیحق نم

  

. در قرار دادگاه، موضوع سوگند دیآیعمل مبه یمطابق قرار دادگاه و نزد قاض ،یسوگند به درخواست اصحاب دعو -۳۳۳ ماده

 .رسدیم یدعو نیو طرف یقاض یسوگند به امضا ی. صورتمجلس اداشودیم نییکند، تع ادیسوگند  دیکه با یصو شخ
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 یگریوقت د تواندیم یعذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاض لیکند، به دل ادیسوگند  دیکه با یهرگاه شخص -۳۳۴ ماده

 یگرید یاستماع آن را به قاض ایحاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و  یخود نزد و ایکند  نیسوگند مع یبرا

 دهد. ابتین

  

 یفریک یهادر دادگاه یدگرسی –سوم  فصل

  

 یدگیشروع به رس تیفکی –اول  مبحث

  

 :کنندیم یدگیشروع به رس ریدر موارد ز یفریک یهادادگاه -۳۳۵ ماده

 دادستان فرخواستکی – الف

 توسط دادگاه دادرسی به جلب قرار – ب

 دادستان در دادگاه یشفاه ادعای – پ

  

صادر  یو رأ یدگیدادگاه رأساً رس نیا تیموضوع صالح میالبدل در جرا یدادرس عل ای سییدر دادگاه بخش، ر -۳۳۶ ماده

که توسط  ییدادگاه است و در مورد آرا سییاز آراء بر عهده ر یخواهدنظریتجد ثیدادستان از ح فهیدادگاه وظ نی. در اکندیم

 است. البدلیبر عهده دادرس عل شودیصادر م یو

  

 ماتیاز بازپرس و تحت نظارت و تعل ینیدادگاه بخش به جانش سییقانون، ر نی( ا۳۰۲موضوع ماده ) میدر جرا -۳۳۷ ماده

دار  شعب عهده یرؤسا ،ییحوزه قضا سییارجاع ر. در صورت تعدد شعب با دینمایم فهیدادستان شهرستان مربوط، انجام وظ

و در هر  کندیبازپرس اقدام م نیعنوان جانشالبدل به یس باشد، دادرس علییهستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد ر فهیوظ نیا

 بر عهده دادستان است. فرخواستیحال، صدور ک

  

حوزه  سییاست. ر ییحوزه قضا سییرجاع پرونده با را شود،یم لیکه شعب متعدد دادگاه تشک ییها در حوزه -۳۳۸ ماده

است  یا شعبه سییکند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با ر ضیاز معاونان خود تفو یکیرا به  فهیوظ نیا تواندیم ییقضا

 است. شتریب ییسابقه قضا یکه دارا

  

 قانون ارجاع داد. زیمگر به تجو گریأخذ و به شعبه د ه،یالآن را از شعبه مرجوع   توانیپس از ارجاع پرونده نم -۳۳۹ ماده

 است. یالزام زیکشور ن یعالوانیاستان و شعب د دنظریدادگاه تجد ،یماده در مورد شعب بازپرس نیمفاد ا تیرعا -۱ تبصره 

 تا درجه چهار است. یانتظام تیماده، موجب محکوم نیتخلف از مقررات ا -۲ تبصره 
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که پرونده  یموارد ریمورد و سا نی. در اشودیدر دادگاه مطرح م میطور مستقدرجه هفت و هشت، به یریتعز میجرا -۳۴۰ ماده

 :کندیاقدام م ریز بیبه ترت قاتیدادگاه پس از انجام تحق شود،یدر دادگاه مطرح م میطور مستقبه

 

 یموقوف ایو اگر مورد را از موارد منع  کندیدر مصا تینداند، قرار عدم صالح یدگیچنانچه دادگاه خود را صالح به رس -الف

 .کندیم میبداند، حسب مورد، اتخاذ تصم بیتعق

جلسه  لیحاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشک یموارد مذکور در بند )الف(، چنانچه اصحاب دعو رغی در – ب

دادخواست ضرر  میتقد ایتدارک دفاع  یبرا ایحاضر نباشند  یاصحاب دعو کهی. در صورتکندیم یدگیمبادرت به رس ،یرسم

و  یو مراتب را به اصحاب دعو نییرا تع یدگیمتناسب از متهم، وقت رس نیدرخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأم ان،یو ز

 .کندیدر دادگاه حاضر شوند، ابالغ م دیکه با یاشخاص ریسا

  

حداکثر ظرف  یدگیوقت رس نییبه دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تع فرخواستیهرگاه پرونده با ک -۳۴۱ ماده

دهد،  صیتشخ بیتعق یموقوف ایمورد را از موارد منع  اینداند  یدگیو چنانچه خود را صالح به رس یپرونده را بررس ماه،کی

 قاتیتحق انیپس از پا یدیموارد جد اید را ناقص بدان قاتیدادگاه تحق کهیورتدر ص نیکند. همچن میحسب مورد، اتخاذ تصم

خود  ایمربوط درخواست  یرا از دادسرا قاتیتحق لیموارد، تکم قیباشد، دادگاه با ذکر دق قیکشف شود که مستلزم انجام تحق

 شود،یدر دادگاه مطرح م میمستق طوربهکه پرونده  یدر موارد نیو همچن ری. در مورد اخکندیم قاتیتحق لیاقدام به تکم

 .ردیطبق مقررات مربوط صورت گ دیتوسط دادگاه با یمقدمات قاتیانجام تحق

  

 یمدع ای یو ابالغ آن به شاک یدگیوقت رس نییقانون، دادگاه با تع نی( ا۳۴۱( و )۳۴۰موارد مذکور در مواد ) ریدر غ -۳۴۲ ماده

شرکت در جلسه  یدر دادگاه حاضر شوند، آنان را برا دیکه با یاشخاص ریآنان، دادستان و سا یوکال ای لیمتهم، وک ،یخصوص

 .شودیمتهم فرستاده م یبرا فرخواستیک ری. تصوکندیاحضار م یدگیرس

  

( قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۳۰قانون و ماده ) نی( ا۲۶۰مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ) یدر دعاو -تبصره

خسارت به  ای هیشود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده د یالمال مطالبه م تیاز ب هیکه د یو موارد ۱۳۹۰ /۷ /۱۷

 را دارد. یاز رأ ینظرخواه دی. دستگاه مذکور حق تجددیدعوت نما یدگیرس هجلس یالمال برا تیمنظور دفاع از حقوق ب

  

داشته باشد،  یهفته باشد. هرگاه متهم عذر موجه کیکمتر از  دینبا یدگیتا جلسه رس هیابالغ احضار نیفاصله ب -۳۴۳ ماده

 .شودیموکول م یبه وقت مناسب یدگیجلسه رس

مقدور  هیابالغ احضار زین گرید قیبه علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طر هیهرگاه ابالغ احضار -۳۴۴ ماده 

 .شودیم یآگه یمحل ای یمل راالنتشاریکث یهاروزنامهاز  یکینوبت در  کی هیو مفاد احضار نییتع یدگینشود، وقت رس
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 یمناف یعفت عموم ایمتهم  یاجتماع تیثیباشد. چنانچه نوع اتهام با ح ماهکید کمتر از ینبا یدگیتا روز رس یانتشار آگه خیتار

 .شودینم دیق یباشد در آگه

  

ذکر  هیرا الزم بداند، علت ضرورت حضور در احضار یهرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور و -۳۴۵ ماده

. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان شودیعدم حضور جلب است، احضار م جهینت نکهیا دیو با ق گرددیم

. چنانچه حضور متهم در دادگاه الزم نباشد و موضوع، جنبه شودیجلب م نیمع عتروز و سا یبداند، برا یرا ضرور یحضور و

 .شودیصادر م یمقتض یو رأ یدگیرس ینداشته باشد، بدون حضور و یاللهحق

  

قانون، اقدام  نی( ا۲۳۰گذار باشد، مطابق ماده ) قهیخود متهم وث ایگذار بوده و  قهیوث ای لیکف دارای متهم چنانچه – تبصره

 .شودیم

  

حضور  ل،یکنند. در صورت تعدد وک یمدافع خود را معرف یوکال ای لیوک توانندیم نیطرف ،یفریدر تمام امور ک -۳۴۶ ماده

 است. یکاف یدگیدادگاه و رس لیتشک یاز آنان برا یکی

  

 یبه دادگاه معرف لیحداکثر دو وک توانندیم نیاز طرف کیهر  ک،ی یفریدادگاه ک تیموضوع صالح میجرا رغی در – تبصره

 کنند.

  

شود. دادگاه در صورت احراز  نییاو تع یبرا یلیاز دادگاه تقاضا کند وک یدگیجلسه رس نیاول انیتا پا تواندیمتهم م -۳۴۷ ماده

 نییتع لیهم، وکمت یبرا ،ییحوزه قضا نیکتریو در صورت عدم امکان از نزد ییحوزه قضا یوکال نیاز ب ،یعدم تمکن متقاض

 کندیم نییالوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعالوکاله کند، دادگاه حقحق استدرخو لیوک کهی. در صورتدینمایم

 .شودیپرداخت م هییالوکاله از محل اعتبارات قوه قضاتجاوز کند. حق یاز تعرفه قانون دیالوکاله نباحق زانیکه در هر حال م

  

ماده اقدام  نیبداند، طبق مفاد ا یضرور یفاقد تمکن مال دهیدشخص بزه یرا برا لوکی دفاع و حضور دادگاه هرگاه – تبصره

 .کندیم

  

متهم  لیبدون حضور وک یدگیقانون، جلسه رس نی( ا۳۰۲)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) یموضوع بندها میدر جرا -۳۴۸ ماده

 لیوک نییاو بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تع لیوک اینکند  یمعرف لیوک. چنانچه متهم، خود شودینم لیتشک

حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او،  یدگیبدون اعالم عذر موجه در جلسه رس یریتسخ لیاست و چنانچه وک یالزام یریتسخ

 .شودیپرداخت م هییه قضااز محل اعتبارات قو یریتسخ لیالوکاله وک. حقکندیم نییتع یگرید یریتسخ لیوک
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 لیوک بیامتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعق یبدون عذر موجه از حضور در دادرس لیهرگاه وک -۱ تبصره

 .داردیمتخلف اعالم م

 .شودیم یمنتف یریکند، وکالت تسخ یبه دادگاه معرف ینییتع لیمتهم، وک ،یریتسخ لیوک نییهرگاه پس از تع -۲ تبصره

  

 است. رشیقابل پذ بارکی یمتهم فقط برا یاز سو یریتسخ لیوک رییتغ یتقاضا -۳ تبصره

  

آنان موجب  یوکال ایبا طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم  یریتسخ لیوک نیاز جهات رد دادرس ب یکیوجود  -۳۴۹ ماده

 از انجام وکالت در آن پرونده است. تیممنوع

  

قانون  نی( ا۳۰۲)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) یموضوع بندها میباشد، جز در جرا لیوک یمتهم دارا کهیدرصورت -۳۵۰ ماده

 .ستین یدگیدهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رس صیکه دادگاه حضور متهم را الزم تشخ یدر موارد زیو ن

  

با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطالعات الزم را  توانندیآنان م یوکال ایو متهم  یخصوص یمدع ای یشاک -۳۵۱ ماده

 کنند. هیته ریتصو از،یخود از اوراق مورد ن نهیدادگاه به هز سییو با اطالع ر ندینما لیتحص

  

 هیعل میت و جراعف یمناف میجرا قاتیمطالب مربوط به تحق یشده و اسناد حاو یبند از اسناد طبقه رتصوی دادن – تبصره

 ممنوع است. یخارج ای یداخل تیامن

  

بودن محاکمه را درخواست  یرعلنیغ ،یشاک ای نیقابل گذشت که طرف میاست، مگر در جرا یمحاکمات دادگاه علن -۳۵۲ ماده

 :کندیصادر م ریبودن محاکم را در موارد ز یرعلنیدادستان، قرار غ دهیدادگاه پس از اظهار عق نیکنند. همچن

 خالف اخالق حسنه است. ایعفت  یکه مناف یمیو جرا خانوادگی امور – الف

 باشد. یقوم ای یاحساسات مذهب ای یعموم تیبودن، مخل امن علنی – ب

  

 است. یدگیحضور افراد در جلسات رس یمانع برا جادیبودن محاکمه، عدم ا علنی از منظور – تبصره

  

 یادار تیموقع ای یفرد تیو متهم و هو یمشخصات شاک انیو گزارش پرونده که متضمن ب یدگیرس انیانتشار جر -۳۵۳ ماده

فقط در موارد مقرر در قانون  هیعلو مشخصات محکوم   یمفاد حکم قطع انیها مجاز است. بآنان نباشد، در رسانه یو اجتماع

 حکم افتراء است. رماده د نیاست. تخلف از مفاد ا ریپذامکان
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دستور دهد  تواندیدادگاه م سییضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما ر ای یربرداریتصو ای یهرگونه عکسبردار -۱ تبصره

 ضبط شود. یریتصو ای یصورت صوتاز محاکمات تحت نظارت او به یبخش ایتمام 

و متهم است، در  یمشخصات شاک انیکه متضمن ب یو گزارش پرونده در محاکمات علن یدگیرس انیانتشار جر -۲ تبصره 

به درخواست دادستان  ابد،یجامعه، ضرورت  یحفظ نظم عموم ایو  یدارشدن وجدان جمعخدشه لیاز قب یبه علل کهیصورت

 است. ریپذامکان هییقوه قضا سییکل کشور و موافقت ر

  

گونه به دیبلکه با شود،ین محاکمه نمشد یرعلنیاشخاص، موجب غ ریسا ایاخالل در نظم دادگاه از طرف متهم  -۳۵۴ ماده

صادر کند، مگر  شوند،یرا که باعث اخالل در نظم دادگاه م یدستور اخراج کسان تواندیدادگاه م سیینظم برقرار شود. ر یمقتض

 نی. اکندیتا پنج روز صادر م کیدادگاه دستور حبس او را از  سییر صورتنیکه در ا اشدب یکننده از اصحاب دعواخالل نکهیا

در خصوص  یباشد، دادگاه به و یاصحاب دعو یکننده از وکال. اگر اخاللشودیاجراء م یفور ،یدگیدستور پس از جلسه رس

. چنانچه اعمال کندیم یوکال معرف یانتظام یادسرارا اخراج و به د یو ر،یو در صورت عدم تأث دهدینظم دادگاه تذکر م تیرعا

 ،یدگیاز شروع به رس شی. دادگاه پستین یماده، مانع از اعمال مجازات قانون نیمفاد ا یاشد، اجراب یفریواجد وصف ک ،یارتکاب

 .دهدیکه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر م یماده را به اشخاص نیمفاد ا

  

دادگاه ممنوع  صیجز به تشخ یفریعنوان تماشاگر در محاکمات کبه یحضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمس -۳۵۵ ماده

 است.

  

 .ابدییمتهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت الزم در جلسه دادگاه حضور م کهیدرصورت -۳۵۶ ماده

  

عضو ارشد  دادگاه،سییمعذور بودن ر ای بتیدر صورت غ شوند،یم لیکه با تعدد قضات تشک ییهادر همه دادگاه -۳۵۷ ماده

 فهیاست، وظ شتریکه سن او ب یعضو ،ییبودن سابقه خدمت قضا کسانیو در صورت  ییسابقه خدمت قضا ثیدادگاه از ح

 .ردیگیدادگاه را برعهده م سییر

  

 یدگیرس بترتی –دوم  مبحث

  

قانون  نی( ا۱۹۴( و )۱۹۳شرح مواد )آن، ابتدا درمورد شخص متهم به تیجلسه و اعالم رسم لیدادگاه پس از تشک -۳۵۸ ماده

 ن،یوجدان، قوان قت،یدر موقع محاکمه برخالف حق دینمایشرکت دارند، اخطار م یکه در دادرس یاشخاص گریاقدام و سپس به د

 .کندیرا شروع م یدگیآنگاه رس ند،یادب و نزاکت سخن نگو
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 :شودیانجام م ریز بیو به ترت یصورت ترافعدر دادگاه به یدگیرس -۳۵۹ ماده

 انیکه طبق قانون، پرونده با ب یدر موارد یو ندهینما ایدادستان  دهیاستماع عق ایدادگاه  یتوسط منش فرخواستیقرائت ک -الف

 در دادگاه مطرح شده است. یشفاه یادعا

 .شودیارائه م یاثبات اتهام انتساب یکه برا یو ندهینما ایدادستان  لدالی و اظهارات استماع – ب

 .شودیم انیآنان ب یوکال یاز سو ایکه شخصاً  یخصوص یمدع ای شاکی اظهارات استماع – پ

در صورتمجلس  یتوسط منش ناًیاو، که ع لیمتهم و وک اتیو استماع دفاع یرد اتهام انتساب ای قبول به راجع متهم از پرسش – ت

 .شودیم دیق

و اظهارات شهود،  کندیاز متهم م قاتیدر صحت اقرار، دادگاه شروع به تحق دیوجود ترد ایسکوت متهم  ای انکار صورت در – ث

 .دینمایاستماع م کنند،یم یآنان معرف لیوک ایمتهم و  ،یخصوص یمدع ،یشاک ایکه دادستان  یاکارشناس و اهل خبره

 یکه دادگاه برا یو اقدام قیو انجام هر نوع تحق نیطرف یاز سو یادله ابراز ریبه سا یدگیارتکاب جرم و رس لیوسا بررسی – ج

 .دهدیم صیتشخ یکشف واقع، ضرور

  

 یدیترد زیدر اقرار و ن یاشک و شبهه  گونهچیکه ه یطوراقرار به ارتکاب جرم کند، به حیطور صرهرگاه متهم به -۳۶۰ ماده

 .کندیصادر م یبودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأ یاریدر صحت و اخت

  

خبره را در شهود، کارشناس و اهل ن،یاظهارات طرف نیو ع یو ندهینما ایخالصه اظهارات دادستان  دیدادگاه با -۳۶۱ ماده

 صورتمجلس درج کند.

  

که  یاقدام ای قیهرگونه تحق ن،یادله مورد استناد طرف ای فرخواستیبه ادله مندرج در ک یدگیدادگاه عالوه بر رس -۳۶۲ ماده

 .دهدیجهت ضرورت آن انجام م دیالزم است را با ق قتیکشف حق یبرا

  

 جادیباشد، دادگاه بدون ا بیقابل تعق یشاک تیکشف شود که بدون شکا یگریجرم د ،یدگیرس نیهرگاه در ح -۳۶۳ ماده

 .کندیمربوط اعالم م ییحوزه قضا سییر ایحسب مورد، موضوع را به دادستان  ،یدگیرس انیوقفه در جر

  

شروع  یاز متهم اصل قاتیو معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحق کیشر ،یمتهم اصل یکه دارا یادر پرونده -۳۶۴ ماده

 .شودیم

چند  ای کیاگر به  یو معاون داشته باشد، حت کیشر ،یمتهم اصل ایمتهمان متعدد باشند و  ،یاهرگاه در پرونده -۳۶۵ ماده 

نسبت به  اینباشد و  زیجا یابیغ یدگیرس نکهیاست، مگر ا یو صدور رأ یدگینباشد، دادگاه مکلف به رس ینفر از آنان دسترس

 .داردیمتهمان مفتوح نگه م نیدادگاه پرونده را نسبت به ا صورت،نیصادر کرد. در ا ینتوان رأ لیاز متهمان به هر دل یبرخ
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که  یشود، دادگاه در مورد اتهامات یدادرس انیشدن جر یبه اتهامات متعدد متهم موجب طوالن یدگیهرگاه رس -۳۶۶ ماده

 .دینمایم یآنها کامل است مبادرت به صدور رأ قاتیتحق

  

مترجم مورد  ست،ین یکه قادر به سخن گفتن به زبان فارس یمتهم و شاهد ،یخصوص یمدع ،یشاک یدادگاه برا -۳۶۷ ماده

سوگند  دی. مترجم باکندیم نییتع یگریبه او، مترجم مورد وثوق د یو در صورت عدم دسترس یمترجمان رسم نیوثوق از ب

 .ستیترجمه مترجم مورد وثوق ن رشیسوگند سبب عدم پذ انیات عدمکند.  تیرا رعا یو امانتدار ییکند که راستگو ادی

  

 ییکه توانا یقدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوق ایکه ناشنوا است  یمتهم و شاهد ،یخصوص یمدع ،یشاک یدادگاه برا -۳۶۸ ماده

کند که  ادیسوگند  دی. مترجم باکندیعنوان مترجم انتخاب مدارد، به گرید یفن لیوسا ایاشاره  قیمقصود او را از طر انیب

تا  سدینویآنان م یدادگاه سؤال را برا ی. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشکند تیرا رعا یو امانتدار ییراستگو

 پاسخ دهند. یطور کتببه

  

قدر طول انجامد، بهپس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه به -۳۶۹ ماده

 .شودیلزوم تنفس داده م

  

الزم را از  قاتیارتکاب جرم مجنون بوده است، تحق نیاحتمال دهد متهم ح ،یدگیرس انیچنانچه دادگاه در جر -۳۷۰ ماده

اتهام به و با احراز جنون، نسبت به اصل  کندیم لیرا تحص یقانون یپزشک هینظر آورد،یعمل ممطلعان به ریاو و سا کانینزد

 .ردیگیم میمتهم تصم یبرا ینیاقدامات تأم تیو با رعا کندیمبادرت م بیتعق یصدور قرار موقوف

  

 .شودیباشد، طبق مقررات مربوط اقدام م هیماده مستلزم پرداخت د نیمشمول ا مجرای چنانچه – هتبصر

  

داشته باشد، استماع  یدیمطلب جد ت،یراجع به موضوع شکا یخصوص یمدع ای یچنانچه شاک ،یقبل از ختم دادرس -۳۷۱ ماده

به متهم  ،یاز اعالم ختم دادرس شیخود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پ دهیعق تواندیم زین یو ندهینما ایو دادستان  شودیم

اظهار کند که در کشف  یدفاع مطلب نیدر آخر یو لیوک ایکند. هرگاه متهم  انیخود را ب عدفا نیاو اجازه دهد که آخر لیوک ای

 است. یدگیمؤثر باشد، دادگاه مکلف به رس قتیحق

  

 کند. دهیمتهم اظهار عق تیمجرم ایدر خصوص برائت  ،یو اعالم رأ یدگیاز اتمام رس شیپ دیدادگاه نبا یقاض -۳۷۲ ماده

 

 کند. افتیرا در دیاسناد و مدارک جد ح،یلوا تواندینم ،یدگیدادگاه پس از اعالم ختم رس -۳۷۳ ماده
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 رأی صدور –سوم  مبحث

  

 اتیبر شرف و وجدان و با توجه به محتو هیبا استعانت از خداوند متعال، با تک یدادگاه پس از اعالم ختم دادرس -۳۷۴ ماده

مبادرت  یرأ یبه انشا هفتهکیفرصت و حداکثر ظرف  نیپرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اول

براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور باشد که  یمستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصول دیدادگاه با ی. رأکندیم

 تا درجه چهار است. یانتظام تیدر مهلت مقرر موجب محکوم یرأ

  

 دیفرجام و مهلت و مرجع آن را ق ایو  دنظریتجد ،یواخواه تیبودن و قابل یابیغ ای یحضور ،یدر رأ دیدادگاه با -۳۷۵ ماده

امر،  نیفرجام اعالم کند ا ای دنظریتجد ،یواخواه رقابلیفرجام باشد و دادگاه آن را غ ای دنظریتجد ،یقابل واخواه یکند. اگر رأ

 .ستین یخواهفرجام ای دنظریتجد ،یمانع واخواه

  

مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بالفاصله  یاجرا قیتعل ایو  بیتعق یموقوف ایبر برائت، منع  یهرگاه رأ -۳۷۶ ماده

 .شودیبه دستور دادگاه آزاد م

  

 یجزا ایو  یریبه حبس، شالق تعز یرقطعیموجب حکم غدر بازداشت باشد و به نیهرگاه متهم با صدور قرار تأم -۳۷۷ ماده

مراتب را به زندان اعالم کند  ،یبازداشت قبل امیا با احتساب دینظر او است با که پرونده تحت ییمحکوم شود، مقام قضا ینقد

 نماند. اندر زند تیمحکوم زانیاز م شیب یتا و

  

 شودیخوانده م« دادنامه»که  یرأ نیشود. ا پیتا ای سینوانشاء، پاک خیحداکثر ظرف سه روز از تار دیدادگاه با یرأ -۳۷۸ ماده

 :شودیو به مهر شعبه ممهور م رسدیدادرسان م ایدادرس  یو به امضا شودیدر آن درج م ریبا نام خداوند متعال شروع و موارد ز

 یصدور رأ خیدادنامه و تار خیشماره پرونده، شماره و تار -الف

 شانیو سمت ا یقضات صادرکننده رأ ای قاضی و دادگاه مشخصات – ب

 آنان یو وکال یدعو نطرفی مشخصات – پ

 رأی کامل متن و کارگردش – ت

  

امر، حسب مورد، به  نیآن ممنوع است. متخلف از ا ریتصو ایرونوشت  میدادنامه، اعالم مفاد و تسل یاز امضا شیپ -۳۷۹ ماده

محکوم  یانفصال از خدمات دولت سالکیماه تا به سه یبه تخلفات ادار یدگیرس أتیه ایقضات  یموجب حکم دادگاه انتظام

 .شودیم
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ابالغ شود،  نیبه طرف یدادگاه حضور یرأ کهیو در صورت شودیآنان و دادستان ابالغ م لیوک ای نیدادنامه به طرف -۳۸۰ ماده

 ابالغ مجدد ضرورت ندارد. صورت،نیاست. در ا یالزام نیمصدق آن به طرف ریتصو ای یاز رأ یادادن نسخه

  

 .دیابالغ ارسال نما یدادنامه، آن را برا یروز پس از امضادفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه  ریمد -۱ تبصره

  

 میدر جرا نیاز آن حرام است و همچن یباشد که اطالع شاک یمطالب یعفت، چنانچه دادنامه حاو یمناف میدر جرا -۲ تبصره

و از آن استنساخ  افتهیاطالع  یاز مفاد کامل رأ تواندیم نفعیبوده و ذ یکشور، ابالغ دادنامه حضور یو خارج یداخل تیامن هیعل

 .دینما

  

در محاسبه  یاشتباه ایرخ دهد و  یاشدن کلمه ادیز ایمانند کم  یدادگاه، سهو قلم یو نوشتن رأ میهرگاه در تنظ -۳۸۱ ماده

هنوز از آن  ایشود  یقطع ،یمواعد قانون یو انقضا یخواهدنظریعلت عدم تجدبه ایباشد  یقطع یچنانچه رأ رد،یصورت گ

 زین یحیتصح ی. رأکندیصادر م یحیتصح یدادستان، رأ ای نفعیبه درخواست ذ اینشده باشد، دادگاه خود  یخواهدنظریتجد

 ست،یکه مورد اشتباه ن یدادگاه در قسمت یاز آراء، جداگانه ممنوع است. رأ کیهر ریتصو ایرونوشت  می. تسلشودیابالغ م

 .شودیاجراء م تیدرصورت قطع

  

قابل  ،یدر مدت قانون زیآن ن حیفرجام است، تصح ای دنظریتجد ،یدادگاه قابل واخواه یکه اصل رأ یدر موارد -۱ تبصره

 .باشدیفرجام م ای دنظریتجد ،یواخواه

  

 .شودیم اعتباریب زین یحیتصح یفرجام نقض شود، رأ ای دنظریتجد ،یبه واسطه واخواه یاصل یهرگاه رأ -۲ تبصره

  

 کی یفریدر دادگاه ک یدگرسی –چهارم  فصل

  

 یدگرسی مقدمات –اول  مبحث

  

مگر  کند،یم یو صدور رأ یدگیو در حدود آن مبادرت به رس فرخواستیفقط درصورت صدور ک کی یفریدادگاه ک -۳۸۲ ماده

انجام  صورت،نی. در اشودیواقع م یدگیمورد رس کی یفریدر دادگاه ک میطور مستقکه مطابق قانون لزوماً به یمیدر جرا

 است. کی یفریمطابق مقررات برعهده دادگاه ک یمقدمات قاتیتحق
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 ،یمقدمات قاتیتحق انیپس از پا شود،یم یدگیرس کی یفریدر دادگاه ک میطور مستقپرونده به کهیدر موارد -۳۸۳ ماده

 گرید یبه جهات قانون ایانتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و  یبرا یادله کاف ایجرم محسوب نشود  یچنانچه عمل انتساب

 .کندیصادر م یدگیقرار رس صورتنیا ریو در غ بیتعق یموقوف ایقرار منع  رد،نباشد، دادگاه حسب مو بیمتهم قابل تعق

  

قانون  نی( ا۳۰۲)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) یموضوع بندها میدر جرا ک،ی یفریپس از ارجاع پرونده به دادگاه ک -۳۸۴ ماده

هرگاه متهم  شود،یم یدگیرس کی یفریدر دادگاه ک میطور مستقکه پرونده به یدر موارد یدگیپس از صدور قرار رس ایو 

خود را حداکثر تا ده روز پس از ابالغ  لیکه وک کندیظرف پنج روز به او اخطار م دگاهدفتر دا رینکرده باشد، مد یمعرف لیوک

تا طبق  کندیدادگاه ارسال م سییدفتر، پرونده را نزد ر رینکند، مد یخود را معرف لیکند. چنانچه متهم وک یبه دادگاه معرف

 شود. نییتع یریتسخ لیمتهم وک یمقررات برا

  

پس از  لیعزل وک ای ینییتع لیوک یکند. استعفا یبه دادگاه معرف لیحداکثر سه وک تواندیم نیاز طرف کیهر  -۳۸۵ ماده

 .شودینم رفتهیپذ یدگیجلسه رس لیتشک

  

جلسه دادگاه  لیتشک یاز آنان برا یکیمتعدد داشته باشد، حضور  یوکال یاز اصحاب دعو کیهر کهیدر صورت -۳۸۶ ماده

 است. یکاف

  

 لیوک ای یخصوص یمدع ای یاو و حسب مورد، به شاک لیدفتر بالفاصله به متهم و وک ریمد ل،یوک نییپس از تع -۳۸۷ ماده

متهم  یمهلت به تقاضا دیکنند. تجد میابالغ تسل خیخود را ظرف ده روز از تار یها و اعتراض رادهایتا تمام ا کندیآنان اخطار م

 دادگاه بالمانع است. صیبه تشخ ،یاتمام مهلت قبل خیده روز از تار دتنوبت و به م کی یاو برا لیوک ای

  

مرور زمان، عدم  لیخود از قب یهاو اعتراض رادهایتمام ا دیآنان با یوکال ای یخصوص یمدع ای یمتهم و شاک -۳۸۸ ماده

 یو کاف دیادله جد ای گریبه ادله د یدگیو لزوم رس قاتینقص تحق ،ینبودن عمل انتساب بیقابل تعق ایرد دادرس  ت،یصالح

از طرف اشخاص مزبور  یرادیا چیکنند. پس از اتمام مدت مذکور، ه میتسل گاهنبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر داد

دادگاه،  یحادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدمات ایپس از مهلت، کشف و  رادیمگر آنکه جهت ا شود،ینم رفتهیپذ

 ست.از اتمام مهلت ممنوع ا شیپ

  

دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال  رینشده باشد، مد ایواصل شده  یو اعتراض رادیپس از اتمام مهلت اعم از آنکه ا -۳۸۹ ماده

. کندیدادگاه ارجاع م یاز اعضا یکیبه نوبت به  ایو  میرا تنظو گزارش جامع آن یدادگاه، پرونده را شخصاً بررس سیی. رکندیم

 .کندیم سییر میو تقد هیپرونده را ته انیظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جرعضو مذکور حداکثر 
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و  رادهایو با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ا دهدیم لیرا تشک یادار یمحض وصول گزارش، جلسه مقدماتدادگاه به

 :کندیاقدام م ریشرح زبه یاصحاب دعو یهااعتراض

 فرستدیم فرخواستیصادرکننده ک یو پرونده را نزد دادسرا کندیناقص باشد، قرار رفع نقص صادر م قاتیتحق کهیدر صورت -لفا

 آن را بدون اظهار نظر اعاده کند. تا پس از انجام دستور دادگاه،

 .کندیصادر م تیدادگاه باشد، قرار عدم صالح تیهرگاه موضوع، خارج از صالح -ب

نباشد،  بیمتهم قابل تعق گر،ید یجهات قانون ایو  یخصوص یمدع ای یشمول مرور زمان، گذشت شاک لیدلبه کهیصورتدر  -پ

 .شودیآزاد م یباشد به دستور دادگاه، فور یچنانچه متهم زندان صورتنی. در اکندیصادر م بیتعق یقرار موقوف

  

 یآنان را برا یوکال ایمتهم و  ای یخصوص یمدع ای یاو، شاک ندهینما ایدر صورت ضرورت، دادستان  تواندمی دادگاه – تبصره

 دعوت کند. یحضور در جلسه مقدمات

  

 یمدع ای یمذکور در بند )پ( ماده قبل از طرف دادستان و شاک یاز طرف دادستان و قرارها تیقرار عدم صالح -۳۹۰ ماده

به  فیوظا ریو انجام سا یطرح مجدد در جلسه مقدمات یقرار، پرونده برا نیاست. درصورت نقض ا دنظریقابل تجد یخصوص

 .شودیاعاده م کی یفریدادگاه ک

  

 نییدهد، بالفاصله دستور تع صیتشخ یدادرس یپرونده را کامل و قابل طرح برا ،یهرگاه دادگاه در جلسه مقدمات -۳۹۱ ماده

 .کندیاست، صادر م یرا که حضورشان ضرور یو احضار تمام اشخاص یدگیوقت رس

  

قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را  نی( ا۳۰۲)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) یموضوع بندها مجرای در چنانچه – تبصره

 .کندیروز محاکمه صادر م یرا برا یمحاکمه الزم بداند، دستور جلب و یبرا

  

و مطابق  نییتع یدگیست پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسدفتر دادگاه مکلف ا ریمد -۳۹۲ ماده

 دستور دادگاه اقدام کند.

  

طبق مقررات دعوت  زیمنصفه ن أتیه یشود، اعضا لیمنصفه تشک أتیبا حضور ه دیدر هر مورد که دادگاه با -۳۹۳ ماده

 .شوندیم

انجام  ای لیوک نییتع یامکان نداشته باشد و احضار و جلب او برا یبه و یدسترس ایباشد  یهرگاه متهم متوار -۳۹۴ ماده 

 صیتشخ یضرور یدادرس یمقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برا یدادرس ای یجلسه مقدمات لیراجع به تشک فاتیتشر

 کند،یم یدگیمتهم، اقدام به رس ابیدر غ و ورزدیمبادرت م یجلسه مقدمات لیبه تشک ندهد،
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 ایاحضار  یبرا یدادستان، مهلت مناسب یدادگاه پس از تقاضا صورتنیمگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در ا

 از پانزده روز باشد. شتریب دی. مهلت مذکور نبادهدیم یجلب متهم به و

  

قرار، موضوع  نیصادر کند. در ا یابیغ یدگیرساز قبل قرار  دیکند، با یابیغ یدگیدر هر مورد که دادگاه بخواهد رس -۱ تبصره

 ای یمل راالنتشاریکث یهااز روزنامه یکیو مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در  دیعدم حضور ق جهیو نت یاتهام و وقت دادرس

 باشد. ماهکیکمتر از  دینبا یو وقت دادرس یآگه نیآخر خیتار نی. فاصله بشودیم یآگه یمحل

  

و  دینمایم یدگیباشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رس یاز آنان متوار یهرگاه متهمان متعدد و بعض -۲ تبصره

 .کندیم یدگیفوق رس بیترتبه بانیدر مورد غا

  

 یدگیرس بترتی –دوم  مبحث

  

 یباشد، رأ شدهینیبشیبا قضات متعدد پ ییمرجع قضا یدگیکه رس یدر تمام موارد زیو ن کی یفریدر دادگاه ک -۳۹۵ ماده

به شرح فوق حاصل نشود،  تیطور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اکثربه دیبا تیتمام اعضا مالک است. نظر اقل تیاکثر

 .شودیم ضافهتوسط مقام ارجاع ا گریعضو مستشار د کی

  

قانون  نی( ا۱۹۴( و )۱۹۳شرح مواد )آن، ابتداء در مورد متهم به تیجلسه و اعالم رسم لیدادگاه پس از تشک سییر -۳۹۶ ماده

که در محاکمه  یاشخاص گریدر موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به د کندیاخطار م یاقدام و سپس به و

 ایس از آن دادستان ادب و نزاکت اظهار نکنند. پ ن،یوجدان، قوان قت،یحق الفبرخ یمطلب کندیاخطار م زیشرکت دارند ن

دادگاه موضوع اتهام و تمام  سیی. سپس رکندیرا قرائت م یخصوص یدادگاه، دادخواست مدع یو منش فرخواستیاو ک ندهینما

 .دینمایم یدگیو شروع به رس میادله آن را به متهم تفه

  

آنان، شهود، اهل خبره و دادستان  یو وکال نیدادگاه از طرف سییبا اجازه ر توانندیم کی یفریقضات دادگاه ک -۳۹۷ ماده

 پرسش کنند.

  

از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند،  قیآنان تحق یوکال ای یخصوص یمدع ،یهرگاه دادستان، متهم، شاک -۳۹۸ ماده

 هرچند از قبل احضار نشده باشند. کند،یم قیدادگاه در صورت ضرورت از آنان تحق
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اجازه صحبت بخواهد، به متهم،  گریقانون، هرگاه دادستان بار د نی( ا۳۵۹مقرر در ماده ) بیترت تیس از رعاپ -۳۹۹ ماده 

 گرید بارکیدادگاه  سییر ،یدگیاز اعالم ختم رس شی. پشودیاجازه صحبت داده م زیآنان ن یوکال ای یخصوص یمدع ،یشاک

. هرگاه کندیرا ختم م یدگیأخذ و سپس رس یو لیوک ایدفاع را از متهم  نیخرآ دهد،یاو اجازه صحبت م لیوک ایبه متهم 

 است. یدگیمؤثر باشد، دادگاه مکلف به رس قتیاظهار کند که در کشف حق یدفاع، مطلب نیدر آخر یو لیوک ایمتهم 

  

. انتشار آنها شودیم زین یریدادگاه، ضبط تصو صیو در صورت تشخ یضبط صوت ک،ی یفریمحاکمات دادگاه ک -۴۰۰ ماده

 منوط به اجازه دادگاه است. زیممنوع و استفاده از آنها ن

  

 یدگیمحل وقوع جرم رس ییدر خارج از حوزه قضا کی یفریدادگاه ک تیموضوع صالح میکه به جرا یدر موارد -۴۰۱ ماده

محل وقوع  یبرعهده دادسرا خواستفریدادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از ک اراتیو اخت فیتمام وظا شود،یم

 جرم است.

  

دادگاه  تیموضوع صالح میبه جرا یدگیرس تیقانون صالح نیحسب مقررات ا کی یفریکه دادگاه ک یدر موارد -۴۰۲ ماده

 است. یاطفال و نوجوانان الزام میبه جرا یدگیمقررات مربوط به رس تیاطفال و نوجوانان را دارد رعا

  

 رأی صدور –سوم  مبحث

  

صادر کند و به  تیقرار عدم صالح تواندینم یدگیپس از شروع به رس ،یذات تیصالح تیبا رعا کی یفریدادگاه ک -۴۰۳ ماده

 .دیرا صادر نما یمقتض یرأ دیهر حال با

  

 اتیبر شرف و وجدان و با توجه به محتو هیبا استعانت از خداوند متعال، تک یدگیدادگاه پس از اعالم ختم رس یاعضا -۴۰۴ ماده

هفته مبادرت  کیفرصت و حداکثر ظرف مدت  نیو در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اول ندینما یپرونده، مشاوره م

به عهده  یرأ یمعتبر است. انشا تیاکثر یدادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأ یاعضا نیکه ب یکنند. در صورت یم یبه صدور رأ

 شتریب یاست و سابقه قضائ تیکه جزء اکثر یصورت، عضو نینباشد که در ا تیجزء اکثر یدادگاه است، مگر آنکه و سیرئ

او و  لیوک ایدادگاه با حضور متهم  یدر همان جلسه، بالفاصله جلسه علن یکند. در صورت صدور رأ یرا انشاء م یدارد، رأ

دادگاه به متهم  سیرسا قرائت و مفاد آن توسط رئ یدادگاه با صدا یتوسط منش یو رأ لیتشک یاو و شاک ندهینما ایدادستان 

 شود. یآزاد م یمجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فور یاجرا قیتعل ایبر برائت  یشود. هرگاه رأ یم میتفه

  

 

 



  

78 
 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصالحات

 

 

 

 

 

و اعالم آن در جلسه  یدادگاه تا صدور رأ یدر همان جلسه باشد، اعضا یچنانچه نظر به صدور رأ ،یدگیپس از ختم رس -تبصره

 است. یجار زیمنصفه ن أتیه یحکم در مورد اعضا نیمتفرق شوند. ا دینبا یعلن

  

 است. دهیمقرر گرد یفریک یهادادگاه ریسا یهمان است که برا کی یفریدر دادگاه ک یدگیرس باتیترت ریسا -۴۰۵ ماده

  

 یو واخواه یابیغ رأی –پنجم  فصل

  

از جلسات  کیچیاو در ه لیوک ایدارند، هرگاه متهم  یاللهکه فقط جنبه حق یمیجرا یبه استثنا م،یدر تمام جرا -۴۰۶ ماده

چنانچه  صورت،نی. در اکندیصادر م یابیغ یرأ ،یدگینفرستاده باشد، دادگاه پس از رس هیدفاع حهیال ایدادگاه حاضر نشود 

در همان دادگاه است و پس از  یقابل واخواه ،یابالغ واقع خیروز از تار ستیظرف ب باشد،متهم  تیبر محکوم یدادگاه مبن یرأ

خارج از  میاشخاص مق یبرا یفرجام است. مهلت واخواه ای دنظریبرابر مقررات حسب مورد قابل تجد یمهلت واخواه یانقضا

 کشور، دو ماه است.

  

 یدگیموجه غائب شود، دادگاه رسبدون عذر یهنگام دادرس ایله تنفس حاضر و در فاص یدگیهرگاه متهم در جلسه رس -۱ تبصره

 است. یحضور شود،یکه صادر م یحکم صورتنی. در ادهدیرا ادامه م

  

شود، بازداشت  فیتکل نییتع ایاز او شروع  قیو چهار ساعت، بدون آنکه تحق ستیاز ب شبی متهم دادن قرار نظر تحت – تبصره

 .شودیمحکوم م یمحسوب و مرتکب به مجازات قانون یرقانونیغ

  

از متهم  قیمتهم را اثبات نکند و تحق تیپرونده، مجرم اتیدارند، هرگاه محتو یاللهکه فقط جنبه حق یمیدر جرا -۳ تبصره

 بر برائت او صادر کند. یبدون حضور متهم، رأ تواندینباشد، دادگاه م یضرور

  

واخواه،  اتیادله و دفاع یو پس از بررس کندیرا دعوت م نیطرف یدگیوقت رس نییبا تع ،یاخواهدادگاه پس از و -۴۰۷ ماده

 .ستین یدگیاز آنان مانع رس کیهر  ای نی. عدم حضور طرفدینمایاتخاذ م یمقتض میتصم
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 در دادگاه اطفال و نوجوانان یدگرسی –ششم  فصل

  

 التتشکی –اول  مبحث

  

اطفال و  یهادادگاه استیشهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ر یهاکل دادگاه سییر ای یدادگستر سییر -۴۰۸ ماده

 برعهده دارد. زینوجوانان را ن

  

که حداقل پنج سال سابقه خدمت  یقضات نیاز ب هییقوه قضا سییاطفال و نوجوانان را ر یقضات دادگاه و دادسرا -۴۰۹ ماده

 حاً یو ترج یتأهل، گذراندن دوره آموزش لیاز قب گریسن و جهات د تیامر با رعا نیا یآنان را برا یستگیدارند و شا ییقضا

 .کندیداشتن فرزند محرز بداند، انتخاب م

  

 ،یاجتماع یمددکار ،یشناسجرم ،یروانشناس ،یتیمتخصصان علوم ترب نیاطفال و نوجوانان از بمشاوران دادگاه -۴۱۰ ماده

 .شوندیکودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب م یتیو ترب یآشنا به مسائل روانشناخت انیو فرهنگ انیدانشگاه

  

 طیهر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرا یهر محل برا ییحوزه قضا سییانتخاب مشاوران، ر یبرا -۱ تبصره

آنان حداقل  نیاستان از ب یکل دادگستر سیی. رکندیم شنهادیستان پا یکل دادگستر سییماده بداند به ر نیمندرج در ا

 . انتخاب مجدد آنان بالمانع است.دینمایم بسمت منصو نیمدت دو سال به ا یچهار نفر را برا

  

 زن باشد. دیاز مشاوران با یکی حداقل متهم، بودن مؤنث درصورت – ۲ تبصره

  

 تواندیم یدادگستر سییباز بماند، ر فهیاز انجام وظ یاز جهات قانون یدادگاه اطفال و نوجوانان به جهت یهرگاه قاض -۴۱۱ ماده

طور موقت مأمور دادگاه اطفال و نوجوانان به یقاض یرا به جا طیاز قضات واجد شرا یکی ایکند  فهیاو انجام وظ یجاشخصاً به

 .دینما یدگیرس

  

 یدگیرس بترتی –دوم  مبحث

  

 لینوجوان، وک ایطفل  یسرپرست قانون ای اءیاول ن،یو به والد نییرا تع یدگیدادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رس -۴۱۲ ماده

 .کندیابالغ م یو دادستان و شاک یو
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 .شودیاو ابالغ م لیوک ایبه متهم  یباشد، وقت دادرس شتریب ایسن متهم هجده سال و  یدگیهرگاه در موقع رس -۱ تبصره

از حبس است،  ریآنها غ یکه مجازات قانون یریتعز میدر جرا نیدرجه شش، هفت و هشت و همچن یریتعز میدر جرا -۲ تبصره

 یدگیاو حاضر باشند و درخواست رس لیوک ل،یدرصورت داشتن وک نیاو و همچن یسرپرست قانون ای نیهرگاه متهم و والد

 .دینما میو اتخاذ تصم یدگیوقت، رس نییبدون تع تواندیفراهم باشد، دادگاه م زین یدگیو موجبات رس ندینما

  

که نظر آنان  یاشخاص ،یمدافع، شاک لیسرپرست طفل و نوجوان، وک ای اءیاول ن،یدر دادگاه اطفال و نوجوانان، والد -۴۱۳ ماده

در  گری. حضور اشخاص دشوندیحاضر م یستیزسازمان به یجلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماع یمقدمات قاتیدر تحق

 با موافقت دادگاه بالمانع است. یدگیجلسه رس

  

 یاز دادرس یقسمت ایقانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام  نی( ا۳۰۴( ماده)۱هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره ) -۴۱۴ ماده

 .شودیمحسوب م یدادگاه درهرصورت حضور ی. رأدیعمل آاو به ابیدر غ

  

ارش  ای هیکه مستلزم پرداخت د یمیجرا ایاست  کی یفریدادگاه ک تیبه آنها در صالح یدگیکه رس یمیدر جرا -۴۱۵ ماده

سرپرست  ای یدادگاه اطفال و نوجوانان به ول ایدرجه شش و باالتر، دادسرا و  یریتعز میکامل است و در جرا هیاز خمس د شیب

بدون اعالم عذر موجه،  لیعدم حضور وک ای لیوک نییکند. در صورت عدم تع نییتع لیاو وک یکه برا دینمایمتهم ابالغ م یقانون

نوجوان  ایطفل  یسرپرست قانون ای یدرجه هفت و هشت، ول یریتعز می. در جراشودیم نییتع لیمتهم وک یبرا ییدر مرجع قضا

 خود دفاع کند. زا تواندیم زی. نوجوان ندینما نییتع لیوک ایدفاع و  یخود از و تواندیم

  

 یطبق مقررات قانون گردد،یاز جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح م یناش انیبه دادخواست ضرر و ز -۴۱۶ ماده

 کهیمگر درصورت ست،یحضور طفل الزم ن ان،یضرر و ز یبه دعوا یدگی. در هنگام رسشودیصادر م یو حکم مقتض یدگیرس

 باشد. یضرور یرأ صدور یبرا یو حاتیتوض

  

متهم و  یسرپرست قانون ای یبه ول ه،یعلمتهم و محکوم   ،یدادگاه اطفال و نوجوانان عالوه بر شاک ماتیآراء و تصم -۴۱۷ ماده

 .شودیابالغ م زین شانیا لیبه وک لیو درصورت داشتن وک هیعلمحکوم  
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 احاله –هفتم  فصل

  

استان، حسب مورد،  کی گرید ییبه حوزه قضا ییحوزه قضا کیاحاله پرونده از  ،یفریک یدگیدر هر مرحله از رس -۴۱۸ ماده

استان به  کی ییاستان و از حوزه قضا دنظریمبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجد ییحوزه قضا سییر ایبه درخواست دادستان 

 .ردیگیکشور صورت م یعالوانید فقتهمان اشخاص و موا یبه تقاضا گریاستان د

 سییر ای یمسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظام یروهاین ییسازمان قضا تیدر صالح مجرای مورد در – تبصره

 .شودیمسلح انجام م یروهاین ییسازمان قضا سییاستان با موافقت ر ییسازمان قضا

  

 :ردیگیصورت م ریاحاله در موارد ز -۴۱۹ ماده

 اقامت داشته باشند. یگریمتهمان در حوزه دادگاه د شتریب ایمتهم  -الف

تر بتواند بودن به محل وقوع آن، آسان کیعلت نزدبه گریکه دادگاه د نحویبه باشد، دور صالح دادگاه از جرم وقوع محل – ب

 کند. یدگیموضوع رسبه

  

 شود. یخصوص یمدع ایو  یباشد که موجب عسر و حرج شاک یتیفیبه ک دنبای پرونده احاله – تبصره

  

دادستان  ای هییقوه قضا سییر شنهادیبنا به پ ،یعموم تیمنظور حفظ نظم و امنعالوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به -۴۲۰ ماده

 .شودیاحاله م گرید ییبه حوزه قضا یدگیکشور، رس یعالوانید زیکل کشور و تجو

  

 یعموم تیمنظور حفظ نظم و امنبه تواندیسازمان م نیا سییمسلح، ر یروهاین ییسازمان قضا تیدر صالح مجرای در – تبصره

 احاله کند. گرید ییمسلح، پرونده را به حوزه قضا یروهایمصالح ن تیو رعا

  

 دادرس رد –هشتم  فصل

  

 رد دادرس کنند: رادیموارد ا نیدر ا توانندیم زین یدعو نیامتناع کند و طرف یدگیاز رس دیبا ریدادرس در موارد ز -۴۲۱ ماده

معاون جرم؛ وجود داشته  ای کیشر ای یدعو نیاز طرف یکیدادرس و  نیتا درجه سوم از هر طبقه ب یسبب ای یقرابت نسب -الف

 باشد.
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 باشد. یامور همسر و ایمباشر امور دادرس  ن،یاز طرف یکی ایباشد  یدعو نیاز طرف یکیمخدوم  ای مقی دادرس، – ب

 معاون جرم باشند. ای کیشر ای یدعو نیاز طرف یکیفرزند او، وارث  ای و همسر دادرس، – پ

 بوده باشد. نیاز طرف یکیشاهد  ایکرده  یاظهارنظر ماهو یسمت ایقبالً تحت هر عنوان  یفرکی امر همان در دادرس – ت

 ای یحقوق یفرزند او، دعوا ایپدر و مادر، همسر و  ای یدعو نیاز طرف یکیفرزند او و  ایدادرس، پدر و مادر، همسر و  نبی – ث

 از دو سال نگذشته باشد. شیب ،یقطع یصدور رأ خیدر سابق مطرح بوده و از تار ایمطرح باشد  یفریک

 در موضوع مطروحه داشته باشند. یفرزند او نفع شخص ای و همسر دادرس، – ج

  

 .شودیاز جهات رد دادرس محسوب نم یانتظام تشکای – تبصره

  

به  یدگیو رس کندیامتناع م یدگیاز رس رد،ی. هرگاه دادرس آن را بپذدیعمل آبه یتا قبل از صدور رأ دیرد با رادیا -۴۲۲ ماده

به  یدگیرس یپرونده برا گر،یشعبه د ای البدلی. در صورت نبودن دادرس علشودیارجاع م گریشعبه د ایالبدل  یدادرس عل

 .شودیم فرستادهعرض هم ییمرجع قضا نیکترینزد

  

ادامه دهد.  یدگیرا صادر کند و به رس رادیرد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ا رادیهرگاه دادرس ا -۴۲۳ ماده

 .شودیم یدگیاعتراض خارج از نوبت رس نیابالغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به ا خیقرار مذکور ظرف ده روز از تار

  

 یخصوص یمدع ،یامتناع کنند. شاک یدگیدر صورت وجود جهات رد دادرس، از رس دیبا زیدادسرا ن ییمقامات قضا -۴۲۴ ماده

 ایدادستان  راد،یبه او اعالم کنند. در صورت قبول ا یبازپرس را رد و مراتب را به صورت کتب ایدادستان  توانندیم زیمتهم ن ای

محول  گریبازپرس د ایدادستان  نیحسب مورد، به جانش یدگیو رس دینمایامتناع م وضوعو مداخله در م یدگیبازپرس از رس

اعتراض به  یکه برا یدر مهلت تواندیرد م یرد، ابالغ شود. مدع یصادر و به مدع رادیقرار رد ا دیبا صورت،نیا ریو در غ شودیم

 است. یمورد قطع نیدادگاه در ا یبه جرم اعتراض کند. رأ یدگیرس یقرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برا ریسا

  

 .ستین یمقدمات قاتیمانع انجام تحق راد،ای رد قرار صدور – تبصره

رد شود و آن عضو از  رادیاز اعضاء ا یکیشود، هرگاه نسبت به  یم لیتشک یکه دادگاه با تعدد قاض یدر موارد -۴۲۵ ماده 

 رشیرد مورد پذ رادیکند. چنانچه ا یم یدگیشود و مبادرت به رس یم لیتکم گریامتناع کند، دادگاه با حضور عضو د یدگیرس

 یرا صادر م رادیقبول ا ایو قرار رد  یدگیبه اعتراض رس یدر وقت ادار رادیهمان دادگاه بدون حضور عضو مورد ا رد،یقرار نگ

وجود  رادیبه ا یدگیرس یبرا زیالبدل ن یعل ینباشند و امکان انتخاب اعضا تیدر اکثرشعبه  یاعضا ماندهیکند. هرگاه تعداد باق

درخواست رد را وارد بداند،  وانی. هرگاه شعبه ددیآ یکشور به عمل م یعال وانیدر شعبه د رادیبه ا یدگینداشته باشد، رس

 شود. یبه دادگاه هم عرض ارجاع م یدگیپرونده جهت رس
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 آراء به اعتراض –چهارم  بخش

  

 اتکلی –اول  فصل

  

است،  یفریک یرقطعیغ یآرا هیاز کل دنظریبه درخواست تجد یدگیرس یاستان مرجع صالح برا دنظریدادگاه تجد -۴۲۶ ماده

دادگاه  نیشود. ا یم لیاستان در مرکز هر استان تشک دنظریکشور باشد. دادگاه تجد یعال وانید تیکه در صالح یجز در موارد

 دارند. تیرسم زیکشور با دو عضو ن یعال وانیو شعب د دنظریو دو مستشار است، دادگاه تجد سیرئ یدارا

  

استان همان  دنظریحسب مورد در دادگاه تجد شود،یمحسوب م یکه قطع ریجز در موارد ز یفریک یهادادگاه یآرا -۴۲۷ ماده

 کشور قابل فرجام است: یعالوانیدر د ایو  دنظریقابل تجد ییحوزه قضا

 درجه هشت باشد. یریتعز میجرا -الف

 کامل باشد. هیدهم د کیجمع آنها کمتر از  ای زانیم کهیارش، درصورت ای هیمستلزم پرداخت د میجرا -ب

  

 است. هیاول یهمان مجازات قانون دنظر،یتجد تیقابل اریحبس، مع نیگزیجا یهادر مورد مجازات -۱ تبصره

  

صدور حکم است. قرار  قیاناطه و تعو ب،یتعق یمنع و موقوف یقرارها ایبرائت،  ت،یاعم از محکوم دنظر،یآراء قابل تجد -۲ تبصره

قابل  ،یراجع به اصل دعو یحکم است که رأ نیمشمول ا یدرصورت ،یدنظرخواهیتجد ای یرد درخواست واخواه

 باشد. یدنظرخواهیتجد

  

درجه سه و باالتر  ریتعز ایقطع عضو، حبس ابد و  ات،یآنها سلب ح یکه مجازات قانون یائمصادره درباره جر یآرا -۴۲۸ ماده

صادره درباره جرائم  یاز آن است و آرا شیب ایکامل  هیآنها نصف د هید زانیکه م یجسمان تیتمام هیعل یعمد اتیاست و جنا

 کشور است. یعال وانیدر د یقابل فرجام خواه ،یو مطبوعات یاسیس

  

( ۱۶۱) کمیو شصت و  کصدیکشور به شرح مقرر در اصل  یعال وانید ینظارت فیوظا ریماده مانع از انجام سا نیا یاجرا -تبصره

 باشد. ینم یقانون اساس

  

 یهااز جنبه یکیاست، هرگاه  انیضرر و ز ایارش  ه،یبه پرداخت د تیدادگاه توأم با محکوم یکه رأ یدر موارد -۴۲۹ ماده

 فرجام است. ای دنظریبه تبع آن، حسب مورد قابل تجد زین یرأ گرید یهافرجام باشد، جنبه ای دنظریمزبور قابل تجد
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 ای دنظریخود را ساقط کنند، تجد یخواهفرجام ای دنظریحق تجد یبا توافق کتب یدعو نیطرف کهیدر صورت -۴۳۰ ماده

 .ستیمسموع ن ،یصادرکننده رأ یقاض ایدادگاه  تیآنان جز در خصوص صالح یخواهفرجام

  

خارج  میاشخاص مق یروز و برا ستیب رانیا میاشخاص مق یو فرجام برا دنظریدادخواست تجد ایمهلت درخواست  -۴۳۱ ماده

 است. یمهلت واخواه یانقضا ای یابالغ رأ خیاز کشور دو ماه از تار

  

عنوان کند،  یکننده عذر موجهشود و درخواست میخارج از مهلت مقرر تقد فرجام، ای دنظریتجد یهرگاه تقاضا -۴۳۲ ماده

 ریدرخواست و در غ یو در صورت موجه شناختن آن، قرار قبول دینمایم یدگیابتدا به عذر او رس یدادگاه صادرکننده رأ

 قانون مقرر شده است. نی( ا۱۷۸موجه همان است که در ماده ) ذر. جهات عکندیقرار رد آن را صادر م صورتنیا

  

 فرجام دارند: ای دنظریحق درخواست تجد ریاشخاص ز -۴۳۳ ماده

 او یقانون ندهینما ای لیوک ه،علیمحکوم   – الف

 آنان یقانون ندهینما ای لیوک ایو  یخصوص یمدع ای شاکی – ب

 عدم تناسب مجازات ایبا قانون و  یدادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأ -پ

  

 است: ریبه شرح ز یدنظرخواهیجهات تجد -۴۳۴ ماده

 دادگاه یمدارک استناد ایعدم اعتبار ادله  یادعا -الف

 با قانون یمخالف بودن رأ یادعا -ب

 جهات رد دادرس ازیکیوجود  ای یدادگاه صادرکننده رأ تیعدم صالح یادعا -پ

 یعدم توجه دادگاه به ادله ابراز یادعا -ت

  

به آن هم  گر،یدر صورت وجود جهت د د،یعمل آماده به نیاز جهات مذکور در ا یکیبه استناد  یدنظرخواهتجدی اگر – تبصره

 .شودیم یدگیرس

  

واقع و  یفرجام خواه ای یدنظرخواهیکشور فقط نسبت به آنچه مورد تجد یعالوانیاستان و د دنظریدادگاه تجد -۴۳۵ ماده

 .کندیم یگدیصادر شده است، رس ینسبت به آن رأ
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 یدادرس نهیو پرداخت هز یبا درخواست کتب یرأ یفریراجع به جنبه ک نیطرف یفرجام خواه ای یخواهدنظریتجد -۴۳۶ ماده

مطابق قانون  یدادرس نهیدادخواست و پرداخت هز میاز جرم، مستلزم تقد یناش انیو نسبت به ضرر و ز ردیگیمقرر صورت م

 است. یمدن یدادرس نییآ

  

صورت توأمان، از جرم به یناش انیو ضرر و ز یفریک تینسبت به محکوم هیعلمحکوم   یخواهفرجام ای یدنظرخواهتجدی – تبصره

 .ستین یمدن یدادرسنییآ فاتیتشر تیو رعا یدر امر حقوق یدادرس نهیمستلزم پرداخت هز

  

از جرم شود،  یناش انیضرر و ز یدعوا یدادرس نهیاعسار از پرداخت هز یخواه، مدعفرجام ای دنظرخواهیهرگاه تجد -۴۳۷ ماده

 .کندیم یدگیادعاء خارج از نوبت رس نیبه ا نینخست یدادگاه صادرکننده رأ

  

فرجام  ای دنظریمرحله تجد یدادرس نهیباشد، حسب مورد از پرداخت هز یخواه زندانفرجام ای دنظرخواهیهرگاه تجد -۴۳۸ ماده

 .گرددیاست، معاف م یکه به موجب آن زندان یدر امر

  

 یدادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأ ایحسب مورد، درخواست  دیخواه بافرجام ای دنظرخواهیتجد -۴۳۹ ماده

مشتمل بر نام  یدیبالفاصله آن را ثبت کند و رس دیزندان با ایکند. دفتر دادگاه  میدفتر زندان تسل ایو  دنظریتجد ای نینخست

را در  خیبدهد و همان شماره و تار کنندهمیو شماره ثبت به تقد میتسل خیاو، تار یخواه و طرف دعوافرجام ای دنظرخواهیتجد

. دفتر شودیمحسوب م یخواهفرجام ای دنظریتجد خیمزبور تار خیو فرجام درج کند. تار دنظریدرخواست تجد ایدادخواست 

 یا فرجام، بالفاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی دنظریتجد یزندان مکلف است پس از ثبت تقاضا ای استان دنظریدادگاه تجد

 ارسال کند. نینخست

  

 ن،ینخست یدفتر دادگاه صادرکننده رأ رد،یدر مهلت مقرر صورت گ یخواهفرجام ای یخواهدنظریتجد کهصورتی در – تبصره

 .کندیکشور ارسال م یعالوانید ایاستان  دنظریپس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجد ایبالفاصله 

  

دفتر دادگاه  ریباشد، مد یقانون طیاز شرا یکیفاقد  یخواه فرجام ای یدنظرخواهیدادخواست تجد ایهرگاه درخواست  -۴۴۰ ماده

 خیتا ظرف ده روز از تار کندیدهنده اعالم و اخطار م دادخواست ای کننده را به درخواستآن صیظرف دو روز، نقا ن،ینخست

دادخواست  ایکه درخواست  یو در صورت ردیمذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگ صیابالغ، نقا

را  یتا قرار مقتض رساندیدادگاه م سییدفتر، پرونده را به نظر ر ریشود، مد میتقد یفرجام خارج از مهلت قانون ای دنظریتجد

 کشور است. یعالوانید ای واستان  دنظریقرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجد نیصادر کند. ا
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فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده  ای دنظریدادخواست تجد ایخواه درخواست فرجام ای دنظرخواهیهرگاه تجد -۴۴۱ ماده

 دنظری. چنانچه پرونده به مرجع تجدکندیفرجام را صادر م ای دنظریابطال دادخواست تجد ایقرار رد درخواست  ن،ینخست یرأ

 ایاستان  دنظریفرجام توسط دادگاه تجد ای دنظریابطال دادخواست تجد ای درخواستفرجام ارسال شده باشد، قرار رد  ای

 .ستین رفتهیفرجام مجدد، پذ ای دنظریدادخواست تجد ای. در هر حال، درخواست شودیکشور صادر م یعالوانید

  

 هیعلنکرده باشد، محکوم   دنظریکه دادستان از حکم صادره درخواست تجد یدر صورت یریتعز یهاتیدر تمام محکوم -۴۴۲ ماده

 ایخود را اسقاط  یدنظرخواهیبا رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجد یدنظرخواهیمهلت تجد انیاز پا شیپ تواندیم

العاده با حضور دادستان دادگاه در وقت فوق صورت،نیمجازات کند. در ا فیتخف یاو تقاض دیرا مسترد نما دنظریدرخواست تجد

 است. یحکم دادگاه قطع نی. اکندیشده را کسر م نییچهارم مجازات تع کیو تا  یدگیبه موضوع رس

  

 است. یقطع شود،یصادر م دنظریکه در مرحله تجد ییآرا -۴۴۳ ماده

  

 دنظریاز دادگاه تجد یااطفال و نوجوانان، شعبهدادگاه ماتیاز آراء و تصم دنظریبه درخواست تجد یدگیمرجع رس -۴۴۴ ماده

از آراء و  یخواه. مرجع فرجامگرددیم نییتع هییقوه قضا سییقانون و با ابالغ ر نیمقرر در ا طیاستان است که مطابق با شرا

 کشور است. یعالوانیاطفال و نوجوانان، د میبه جرا یدگیرس ژهیو کی یفریدادگاه ک ماتیتصم

  

 است. یدنظرخواهیموارد قابل تجد یآراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمام -۴۴۵ ماده

  

دفتر  ایبه دفتر دادگاه صادرکننده حکم  توانیدادگاه اطفال و نوجوانان را م ماتیاز آراء و تصم دنظریدرخواست تجد -۴۴۶ ماده

 تیبه دفتر کانون اصالح و ترب شودیم ینگهدار تینوجوان در کانون اصالح و ترب ایچنانچه طفل  ایاستان  دنظریدادگاه تجد

 نمود. میتسل

  

 یسرپرست قانون ای یول ایتوسط نوجوان  تواندیدادگاه اطفال و نوجوانان م ماتیاز آراء و تصم دنظریدرخواست تجد -۴۴۷ ماده

درخواست  تواندیدادگاه را مخالف قانون بداند م ماتیهرگاه آراء و تصم زی. دادستان ندیعمل آآنان به لیوک اینوجوان و  ایطفل 

و  بیتعق قیتعل ای یموقوف ایقرار منع  ایبرائت  ای انیفقط از حکم مربوط به ضرر و ز تواندیم یوصخص ی. مدعدینما دنظریتجد

 کند. یدنظرخواهیکردن پرونده تجد یگانیقرار با ای
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 استان دنظریدادگاه تجد یدگیرس تیفکی –دوم  فصل

  

 تیو رعا انهیواحد را سیدر صورت تأس ایدر دفتر کل  بیاستان به ترت دنظریها پس از وصول به دادگاه تجد پرونده -۴۴۸ ماده

 یکل دادگستر سییر لهیوسشعب دادگاه، به بیترت تیو با رعا شودیواحد ثبت م نیدر ا یکیالکترون یمقررات راجع به دادرس

در  یاانهیسامانه را قیوصول از طر بیتخصص شعب و ترت تیبا رعا یشعب به انتخاب و یؤسااز ر یکی ایمعاون او و  ایاستان 

 .شودیدارند، ارجاع م یاانهیکه سامانه را ییقضا یها حوزه

  

خارج از  یدگیبه موجب قانون، رس کهیمگر در موارد کند،یم یدگینوبت رسها بهوصول پرونده بیدادگاه به ترت -۴۴۹ ماده

 باشد. ینوبت ضرور

  

و  فرخواستیشود، با درخواست دادستان صادرکننده ک یشدن احساسات عموم دارحهیکه موجب جر یمجرای به – تبصره

 .شودیم یدگیاستان، خارج از نوبت رس دنظریموافقت دادگاه تجد

  

دادگاه  یاز اعضا یکیبه نوبت به  ایو  کندیم هیو گزارش جامع آن را ته یرا بررس یارجاع یهاشعبه، پرونده سییر -۴۵۰ ماده

 یدنظرخواهیکامل در خصوص تجد یآن و بررس انیعضو، گزارش پرونده را که متضمن جر نی. ادهدیاستان ارجاع م دنظریتجد

و سپس دادگاه به  شودیگزارش در پرونده درج م نی. خالصه اکندیدادگاه قرائت م سهو در جل هیآن است، ته یو جهات قانون

 :دینمایم میاتخاذ تصم ریشرح ز

دادگاه  ای فرخواستیصادرکننده ک یو پرونده را نزد دادسرا کندیناقص باشد، قرار رفع نقص صادر م قاتیتحق کهیدر صورت -الف

 دنظریدادگاه تجد ایآن را بدون اظهار نظر اعاده کند و نظر استان،  دیتا پس از انجام دستور دادگاه تجد فرستدیم یصادرکننده رأ

 .دینما قاتیانجام تحق بهخود مبادرت  تواندیم

نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را  یضرور گریاقدامات د ای قاتیصادره از نوع قرار باشد و تحق یهرگاه رأ -ب

به نقض داشته باشد،  دهیعق دنظریو چنانچه به هر علت دادگاه تجد شودیو پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده م دییتأ

 کند. یدگیو آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رس شودیصادرکننده قرار اعاده م هبه دادگا یدگیرس یپرونده برا

را نقض و پرونده را  یاستان، رأ دنظریندارد صادر شود، دادگاه تجد یمحل ای یذات تیکه صالح یتوسط دادگاه یهرگاه رأ -پ

 .کندیاعالم م یبه مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأ

 ایو  یبه لحاظ شمول عفو عموم ایبه اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده  هیعلکه محکوم   یاگر عمل -ت

 .کندیصادر م یمقتض ینباشد، رأ بیمتهم قابل تعق یجهات قانون ریسا
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 یرعمدیحدود، قصاص و جرائم غ یفوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات ها یاز موارد مذکور در بندها ریدر غ -ث

درجه شش و هفت  یریدرجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعز یریجرائم تعز ایو  هیاز نصف د شیمستوجب ب

 ،یدگیوقت رس نییبا صدور دستور تع دنظریدادگاه تجد اقتضاء،جرائم در صورت  ریبه حبس و در سا تیدر صورت محکوم

کنند.  یمعرف لیوک ایتوانند شخصاً حاضر شوند  یم نیکند. طرف یاست احضار م یرا که حضورشان ضرور یو اشخاص نیطرف

 .ستین یدگیمانع از رس لیوک یعدم معرف ایدر هر حال عدم حضور 

  

با حضور  یدگیاست، رس نیوقت و احضار طرف نییاستان، مستلزم تع دنظریدر دادگاه تجد یدگیکه رس یدر موارد -۴۵۱ ماده

 :شودیانجام م ریز بیقانون به ترت نی( ا۳۰۰ماده ) تیو با رعا یو ارانیداد ایاز معاونان  یکی ایدادستان شهرستان مرکز استان 

 دادگاه یاز اعضا یکیو اقدامات انجام شده توسط  قاتیقرائت گزارش پرونده و تحق -الف

 آنان اتیمستشار و استماع دفاع ای سییتوسط ر نیاز طرف قیطرح سؤاالت الزم و تحق -ب

 لزوم صورت در مطلعان و شهود از اطالع کسب – پ

 آنان یوکال ایمتهم  اتیدفاع نیو آخر یخصوص یمدع ای یاو و استماع اظهارات شاک ندهینما ایدادستان  دهیاظهار عق -ت

  

 .شودیاز مستشاران شعبه اجراء م یکیاو توسط  نییبا تع ایدادگاه  سییتوسط ر یمحل قیمحل و تحق نهیقرار معا -۴۵۲ ماده

قرار را از دادگاه محل  یاجرا تواندیاستان م دنظریمرکز استان باشد، دادگاه تجد ییقرار، خارج از حوزه قضا یچنانچه محل اجرا

به دادگاه  ییقضا ابتین یباشد، با اعطا یگریاستان د ییقرار در حوزه قضا یکه محل اجرایمربوط درخواست کند و درصورت

 .دیقرار نما یمحل، درخواست اجرا نینخست

  

 ایاست الزم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان  یرا که زندان ینظر استان، حضور شخص دیهرگاه دادگاه تجد -۴۵۳ ماده

که  ییبا کسب موافقت مرجع قضا تواندیباشد، دادگاه م یگریبازداشتگاه در محل د ای. چنانچه زندان کندیبازداشتگاه صادر م

محل دادگاه  کیدر زندان نزد یدگیرس انیبه طور موقت تا پا یدستور دهد که متهم زندان ،است یزندان یر ونظ متهم تحت

 شود. ینگهدار

  

نظر استان مطابق قواعد و مقررات  دیدر دادگاه تجد باتیترت ریو سا یبه ادله، صدور رأ یدگیاحضار، جلب، رس -۴۵۴ ماده

 است. نیمرحله نخست

  

 :کندیم میاتخاذ تصم ریبه شرح ز یو اعالم ختم دادرس یدگیجلسه رس لیاستان پس از تشک دنظریدادگاه تجد -۴۵۵ ماده

و پرونده را به  دییرا تأ یمطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأ یدنظرخواهیمورد تجد یهرگاه رأ -الف

 .کندیاعاده م یدادگاه صادرکننده رأ
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 یبرائت متهم را احراز کند، رأ ل،یاستان، به هر دل دنظریدادگاه تجد اینباشد  بیقابل تعق قانونی جهات به متهم هرگاه – ب

نکرده باشد و چنانچه  دنظریدرخواست تجد هیعلهرچند محکوم   کند،یصادر م یمقتض یرا نقض و رأ دنظرخواستهیتجد

 .شودیآزاد م یفور هباشد، به دستور دادگا یزندان هیعلمحکوم  

آن را نقض و در  ،یو مستند قانون یدهد با استدالل و ذکر مبان صیرا مخالف قانون تشخ دنظرخواستهیتجد رأی چنانچه – پ

 .کندیم یرأ یانشا ت،یماه

  

باشد که  تیاز اهم یامذکور به درجه فاتیمگر آنکه تشر ست،ین یموجب نقض رأ ،یدادرس فاتیتشر ترعای عدم – تبصره

 شود. یرأ یاعتباریموجب ب

  

 انیبا جرم و ضرر و ز نیقرار تأم ایأخذ نشده باشد  نینظر شود و از متهم تأم دیصادره درخواست تجد یهرگاه از رأ -۴۵۶ ماده

 یمدع ای یبه درخواست دادستان، شاک اینظر استان در صورت اقتضاء رأساً  دیمتناسب نباشد، دادگاه تجد یخصوص یمدع

 است. یقطع میتصم نیکند و ایمتناسب أخذ م نیمتهم، تأم ایو  یخصوص

  

عمل با قانون،  قیمجازات، تطب زانینوع و م نییتع ای نیمشخصات طرف نییاز نظر تع دنظرخواستهیتجد یاگر رأ -۴۵۷ ماده

 دنظریلطمه وارد نسازد، دادگاه تجد ،یباشد که به اساس رأ یآن، متضمن اشتباه رینظ یموارد ایخسارت و  ایبه احتساب محکوم  

 .دهدیم نیو تذکر الزم را به دادگاه نخست کندیم دییرا اصالح و آن را تأ یاستان، رأ

  

را  نظرخواستهدیمقرر در حکم تجد یتیو ترب ینیاقدامات تأم ای یریمجازات تعز تواندیاستان نم دنظریدادگاه تجد -۴۵۸ ماده

باشد که قانون  یزانیکمتر از حداقل م ،یبرخالف جهات قانون نیکه مجازات مقرر در حکم نخست یکند، مگر در موارد دیتشد

استان با  دنظریموارد، دادگاه تجد نیدادستان قرار گرفته باشد. در ا ایو  یشاک یخواهدنظریامر مورد تجد نیمقرر داشته و ا

 .کندیکه قانون مقرر داشته است، اقدام م یحداقل مجازات نییحکم، نسبت به تع حیتصح

  

به  تواندیاساس حکم م دییمجازات بداند، ضمن تأ فیرا مستحق تخف هیعلاستان، محکوم   دنظریهرگاه دادگاه تجد -۴۵۹ ماده

 نکرده باشد. دنظریتجد یتقاضا هیعلدهد، هرچند محکوم   فینحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخف

  

فرصت  نیدر همان جلسه و در صورت عدم امکان در اول ،یدگیاستان مکلف است پس از ختم رس دنظریدادگاه تجد -۴۶۰ ماده

 تا درجه چهار است. یانتظام تیدر مهلت مقرر موجب محکوم یکند. تخلف از صدور رأ یرأ یهفته، انشا کیو حداکثر ظرف 
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از مراحل  کی چیاو در ه لیوک ایمتهم باشد و متهم و  تیاستان بر محکوم دنظریدادگاه تجد یکه رأ یدر موارد -۴۶۱ ماده

 ستیاستان ظرف ب دنظریدادگاه تجد یهم نداده باشد، رأ هیاعتراض ای هیدفاع حهیحاضر نبوده و ال دنظریو تجد نینخست یدادرس

مرحله صادر  نیکه در ا ییدر همان دادگاه است. رأ یدگیو رس یاو، قابل واخواه لیکو ایبه متهم  یروز پس از ابالغ واقع

 است. یقطع شود،یم

  

 کشور یعالوانید یدگیرس تیفکی –سوم  فصل

  

در  یخواهو مرجع فرجام شودیم لیو دو مستشار تشک سییکشور در تهران مستقر است و شعب آن از ر یعالوانید -۴۶۲ ماده

 قانون است. نی( ا۴۲۸موضوع ماده ) میجرا

  

 .رندیرا برعهده گ سیرئ ایمستشار  فیتوانند وظا یکشور به تعداد الزم، عضو معاون دارد که م یعال وانید -۴۶۳ ماده

 است: ریبه قرار ز یخواهجهات فرجام -۴۶۴ ماده

 او یمتهم و مجازات قانون ریمربوط به تقص نیقوان تیعدم رعا ادعای – الف

 دادگاه یرأ یاعتباریمنجر به ب تیاز اهم یابا درجه یاصول دادرس تیعدم رعا ادعای – ب

 پرونده در موجود مدارک با مستندات انطباق عدم – پ

  

مقررات راجع به  تیواحد با رعا نیدر ا انهیواحد را سیدر صورت تأس ایوصول، در دفتر کل  بیها به ترتپرونده -۴۶۵ ماده

به انتخاب  وانیشعب د یاز رؤسا یکیآنان، توسط  ابیمعاون او و در غ ای وانیدسییو توسط ر شودیثبت م یکیالکترون یدادرس

 .شودیارجاع م وانیاز شعب د یکیوصول، به  بیتخصص شعب و ترت تیبا رعا یاانهیرا امانهس قیکشور و از طر یعالوانید سییر

  

خارج  یدگیکه به موجب قانون، رس یمگر در موارد کنند،یم یدگیها رسکشور به نوبت به پرونده یعالوانیشعب د -۴۶۶ ماده

شود و  یشدن احساسات عموم دارحهیکشور موجب جر یعالوانید سییر صیکه به تشخ یمیدر جرا ایاز نوبت مقرر باشد 

 خارج از نوبت ضرورت داشته باشد. یدگیرس

  

 یاز اعضا یکیبه نوبت به  ایو  کندیم میو گزارش جامع آنها را تنظ یرا خود بررس یارجاع یهاپرونده شعبه،سییر -۴۶۷ ماده

 یخواهکامل درباره فرجام یآن و بررس انیگزارش پرونده را که متضمن جر ز،ی. عضو ممدهدیارجاع م زیشعبه به عنوان عضو مم

 .کندیم میشعبه تسل سییو به ر هیآن است به صورت مستدل ته یو جهات قانون
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اند، تخلف از که در آن پرونده دخالت داشته یاز قضات کیگزارش از هر  میتنظ نیدر ح زیعضو مم ای سریی هرگاه – تبصره

اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدالل در گزارش خود  ایو  ییقضا یمبان تیعدم رعا ای ،یمواد قانون

 .گرددیقضات ارسال م یدادستان انتظام یگزارش برا نیاز ا یوشتشعبه، رون سیی. به دستور رشودیمتذکر م

  

مگر آنکه شعبه  شود،یآنان انجام م یوکال ای یدعو نیکشور بدون احضار طرف یعالوانیدر د یفرجام یدگیرس -۴۶۸ ماده

 .ستین میو اتخاذ تصم یدگیدر رس ریکننده حضور آنان را الزم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخ یدگیرس

  

آنان،  یوکال ای نیو طرف کندیرا که الزم است قرائت م یگزارش پرونده و مفاد اوراق ز،یعضو مم ،یدگیدر موقع رس -۴۶۹ ماده

با حضور در  یو ندهینما ایدادستان کل  نیطالب خود را اظهار دارند. همچنشعبه، م سییبا اجازه ر توانندیدر صورت حضور، م

. کندیخواسته، نظر خود را اعالم مفرجام ایعنه معترض   یابرام رأ اینسبت به نقض  توبشعبه به طور مستدل، مستند و مک

 ندهینما ایدرج نظر دادستان کل کشور پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با  اتیشعبه با توجه به محتو یسپس اعضا

 :کنندیم میاتخاذ تصم ریدر متن دادنامه، به شرح ز یو

 .ندینمایاعاده م یمطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأ یاگر رأ -الف

نشده و آن  یقانون فاتیتشر تیرعا ایصادر شده باشد  نیبدون توجه به ادله و مدافعات طرف ایمخالف قانون،  رأی هرگاه – ب

اقدام  ریرا نقض و به شرح ز یکشور، رأ یعالوانیشود، شعبه د یرأ یاعتباریباشد که موجب ب تیاز اهم یابه درجه فاتیتشر

 :کندیم

 ایو  یبه لحاظ شمول عفو عموم ایبه اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده  هیعلکه محکوم   یاگر عمل -۱

 .شودیصادره نقض بال ارجاع م ینباشد، رأ بیمتهم قابل تعق یجهات قانون ریسا

د به مجد یدگیرس ینقض شده است، برا قاتیباشد که به علت ناقص بودن تحق یحکم ایصادره از نوع قرار و  یاگر رأ -۲

 .شودیارجاع م یدادگاه صادرکننده رأ

 دهد،یم صیکشور، صالح تشخ یعالوانیکه د یدادگاه نقض شود، پرونده به مرجع یذات تیبه علت عدم صالح یاگر رأ -۳

 است. یدگیو مرجع مذکور مکلف به رس شودیارسال م

 .شودیعرض ارجاع مپرونده به دادگاه هم ،یموارد، پس از نقض رأ ریدر سا -۴

  

 قاتیمکلف است تمام موارد نقص تحق کند،ینقض م قاتیرا به علت نقص تحق یکشور رأ یعالوانیکه د مواردی در – تبصره

 ذکر کند. لیرا به تفص

 :کندیاقدام م ریکشور به شرح ز یعالوانیدر د یپس از نقض رأ یدگیمرجع رس -۴۷۰ ماده 

کشور را انجام دهد و سپس مبادرت  یعالوانیموردنظر د قاتیتحق دیبا قات،یبه علت ناقص بودن تحق یدر صورت نقض رأ -الف

 کند. یبه صدور رأ
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 یو انشا یدگیرس ت،یو در ماه دیکشور متابعت نما یعالوانیاز نظر د دیبا ،یماهو یدگرسی ضرورت و قرار نقض صورت در – ب

 صدور قرار حادث شود. یبرا یاحکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه

حکم مورد  نیاصرار کند. چنانچه ا یدادگاه قبل یبر مفاد رأ تواندیموارد مذکور، دادگاه م رغی در حکم نقض صورت در – پ

 ریو در غ کندیحکم را ابرام م رد،یاستدالل دادگاه را بپذ ،یکشور پس از بررس یعالوانیواقع شود و شعبه د یفرجام خواه

 یرأ رد،یقرار گ دییمورد تأ ی. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأشودیمطرح م یفریک بشع یعموم أتیپرونده در ه صورت،نیا

دادگاه ارجاع  گریکند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه د دییکشور را تأ یعالوانینظر شعبه د کهیو درصورت شودیابرام م

فرجام  رقابلیو غ یحکم قطع نی. اکندیکشور، حکم صادر م یعالوانید یعموم أتی. دادگاه مزبور بر اساس استدالل هشودیم

نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه  یدگیقابل رس قاتیپرونده را به علت نقص تحق یعموم أتیکه ه یاست. در صورت

 کند. ی( اقدام م۴۶۹( بند )ب( ماده )۲مطابق قسمت ) وانی. شعبه ددینما یه مکشور اعاد یعال وانید

  

با  ،یو امور حسب یفریک ،یها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقدادگاه ایکشور  یعالوانیهرگاه از شعب مختلف د -۴۷۱ ماده

که آگاه شوند،  قیدادستان کل کشور، به هر طر ایکشور  یعالوانید سییصادر شود، ر یآراء مختلف ن،یاستنباط متفاوت از قوان

 یعالوانیاز قضات شعب د کیدرخواست کنند. هر  هیوحدت رو جادیکشور را به منظور ا یعالوانید یعموم أتیمکلفند نظر ه

دادستان کل  ایکشور  یعالوانید سییر قیاز طر لیبا ذکر دل توانندیم زین یدادگستر یوکال ایها دادستان ایها دادگاه ایکشور 

معاون  ای یعالوانید سییر استیکشور به ر یعالوانید یعموم أتیرا درباره موضوع درخواست کنند. ه یعموم أتیکشور، نظر ه

 لیمعاون تمام شعب تشک یاو و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضا ندهینما ایو با حضور دادستان کل کشور  یو

 یعالوانیشعب د یبرادر موارد مشابه  تیاکثر یکنند. رأ میو نسبت به آن اتخاذ تصم یوضوع مورد اختالف را بررستا م شودیم

 است. اثریشده ب یقطع یاالتباع است؛ اما نسبت به رأالزم رآنیو غ ییمراجع، اعم از قضا ریها و ساکشور و دادگاه

 یکشور، عمل انتساب یعالوانید یعمومأتیه هیوحدت رو یدر حال اجراء باشد و مطابق رأ ایاجراء نشده  ،یرأ کهیدرصورت

است  ینسبت به آراء مذکور قابل تسر یعموم أتیه یباشد، رأ هیعلمساعد به حال محکوم   یبه جهات یرأ ایجرم شناخته نشود 

 .شودیم عمل یو مطابق مقررات قانون مجازات اسالم

  

 یبه آراء اصرار یدگیرس ایو  ییقضا هیوحدت رو جادیمنظور اکشور به یعالوانید یعموم أتیکه ه یموارد هیدر کل -۴۷۲ ماده

دادستان  م،یباشد. قبل از اتخاذ تصم یو ندهینما ایبا حضور دادستان کل  دیبا گردد،یم لیتشک یقانون فیوظا ریانجام سا ایو 

 .کندیماظهارنظر  یو ندهینما ایکل 

  

که مطابق ماده  یمؤخر هیوحدت رو یرأ ایکشور، فقط به موجب قانون  یعالوانید یعموم أتیه هیآراء وحدت رو -۴۷۳ ماده

 است. رییقابل تغ شود،یقانون صادر م نی( ا۴۷۱)
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 دادرسی اعاده –چهارم  فصل

  

 ایها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده دادگاه یقطع تیدر مورد احکام محکوم یدرخواست اعاده دادرس -۴۷۴ ماده

 :شودیم رفتهیپذ رینشده باشد در موارد ز

 محرز گردد. یمحکوم شود و سپس زنده بودن و یبه اتهام قتل شخص یکس -الف

آن قائل  یمرتکب برا کیاز  شیباشد که نتوان ب یاگونهمحکوم شوند و ارتکاب آن جرم به یچند نفر به اتهام ارتکاب جرم -ب

 شد.

به علت انتساب همان  ییاز مرجع قضا یبه موجب حکم زین یگریمحکوم شود و فرد د یبه علت انتساب جرم شخصی – پ

 از آنان احراز گردد. یکی یگناهیکه از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، ب یجرم محکوم شده باشد، به طور

 صادر شود. یاوتبه اتهام واحد، احکام متف یدرباره شخص -ت

 حکم بوده است. یشهادت خالف واقع گواهان، مبنا ای یدر دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعل -ث

 هیعلمحکوم   یگناهیارائه شود که موجب اثبات ب یدیادله جد ایظاهر  ایحادث و  یدیواقعه جد ،قطعی حکم صدور از پس – ج

 باشد. یو ریعدم تقص ای

 باشد. یاز مجازات مقرر قانون شیمجازات مورد حکم ب ایجرم نباشد و  یعمل ارتکاب -چ

  

 دارند: یحق درخواست اعاده دادرس ریاشخاص ز -۴۷۵ ماده

 او یو وص یهمسر و وراث قانون ه،یعلمحکوم   بتیغ ایاو و در صورت فوت  یقانون ندهینما ای لیوک ای هیعلمحکوم   -الف

 دادستان کل کشور -ب

 حکم یمجردادستان  -پ

  

مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با  نی. اشودیم میکشور تسل یعالوانیبه د یدرخواست اعاده دادرس -۴۷۶ ماده

عرض دادگاه صادرکننده مجدد را به دادگاه هم یدگیرس ،یاعاده دادرس زیقانون، با تجو نی( ا۴۷۴از موارد موضوع ماده ) یکی

 .دینمایصادر م ین صورت قرار رد اعاده دادرسیا ریو در غ دهدیارجاع م ،یحکم قطع

  

دهد، با  صیتشخ نیّرا خالف شرع ب ییاز مراجع قضا کیصادره از هر یقطع یرأ هییقوه قضا سییر کهیدر صورت -۴۷۷ ماده

 صیامر تخص نیا یبرا هییقوه قضا سییخاص که توسط ر یکشور ارسال تا در شعب یعالوانیپرونده را به د ،یاعاده دادرس زیتجو

را نقض و  یقبل یقطع یاعالم شده، رأ نیّ بر خالف شرع ب اًیّ. شعب خاص مذکور مبندیصادر نما یقطع یو رأ یدگیرس ابدییم

 .ندینمایصادر م یمقتض یو رأ آورندیعمل مبه یو ماهو یمجدد اعم از شکل یدگیرس
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 یروهاین ییکشور، سازمان قضا یعالوانید ی( شامل احکام و قرارهایفریو ک ی)اعم از حقوق ییمراجع قضا یآراء قطع -۱ تبصره

 .باشندیحل اختالف م یدادسراها و شوراها ،یو بدو دنظریتجد یهامسلح، دادگاه

  

قوه  سییها، اگر توسط رموقت دادگاه یدستورها زیو ن یاعاده دادرس زیکشور در باب تجو یعالوانیآراء شعب د -۲ تبصره

 ماده خواهد بود. نیداده شود، مشمول احکام ا صیتشخ نیّخالف شرع ب هییقضا

  

کل  سییر ایمسلح و  یروهاین ییسازمان قضا سییکشور، دادستان کل کشور، ر یعالوانید سییکه ر یدرصورت -۳ تبصره

 توانندیدهند، م صیتشخ نیّرا خالف شرع ب یفریک ای یاعم از حقوق یقطع یخود، رأ یقانون فیاستان در انجام وظا یدادگستر

قابل اعمال است؛  بارکی یتبصره فقط برا نی. مفاد اندینما یاعاده دادرس زیدرخواست تجو هییقوه قضا سییبا ذکر مستندات از ر

 باشد. یگریآن به جهت د نیّخالف شرع ب نکهیمگر ا

  

شده  رفتهیپذ ی( اعاده دادرس۴۷۷طبق ماده) ایباشد  یاعاده دادرس زیبر تجو یکشور مبن یعالوانید یهرگاه رأ -۴۷۸ ماده

 ایشده باشد  یمنتف نیتأم ایأخذ نشده و  نیو چنانچه از متهم تأم افتدیم قیحکم تا صدور حکم مجدد به تعو یباشد اجرا

 .دینمایالزم را أخذ م نیتأم کند،یم یدگیرس به موضوع یاعاده دادرس زیکه پس از تجو یمتناسب نباشد، دادگاه

  

قلع و قمع بنا باشد،  ای یبدن یهامجازات ریسا ای اتیکه مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب ح صورتی در – تبصره

 .دهدیحکم را م یدرباره تقاضا، دستور توقف اجرا میقبل از اتخاذ تصم یاعاده دادرس یکشور با وصول تقاضا یعالوانیشعبه د

 یفور ،یباشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اول یکه اقامه شده قو یاهرگاه ادله د،یپس از شروع به محاکمه جد -۴۷۹ ماده

 .ردیگیقانون انجام م نیمطابق مواد ا یو دادرس شودیصادر م

  

را  یدهد، حکم مورد اعاده دادرس صیرا وارد تشخ یدرخواست اعاده دادرس ،یماهو یدگیهرگاه دادگاه پس از رس -۴۸۰ ماده

از حکم باشد، فقط همان قسمت  یراجع به قسمت یکه درخواست اعاده دادرس ی. در صورتکندیصادر م ینقض و حکم مقتض

 تابع مقررات مربوط است. یخواهفرجام ای دنظریتجد ثی. حکم دادگاه از حشودیاصالح م اینقض 

  

 صیتشخ حیرا که صح کیهر  ،یدو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرس رتیمغا ،یاده دادرساگر جهت اع -۴۸۱ ماده

 یدگیدهد پس از نقض آنها وفق مقررات رس صیتشخ حیرصحیرا غ یو چنانچه هر دو رأ کندیرا نقض م گرید یو رأ دییدهد، تأ

 .کندیم

. مگر شودینم رفتهیاز همان جهت پذ یاعاده دادرس گرید شود،یصادر م یکه پس از اعاده دادرس ینسبت به حکم -۴۸۲ ماده 

 یاز جهت قبل ریغ یگریبه جهات د یصادره با مسلمات فقه یرأ رتی( بوده و مغا۴۷۷ماده ) قیاز مصاد یاعاده دادرس کهنیا

 صادر شده باشد. یبا مسلمات فقه ریمغا یقبل یمجدداً همانند رأ دیجد یرأ ایباشد و 
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خود صرفنظر کند،  تیشدن حکم از شکا یگذشت، پس از قطع رقابلیغ میدر جرا یخصوص یمدع ای یهرگاه شاک -۴۸۳ ماده

صورت،  نیشود. در ا دنظریمجازات او تجد زانیدرخواست کند در م ،یاز دادگاه صادرکننده حکم قطع تواندیم هیعلمحکوم  

قانون،  نی( ا۳۰۰مقررات ماده ) تیاو با رعا ندهینما ایبا حضور دادستان  و دهالعادر وقت فوق هیعلدادگاه به درخواست محکوم  

 هعلیتر به حال محکوم که مناسب یبه مجازات ای دهدیم فیو مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخف کندیم یدگیرس

 است. یقطع یرأ نی. اکندیم لیباشد، تبد

  

 یتیو ترب ینیو اقدامات تأم یفریاحکام ک اجرای –پنجم  بخش

  

 اتکلی –اول  فصل

  

 یدر مناطق یو نظارت و استیتحت ر «یفریاحکام ک یمعاونت اجرا»برعهده دادستان است و یفریاحکام ک یاجرا -۴۸۴ ماده

 است. فهیوظ نیدار ادادسرا عهده دهد،یم صیتشخ هییقوه قضا سییکه ر

  

 احکام باشد. یاجرا یبرا یتخصص یواحدها ایواحد  یدر صورت ضرورت دارا تواندیم ،یفریاحکام ک یمعاونت اجرا -۱ تبصره

  

 یفریمؤسسات ک ایها و در زندان هییقوه قضا سییر بیبا تصو تواندیاز آن م یواحد ای یفریاحکام ک یمعاونت اجرا -۲ تبصره

 نیاالجراء شدن االزم خیاست که ظرف شش ماه از تار یانامهنییآنها به موجب آ فیوظا یاستقرار و اجرا وهیمستقر شود. ش

 بیو به تصو شودیم هیکشور ته یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان سییر یکاربا هم یدادگستر ریقانون توسط وز

 .رسدیم هییقوه قضا سییر

  

 است. البدلیبا دادرس عل یو ابیدادگاه و در غ سییبه عهده ر یفریاحکام ک یبخش، اجرا ییدر حوزه قضا -۳ تبصره

  

مأمور اجراء و مأمور  ،یمددکار اجتماع ،یفریاحکام ک یاجرا یبه تعداد الزم قاض یفریاحکام ک یمعاونت اجرا -۴۸۵ ماده

 دارد. اریدر اخت یمراقبت

  

 داشته باشد. ییحداقل سه سال سابقه خدمت قضا دیبا یفریاحکام ک یاجرا قاضی – تبصره

  

را در  «یاجتماع یمددکار»تحت عنوان  یمناسب التیتشک ،یمددکاران اجتماع فیمنظور انجام وظابه هییقوه قضا -۴۸۶ ماده

 .دینمایم جادیهر شهرستان ا ییحوزه قضا
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 ،یشناسجامعه ،یروانشناس ،یتیعلوم ترب ،یاجتماع یمددکار یهارشته النیالتحصفارغ نیاز ب یمددکاران اجتماع -۴۸۷ ماده

 .شوندیوحقوق استخدام م یشناسجرم

  

 است. یاجتماع یرشته مددکار النیالتحصبا فارغ تیمذکور، اولو هایرشته در – تبصره

  

 :شودیم لیتشک ریز فیانجام وظا یبرا یو عفو و بخشودگ یفریواحد سجل ک ،یفریاحکام ک یدر هر معاونت اجرا -۴۸۸ ماده

 یو محکومان فرار یو متوار بیمجرمان خطرناک، متهمان تحت تعق یبانک اطالعات جادیا -الف

 ریو اثر انگشت و تصو قیبا ثبت و درج مشخصات دق یفریمؤثر ک یهاتیدر محکوم هیعلمحکوم   یفریبرگ سجل ک میتنظ -ب

 یکیبه صورت الکترون یو

 مجازات محکومان طبق مقررات فیتخف ایعفو  شنهادیپ زیو ن هیعلثبت و ارسال درخواست عفو محکوم   -پ

  

 یکیشبکه الکترون یاندازو راه لیتشک یاطالعات و چگونگ نیبه ا یمشخصات، امکان دسترس نیا میثبت و تنظ بیترت -۱ تبصره

االجراء الزم خیماه از تاراست که ظرف شش یانامهنییو به موجب آ یکیالکترون یمقررات راجع به دادرس تیبا رعا یفریسجل ک

و به  شودیم هیکشور ته یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان سییر یبا همکار یتردادگس ریقانون توسط وز نیشدن ا

 .رسدیم هییقضاقوه سییر بیتصو

  

صورت  یتیو امن یاطالعات یو نهادها یانتظام یروین یماده با همکار نی)الف( و )ب( ا یاقدامات موضوع بندها -۲ تبصره

 .ردیگیم

  

 عبارت است از: یفریاحکام ک یاجرا یقاض فیوظا -۴۸۹ ماده

 آنها یاجرا وهیو نظارت بر ش یفریک یاالجرااحکام الزم یصدور دستور اجرا -الف

 انیها در امور راجع به زنداننظارت بر زندان -ب

 و مقررات نیمشروط مطابق قوان یعفو و آزاد طیواجد شرا انینظر درباره زنداناعالم -پ

 و مقررات نیبه محکومان براساس قوان یمرخص اعطای – ت

افراد محکوم  ریالعالج و ساصعب یجسم یهایماریو ب یروان یهایماریبه ب انیدرباره محکومان سالمند، مبتال متصمی اتخاذ – ث

 بر اساس ضوابط و مقررات یآنها در مراکز درمان یبرا یصدور اجازه بستر لیاز قب ژه،یبه مراقبت و توجه و ازمندین

 یفریاحکام ک یاجرا یبر عهده قاض ایها وضع شده مجازات یاجرا یو مقررات برا نیکه به موجب قوان یفیوظا ریسا یاجرا -ج

 ناظر زندان قرار گرفته است. ای
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 :شودیاشته مپس از ابالغ به موقع اجراء گذ ریدر موارد ز یفریآراء ک -۴۹۰ ماده

 .کندیصادر م نیکه دادگاه نخست یقطع یرأ -الف

 ای دنظریدرخواست تجد ایفرجام نشده باشد  ای دنظریدرخواست تجد ای ینسبت به آن واخواه یکه در مهلت قانون ییرأ -ب

 فرجام آن رد شده باشد.

 صادر کرده باشد. نینخست یپس از نقض رأ ای دییآن را تأ دنظریکه مرجع تجد ییرأ -پ

 باشد. دهیمرجع فرجام رس دییکه به تأ ییرأ -ت

  

االجراء نداند، مراتب را با اطالع دادستان به الزم یصادره را از لحاظ قانون یرأ ،یفریاحکام ک یاجرا یهرگاه قاض -۴۹۱ ماده

 .کندیدادگاه اقدام م میاعالم و مطابق تصم یقطع یدادگاه صادرکننده رأ

  

درخواست  ایاز آنان اعتراض و  یدرخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعض ،یهرگاه رأ -۴۹۲ ماده

 االجراء است.الزم هیفرجام در مورد بق ای دنظریتجد ایفرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و  ای دنظریتجد

  

 یالزم االجرا یهاقسمت ریسا یمانع از اجرا ،یقسمت از رأ کیرباره فرجام د ای دنظریدرخواست تجد ایاعتراض و  -۴۹۳ ماده

 .ستیآن ن

  

مگر در  شود،یوجه متوقف نم چیو به ه شودیشروع م یفریاحکام ک یاجرا یبا دستور قاض یرأ یاجرا اتیعمل -۴۹۴ ماده

 .دیکه قانون مقرر نما یموارد

  

 یکه طبق قانون، اجرا یو در موارد شودیاجراء م یفریاحکام ک یاجرا یبه دستور و تحت نظارت قاض یفریآراء ک -۴۹۵ ماده

که شمول قانون  ییو سازمانها و نهادها یردولتیغ یعموم یو نهادها یدولت یهاها، مؤسسات و شرکتتوسط وزارتخانه دیبا یرأ

الزم،  ماتیضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعل ،یفریاحکام ک یاجرا یقاض د،یبه عمل آ ستنام ا حیتصر ایبر آنان مستلزم ذکر 

 اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد. یبرچگونگ

  

 یهاها، مؤسسات و شرکتمقامات و مستخدمان وزارتخانه ،یو نظام یانتظام یروهاین ،یتمام ضابطان دادگستر -۴۹۶ ماده

نام است، در حدود  حیتصر ایقانون بر آنان مستلزم ذکر  که شمول ییها و نهادهاو سازمان یردولتیغ یعموم یو نهادها یدولت

کنند. متخلف  تیآن است رعا یکه مرتبط با اجرا یرأ یرا در مقام اجرا یفریک کاماح یاجرا یخود مکلفند دستور قاض فیوظا

 .شودیمحکوم م زین یبه مجازات مقرر قانون ،یو ادار یانتظام بیماده، عالوه بر تعق نیاز مقررات ا

 

 



  

98 
 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصالحات

 

 

 

 

 

 تیبا رعا یرأ یاست، اما رفع اشکاالت مربوط به اجرا یقطع یبا دادگاه صادرکننده رأ یرفع ابهام و اجمال از رأ -۴۹۷ ماده 

 .شودینظر او اجراء م ریز یاست که رأ یفریاحکام ک یاجرا یبا قاض ،یو قانون یشرع نیمواز

  

اجراء،  وهیش نییو درصورت عدم تع شودیاجراء م بیگردد، به همان ترت نییدر دادنامه تع یرأ یاجرا وهیهرگاه ش -۴۹۸ ماده

 .کندیرا اجراء م یرأ ،یمطابق مقررات قانون یفریاحکام ک یاجرا یقاض

  

بزه  یبه لحاظ آثار و تبعات اجتماع کهیدر صورت ای یمجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانون یعلن یاجرا -۴۹۹ ماده

مجازات  یعلن یدادستان اجرا شنهادیبه پ ایدادگاه خود  گران،ید ایاو  یتجر میوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بنح ،یارتکاب

 کند. حیتصر یمجازات را در رأ یلنع یدهد و اجرا صیتشخ یرا ضرور

  

تا  شودیاخطار م گذارقهیوث ای لیو در صورت عدم حضور، به کف شودیاحضار م یرأ یاجرا یبرا هیعلمحکوم   -۵۰۰ ماده

به طور همزمان دستور جلب  تواندیم یفریاحکام ک یاجرا یصورت، قاض نیکند. در ا میتسل یرأ یاجرا یرا برا هیعلمحکوم  

 را صادر کند. هیعلمحکوم  

  

در پرونده،  لیبا ذکر دل تواندیم یفریاحکام ک یاجرا یباشد، قاض هیعلشدن محکوم   یمخف ایفرار  میکه ب درصورتی – تبصره

 را صادر کند. هیعلاز ابتداء دستور جلب محکوم  

  

 :افتدیم قیاحکام به تعو یاجرا یو دستور قاض صیبه تشخ ریمجازات در موارد ز یاجرا -۵۰۱ ماده

 بارداری دوران – الف

 حداکثر تا شش ماه مانزای از پس – ب

 یطفل به سن دو سالگ دنیحداکثر تا رس یردهشی دوران – پ

 استحاضه ای ضیح امیمجازات شالق در ا اجرای – ت

  

در  ریتأخ ایو  یماریب دیمجازات موجب تشد یمبتال باشد و اجرا یروان ای یجسم یماریبه ب هیعلهرگاه محکوم   -۵۰۲ ماده

. اندازدیم قیمجازات را به تعو یاجرا ،یتا زمان بهبود یقانون یبا کسب نظر پزشک یفریاحکام ک یاجرا یشود، قاض یو یبهبود

و مانع  هیعلمحکوم   یماریپس از احراز ب ،یفریاحکام ک یاجرا ینباشد، قاض ماریب یبهبودبه  یدیام یریتعز میچنانچه در جرا

و مجازات  یماریبا در نظر گرفتن نوع ب گریبه مجازات مناسب د لیتبد یپرونده را برا ل،یاعمال مجازات، با ذکر دل یبودن آن برا

 .کندیارسال م یقطع یبه مرجع صادرکننده رأ

احکام  یاجرا یداشته باشد، قاض تیمجازات فور یاجرا قیحادث شود و تعو یماریمجازات، ب یاجرا نحی هرگاه – تبصره 

 .کندیماده اقدام م نیآن، طبق مقررات ا یضمن صدور دستور توقف اجرا ،یفریک
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حکم به  یمبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرا ،یپس از صدور حکم قطع ،یریتعز میدر جرا هیعلهرگاه محکوم   -۵۰۳ ماده

 .شودیوصول م هیعلکه از اموال محکوم   یمال یهامگر در مورد مجازات افتد؛یم قیتعو

  

 یبرد، در صورت جنون تا بهبود یس به سر مدر حب ینقد یکه به علت عدم پرداخت جزا یکس ای حبس به محکوم – تبصره

 .شودیمحاسبه م یو تیجزء مدت محکوم امیا نی. اشودیم ینگهدار یگریمکان مناسب د ای یروان مارستانیدر ب

  

 یبه مقام رهبر شنهادیپ یبرا هیعلمجازات محکوم   فیتخف ایبا عفو  هییقوه قضا سییمجازات حبس، هرگاه ر ریدر غ -۵۰۴ ماده

 .شودیحکم متوقف م یحکم دهد، اجرا یموافقت کند و دستور توقف اجرا

  

اجراء صادر  یقرار موقوف یفریاحکام ک یاجرا یقاض شود،یموقوف م یرأ یکه مطابق مقررات، اجرا یدر موارد -۵۰۵ ماده

 .کندیم

  

 لهیکه وس یو اموال اءیاحکام ضبط اش یو اجرا یخصوص یمدع ای یمجازات در حقوق شاک یموقوف شدن اجرا -۵۰۶ ماده

مجازات،  یعلت موقوف شدن اجرا نکهینخواهد داشت، مگر ا یریشده است، تأث لیاز ارتکاب جرم تحص ایارتکاب جرم بوده و 

 باشد. ینسخ مجازات قانون

  

 نیدر پرونده فاقد قرار تأم هیعلبه دفعات باشد و محکوم   هیعلبه محکوم   یمجازات مستلزم دسترس یچنانچه اجرا -۵۰۷ ماده

 .کندیمتناسب صادر م نیمطابق مقررات، قرار تأم یفریاحکام ک یاجرا یقرار صادره متناسب نباشد، قاض ایبوده و 

  

 رییتغ ن،یقرار تأم لیبر تبد یمبن گذارقهیوث ای لیکف ه،یعلدرباره درخواست محکوم   یفریاحکام ک یاجرا یقاض -۵۰۸ ماده

 .ردیگیم میتصم قه،یوث ینیگزیجا ایو  گذارقهیوث ای لیکف

  

از کشور باشد،  یفرار و مینشود و ب هیعلبه محکوم   یبه دسترس یمنته یفریاحکام ک یاجرا یهرگاه اقدامات قاض -۵۰۹ ماده

نسبت  هیعلمحکوم   یریدستگ ایاعالم کند؛ اما به محض حضور  یدستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانون تواندیم

 .کندیدستور اقدام م نیبه لغو ا

  

است و اعمال مقررات تعدد،  یگرید یقطع یهاتیمحکوم یدارا هیعلهرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم   -۵۱۰ ماده

 :کندیاقدام م ریبه شرح ز یفریاحکام ک یاجرا یمجازات قابل اجراء مؤثر است، قاض زانیدر م
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ها ها پروندهدادگاه یشده باشند، در صورت تساو یقطع یخواه دنظریبه لحاظ عدم تجد ایصادر  یطور قطعاگر احکام به -الف

تا پس از نقض تمام  کند،یباالتر ارسال م تیصالح یبه دادگاه دارا صورتنیا ریحکم و در غ نیرا به دادگاه صادرکننده آخر

 جرم، حکم واحد صادر شود. مقررات مربوط به تعدد تیاحکام، با رعا

تا پس از  کندیدادگاه ارسال م نیها را به ااستان صادر شده باشد، پرونده دنظریاز احکام در دادگاه تجد یکیاگر حداقل  -ب

 دنظریمقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجد تینقض تمام احکام با رعا

 دارد. یدگیرس تیخواسته صالح دنظریحکم تجد نیآخر کنندهصادر شده باشد، شعبه صادر استان

احکام  ایقرار گرفته باشد  دییکشور مورد تأ یعالوانیاز احکام در د یکیکه حداقل  یدر صورت نیموارد و همچن ریدر سا -پ

ها را به متفاوت صادر شده باشد، پرونده یذات تیبا صالح یهادر دادگاه ایمختلف  یهااستان ییقضا یهامتعدد در حوزه

 )ب( اقدام شود. ای)الف(  یتا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندها کندیکشور ارسال م یعالوانید

  

 تیو ماه طیو بدون ورود در شرا یدگیبه موضوع، رس نطرفی حضور بدون العادهفوق وقت در دادگاه فوق، موارد در – تبصره

 .کندیمقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر م تیبا رعا تیمحکوم

  

داشته است که در اعمال مقررات  یگرید یقطع یهاتیمحکوم هیعلحکم معلوم شود محکوم   یهرگاه هنگام اجرا -۵۱۱ ماده

 صورت،نی. در اکندیارسال م یپرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطع ،یفریاحکام ک یاجرا یتکرار جرم مؤثر است، قاض

 .دینمایدانست، مطابق مقررات اقدام م رزسابق را مح یهاتیچنانچه دادگاه، محکوم

  

سابق  یهاتیتا چنانچه محکوم شودیشده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال م دییکشور تأ یعالواندی در حکم هرگاه – تبصره

 م به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند.را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حک

  

از دادگاه  ،یابالغ رأ خیماه از تارحداکثر ظرف شش تواندیبرائت حاصل کند، م ،یکه به موجب حکم قطع یشخص -۵۱۲ ماده

 یهااز روزنامه یکیدر  هییکه حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضا دیدرخواست نما نیصادر کننده حکم نخست

 منتشر شود. راالنتشاریکث

  

 مجازات حبس اجرای –دوم  فصل

  

و مرجع صادرکننده  یبازداشت قبل امیا ت،یمحکوم زانیاشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، م -۵۱۳ ماده

آن استان، حسب مورد، به  ییحوزه قضا نیترکینزد ای ییبه زندان همان حوزه قضا فریتحمل ک یحکم در برگه مخصوص، برا

 .شوندیم یاعزام و معرف ،یمراقبت نیمواز تیمرد و با رعا ایهمراه مأمور بدرقه زن و 
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از جمله کانون اصالح  یتیو ترب ینیو اشتغال و مراکز اقدامات تأم یآموزمراکز حرفه باز،مهیها به زندان بسته، نزندان -۱ تبصره

 .شودیم میاطفال ونوجوانان تقس یبرا تیو ترب

  

 نهیشیپ ت،یشده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکوم حیدر حکم دادگاه تصر ایکه در قانون  یبه جز موارد -۲ تبصره

 .شوندیم یفوق نگهدار یهااز بخش یکیاحکام در  یاجرا یقاض دییو تأ یبندطبقه یشورا میبر اساس تصم تشان،یو شخص

  

تحمل ادامه  یمحل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برا کهیدرصورت -۳ تبصره

 یقاض صیصورت با تشخ نیامر موجب مفسده باشد که در ا نیا نکهیمگر ا شود؛یحبس به زندان محل اقامت خود منتقل م

 هییانتقال از محل اعتبارات قوه قضا نهی. هزشودیاقامت خود منتقل م لزندان به مح نیترکیبه نزد یقطع یصادرکننده رأ

 .شودیپرداخت م

  

ها نظر سازمان زندان ریها و زمتهمان در بازداشتگاه یمکان ممنوع است. نگهدار کیمحکومان و متهمان در  ینگهدار -۵۱۴ ماده

 .ردیگیکشور صورت م یتیو ترب ینیو اقدامات تأم

  

الزم االجراء، حبس شود.  یبه موجب حکم قطع هیعل که محکوم   شودیشروع م یحبس از روز یفرهایمدت تمام ک -۵۱۵ ماده

بازداشت شده  اینظر  که در همان پرونده مطرح بوده تحت یاتهامات ایاز صدور حکم به علت اتهام  شیپ هیعل چنانچه محکوم  

 .شودیسر مک اوحبس  زانیاز م یباشد، مدت بازداشت قبل

  

 کیبازداشت،  امیوچهار ساعت باشد، در احتساب ا ستیبازداشت شدن متهم کمتر از ب ای نظر تحت زمان مدت اگر – تبصره

 .شودیروز محاسبه م

  

( ۵۱۵موضوع ماده ) یبازداشت قبل امیا ،ینقد یحبس، شالق و جزا نیگزیجا یهابه مجازات تیدر مورد محکوم -۵۱۶ ماده

 :شودیمحاسبه م ریبه شرح ز

و پنج روز از دوره مراقبت کسر  یساعت خدمات عموم روزانه، هشت ینقد یروز جزا کی ،یهر روز بازداشت قبل یبه ازا -الف

 .شودیم

 .شودیسه ضربه از شالق کسر م ،یهر روز بازداشت قبل یبه ازا یریبه شالق به عنوان مجازات تعز تیدر مورد محکوم -ب

 .شودیاقدام م یمال یهاتیمحکوم یمطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرا ،ینقد یبه جزا تیمحکومدر مورد  -پ
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به احتساب  یفریاحکام ک یاجرا یرا محاسبه نکرده باشد، قاض یبازداشت قبل امیصادرکننده حکم، ا یچنانچه قاض -۵۱۷ ماده

 .کندیموضوع مواد فوق اقدام م یهاحسب مالک ام،یا نیا

  

صادر کند که  یاوقت پرونده محکوم به حبس را به گونه نییمکلف است دستور تع یفریاحکام ک یاجرا یقاض -۵۱۸ ماده

دستور  ه،یعلاتمام مدت حبس محکوم   خیتار نییتا با تع ردیاز اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گ شیحداقل ده روز پ

مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه  زیزندان ن سییاعالم کند. ر انبه زند صادر و ادشدهی خیرا در تار یو یآزاد

 یاقدامات را بالفاصله به قاض جهیو نت دیاقدام نما یزندان یآزاد یبرا یدر بازداشت نباشد، فور یگریبه اتهام د هیعلمحکوم  

 اعالم کند. یفریاحکام ک یاجرا

  

عالوه  یفریاحکام ک یاجرا یگردد، قاض یاز مدت مقرر در رأ شیماده منجر به حبس ب نیکه تخلف از ا صورتی در – تبصره

 هیعلبه محکوم   یقانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضاف نی( ا۲۵۵( و )۱۴تا درجه چهار، طبق مواد ) یانتظام تیبر محکوم

 است.

  

را  یبازگشت و زیو ن گرید ییقضا یهاحوزه ایندان به ز یاعزام زندان ایزندان مکلف است هرگونه انتقال  سییر -۵۱۹ ماده

 و با ذکر ادله و سوابق اطالع دهد. یمربوط به طور کتب ییمرجع قضا ای یفریاحکام ک یاجرا یبالفاصله و حسب مورد، به قاض

  

و کسب  یتیو ترب یاصالح یهاضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه تیدر صورت رعا توانندیمحکومان م -۵۲۰ ماده

فوت  ایحاد  یماریبرخوردار شوند. در موارد ب یمناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخص نیالزم پس از سپردن تأم ازاتیامت

دادستان حداکثر تا  صیبه تشخ تواندیم یازدواج فرزندان، زندان ایهمسر و  ای لاز طبقه او کیدرجه  یو سبب یبستگان نسب

 یچگونگ ،یتیو ترب یاصالح یهااز برنامه کیهر  ازیماده و امت نیمقررات موضوع ا نیی. تعدیاستفاده نما یپنج روز از مرخص

خواهد بود که ظرف سه ماه  یانامهنییآ موجبهبه آنان ب یمرخص یشده و نحوه اعطا نییتع طیبا شرا انیزندان تیانطباق وضع

 .رسدیم هییقوه قضا سییر بیو به تصو هیکشور ته یتیو ترب ینیو اقدامات تأمها قانون توسط سازمان زندان نیا بیتصو خیاز تار

  

اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران،  ن،یماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأم نیدر موارد شمول قسمت دوم ا -۱ تبصره

 روز در ماه و به مدت ده ساعت بالمانع است. کی

 زیتنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جا یشده به مرخصاعزام متهمان بازداشت -۲ تبصره

 است.

 یمرخص یاحکام، اعطا یاجرا یقاض ایدادستان  صیاست و بنا به تشخ یخصوص یشاک یدارا یکه زندان یدر موارد -۳ تبصره

 مناسب،  نیماده پس از سپردن تأم نیمذکور در ا یعالوه بر مرخص تواندیم یندانمؤثر باشد، ز یشاک تیدر جلب رضا تواندیم
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 یکه محکوم بتواند بخش ی. در صورتدیاستفاده نما یمدت هفت روز از مرخص هو حداکثر ب گرینوبت د کیدر طول مدت حبس 

 .شودیم دیبه مدت هفت روز تمد گرید بارکی یفقط برا یمرخص نیاو را جلب کند، ا تیرضا ایرا پرداخت  یاز خسارت شاک

 زانیسوم از م کیپس از تحمل  شوند،یمجازات نم یاجرا قیکه به موجب قانون مشمول مقررات تعل یمحکومان -۴ تبصره 

 یدر هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخص توانندیدادستان م صیمندرج در صدر ماده و به تشخ طیشرا تیمجازات با رعا

 برخوردار شوند.

قانون، حداکثر دو بار  نیشده در ا نییعالوه بر سقف تع یو مذهب یمل یهابه مناسبت تواندیم هییقوه قضا سییر -۵ تبصره 

 اعطاء کند. یمرخص ط،یواجد شرا انیدر سال به زندان

 یهاماده و تبصره نیول مقررات اطور دائم در زندان باشد از شمبه یبه موجب مقررات شرع دیکه شخص با یموارد -۶ تبصره 

 آن خارج است.

  

 افتنی انیمجازات انفصال موقت از زمان پا یمجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرا کهیدر صورت -۵۲۱ ماده

 .شودیمجازات حبس شروع م

 زانیاز خدمت معلق شده است، از م یبه موجب الزامات قانون یاز صدور حکم قطع شیپ هیعلکه محکوم  زمانی مدت – تبصره 

 .شودیبه انفصال موقت کسر م یو تیمحکوم

  

مدت زمان مورد  ،یفریاحکام ک یاجرا یباشد، قاض یمحکوم به حبس در خارج از زندان ضرور یکه مداوا یدرصورت -۵۲۲ ماده

و  اندازدیم قیحبس را به تعو یمتناسب، اجرا نیو با أخذ تأم کندیم نییتع یقانون یمداوا را با توجه به نظر پزشک یبرا ازین

و مدت معالجه جزء  ردیگیتحت نظر ضابطان صورت م مارستانیدر ب یمعالجه و ندهد،متناسب  نیتأم هیعلهرگاه محکوم  

 .شودیمحسوب م یو تیمحکوم

 .شودیاجراء م زین برند،یکه در حبس به سر م یافراد ریسا یمداوا یماده از جهت اعزام برا نای مفاد – تبصره 

  

شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت  دیتبع ایکه محکوم به حبس  یاز مادر دیاطفال تا سن دو سال تمام را نبا -۵۲۳ ماده

 اینها و آ یوص ای یبه جد پدر بیبه ترت یو تیعدم صالح ایصورت کودک به پدر و در صورت فقدان  نیطفل اقتضاء کند. در ا

 .شودیسپرده م صالحیآنان، به مؤسسات ذ تیعدم صالح ایفقدان  تمراتب ارث و درصور تیبا رعا یو کانینزد

  

 یانضباط یشورا یتناسب از سو تیبا رعا ریز هاتیاز تنب یکی ،یتوسط زندان یدر صورت ارتکاب تخلف انضباط -۵۲۴ ماده

 :شودیاحکام اجراء م یاجرا یقاض دییو پس از تأ نییتع
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 بازمهین ایو اشتغال به زندان بسته  یآموزانتقال از مراکز حرفه -الف

 از مالقات حداکثر تا سه نوبت تیمحروم -ب

 ماهحداکثر تا سه یاز مرخص تیمحروم -پ

 ماهمشروط حداکثر تا شش یعفو و آزاد شنهادیاز پ تیمحروم -ت

  

قانون توسط  نیاطفال و نوجوانان موضوع ا تیو ترب ینگهدار یهستند که برا یاماکن ت،یاصالح و ترب یهاکانون -۵۲۵ ماده

 هییقوه قضا سییر صیو ضرورت با تشخ ازیها و به تناسب نکشور، در مراکز استان یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان

 .شوندیم جادیا ایو  دانشده جادیمناطق کشور ا ریدر سا

  

 شرفتیو پ تیو ترب میو طرز تعل انیمددجو ییقضا تیوضع یبررس یقضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برا -۵۲۶ ماده

 یامر مانع اجرا نیعمل آورند. ابه دیحوزه محل خدمت خود بازد تیبار از کانون اصالح و ترب کیآنان، حداقل هر ماه  یاخالق

 .ستیدادستان ن یقانون فیوظا

  

 گرینوجوانان د ایموجب فساد اخالق اطفال و  ،ینوجوان ایکانون، رفتار و اخالق طفل  رانیهرگاه حسب گزارش مد -۵۲۷ ماده

در  یگرینوجوان مذکور در محل د ایطفل  ،یدادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور و یگردد، درصورت احراز موضوع توسط قاض

 .شودیبازگردانده م یاخالق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبل الحو پس از اص شودیم یهمان قسمت نگهدار

  

 یهاآنان، برنامه یآموزمحکومان و متهمان، اشتغال و حرفه یبندو طبقه یمربوط به نحوه نگهدار ییاجرا نامهنییآ -۵۲۸ ماده

اطفال و نوجوانان در آنجا،  تیاصالح و ترب تیفیو ک تیترباصالح و  یهانحوه اداره کانون ان،ینحوه مالقات زندان ،یبازپرور

مجازات حبس ظرف  یها و نحوه اجراکانون نیا ییو امور اجرا میجنس، سن، نوع جرا ثیاز ح ناطفال و نوجوانا یبندطبقه

 یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان یبا همکار یقانون توسط وزارت دادگستر نیاالجراء شدن االزم خیشش ماه از تار

 .رسدیم هییقوه قضا سییر بیتصوو به شودیم هیکشور ته

  

 یمال یهاتیمحکوم اجرای –سوم  فصل

  

 لهیوسبه یمحکوم گردد و آن را نپردازد، اموال و ینقد یدادگاه به پرداخت جزا یهرکس به موجب حکم قطع -۵۲۹ ماده

حکم اقدام  یاز محل فروش آنها نسبت به اجرا نید اتیمقررات راجع به مستثن تیو با رعا فیتوق ،ییحکم، شناسا یمرجع اجرا

 یاز حقوق طبق قانون اجرا یبخش فیبا توق تواندیحکم م یآن، مرجع اجرا ییعدم شناسا ای. در صورت فقدان مال شودیم

 عمل آورد. در صورت به یاقدام مقتض ینقد یوصول جزا یبرا هیعلکوم  مح یدرآمدها ریاز سا یبخش ایتمام  ایو  یاحکام مدن
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 شودینظر آن اجراء م ریز ین که رأیبه پرداخت اقساط، دادگاه نخست یو احراز قدرت و هیعلاز جانب محکوم  طیتقس یتقاضا

 .دینما طیمناسب امر به تقس نیبا أخذ تضم تواندیم

عمل  ریز بیحبس به ترت نیگزیجا یهامقررات مربوط به مجازات تیحکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعا یاجرا هرگاه

 :شودیم

 .شودیم لیتبد گانیرا یانجام خدمات عموم ساعتکیبه  الیر هزاریهر س ال،یر ونیلیتا پانزده م ینقد یدر جزا -الف

 الیهزار ر صدیماده، هر س نیبند )الف( ا یاجرا طیدرصورت عدم شرا نیهمچن ال،یر ونیلیپانزده م یباال ینقد یدر جزا -ب

 .شودیم لیروز حبس تبد کیبه 

اتهامات مطرح در پرونده  ایاتهام  لیبه دل ،ینقد یبه جزا یقطع تیقبل از صدور حکم محکوم هیعلچنانچه محکوم   -۱ تبصره 

از مجازات  روزکی الیهزار ر صدیهر س یرا در ازا یبازداشت قبل امیمجازات، ا نییدر بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تع

 .کندیکسر م شدهنییتع

خود اقدام  تیو در صورت عدم رعا ندیحکم، مراقبت نما یمراتب فوق را به هنگام اجرا تیاحکام موظفند رعا یاجرا قضات

 کنند.

 یبخش اجراء نشده آن از اموال یمابه ازا یفایمانع است گریآن به مجازات د لیتبد ای ینقد یجزا طیصدور حکم تقس -۲ تبصره 

 .ستین د،یآیبه دست م هیعلکه بعداً از محکوم  

حاضر  ینقد یپرداخت جزا یبرا یفریاحکام ک یاجرا یقاض هیابالغ احضار خیظرف ده روز از تار هیعلهرگاه محکوم   -۳ تبصره 

 یفریاحکام ک یاجرا یمعاف کند. دفتر قاض ینقد ی( جزا%۲۰) درصدستیاو را از پرداخت ب تواندیاحکام م یاجرا یشود، قاض

 کند. دیتبصره را ق نیموضوع ا تیمعاف هیعلمحکوم   هیمکلف است در برگه احضار

  

حکم از دادگاه  تیقبل از قطع تواندیم هیعلمحکوم   ،یدر مرحله بدو ینقد یاشخاص به جزا تیدر صورت محکوم -۵۳۰ ماده

 .ستین یدنظرخواهیتجدکند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق طیتقس یصادرکننده تقاضا

 به صورت مستقل مطرح شود. دیدر هر مورد با ینقد یجزا طیتقس دعوای – تبصره 

  

درحبس باشد  ینقد یاز بابت مجازات بدل از جزا طیبر تقس یمبن نیدر زمان صدور حکم نخست هیعلهرگاه محکوم   -۵۳۱ ماده

مانع  طیصادره درباره تقس یاز رأ یخواهدنظریتجد تی. در هر صورت، قابلشودیآزاد م یدادگاه صادرکننده رأ لهیوسبالفاصله به

 .ستیط نیبر تقس ریدا یبدو یرأ یاز اجرا

  

با اعالم  ه،یعلمحکوم   یموقع اقساط از سوم پرداخت بهو عد ینقد یجزا طیبر تقس یدر صورت صدور حکم مبن -۵۳۲ ماده

 یمقتض یحکم اقدام قانون یاجرا یو برا شودیلغو م یدادگاه صادرکننده حکم قطع لهیوسبه طیاحکام، حکم تقس یاجرا یقاض

 .ردیگیانجام م
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ماه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه هیعلمحکوم   ،یدر صورت حصول تمکن مال ط،یپس از صدور حکم تقس -۵۳۳ ماده

احکام، دادگاه  یاجرا یصورت با اعالم قاض نیا ریبه اقدام شود. در غتا نسبت به وصول محکوم   دیحکم اعالم نما یمجر یبه قاض

 .دینمایاقدام م طیتقسنسبت به لغو حکم  یصادرکننده حکم قطع

 یاجرا یاز آن اقدام کند، قاض یبخش ایبه پرداخت تمام  ه،یپرداخت د یاز اتمام مهلت قانون شیپ هیعلهرگاه محکوم   -۵۳۴ ماده 

 .کندیله اعالم ممراتب را به محکوم   رش،یضمن پذ یفریاحکام ک

 ایاعسار و  یتقاضا رشیمحض مانع از پذ یشبه عمد و خطا میجرا هیپرداخت د یشده برا ینیبشیپ هایمهلت – تبصره

 .تسین طیتقس

  

له مطابق مقررات مربوط، محکوم   یاحکام در صورت تقاضا یاجرا یفوت کند، قاض هیهرگاه محکوم به پرداخت د -۵۳۵ ماده

 .کندیم فاءیاست هیعلرا از ماترک محکوم   هید

  

 یاجرا یقاض هیاخطار خیماه از تارپس از شش یچنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و و -۵۳۶ ماده

 ییدرصورت احتمال عقال یفریاحکام ک یاجرا یمال منقول مراجعه نکند، قاض افتیدر یبدون عذر موجه برا ،یفریاحکام ک

مربوط، در  یهانهیو پس از کسر هز رسدیصورت مال به فروش م نی. در اددستور فروش مال را صادر کن تواندیفساد مال، م

 .گرددیم عیتود یصندوق دادگستر

  

در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام،  یفریک یهادادگاه یاالجرادادستان و آراء الزم یدستورها یاجرا -۵۳۷ ماده

 یفریاحکام ک یاز جرم برعهده معاونت اجرا یناش انیضرر و ز ایرد مال و  ه،ید وصول،ینقد یجزا زیو ن قهیوث ایوجه الکفاله 

 است.

مذکور مطابق مقررات  اتیفروش اموال باشد، انجام عمل ایو  فیدر موارد فوق مستلزم توق یرأ ایدستور  رایاج چنانچه – تبصره 

 است. یاحکام مدن یاجرا

  

أخذ شده  نیاز جرم در ابتداء از محل تأم یناش انیضرر و ز ایو  هیقانون، د نی( ا۲۳۳( و )۲۳۲مواد ) یدر اجرا -۵۳۸ ماده

 .شودیپرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط م

  

مطابق  دیبه است بامحکوم   طیتقس یکه متقاض ی. تاجرشودینم رفتهیاز تاجر پذ ینقد یجزا طیدادخواست تقس -۵۳۹ ماده

 .ستندیماده ن نیدهد. کسبه جزء، مشمول ا یمقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگ

 است. یمال یهاتیمحکوم یتابع قانون نحوه اجرا یمال یهاتیمحکوم یراجع به اجرا باتیمقررات و ترت ریسا -۵۴۰ ماده 
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 یفریاحکام ک ریسا اجرای –چهارم  فصل

  

 ریآن، بدون داشتن عذر موجه، تأخ یاجرا یمجازات منوط به درخواست محکوم  له باشد و در تقاضا یهرگاه اجرا -۵۴۱ ماده

حکم اعالم کند.  یخود را درباره اجرا میتا ظرف سه ماه تصم شودیابالغ م یبه و یفریاحکام ک یاجرا یتور قاضکند، به دس

 نیقرار تأم یفریاحکام ک یاجرا یحکم بدون عذر موجه، قاض یاجرا درخواستمدت و عدم وصول  نیشدن ا یدر صورت سپر

 یگانیطور موقت بادر حبس نباشد، آزاد و پرونده به یگریعلت دبه هیعلصورت، چنانچه محکوم   نی. در اکندیصادره را لغو م

 .شودیم

  

االجراء شدن و قصاص پس از الزم ستندیمستوجب حد که قابل عفو ن میجرا ریدر غ ات،یهرگاه محکوم به سلب ح -۵۴۲ ماده

از  جهیتا اعالم نت بارکی یآن فقط برا یآن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرا یاز اجرا شیحکم و پ

 نیمزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به ا ونیسی. کمافتدیم ریبه تأخ انمجازات محکوم فیعفو و تخف ونیسیکم یسو

 را به دادگاه اعالم کند. جهیو نت یدگیتقاضا رس

  

ماده، مراتب  نیموضوع ا اتیحکم سلب ح یاز اجرا شیهفته پ کیمکلف است، حداقل  یفریاحکام ک یاجرا قاضی – تبصره

 کند.اعالم  هیعلرا به محکوم  

  

حکم  ی. هنگام اجراشودیاجراء م تیتوسط اشخاص واجد صالح یمراسم مذهب ات،یحکم سلب ح یاز اجرا شیپ -۵۴۳ ماده

پزشک  ای یپزشک قانون ،یو ندهینما ایمحل  یانتظام یرویفرمانده ن ،یفریاحکام ک یاجرا یاو، قاض ندهینما ایدادستان  دیبا

 زین یو ندهینما ایزندان  سییر رد،یحکم در محوطه زندان صورت گ یاجرا اهدادگاه حضور داشته باشند. هرگ یمعتمد و منش

 یدر محل اجرا هیعلحکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکوم   یاجرا یبرا تواندیم زین هیعلمحکوم   لی. وکابدییحضور م

حکم اجراء شده،  ،یفریک اماحک یاجرا ی. سپس به دستور قاضکندیرسا قرائت م یدادگاه، حکم را با صدا یحکم، منش

 .رسدیحاضران م یو به امضا شودیم میصورتمجلس تنظ

  

 .شودیطبق مقررات مربوط اجراء م اتیاحکام راجع به قصاص و د ریاحکام حدود و سا -۵۴۴ ماده

  

 .شودیحکم اعزام م یمحل اجرا یمحکوم شده است، به دادسرا یاقامت اجبار ای دیکه به تبع یشخص -۵۴۵ ماده

  

 یمحل اجرا یفریاحکام ک یاجرا یبرعهده قاض یاقامت اجبار ای دیمحکومان در محل تبع تینظارت بر حضور و فعال -۵۴۶ ماده

 حکم است.
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مناسب به  نیدر صورت ضرورت و با أخذ تأم ،یاقامت اجبار ای دیحکم تبع یمحل اجرا یفریاحکام ک یاجرا یقاض -۵۴۷ ماده

 .کندیاعطاء م یقانون مرخص نی( ا۵۲۰مفاد ماده ) تیبا رعا یاقامت اجبار ای دیمحکومان به تبع

  

و مراتب به  شوندیشده اخراج م نییاز محل تع شوند،یمحکوم م نیمع یاکه به منع از اقامت در نقطه یاشخاص -۵۴۸ ماده

 .شودینهادها و مراجع مرتبط ابالغ م ریمحل و سا یانتظام یروین

  

 یاقامت اجبار د،یعضو، قصاص عضو و جرح، شالق، تبعقطع ات،یسلب ح یهامجازات ینحوه اجرا یاجرائ نامهنییآ -۵۴۹ ماده

 یبا همکار یدادگستر ریقانون توسط وز نیاالجراء شدن االزم خیماه از تارظرف شش نیمع یمحلها ایو منع از اقامت در محل 

 .رسدیم هییقوه قضا سییر بیو به تصو شودیم هیکشور ته ریوز

  

 است. یاحکام مدن یمزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرا ،یاحکام رفع تصرف عدوان یاجرا -۵۵۰ ماده

  

 مشروط، یمجازات، آزاد یاجرا قیقرار تعل اجرای –پنجم  فصل

 تحت یو آزاد یآزاد مهیصدور حکم، نظام ن قیتعو قرار

 یکیالکترون یهاسامانه نظارت

  

را احضار و در صورت عدم حضور بدون  هیعلمحکوم   ،یفریاحکام ک یاجرا یمجازات، قاض یاجرا قیدر صورت تعل -۵۵۱ ماده

آنها را به  تیاجراء و ضمانت عدم رعا یگدادگاه، چگون یدستورها ایدستور  ه،یعلو با حضور محکوم   کندیعذر موجه، جلب م

 .دینمایو ابالغ م میتفه یو

  

مجازات، به طور مستمر حسن اخالق  یاجرا قیشدن حداقل شش ماه از مدت تعل یپس از سپر هیعلهرگاه محکوم   -۵۵۲ ماده

 نییتع یاز دستورها یبرخ ایلغو تمام  ای قیکاهش مدت تعل شنهادیمراتب را با پ ،یفریاحکام ک یاجرا یو رفتار نشان دهد، قاض

 میتصم یفریاحکام ک یاجرا یقاض شنهادید پمور در العاده. دادگاه در وقت فوقکندیمشده به دادگاه صادرکننده حکم اعالم 

 .ردیگیم

  

 یبار مجدداً اجرا کیتواند هر دو ماه  یم یفریاحکام ک یاجرا یدادگاه، قاض یاز سو شنهادیپ رشیدر صورت عدم پذ -تبصره

 .دینما شنهادیماده را به دادگاه پ نیا
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 یفریاحکام ک یاجرا یقاض ،یکیالکترون یهاتحت نظارت سامانه یو آزاد یآزاد مهیمشمول نظام ن میدر جرا -۵۵۳ ماده 

بر آنکه  یمبن ،یفریاحکام ک یمعاونت اجرا یمددکاران اجتماع هیزندان و نظر یبندطبقه یپس از وصول گزارش شورا تواندیم

 یاز سو ،یدرمان پزشک ایو  یخانوادگ یمشارکت در تداوم زندگ ،یآموز، حرفهیآموزش ،یاحرفه ای یشغل تیفعال کی یاجرا

مؤثر است، به دادگاه صادرکننده  دهیدبزه انیجبران ضرر و ز ایو  یاصالح و ندیزندان، در فرآ طیدر خارج از مح هیعلمحکوم  

 یکیالکترون یرا طبق مقررات راجع به دادرس یکیالکترون یهاتحت نظارت سامانه یو آزاد یآزاد مهینظام ن یاجرا شنهادیحکم، پ

 دادگاه اقدام کند. نیا میدهد و مطابق تصم

  

 ه،یعلمتناسب از محکوم   نیوع ماده فوق، با أخذ تأمموض شنهادیپس از موافقت دادگاه با پ ،یفریاحکام ک یاجرا یقاض -۵۵۴ ماده

 .کندیدادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعالم م میتصم یدستور اجرا

  

تحت  یو آزاد یآزاد مهیصدور حکم، نظام ن قیمشروط، قرار تعو یمجازات، حکم آزاد یاجرا قیصدور قرار تعل -۵۵۵ ماده

 ،یفریاحکام ک یاجرا یقاض یدستورها ایو دستور  یکیالکترون یطبق مقررات راجع به دادرس یکیالکترون یهانظارت سامانه

. چنانچه شودیابالغ م یخصوص یمدع ای یبه شاک دیآثار ارتکاب جرم جد زیو ن امتهم از آنه ای هیعلمحکوم   تیآثار عدم تبع

مرتکب  اینکند،  تیتبع یفریاحکام ک یاجرا یقاض یتورهادس ایمتهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور  ای هیعلمحکوم  

مقررات مربوط اعالم  یاجرا یبرا یفریاحکام ک یاجرا یمراتب را به قاض تواندیم یخصوص یمدع ای یشود، شاک یجرم عمد

 کند.

  

صدور حکم  قیمشروط، تعو یمجازات، آزاد یاجرا قیمتهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعل ای هیعلمحکوم   -۵۵۶ ماده

 یاجرا یکه قاض یاوهیرا به ش یامکان نظارت مأمور مراقبت ،یکیالکترون یهاتحت نظارت سامانه یو آزاد یآزاد مهیو نظام ن

کامل نظارت را با  یمحل اقامت، که اجرا ایشغل  رییتغ لیاز قب یو هرگونه اقدام ردفراهم آو د،ینمایمشخص م یفریاحکام ک

 برساند. یفریاحکام ک یاجرا یاز قبل به اطالع قاض سازدیمواجه م یدشوار

  

تحت  یو آزاد یآزاد مهیصدور حکم، نظام ن قیمشروط، قرار تعو یمجازات، آزاد یاجرا قیقرار تعل ینحوه اجرا -۵۵۷ ماده

حبس به  نیگزیجا یهامجازات ینحوه اجرا زیو ن یکیالکترون یمطابق مقررات راجع به دادرس یکیالکترون یهانظارت سامانه

کشور و  ریوز یبا همکار یدادگستر ریقانون توسط وز نیاالجراء شدن االزم خیماه از تاراست که ظرف شش یانامهنییموجب آ

 .رسدیم هییقوه قضا سییر بیو به تصو شودیم هیکشور ته یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان سییر

مسلح  یروهایستاد کل ن سییمسلح، توسط ر یروهاین ییسازمان قضا تیدر صالح میماده در مورد جرا نیا نامهنآیی – تبصره 

قوه  سییر بیو به تصو شودیم هیماده ته نیمراجع مذکور در صدر ا یمسلح و با همکار یروهاین ییسازمان قضا سییو ر

 .رسدیم هییقضا
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و  یآزاد مهیصدور حکم، نظام ن قیمشروط، تعو یمجازات، آزاد یاجرا قیچنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعل -۵۵۸ ماده

باشد، اشخاص  یدادگاه صادرکننده رأ ییاز حوزه قضا ریغ یگرید ییدرحوزه قضا ،یکیالکترون یهاتحت نظارت سامانه یآزاد

به  ابتین یحکم با اعطا یمجر یصورت قاض نی. در اندیاقامت خود تقاضا نما لمذکور را در مح میتصم یاجرا توانندیمذکور م

 یمجر یرا به قاض یمقرر در رأ طیاحکام و شرا یدادگاه و واحد اجرا یدستورها یاحکام حوزه اقامت آنان، تمام یاجرا یقاض

 .شودیاجراء م هیالمرجوع   یو موارد مذکور، تحت نظارت قاض دینمایاعالم م ابتین

  

 یدادرس نههزی –ششم  بخش

  

هم که به تبع امر  یخصوص یکند. مدع هیتأد تیرا برابر قانون در هنگام طرح شکا یفریک تیشکا نهیهز دیبا یشاک -۵۵۹ ماده

 ییتوانا یبپردازد. چنانچه شاک یرا مطابق مقررات مربوط به امور مدن یدادرس نهیهز دیبا کند،یم انیو ز مطالبه ضرر یفریک

 نهیاز پرداخت هز کندیم یدگیکه به موضوع رس یدادگاه ایدادستان  صیبه تشخ اشد،را نداشته ب تیشکا نهیپرداخت هز

او را از پرداخت  تواندیرا نداشته باشد، دادگاه م یدادرس نهیپرداخت هز ییتوانا یخصوص یو هرگاه مدع شودیمعاف م تیشکا

به علت  توانیرا نم یفریبه امر ک یدگی. رسدیادعا است، به طور موقت معاف نما که مورد یهمان موضوع یبرا یدادرس نهیهز

 انداخت. ریبه تأخ یخصوص یمدع یاز سو یدادرس نهیهز هیعدم تأد

  

به را از محل محکوم   یدادرس نهیمکلف است هز یفریاحکام ک یاجرا یآن، قاض اجرای هنگام و حکم صدور از پس – تبصره

 له از اعسار گردد.نباشد که موجب خروج محکوم   یزانیم به ایبوده و  نید اتیبه از مستثنکند مگر آنکه محکوم   فاءیاست

  

 ریالزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و ساو ذهاب گواهان، حق ابیا ،یانتشار آگه نهیو متهم بابت هز یشاک -۵۶۰ ماده

 هییمذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضا یهانهیو هز پردازندینم یوجه شوند،یاحضار م ییمقام قضا صیکه به تشخ یاشخاص

و  نیمقرر را مطابق قوان نهیهز دیبا یشاک رد،یصورت گ یبنا به درخواست شاک مذکوراما هرگاه اقدامات  شود،یپرداخت م

مذکور باشد و از  نهیملزم به پرداخت هز یکه شاک یشده، پرداخت کند. در صورت نییمربوط، در مهلت تع یهامقررات و تعرفه

تا  رسدیو مراتب به اطالع دادستان م شودیم اختپرد هییمذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضا نهیپرداخت آن امتناع کند، هز

پرداخت  نهیمعادل هز ن،ید اتیمستثن تیبا رعا ،یو فروش اموال شاک فیبا توق ،یاحکام مدن یاجرا قیو از طر یبه دستور و

 .شودیأخذ نم یانهیهز چیشود. در هر صورت از متهم ه زیکل وار یدارشده أخذ و به حساب مربوط در خزانه

  

 هییاز اعتبارات قوه قضا نهیفوق نباشد، هز یهانهیقادر به پرداخت هز یشاک ،ییمقام قضا صیکه به تشخ یدر صورت -۱ تبصره

 .شودیپرداخت م

 .شودیمربوط انجام م نهیاز پرداخت هز شیماده، پ نیاقدامات موضوع ا ،ییبه دستور مقام قضا یدر موارد فور -۲ تبصره 

  



  

111 
 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصالحات

 

 

 

 

 

قانون توسط  نیاالجراء شدن االزم خیماه از تاراست که ظرف شش یاو ذهاب گواهان مطابق تعرفه ابیا نهیهز زانیم -۳ تبصره

 .رسدیم هییاقوه قض سییر بیو به تصو شودیم هیته یدادگستر ریوز

  

 است. یآنها برابر مقررات قانون هیاسناد و ته ریتصو ایرونوشت  قیتطب نهیهز -۵۶۱ ماده

  

و محاکمه صورت گرفته است،  قاتیتحق انیرا که در جر ییهانهیهز یدادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمام -۵۶۲ ماده

 کند. نیو مسؤول پرداخت آن را مع نییتع لیبه تفص

  

 هیعلیرا از مدع یپرداخت شده دادرس یهانهیتمام هز یدر هر مرحله از دادرس تواندیم یخصوص یمدع ای یشاک -۵۶۳ ماده

 یهانهیرا به پرداخت هز هیعلیمکلف است هنگام صدور حکم، مدع ،یشناختن و حقیطبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذ

 مزبور ملزم کند.

  

 به عهده او است. یدادرس یهانهیمتهم، پرداخت هز تیدرصورت محکوم -۵۶۴ ماده

  

مذکور از ماترک  نهیاست، فوت کند، هز یدادرس نهیکه به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هز یهرگاه شخص -۵۶۵ ماده

 شودیوصول م یو

  

 مقررات رسای –هفتم  بخش

  

 ییاز مراجع قضا یشعب ایشعبه  صیبه تخص ین مکلفند با توجه به نوع دعاوقانو نیموضوع ا ییتمام مراجع قضا -۵۶۶ ماده

 اقدام کنند. یتخصص یدگیرس یبرا

  

است که  یانامهنییماده به موجب آ نیموضوع ا یفریو ک یاعم از حقوق ییمراجع قضا یشعب تخصص لیتشک وهشی – تبصره

 .رسدیم هییقوه قضا سییر بیو به تصو شودیم هیته یدادگستر ریقانون توسط وز نیاالجراء شدن االزم خیظرف شش ماه از تار

  

قانون و در  نی( ا۳۴۸( و )۳۴۷(، )۲۱۵(، مواد )۱۴۷(، تبصره ماده )۱۴۵مقرر در تبصره ماده ) فیتکال یدر اجرا -۵۶۷ ماده

دولت است،  یاز سو نهیمستلزم پرداخت هز ،یگریهر اقدام د ایو  قاتیقانون، انجام تحق نیموجب مقررات ابه کهیتمام موارد

 .شودیو منظور م ینیبشیبودجه کل کشور پ در یمستقل فیاعتبار آن هر سال در رد
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تابع مقررات  دهیمسلح مقرر نگرد یروهایاطفال و نوجوانان و ن میجرا یدادرس یبرا یاژهیکه مقررات و یموارد -۵۶۸ ماده 

 است. یفریک یدادرس نییآ یعموم

  

، ۱۲۹۱/ ۵/ ۳۰( مصوب یفریک یدادرس نیی)آ ییمحاکمات جزا یموقت نیقانون، قوان نیاالجراء شدن ا الزم خیاز تار -۵۷۰ ماده

کارکنان  فریک وانید لیمربوط به تشک حهی، ال۱۳۱۵/ ۲/ ۶مصوب  یقانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عموم

(، ۲۳(، )۲۲(، )۲۱(، )۱۸(، )۱۷(، )۱۵(، )۶، مواد)۱۳۳۴/ ۲/ ۱۹در محل خدمت مصوب  یان دولتمأمور بیدولت و طرز تعق

مصوب  یعموم یهادادگاه لیتشک یقانون حهی، ال۱۳۵۶/ ۳/ ۲۵مصوب  یدادگستر نیاز قوان یا( از قانون اصالح پاره۲۵( و )۲۴)

مربوط به  میجرا بیکه مأمور کشف و تعق رراجع به مأموران سازمان قند و شک یقانون حهیانقالب، ال یشورا ۱۳۵۸/ ۷/ ۱۰

 لیانقالب، قانون تشک یشورا ۱۳۵۹/ ۴/ ۲۱مصوب  شوندیفروش قند و شکر م ایو  عیاخالل کنندگان در امر عرضه، توز

( در رابطه با ۲۸( از ماده )۱و تبصره)( ۲۶( و )۲۲(، )۱۷(، )۱۶(، )۹(، )۸(، )۷(، )۱، مواد )۱۳۶۶/ ۶/ ۱مصوب  اریس یهادادگاه

( از ۲۰( از ماده )۶( تا )۱( و تبصره )۱۸( و ماده )۱۴( از ماده )۲( و )۱) یها( و بند )ج( و تبصره۵(، )۳و مواد ) یفریامور ک

 ۱۰مصوب  یمال یهاتیمحکوم ی( از قانون نحوه اجرا۱، ماده )۱۳۷۳/ ۴/ ۱۵و انقالب مصوب  یعموم یهادادگاه لیقانون تشک

( قانون اصالح ۲۱، ماده)۱۳۷۸/ ۶/ ۲۸( مصوب یفریو انقالب )در امور ک یعموم یهادادگاه یدرسدا نیی، قانون آ۱۳۷۷/ ۸/

، ماده ۱۳۸۷/ ۲/ ۳۱در مقابل شخص ثالث مصوب  ینیزم یموتور هینقل لیدارندگان وسا یمدن تیمسؤول یاجبار مهیقانون ب

مصلحت نظام، قانون  صیمجمع تشخ ۱۳۷۶/ ۸/ ۱۷ صوببه آن م ی( قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواد۳۲)

 یدو اصالحات و الحاقات بع ۱۳۸۷/ ۹/ ۱۰و انقالب مصوب  یعموم یهادادگاه لی( قانون اصالح قانون تشک۱۸ماده ) ریتفس

 .شودینسخ م ر،یدر موارد مغا نیقوان ریآنها و سا

  

 مسلح یروهایجرائم ن یدادرس نییهشتم ـ آ بخش

  

 اتیاول ـ کل فصل

  

 یشامل دادسرا و دادگاهها شود،یم دهینام یقانون به اختصار سازمان قضائ نیمسلح که در ا یروهاین یـ سازمان قضائ ۵۷۱ ماده

 است. یبه شرح مواد آت ینظام

  

قوه  سیداشته باشند، توسط رئ یکه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائ یقضات نیاز ب یسازمان قضائ سیـ رئ ۵۷۲ ماده

 .شودیمنصوب م هیقضائ
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شعبه اول دادگاه  استیاستانها، ر یقضائ یهاسازمان هیو نظارت بر کل یادار استیعالوه بر ر یسازمان قضائ سیـ رئ ۵۷۳ ماده 

 مقام و به تعداد الزم معاون داشته باشد. نفر قائم  کی تواندیبرعهده دارد و م زیاستان تهران را ن ینظام دنظریتجد

  

محل خدمت آنان  ایسمت  رییتغ نیو انتصاب قضات سازمان همچن یدر سازمان قضائ یو ادار یقضائ التیتشک جادیـ ا تبصره

 تواندیم یسازمان قضائ سیاست. رئ هیقوه قضائ سیرئ صیبه تشخ ی( قانون اساس۱۶۴) وچهارمتکصدوشصیاصل  تیبا رعا

 .دیارائه نما هیقضائقوه  سیخود را در موارد مزبور به رئ یشنهادهایپ

  

 دنظریتجد ایو  کی ینظام یعضو دادگاهها ه،یقضائقوه سیبا ابالغ رئ توانندیم یکل سازمان قضائ رانیـ معاونان و مد ۵۷۴ ماده

 باشند. زیتهران ن ینظام

  

 قابل اجرا ء است. یقضات نظام ایو  یقضائ هیماده فقط درباره دارندگان پا نیـ مقررات ا تبصره

  

مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک  گانیمسلح وارد شود،  یروهایبه ن یماد انیـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و ز ۵۷۵ ماده

دادگاه کند.  میخود را تسل انیدادخواست ضرر و ز ،یدادرس ختم از اعالم تا قبل زیکند و ن میتسل بیخود را به مرجع تعق

 یدادرس نهیبه پرداخت هز یازیاست اما ن یمدن یدادرسنییآ فاتیتشر تیبه آن، مستلزم رعا یدگیو رس انیمطالبه ضرر و ز

 ندارد.

  

 اقامه شود. یاصل یله دعوامحکوم   گانی تیبه طرف دیماده، با نیبه موضوع ااعسار از پرداخت محکوم   یـ دعوا۱ تبصره

  

را مطابق مقررات مربوط  یدنظرخواهیاعتراض و تجد ،یدعو یریگیدفاع و پ ،یمتضرر از جرم، حق طرح دعو گانیـ ۲ تبصره

 .ستیمذکور مسموع ن گانیدارد و گذشت 

  

 شود،یم مطرح ینظام یدر دادگاهها یفریکه به تبع امر ک یو حقوق یقیاشخاص حق یخصوص یبه دعوا یدگیـ رس ۵۷۶ ماده

 است. یمدنیدادرسنییآ فاتیتشر تیدادخواست و رعا میمستلزم تقد

  

 ،یقانون، به حکم دادگاه نظام نی( ا۶۰۳( ماده )۳( و تبصره )۶۱۳(، )۶۰۷(، )۶۰۶(، )۵۷۵ـ تخلف از مقررات مواد ) ۵۷۷ ماده

 .شودیم کسالیبه انفصال از شغل از سه ماه تا  تیموجب محکوم
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 ینظام یدادسرا و دادگاهها التیدوم ـ تشک فصل 

  

ها در صورت  است. در شهرستان  ینظام یاستان متشکل از دادسرا و دادگاهها یقضائـ در مرکز هر استان، سازمان  ۵۷۸ ماده

 .شودیم نییتع هیقوه قضائ سیرئ صیبه تشخ ینواح ینظام یدادسرا ی. حوزه قضائشودیم لیتشک هیناح ینظام یدادسرا از،ین

  

که برعهده دارند، نظارت دارد و  یفیوظا ثیاز ح هیناح ینظام یاستان بر اقدامات قضات دادسرا یـ دادستان نظام۱ تبصره

 .دینمایالزم را ارائه م ماتیتعل

  

 زین یبر امور ادار ،یمرکز استان است، عالوه بر نظارت قضائ یکه معاون دادستان نظام هیناح ینظام یدادسرا سیـ رئ۲ تبصره

 دارد. استیر

  

احکام  یواحد ابالغ، اجرا لیاز قب ازیمورد ن التیتشک زیهر استان به تعداد الزم شعب دادگاه و دادسرا و ن یـ حوزه قضائ۳ تبصره

 .باشدیم زیدفتر کل ن یدارا کیدارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر  یو واحد ارشاد و معاضدت قضائ

  

 یشعب دادگاه و دادسرا هیاست و بر کل ینظام دنظریشعبه اول دادگاه تجد سیاستان، رئ یسازمان قضائ سیـ رئ ۵۷۹ ماده

آنها با دادستان  ابیو در غ یسازمان با معاون و سیرئ ابیدر غ یامور ادار یدارد. تصد یادار استیاستان نظارت و ر ینظام

 است. استانینظام

  

 ینواح یاستان در دادسرا ینظام یچند شعبه از دادگاهها ای کی ه،یقوه قضائ سیرئ صیبه تشخ ازیـ در صورت ن ۵۸۰ ماده

 .شودیقانون مستقر م نی( ا۵۷۸موضوع ماده )

  

بخش، همان  نیمقررات ا تیاستان با رعا یسازمان قضائ یمقامات قضائ گریدادستان و د س،یرئ فیو وظا اراتیـ اخت ۵۸۱ ماده

 یمقامات قضائ ریو انقالب و سا یعموم یهاها، دادستان  یکل دادگستر یرؤسا یاست که حسب مورد برا یفیو وظا اراتیاخت

 مقرر شده است. یدادگستر

  

 ینیبشیپ یهمتراز آنان در دادگستر یهمان است که برا یقضات شاغل در سازمان قضائ یایحقوق و مزا ،یـ گروه شغل تبصره

 باشد.  یم اتیآنان با محاسبه کسر مال یهمتراز ات،یالاز پرداخت م یقضات نظام تیبا توجه به معاف کنیشده است. ول
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 عبارتند از: شوند،یم لیقانون تشک نیکه به موجب ا ینظام یـ دادگاهها ۵۸۲ ماده

 دو یـ دادگاه نظام الف

 کی یـ دادگاه نظام ب

 ینظام دنظریـ دادگاه تجد پ

 زمان جنگ دویـ دادگاه نظام ت

 زمان جنگ کی یـ دادگاه نظام ث

 زمان جنگ ینظام دنظریـ دادگاه تجد ج

  

همان است که  ینظام دنظریو تجد کی یدو، نظام ینظام یدادگاهها یو تعداد اعضا تیصالح ارات،یاخت ف،یـ وظا ۵۸۳ ماده

 یگریبخش به نحو د نیکه در ا یاستان مقرر شده است مگر موارد دنظریو تجد کی یفریدو، ک یفریک یدر مورد دادگاهها

 شود. فیتکل نییدرباره آن تع

  

 شود.  یم لیدر مرکز هر استان تشک کی یـ دادگاه نظام ۵۸۴ ماده

  

 :شودیم یدگیمرکز استان رس ینظام یدر دادگاه و دادسرا ریز انیـ به جرائم نظام ۵۸۵ ماده

 .باشندیو باالتر شاغل م یدوم پیکه درمحل سرت یدرجه سرهنگ یدارا انیـ نظام الف

 یفریک یدادرسنیی( قانون آ۳۰۷که مشمول مقررات ماده ) یدر صورت یدوم پیدرجه سرت یدارا انیـ نظام ب

 نباشند. ۴/۱۲/۱۳۹۲مصوب

  

استان  کی یدر دادگاه نظام ینظام دنظریمستشاران دادگاه تجد تیاستان عضو یسازمان قضائ سیـ با انتخاب رئ ۵۸۶ ماده

 بالمانع است.

  

با تراکم پرونده روبرو باشد،  یشده ول لیتشک ایباشد و  یبالتصد اینشده  لیدو تشک یدادگاه نظام یگاه در محل ـ هر  ۵۸۷ ماده

 صورتنی. در ادینمایم یدگیرس زیدو است ن یدادگاه نظام تیکه درصالح ییهاحسب ارجاع، به پرونده کی یدادگاه نظام

 شود.  یم لیشکت اءاز اعض یکی یدادگاه مزبور با تصد

  

ردّ دادرس،  لیاز قب یبه جهات ایباشد  یبالتصد اینشده  لیتشک ینظام دنظریتجد ای کی یدادگاه نظام یـ هرگاه در استان تبصره

مربوط، حسب مورد در  یهابه پرونده یدگیمقدور نباشد، رس زیمأمور ن یدر استان فراهم نبوده و اعزام قاض یدگیامکان رس

 .دیآیمعمل به یحوزه قضائ نیترکینزد
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 تیدو، قرار عدم صالح یدادگاه نظام تیبه اعتبار صالح تواندینم یدگیپس از شروع به رس ک،ی یـ دادگاه نظام ۵۸۸ ماده

 .دیرا صادر نما یمقتض یرأ دیصادر کند و به هرحال با

  

 سیرئ بیاست، با تصو یسازمان قضائ تیکه در صالح انینظام یبه جرائم ارتکاب یدگیرس یـ در صورت ضرورت، برا ۵۸۹ ماده

 روهاین ریرده همتراز آنها در سا ایو باالتر و  یمستقل رزم یپهایدر محل استقرار ت ینظام یاز دادسرا یشعب ایشعبه  ه،یقوه قضائ

 مربوطه است. گانیعهده به ازیمحل مناسب و امکانات مورد ن نی. تأمشودیم لیتشک نیمدت مع یبرا

  

 یدگیو به منظور رس ازیبه تعداد مورد ن ه،یقضائ قوه  سیرئ بیزمان جنگ با تصو ینظام یـ در زمان جنگ دادگاهها ۵۹۰ ماده

 ازیمناطق مورد ن ریسا ایمراکز استانها  ،یاتیعمل یقانون در محل قرارگاهها نی( ا۵۹۱ماده ) تیبه جرائم مربوط به جنگ با رعا

 .دشویم لیتشک

  

 نییتع هیقوه قضائ سیرئ بیبا تصو یجنگ طیو شرا اتیزمان جنگ، حسب مقتض ینظام یدادگاهها یـ حوزه قضائ۱ تبصره

 .شودیم

  

زمان جنگ، حسب مورد  ینظام یدادگاهها لیتا هنگام تشک ینظام دنظریو تجد کی یدو، نظام ینظام یـ دادگاهها۲ تبصره

 .کنندیم یدگیزمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رس یبرابر مقررات دادرس

  

 شود، عبارتند از:  یم یدگیو در دادگاه زمان جنگ رس ابدییارتکاب م انیـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظام ۵۹۱ ماده

 یسازمان قضائ تیدر حدود صالح یاتیدر مناطق عمل یجرائم ارتکاب هیـ کل الف

 یسازمان قضائ تیدر حدود صالح یو خارج یداخل تیامن هیـ جرائم عل ب

 باشد. یاتیگرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عمل ،یاتیمرتبط با اقدامات عمل یـ جرائم مربوط به امور جنگ پ

  

 ریسا یشده برا نییتع بیزمان جنگ به ترت ینظام یدادسرا و دادگاهها یدادرس نییو آ تیصالح ب،یـ ترک ۵۹۲ ماده

 مقرر شود. یگریقانون به نحو د نیاست مگر آنکه در ا ینظام یدادگاهها

  

 ل،یو در صورت عدم تشک شودیم لیزمان جنگ تشک ینظام یدادگاهها تیزمان جنگ در مع ینظام یـ دادسرا ۵۹۳ ماده

 .دهدیرا انجام مآن  فیاستان محل وقوع جرم، وظامرکز  ینظام یدادسرا

دادگاه  ایبا حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا  توانندیم هیقوه قضائ سیبا ابالغ رئ یـ قضات سازمان قضائ تبصره 

 .ندینما فهیانجام وظ زیزمان جنگ ن ینظام
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زمان جنگ، نظارت  ینظامیشعب دادگاهها و دادسرا هیزمان جنگ، برکل ینظام دنظریتجدشعبه اول دادگاه سیـ رئ ۵۹۴ ماده

 یزمان جنگ حوزه قضائ یآنان با دادستان نظام ابیو در غ یعهده معاون وبه یادار استیر یوابیدارد و در غ یادار استیو ر

 مربوط است.

  

 یمربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاهها یهازمان جنگ، پرونده ینظام یـ پس از انحالل دادسرا و دادگاهها ۵۹۵ ماده

 .شودیم یدگیزمان صلح رس یرسصالح برابر مقررات داد ینظام

  

 .شوندیمنحل م هیقوه قضائ سیرئ بیزمان جنگ، با تصو ینظام یـ دادگاهها تبصره

  

 لیمحل تشک یاتیزمان جنگ بر عهده قرارگاه عمل ینظام یدادگاهها ازیامکانات مورد ن هیکل نیو تأم یبانیـ پشت ۵۹۶ ماده

 مزبور است. یدادگاهها

  

 تیسوم ـ صالح فصل

  

 یجز جرائم در مقام ضابط دادگسترمسلح به یروهاین یاعضا یو انتظام یخاص نظام فیـ به جرائم مربوط به وظا ۵۹۷ ماده

 .شودیم یدگیرس یدر سازمان قضائ

  

سازمان  یاند در دادگاهها و دادسراهااجازه فرموده ی)ره( و مقام معظم رهبر ینیکه امام خم یبه جرائم یدگیـ رس۱ تبصره

 سازمان است. نیا تیکه از آن عدول نشده در صالح یشود، مادام یدگیمسلح رس یروهاین یقضائ

  

 فیمسلح در ارتباط با وظا یروهاین یاست که اعضا یجرائم ،یو انتظام یخاص نظام فیـ منظور از جرائم مربوط به وظا۲ تبصره

 به عهده آنان است مرتکب گردند. که طبق قانون و مقررات یو انتظام ینظام یهاتیو مسؤول

  

 .شودینم ینظام جرائم زمان اشتغال در دادگاهبه یدگیرساز خدمت مانع  ییـ رها۳ تبصره

  

خود در ارتباط با جرائم مشهود  یقانون فیانجام وظا نیاست که ضابطان در ح یجرم ،یـ جرم در مقام ضابط دادگستر۴ تبصره

 .شوندیمرتکب م یدادگستر یدستور مقام قضائ یاجرا یدر راستا ایو 
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مرتکب جرم شوند و مطابق قانون،  رانیا یاسالم یجمهور تیکه در خارج از قلمرو حاکم یانیـ به اتهامات نظام ۵۹۸ ماده

است، در  یسازمان قضائ تیباشد که در صالح یبه آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائم یدگیرس تیصالح رانیا یدادگاهها

 شود.  یم یدگیتهران رس یدادسرا و دادگاه نظام

  

مقررات مربوط  تیاست با رعا یسازمان قضائ تیکه در صالح یکمتر از هجده سال تمام شمس انیـ به جرائم نظام ۵۹۹ ماده

 .شودیم یدگیرس ینظام یبه جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاهها یدگیبه رس

  

استان، نظر دادگاه  کی یدو در حوزه قضائ یو دادگاه نظام کی یدادگاه نظام نیب تیـ در صورت اختالف در صالح ۶۰۰ ماده

دو زمان جنگ در  یزمان جنگ و دادگاه نظام کی یدادگاه نظام نیب تیمتّبع است. در صورت اختالف در صالح کی ینظام

 االتباع است.جنگ الزم زمان کی یاستان، نظر دادگاه نظام کی یحوزه قضائ

  

 ،یحوزه قضائ کیدر  ینظام یمراجع قضائ ریزمان جنگ با سا ینظام دادگاه نیب تیـ در صورت اختالف در صالح ۶۰۱ ماده

 زمان جنگ متّبع است. ینظر دادگاه نظام

  

 یمقدمات قاتیچهارم ـ کشف جرم و تحق فصل

  

 آنان فیو تکال یاول ـ ضابطان نظام مبحث

  

مربوط در کشف  یمقامات قضائ گریو د یدادستان نظام ماتیهستند که تحت نظارت و تعل یمأموران یـ ضابطان نظام ۶۰۲ ماده

 قاتیاو، تحق شدنیمخف ایاز فرار و  یریمتهم و جلوگ افتنی ،ییادله وقوع جرم، شناسا یآورجرم، حفظ آثار و عالئم و جمع

 .کنندیبه موجب قانون اقدام م یقضائ اتمیتصم یابالغ اوراق و اجرا ،یمقدمات

  

 :باشندیم یالزم و اخذ کارت مربوط ضابط نظام یها پس ازکسب مهارت  ریـ مأموران ز ۶۰۳ ماده

 مسلح یروهایـ مأموران دژبان ن الف

 یقانون فیو وظا هاتیمسلح در چهارچوب مأمور یروهایـ مأموران حفاظت اطالعات ن ب

 مسلح یروهاین یو قضائ یـ مأموران بازرس پ

 یانتظام یروین دهیدداران آموزشـ فرماندهان، افسران و درجه ت

 یضابطان نظام ریمسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سا یروهایداران نـ افسران و درجه ث

 .دشونیمحسوب م یمحوله ضابط نظام فیخاص در حدود وظا نیموجب قوانکه به یـ مقامات و مأموران ج
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مأموران  نیو همچن ینظام انیدر امور مربوط به زندان ینظام یها و بازداشتگاهها ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ۱ تبصره

است، ضابط  یسازمان قضائ یدگیرس تیاطالعات وزارت اطالعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صالححفاظت

 .شوندیمحسوب م ینظام

  

 کنندیم فهیانجام وظ موردنیاما تحت نظارت ضابطان مربوط در ا شوند،یمحسوب نم یضابط نظام فه،یـ کارکنان وظ۲ تبصره

 .ستین فهیکارکنان وظ تیمسؤول یناف تیمسؤول نیاست و ا یرابطه با ضابطان نظام نیشده در ااقدامات انجام تیو مسؤول

  

مربوط  یعهده ضابطان نظامبه یو انتظام ینظام یگانهایدر  یعموم یمراجع قضائ یو دستورها ماتیتصم یـ اجرا۳ تبصره

 است.

  

 یفایالزم و ا یها خدمت را جهت کسب مهارت  نیح یآموزش یهاطور مستمر دورهمکلف است به یـ سازمان قضائ ۶۰۴ ماده

 .دیبرگزار نما یضابطان نظام یبرا یقانون فیوظا

  

 یو با هماهنگ یسازمان قضائ سیقانون توسط رئ نیاالجراء شدن االزم خیماده ظرف سه ماه از تار نیا یئاجرا نامهنییـ آ تبصره

 .رسدیم هیقوه قضائ سیرئ بیو به تصو هیمسلح ته یروهایستاد کل ن

  

و پس از حضور  شودیانجام م یضابطان دادگستر لهیوسآنان به فیدر محل وقوع جرم، وظا یضابطان نظام ابیـ در غ ۶۰۵ ماده

 استیمورد ر نی. در ادیاتخاذ نما یگرید بیترت یمقام قضائ نکهیمگر ا شود،یبه آنان محول م قاتیادامه تحق ،یضابطان نظام

 است. ینظام نعهده دادستاو نظارت بر ضابطان به

  

صحنه  یبررس ل،یدال یآورجمع ،یمقدمات قاتیانجام تحق کننده،یدگیرس یقاض صیکه به تشخ یـ در موارد ضرور ۶۰۶ ماده

 یمحل وقوع جرم، مکلف به همکار گانیفرمانده  شود،یمحول م گانیکارشناسان خارج از  ایبه ضابطان  یانجام کارشناس ایجرم 

با  یهمراه یبرا ندهینفر نما کی ،یمقررات و نظامات راجع به اسرار نظام تیرعا نظورمبه تواندیم یو نیبا آنان است. همچن

 .دینما یکارشناسان معرف ایأموران م

  

مورد  بارکیمربوط را حداقل هر دوماه  یضابطان، واحدها فیوظا یمنظور نظارت بر حسن اجرابه یـ دادستان نظام ۶۰۷ ماده

الزم را صادر  یو دستورها دیق شود،یم هیمنظور ته نیکه به ا یو در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوص دهدیقرار م یبازرس

 هستند. یمربوط مکلف به همکار گانی. مسؤوالن کندیم
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خود، مراتب را به  تیمحض اطالع از وقوع جرم در حوزه مسؤولمکلفند به یو انتظام یـ فرماندهان و مسؤوالن نظام ۶۰۸ ماده

مقرر در قانون مجازات جرائم  قتیحقماده به مجازات جرم کتمان  نیصالح گزارش کنند. متخلف از مقررات ا یمرجع قضائ

 .شودیمسلح محکوم م یروهاین

  

 یامور ریو سا یشده، سوابق پزشک یط یهاآموزش قات،یتشو ،یانضباط ،یفریمتهمان مانند سوابق ک یـ تعرفه خدمت تبصره

 .شودیارسال م یمؤثر باشد به مراجع قضائ یمقام قضائ میدر تصم تواندیکه م

  

 ریاست. سا یعنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامکه به یفیوظا ثیاز ح یو نظارت بر ضابطان نظام استیـ ر ۶۰۹ ماده

 الزم را دارند. ماتیحق نظارت و ارائه تعل دهند،یکه به ضابطان ارجاع م یدر امور زین یقضات دادسرا و دادگاه نظام

  

 تیشوند، موجب محکوم  ینم یکه حسب قانون، ضابط تلق یمقامات ایبه مأموران  یمقام قضائ یـ ارجاع امر از سو تبصره

 تا درجه چهار است. یانتظام

  

است  ربطیمسلح ذ یروهاین یگانهایعهده دژبان به ینظام یـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاهها ۶۱۰ ماده

دستور  یمرجع قضائ نکهیمگر ا رد،یگیصورت م یانتظام یرویه باشد، توسط نمربوط در محل، دژبان نداشت گانی کهیو درصورت

 بدرقه کننده است. گانیعهده نقل و انتقال به نهی. در هرصورت هزشودیدستور انجام م برابر صورتنیکه در ا دیصادر نما یخاص

  

 یعموم فهیتحت امر خود را بالفاصله به حوزه وظ فهیمکلفند گزارش فرار کارکنان وظ یو انتظام ینظام یگانهایـ  ۶۱۱ ماده

 .ندیمحل سکونت افراد مزبور اعالم نما یانتظام یکننده، دژبان مربوط و فرماندهاعزام

  

برابر  ،ییماده را پس از شناسا نیموضوع ا یفرار فهیمربوط موظفند کارکنان وظ یو دژبان نظام یـ مأموران انتظام تبصره

 دهند. لیتحو یریمحل دستگ ینظام یدادسراو به  ریمقررات دستگ

  

 یبه شرح ینظام یدادسرا و دادگاهها تیمحدوده صالح دریضابطان نظام یها  تیو مسؤول اراتیاخت ف،یوظا ریـ سا ۶۱۲ ماده

 مقرر شده است. یضابطان دادگستر یاست که برا

  

مسؤول قسمت  ای سیرئ ای گانیبا اطالع فرمانده  یو انتظام ینظام یگانهایدر  توانندیم یـ قضات سازمان قضائ ۶۱۳ ماده

انجام دهند.  یضابطان نظام قیاز طر ایآنان است خود  تیکه در صالح یو اقدامات الزم را درباره جرائم قاتیمربوط، تحق

 .باشندیم یمکلف به همکاررابطه  نیدر ا یامو انتظ یمسؤوالن و فرماندهان نظام
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 یدوم ـ کارشناس مبحث

  

داشته باشد،  یبه کارشناس ازیجهات ن ریسا ایو  ینظام ،یمال ،یفن ،یاز نظر علم یبه امر یدگیکه رس یـ در موارد ۶۱۴ ماده

 .دینمایکسب نظر م یکارشناس أتیه ایاز کارشناس  کنندهیدگیمرجع رس

  

 یروهایاظهارنظر کارشناسان ن ،یمرجع قضائ صیبه تشخ ایباشد  یاز امور نظام یکه موضوع کارشناس یـ در موارد۱ تبصره

 .ندیاقدام نما یکارشناس نـهیو پـرداخت هز ازیکارشنـاسـان مورد ن نیمسلح مکلفنـد نسبت به تأم یروهایباشد، ن یمسلح ضرور

  

 یدگینحوه رس ،یکارشناس یأتهایه بیتعداد و ترک ،یکارشناس در موارد مربوط به امور نظام نییو نحوه تع طیـ شرا۲ تبصره

قانون توسط ستادکل  نیاالجراء شدن االزم خیماه از تاراست که ظرف سه یانامهنییآنان به موجب آ نهیبه تخلفات و پرداخت هز

 .رسدیکل قوا م یفرمانده بیو به تصو شودیم هیته یسازمان قضائ یمسلح با همکار یروهاین

  

 سوم ـ احضار مبحث

  

اما در موارد  رد،یگیمسؤول مافوق انجام م ایفرمانده  قیاز طر و متهمان وزارت اطالعات یـ احضار متهمان نظام ۶۱۵ ماده

و مراتب به اطالع  ردیگینباشد، احضار از محل اقامت صورت م یمربوطه دسترس گانیکه به متهم در  یدر صورت ای یضرور

 رسد.  یمسؤول مافوق م ایفرمانده 

  

کل  یفرمانده بیاست که به تصو یمسلح براساس دستورالعمل یروهایـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤوالن ن۱ تبصره

 .رسدیقوا م

  

انجام  ییو با ارائه کارت شناسا یتوسط مأموران ابالغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسم هیـ ابالغ احضار۲ تبصره

 .شودیم

  

هم مقدور  یگرید قیطرامر به  نیعلت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و ابه هیاه ابالغ احضارـ هرگ ۶۱۶ ماده

 یکشور راالنتشاریکث یهااز روزنامه یکی لهیوسنوبت به کیمتهم  ،یمعاون و ایاستان  یسازمان قضائ سینباشد با موافقت رئ

 ابد،یمهلت مقرر حضور ن یچنانچه متهم پس از انقضا شود،یاحضار م ،ینشر آگه خیتارماه از  کیو با درج مهلت  یمحل ای

 .ابدییطبق مقررات ادامه م یدگیرس

  

 



  

122 
 

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری با آخرین اصالحات

 

 

 

 

 

موجود است،  یو ینیمحل اقامت متهم که در پرونده کارگز ینشان نیبه آخر هیـ در جرم فرار از خدمت، ابالغ احضار تبصره

 .ابدییادامه م ینشر آگه فاتیتشر تیبر طبق مقررات و بدون رعا یدگیو رس شودیمحسوب م یابالغ قانون

  

 تیامن ایمتهم، عفت و  یاجتماع تیثیمسلح، ح یروهایپرونده به لحاظ مصالح ن یقاض صیبه تشخ کهیـ درصورت ۶۱۷ ماده

موضوع اتهام و  ایروزنامه به مصلحت نباشد، درجه  ایعدم حضور در احضارنامه و  جهینت ایموضوع اتهام و  ایذکر درجه  ،یعموم

 .شودیعدم حضور ذکر نم جهینت ای

  

 چهارم ـ قرار بازداشت موقت مبحث

  

 است: یالزام ریقانون در موارد ز نیمقررات مندرج در ا تیـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعا ۶۱۸ ماده

 االرضیمفسد ف ایـ جرائم موجب مجازات محارب  الف

 درجه پنج و باالتر یریموجب مجازات تعز یو خارج یداخل تیامن هیعل یـ جرائم عمد ب

 ـ شورش مسلحانه پ

اعالم  یضرور یها  تیمحدود ایو  یجنگ طیبا شرا یاهیدر ناح ایمحاربان و مفسدان  ایـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن  ت

 شده

 الح، نسبت به مافوقبا س یجرح عمد ایضرب و  رادیـ ا ث

 یـ قتل عمد ج

 ـ فرار از جبهه چ

 مسلح انیعوامل خرابکار، ضد انقالب، اشرار و قاچاقچ هیعل اتیعمل انیدر جر یریمنطقه درگ ای تیـ فرار از محل مأمور ح

 یمجهز به سالح جنگ ای یجنگ یموتور لیناوچه، تانک و وسا ،یبالگرد، کشت ما،یتوسط هواپ ایـ فرار همراه با سالح گرم  خ

 دشمن یفرار به سو دـ

 توطئه ای یفرار با تبان ذـ

 یدر منطقه جنگ ای یرزم اتیعمل ایباش آماده تیمأمور ای یدر هنگام اردوکش ینظام لیسرقت سالح و مهمات و وسا رـ

 سرقت نیچند نفر از مرتکبان در ح ای کیتوسط  یمخف ایحمل سالح ظاهر  ایو  گانی تیدرصورت اخالل در مأمور

و امثال آنها،  مایهواپ ،یکشت ،یها، استحکامات نظام ساختمان  سات،یتأس یبردن و اتالف عمد نیزدن، از بآتش ب،یتخر زـ

 یروهایشده مورد استفاده ن یبنداسناد طبقه یمراکز نگهدار ،یکیالکترون ای یو مخابرات یارتباط گرید لیانبارها، راهها، وسا

 یگرید ای دیمرتکب شخصاً اقدام نما نکهیمهمات و مواد منفجره اعم از ا ،یاز ملزومات جنگ یسمتق ایتمام  ،یدفاع لیمسلح، وسا

 را وادار به آن کند.
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آن جرم تجاوز  یاز حداقل مجازات قانون دیجرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نبا یکه مجازات قانون یـ در موارد تبصره

 کند.

  

 ینظام یمرجع قضائ شود،یبه بازداشت متهم م یکه منته نیتأم یقرارها ریـ درخصوص قرار بازداشت موقت و سا ۶۱۹ ماده

 .دیمربوط اعالم نما گانیمکلف است مراتب را در اسرع وقت به  کنندهیدگیرس

  

 االجراء است.الزم زین ردیگیآراء دادگاهها صورت م یکه در اجرا یموارد سالب آزاد ریماده نسبت به سا نیـ مفاد ا تبصره

  

 پنجم ـ مرور زمان مبحث

  

فرار آنان  ند،یننما یمربوط معرف گانیادامه خدمت به  یخود را برا یطور رسممسلح تا به یروهاین یـ کارکنان فرار ۶۲۰ ماده

 .شودیمن بیشود و مشمول مقررات مرور زمان تعق  یمستمر محسوب م

  

که ارتکاب  یمسلح در موارد یروهای)کادر( ن ورینسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پا بیـ مقررات مرور زمان تعق ۶۲۱ ماده

 .ستیمربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال ن یجرم برابر مقررات استخدام نیا

  

شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت  ای یعفو متهمان فرار ایبه لحاظ فوت  بیتعق یـ صدور قرار موقوف ۶۲۲ ماده

  یم ریدستگ ای ندینما  یم یمربوط معرف گانیادامه خدمت به  یخود را برا یطور رسممسلح که به یروهاین وریکارکنان پا

 .ردیگیبه آنان تعلق نم ییایجهت حقوق و مزا نیو از ا شودینم بفرار به انتسا امیا لیشوند، موجب تبد

  

 هیعلمحکوم   ایکه متهم  یامیاست، ا یدادسرا و دادگاه نظام تیبه آنها در صالح یدگیکه رس یـ درخصوص جرائم ۶۲۳ ماده

 .شودیو مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نم نیبرخالف قوان

  

جنگ و  انیپس از اعالم پا سالکیزمان جنگ، دو  یدادگاه نظام تیه جرائم در صالحمرور زمان نسبت ب یـ ابتدا ۶۲۴ ماده

 آن است. انیپاسال پس از اعالم زمان جنگ، سه کی یدادگاه نظام تیدر مورد جرائم در صالح
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 یپنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظام فصل

  

است و  یسر یکلو به یکه پرونده مشتمل بر اسناد و اطالعات سر یدر موارد ایکشور  تیامن هیـ در جرائم عل ۶۲۵ ماده

 یرسم یوکال نیخود را از ب یوکال ای لیوک ،یدعو نیمسلح است، طرف یروهاین یسازمان قضائ تیبه آنها در صالح یدگیرس

 .ندینمایمسلح باشد، انتخاب م یروهاین یسازمان قضائ دییکه مورد تأ یدادگستر

  

 است. مادهنیجنگ تابع مقررات مذکور در ازمان ینظامدر دادگاه  لیوک نییـ تع تبصره

  

 یالمللنیدر تعهدات ب نکهیحاضر شوند، مگر ا یدفاع در دادگاه نظام یبرا توانندینم یخارج تیتابع یدارا یـ وکال ۶۲۶ ماده

 شده باشد. حیموضوع تصر نیبه ا

  

 یر و ابالغ رأصدو ،یدگیرس بیششم ـ ترت فصل

  

 ضیاستان تهران تفو ینظام دنظریشعبه دوم دادگاه تجد سیرا به رئ هاارجاع پرونده تواندیم یسازمان قضائ سیـ رئ ۶۲۷ ماده

 دنظریتجد یدادگاهها یتهران بر عهده رؤسا استانینظام دنظریشعبه دوم دادگاه تجد سیرئ ابیدر غ هاکند. ارجاع پرونده

 .تاسشماره شعبه  بیبه ترت ینظام

  

 یعهده رؤسابه یو ابیعهده معاون و در غاستان، به یسازمان قضائ سیرئ ابیدر غ یدر دادگاه نظام هاـ ارجاع پرونده ۶۲۸ ماده

 است. شماره شعبه بیترتو دو به کی یو نظام دنظریتجد یدادگاهها

  

 تواندیاز همان نوع شده است، دادگاه م یگریمعلوم شود که متهم مرتکب جرم د فرخواستیـ هرگاه پس از صدور ک ۶۲۹ ماده

 .دیبه دادسرا ارسال نما قاتیتحق لیپرونده را جهت تکم ایکند  یدگیرس زیبه جرم مزبور ن

  

 .ردیگیصورت نم یابیغ یدگیکه استمرار آن قطع نشده است، رس یـ در جرم فرار از خدمت تا زمان ۶۳۰ ماده

  

 ایمقتول  یگناهیاشخاص ب ایآن، شخص  ریغ ای یراندازیمسلح در اثر ت یروهاین یها  تیمأمور یـ چنانچه در اجرا ۶۳۱ ماده

 ایدم  یایاول یصادرشود، بنا به تقاضا بیبه آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعق یخسارت مال ایمجروح شوند 

 و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه  هیدرخصوص پرداخت د فیتکل نییجهت تع پروندهدادخواست،  میمتضرر بدون تقد
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مانع  ندهی. عدم حضور نمادینمایدعوت م یدگیشرکت در جلسه رس یمربوط را برا گانی ندهی. دادگاه نماشودیارسال م ینظام

 .ستین یو صدور رأ یدگیرس

  

با استعانت  یرا آغاز و پس از اعالم ختم دادرس یدگیزمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رس یـ دادگاه نظام ۶۳۲ ماده

پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان  اتیبر شرف و وجدان و توجه به محتو هیاز خداوند متعال، با تک

 .کندیم یأروز مبادرت به انشاء ر هفرصت و حداکثر ظرف س نیدر اول

  

و در  یدر موارد ضرور یسازمان قضائ سیممنوع است. اما رئ ینظام یـ انتشار اطالعات مربوط به آراء دادگاهها ۶۳۳ ماده

 یرساناطالع گاهیپا اریرا جهت انتشار در اخت ینظام یدادگاهها یاطالعات مربوط به آراء قطع تواندیمصلحت، م یصورت اقتضا

 .دقرار ده یو سازمان قضائ هیقوه قضائ

  

باشد، به  یاز جرم آموزش ضرور یریشگیجهت پ ،یسازمان قضائ سیرئ ای یدادستان نظام صیکه به تشخ یـ در موارد تبصره

 .ردیگ  یقرار م گانهای اریبه جرم در اخت یدگیرس ندیالزم اطالعات مربوط به احکام و فرآ زانیم

  

 یدرسداو اعاده دنظریهفتم ـ تجد فصل

  

همان  ینظام دنظریشود حسب مورد در دادگاه تجد  یمحسوب م یکه قطع یجز در موارد ینظام یـ آراء دادگاهها ۶۳۴ ماده

 است. یخواهفرجام ای دنظریقابل تجد کشوریعالوانید ایاستان و 

  

 یفریک یدادگاهها ریمانند آراء سا یخواهفرجام ای دنظریتجد تیقابل ای تیقطع ثیاز ح ینظام یـ آراء دادگاهها ۶۳۵ ماده

 مقرر شده باشد. یگرید بیبخش ترت نیاست، مگر آنکه در ا

  

زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابالغ، قابل  ینظام یدادگاهها یخواهفرجام ای دنظریـ آراء قابل تجد ۶۳۶ ماده

حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده،  دیبا کشوریعالوانید ای دنظریاست و دادگاه تجد یخواهفرجام ای دنظریتجد

مقدور نباشد  قاتینقص تحق لیاز قب یقانون لیدر مدت مزبور به دال یآنکه صدور رأ رمگ د،یرا صادر نما یمقتض یو رأ یدگیرس

 شود. دیطور مستدل در پرونده قبه ریعلت تأخ دیبا صورتنیکه در ا

  

 ینسبت به احکام قطع زین یسازمان قضائ سیرئ یفریک یدادرسنیی( قانون آ۴۷۵خاص مندرج در ماده )ـ عالوه بر اش ۶۳۷ ماده

 را دارد. یحق درخواست اعاده دادرس ینظام یدادگاهها
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 عیاز ترف تیمانند محروم هیعلمحکوم   یخاص خدمت تیمجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضع کهیـ درصورت ۶۳۸ ماده

فرجام را دارد.  ای دنظریمطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجد یکارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظام

 .کندیاقدام م گرید یمجازات قانون نییتع هتفرجام ج ای دنظریمرجع تجد صورتنیدر ا

  

 احکام یهشتم ـ اجرا فصل

  

صادرکننده  ینظام یعهده دادسرابه یفریک یدادرسنییمطابق مقررات قانون آ ینظام یاحکام دادگاهها یـ اجرا ۶۳۹ ماده

و مرجع  هیالمرجع محال   یبرعهده دادسرا بیترتاحکام دادگاهها، به یاجرا ت،یاست. در موارد احاله و عدم صالح فرخواستیک

 است. یدگیصالح به رس

  

 .دیمربوط ابالغ نما گانیرا به  یاز رأ یاحکام مکلف است خالصها یاجرا یآراء دادگاهها، قاض تیـ پس از قطع ۶۴۰ ماده

  

 االجراء است.توسط بازپرس الزم زیدادسرا ن ینهائ یماده در مورد قرارها نیـ مفاد ا تبصره

  

 ریبه شرح ز یبازداشت قبل امیا ر،یز یهابه مجازات تیشده در قانون، در مورد محکوم ینیبشیـ عالوه بر موارد پ ۶۴۱ ماده

 شود:  یمحاسبه م

 یهر روز بازداشت قبل یـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازا الف

 یهر روز بازداشت قبل یـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازا ب

 یهر روز بازداشت قبل یبه ازا عیاز ترف تیـ کسر پنج روز از مدت محروم پ

  

 است. ینقد یبه جزا تیبرابر مقررات مربوط به محکوم ،یبازداشت قبل امیبه کسر حقوق، احتساب ا تیـ در مورد محکوم تبصره

 یجزا زیو ن قهیوث ایالکفاله در مورد اخذ وجه التزام، وجه ینظام یدادگاهها یاالجرادستورها و آراء الزم یـ اجرا ۶۴۲ ماده

 یفروش اموال، در سازمان قضائ ای فیتوق لیمربوط از قب اتیعمل ریاز جرم و سا یناش انیضرر و ز ایرد مال و  ه،یوصول د ،ینقد

 احکام است. یاجرا یبرعهده قاض

  

 ینظام یها و بازداشتگاهها نهم ـ زندان فصل

  

 یتیو ترب ینیسازمان زندانها و اقدامات تأم یمقررات اجرائ تیبا رعا ینظام یـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاهها ۶۴۳ ماده

محکومان و متهمان  ی. نگهدارشوندیم ینگهدار انیمتهمان و زندان ریمستقل از سا یهاو زندان یرسم یکشور در بازداشتگاهها

 مکان ممنوع است. کیدر 
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 استان،یو موافقت دادستان مربوط و دادستان نظام یمراجع قضائ ریسا یمتهمان و محکومان نظام یـ در صورت تقاضا ۶۴۴ ماده

 .ندینما  یم یسپر ینظام یهاو زندانحبس خود را در بازداشتگاهها  تیمحکوم ایافراد مدت بازداشت  نیا

مقررات  تیبا رعا شود،یآنان منجر به اخراج م تیکه محکوم یو محکومان نظام ینظام یدادگاهها یرنظامیـ محکومان غ تبصره 

 شوند.  یم یمعرف یعموم یها حبس به زندان  تیفوق جهت تحمل محکوم

  

آنها متناسب با تعداد  رشیپذ تیظرف ایاست و  دهیاحداث نگرد ینظام یها و زندان  که بازداشتگاهها یـ تا زمان ۶۴۵ ماده

 یمکلف است افراد مزبور را در بند اختصاص یتیو ترب ینیها و اقدامات تأم نباشد، سازمان زندان  یمتهمان و محکومان نظام

 .دینما ینگهدار انینظام

  

سازمان زندانها و اقدامات  یاجرائ نامهنییآ تیبا رعا ینظام یمحکومان و متهمان دادسراها و دادگاهها یـ نحوه نگهدار ۶۴۶ ماده

قانون توسط سازمان زندانها و  نیاالجراء شدن االزم خیماه از تاراست که ظرف سه یانامهنییکشور برابر آ یتیو ترب ینیتأم

 .رسدیم هیقوه قضائ سیرئ بیو به تصو شودیم هیته یسازمان قضائ یکشور با همکار یتیو ترب ینیاقدامات تأم

  

 یماده ناف نیا یخود نظارت کامل دارد. اجرا یقضائ حوزهینظام یها بر امور بازداشتگاهها و زندان  یـ دادستان نظام ۶۴۷ ماده

 .ستیکشور ن یتیو ترب ینیها و اقدامات تأم سازمان زندان  یقانون اراتیاخت

  

 نییآ یاست، تابع مقررات عموم دهیمقرر نگردمسلح  یروهاینجرائم  یدادرس یبرا یاژهیمقررات و کهیـ موارد ۶۴۸ ماده

 است. یفریک یدادرس

  

 یکیالکترون ینهم ـ دادرس بخش

  

الزم  یهانامهنییآ نیو بلندمدت و تدو مدتانیم یزیربرنامه ،یمل یراهبردها نیو تدو یاستگذاریـ به منظور س ۶۴۹ ماده

بخش  نیکه در ا «یکیالکترون یدادرس یراهبر یشورا»آنها،  یو نظارت بر حسن اجرا یکیالکترون یدادرس یتوسعه و ارتقا یبرا

 :شودیم لیتشک ریافراد ز تیو عضو هیقوه قضائ سیرئ استیربه  شودیم دهیبه اختصار شورا نام

 شورا( ری)دب هیاطالعات قوه قضائ یمرکز آمار و فناور سیـ رئ الف

 هیقوه قضائ یـ معاون حقوق ب

 کشور یعال وانید سیـ رئ پ

 ـ دادستان کل کشور ت

 یعدالت ادار وانید سیـ رئ ث
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 مسلح یروهاین یسازمان قضائ سیـ رئ ج

 کشور یتیو ترب ینیها و اقدامات تأمسازمان زندان سیـ رئ چ

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور سیـ رئ ح

 کل کشور یسازمان بازرس سیـ رئ خ

 کشور یقانون یسازمان پزشک سیرئ دـ

 هیقوه قضائ قاتیمعاون آموزش و تحق ذـ

 هیقوه قضائ یمعاون راهبرد رـ

 هیمسؤول حفاظت و اطالعات قوه قضائ زـ

 یدادگستر ریوز ژـ

 اطالعات یارتباطات و فناور ریـ وز س

 کشور یانتظام یرویـ فرمانده ن ش

 به عنوان عضو ناظر یاسالم یبه انتخاب مجلس شورا یو حقوق یقضائ ونیسیعضو کم ندهینما نفرکیـ  ص

 هیقوه قضائ سیـ سه نفر به انتخاب رئ ض

  

قابل  هیقوه قضائ سیرئ بیآراء حاضران و پس از تصو تیو مصوبات آن با اکثر بداییم تیاعضاء رسم تیـ شورا با اکثر۱ تبصره

 .ستین هیقوه قضائ سیرئ اراتیاخت یاجراء است و ناف

  

 حضور در جلسه دعوت به عمل آورد. یحسب مورد از مسؤوالن مرتبط و کارشناسان برا تواندیشورا م ریـ دب۲ تبصره

  

 .شودیم لیتشک هیاطالعات قوه قضائ یشورا در مرکز آمار و فناور رخانهیـ دب۳ تبصره

  

روزآمد به آمار و گردش کار  یابیو دست یو ارائه بهتر خدمات قضائ یها و اسناد قضائپرونده یـ به منظور سامانده ۶۵۰ ماده

و مجرمان و  دگانیددر خصوص جرائم، متهمان، بزه یلیو تفص قیارائه آمار و اطالعات دق نیدر سراسر کشور و همچن یقضائ

با استفاده از افراد موثق  هیاطالعات قوه قضائ یدر مرکز آمار و فناور «هیقوه قضائ یهاهداد یمرکز مل» ،یاطالعات قضائ ریسا

 .شودیم یاندازراه

  

ماه از است که ظرف سه یانامهنییموجب آمرکز به  نیبه اطالعات ا یقضائ صالحیمراجع ذ یدسترس زانیـ نحوه و م۱ تبصره

 رسد.  یم هیقوه قضائ سیرئ بیو به تصو شودیم هیقانون توسط شورا ته نیاالجراء شدن االزم خیتار
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 بیتصو خیماه از تارکه ظرف سه یانامهنییو مقررات به موجب آ نیقوان تیمرکز با رعا نیـ اسناد، مدارک و اطالعات ا۲ تبصره

ها و پژوهشگران پژوهشکده ،یمراکز علم اریدر اخت رسد،یم هیقوه قضائ سیرئ بیو به تصو هیقانون توسط شورا ته نیا

 .ردیگیقرارم

 تیاشخاص شود. انتشار اطالعات مربوط به هو تیثیموجب هتک حرمت و ح دیو اطالعات مزبور نبا ارکاستفاده از اسناد، مد

کند، ممنوع  زیکه قانون تجو یآنان جز در موارد یملو شماره یپستشماره ،ینام، نام خانوادگ لیاز قب یافراد مرتبط با دادرس

 است.

  

ها و اقدامات کل کشور، سازمان زندان یسازمان بازرس ،یعدالت ادار وانید رینظ ه،یتابعه قوه قضائ یدستگاهها هیـ کل ۶۵۱ ماده

مسلح و مراجع  یروهاین یسازمان قضائ ،یقانون یک کشور، سازمان پزشککشور، سازمان ثبت اسناد و امال یتیو ترب ینیتأم

 یاطالعات خود را در مرکز مل هیموظفند کل ،یاسالم یجمهور یو روزنامه رسم ،یفریو سجل ک یدر عفو و بخشودگ ربطیذ

 قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. هیقوه قضائ یهاداده

  

 هیتوسط آن قوه ته هیقوه قضائ یهاداده یدر مرکز مل یبه اطالعات محرمانه و سر ینحوه دسترس یاجرائ نامهنییـ آ۱ تبصره

 .رسدیم هیقوه قضائ سیرئ بیو به تصو شودیم

  

 یربط موظفند اطالعات مرتبط با امورقضائ  یذ یها  ونیسیو کم أتهایضابطان و دستگاهها، ه ریو سا یـ مراجع انتظام۲ تبصره

 قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. هیقوه قضائ یهاداده یمرکز ملخود را در 

  

تابعه خود و  یمحاکم، ضابطان و دستگاهها نیب یکیارتباطات الکترون یموظف است به منظور سامانده هیـ قوه قضائ ۶۵۲ ماده

 یریکارگرا با به« عدالت یشبکه مل»است،  ازیبه اطالعات آنها ن یدادرس انیکه در جر یو حقوق یقیاشخاص حق ریسا زین

 کند. یاندازراه یکیکترونال یامضا لیمطمئن از قب یتیامن داتیتمه

  

 نیعمل آورند. در اعدالت به یشبکه مل قیو کسب اطالعات الزم را از طر یاستعالمات قضائ توانندیم یـ مراجع قضائ تبصره

 قیموظفند پاسخ الزم را از طر یبخش خصوص یحقوق یهاتیو شخص یردولتیغ یعموم ینهادها ،یدولت یصورت دستگاهها

مصوب  راتیـ کتاب پنجم تعز ی( قانون مجازات اسالم۵۷۶مشمول ماده ) بصرهت نیشبکه مزبور اعالم کنند. مستنکف از مفاد ا

 ـ است.۲/۳/۱۳۷۵

  

 ارائه کند وآنها را روزآمد نگه دارد. «هیقضائهقو یدرگاه مل» قیرا ازطر ریموظف است اطالعات ز هیقضائـ قوه ۶۵۳ ماده

مسؤوالن و شرح  یبه همراه معرف هیقضائقوه یو اجرائ یتیریو ساختار کالن مد هایمشخط ها،استیس ف،یـ اهداف، وظا الف

 و نحوه ارتباط با آنان فیوظا
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تابعه قوه  یاستانها، دستگاهها یهایها و دادگسترمعاونت ی( تمامتیسا)وب یبه تارنما وندیشماره تماس و پ ،یـ نشان ب

 یدادگستر یو کارشناسان رسم یدادگستر یوکال یهاکانون ،یوزارت دادگستر ه،یقضائ

 ،یعدالت ادار وانید یعموم أتیکشور و آراء ه یعال وانید یعموم أتیه هیاالجراء، آراء وحدت رو الزم  نیقوان هیـ کل پ

 هیقوه قضائ یاداره حقوق یمشورت اتیو نظر هیقوه قضائ سیرئ یهابخشنامه

نباشد به صورت  یمل تیامن ای یاحکام خالف عفت عموم یاجرا یقاض صیکه به تشخ یمحاکم درصورت یـ آراء صادره از سو ت

 اشخاص یخصوص مینظران و متخصصان با حفظ حرو نقد صاحب لیتحل ی( برانیبرخط )آنال

و  یالمللنیب یحقوق یهمکار یهااسناد و معاهده هیکشورها بر پا ریسا صالحیبه مقامات ذ یـ خدمات معاضدت قضائ ث

 کشورها ریاتباع سابه یو قضائ یاطالعات راجع به خدمات حقوق

 شهروندان یبرا یاقامه دعو یچگونگ یدرک عمومـ آموزش آسان و قابل ج

 یـ قضائ یحقوق یو علم یـ اطالعات پژوهش چ

  

( تیسا)وبیتارنما ه،یتابعه قوه قضائ یسراسر کشور، و دستگاهها یاستانها یدادگستر یموظف است برا هیـ قوه قضائ ۶۵۴ ماده

 دارند:را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه لیکند و مراجع مزبور موظفند اطالعات ذ یاندازراه یاختصاص

و نحوه  فیمسؤوالن و شرح وظا یهمراه معرفبه ،یتخصص و سلسله مراتب قضائ کیدادگاهها، به تفک یالتیـ نمودار تشک الف

 ارتباط با آنان

 در سطح استان یو مراجع انتظام هیتابعه قوه قضائ یدستگاهها ریو شماره تماس دادگاهها، سا یـ نشان ب

 ربطیذ یو دستگاهها یمراجع قضائ ریسا یبه تارنماها وندیـ پ پ

 امالک یامنطقه یمانند بها ،یدادرس نهیمحاسبه هز یبرا ازیرد ناطالعات مو هیـ کل ت

 شهروندان یبرا یاقامه دعو یچگونگ یدرک عمومـ آموزش آسان و قابل ث

 ضبط شده ایزنده  یقضائ یاستان یکیالکترون ینشستها ای نارهایـ سم ج

 یـ قضائ یحقوق یو علم یـ اطالعات پژوهش چ

  

سند،  ،یفریو ک یو مقررات موضوعه اعم از حقوق نیقوان ریو سا یدادرس نییآ نیـ در هر مورد که به موجب قوان ۶۵۵ ماده

 یکیو مانند آن الزم باشد صورت الکترون ینشان ،یامضاء، اثر انگشت، ابالغ اوراق قضائ ،یاوراق رأ ه،یمدرک، نوشته، برگه اجرائ

و معتبر  یآن کاف یهاقانون و تبصره نیمذکور در مواد ا یتیامن یسازوکارها تیبا رعا وردآن حسب م یکیالکترون یمحتوا ای

 است.

  

صرفاً به لحاظ شکل  توانینم ،یقضائ کیو ارائه خدمات الکترون یفریو ک یحقوق یدگیو رس قیمراحل تحق هیـ در کل۱ تبصره

 موظف است  هینمود. قوه قضائ یآن خوددار یو آثار قانونبه محتوا  دنیاز اعتبار بخش یکینحوه تبادل اطالعات الکترون ای
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 کیکارشناسان، دفاتر خدمات الکترون ،یاصحاب دعو نیاطالعات و ارتباطات ب امنالزم را جهت تبادل  یتیامن یهاسامانه

 .دینما جادیا هیوابسته به قوه قضائ یهاو سازمان یضابطان و مراجع قضائ ،یقضائ

 جادینسبت به ا یمجاز یقانون در فضا نیمراجعان موضوع ا یامور قضائ یریگیجهت طرح و پ تواندیم هیـ قوه قضائ۲ تبصره

با  ،یقضائ کیکانون دفاتر خدمات الکترون جادیدفاتر، نسبت به ا تیفعال یو جهت هماهنگ یقضائ کیدفاتر خدمات الکترون

آن  ریو غ یدفاتر اسناد رسم نیاز ب توانندیم یقضائ کیدفاتر خدمات الکترون. دیاقدام نما یبخش خصوص تیاستفاده از ظرف

 شودیم هیقانون توسط شورا ته نیاالجراء شدن االزم خیماده ظرف سه ماه از تار نیا یاجرائ نامهنییشوند. آ سیتأس ایانتخاب 

 .رسدیم هیقوه قضائ سیرئ بیو به تصو

  

قرار دهند، و در  هیقوه قضائ اریو شماره تلفن همراه خود را در اخت یکیموظفند پست الکترون هیـ مراجعان به قوه قضائ۳ تبصره

به  یدسترس یامکانات الزم برا انیشهروندان و متقاض یمرکز آمار موظف است برا ک،یبه پست الکترون یصورت عدم دسترس

 کند. جادیا یقضائجهت امور  یقضائ یمل یکیپست الکترون

  

قوه  ،یشهروندان و محاکم قضائ انیشده ماطالعات مبادله یریاعتبار و انکارناپذ ت،یبه منظور حفظ صحت و تمامـ  ۶۵۶ ماده

 و احراز اصالت را فراهم آورد. تیاحراز هو ،یکیالکترون یامضا یمطمئن برا یتیامن داتیموظف است تمه هیقضائ

  

ارتباطات و مبادله اطالعات  جادیرا جهت ا یکیالکترون یامضا یبرا شهیر یموظف است مرکز صدور گواه هیـ قوه قضائ تبصره

 .دینما یانداز امن راه 

  

 یهانهیهز یکیموظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترون هیاطالعات قوه قضائ یـ مرکز آمار و فناور ۶۵۷ ماده

 الزم را به عمل آورد. ییشهروندان، اقدام و راهنماحکم توسط  یو اجرا یدادرسمربوط به یهاپرداخت ریو سا یدادرس

  

( %۵آنان پنج درصد) یدادرس نهیهز یدر مرحله بدو ،یکیالکترون یاز دادرس یبردارشهروندان به بهره بیترغ یـ در راستا تبصره

 کمتر خواهد بود. الیر ونیلیو حداکثر تا سقف ده م

  

 یهاداده تیامن نیافراد و تأم یخصوص میحفظ حر یالزم را برا یو قانون یفن داتیموظف است تمه هیـ قوه قضائ ۶۵۸ ماده

 بخش فراهم آورد. نیآنان، در چهارچوب اقدامات ا یشخص

 ،یاز اصحاب دعو قیبه منظور تحق یکیارتباطات الکترون یهاسامانه ریکنفرانس و سا دئویو یهاسامانه یریکارگ ـ به  ۶۵۹ ماده 

اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن  ت،یمجاز است که احراز هو یدر صورت ینظرات کارشناس ایاخذ شهادت از شهود 

 .ردیسوابق صورت پذ
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 یمحرمانگ ایافراد  یخصوص میدارند، موجبات نقض حر اریبخش را در اخت نیموضوع ا یهاکه داده یـ چنانچه اشخاص ۶۶۰ ماده

قرار دهند، به حبس از دو  تیدر دسترس اشخاص فاقد صالح ایآنها را افشاء کرده  رمجازیر غبه طو ایاطالعات را فراهم آورند 

 و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد. الیر ونیلیم ستیتا دو ستیاز ب ینقد یجزا ایتا پنج سال 

  

بخش  نیو اطالعات موضوع ا یو مخابرات یاانهیرا یهامراکز، سامانه تیکه مسؤول حفظ امن یـ چنانچه اشخاص ۶۶۱ ماده

 ایعدم مهارت  ای یمباالتیب ای یاطیاحتیآنان قرار گرفته است بر اثر ب اریمذکور در اخت ی(هاستمیسامانه)س ایها داده ایهستند 

را  یو مخابرات یاانهیرا یهاها و سامانهداده هیعل ای لهیوسبه یاانهیموجبات ارتکاب جرائم را یتیمتعارف امن ریتداب تیعدم رعا

محکوم  الیر ونیلیاز ده تا صدم ینقدیجزا ایانفصال ازخدمت تا پنج سال  ایفراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال 

 خواهند شد.

  

و  یتابعه قضائ یدستگاهها ،یبه قضات، کارکنان قضائ یکیالکترون یآموزش دادرس یموظف است برا هیـ قوه قضائ ۶۶۲ ماده

 اقدام کند. یمراجع انتظام

  

قوه  سیرئ بیو به تصو هیقانون توسط شورا ته نیا بیتصو خیبخش، ظرف سه ماه از تار نیا یاجرائ یهانامهنییـ آ ۶۶۳ ماده

 رسد.  یم هیقضائ

  

 یاانهیجرائم را یدادرس نییدهم ـ آ بخش

  

 را دارند: ریبه موارد ز یدگیرس تیصالح رانیا یدادگاهها ن،یقوان گریشده در د ینیبشیـ عالوه بر موارد پ ۶۶۴ ماده

 ای یو مخابرات یاانهیرا یهااند که به هر نحو در سامانهکار رفتهبهارتکاب جرم  یکه برا ییهاداده ایمجرمانه  یهاـ داده الف

 شود. رهیذخ رانیایاسالمیجمهور ییو هوا ییایدر ،ینیزم تیداده موجود در قلمرو حاکم یحاملها

 .ابدی( ارتکاب  ir) .  رانیا یکد کشور یباالمرتبه دامنه یدارا یتارنماها قیـ جرم از طر ب

تحت  ایمورد استفاده  یو تارنماها یو مخابرات یاانهیرا یهاسامانه هیعل رانیدر خارج از ا رآنیغ ای رانیـ جرم توسط تبعه ا پ

 ای دهدیارائه م یکه خدمات عموم یامؤسسه ایهر نهاد  ایدولت  یرسم یهایندگینما ای ینهاد رهبر ایگانه سه یکنترل قوا

 .ابدیدر سطح گسترده ارتکاب  رانیا یکد کشور یمرتبه باال نهدام یدارا یتارنماها هیعل

 یرانیرایغ ای یرانیمرتکب ا ای دهید بزه  نکهیاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از امتضمن سوء یا  انهیـ جرائم را ت

 شود. افتی رانیباشد و مرتکب در ا
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محل وقوع آن معلوم  یولگزارش شود،  ایکشف  یدر محل رانیا یدادگاهها تیدرصالح یا  انهیـ چنانچه جرم را ۶۶۵ ماده

دادسرا  محل وقوع جرم مشخص نشود، کهیرا انجام دهد. درصورت یمقدمات قاتیمحل کشف مکلف است تحق یادسرانباشد، د

 یمقتض یرأ زیکند و دادگاه مربوط ن  یم فرخواستیاقتضاء صدور ک رصورتمبادرت به صدور قرار و د قاتیپس از اتمام تحق

 .کندیرا صادر م

  

دو، اطفال  یفریک ک،ی یفریک یاز دادسراها، دادگاهها یشعب ایموظف است به تناسب ضرورت، شعبه  هیـ قوه قضائ ۶۶۶ ماده

 اختصاص دهد. یا  انهیبه جرائم را یدگیرس یرا برا دنظریو تجد یو نوجوانان، نظام

  

 .شوندیدارند انتخاب م انهیالزم به امور را ییکه آشنا یقضات انیمذکور از م یدادسراها و دادگاهها یـ مقامات قضائ تبصره

  

و  ندیحفظ نما جادیماه پس از ارا حداقل تا شش کیتراف یها موظفند داده  یدهندگان خدمات دسترس ـ ارائه  ۶۶۷ ماده

 کنند. یماه پس از خاتمه اشتراک نگهداراطالعات کاربران را حداقل تا شش

  

 دیتول یو مخابرات یا  انهیارتباطات را رهیدر زنج یا  انهیرا یها است که سامانه  یا هرگونه داده  ک،یـ داده تراف۱ تبصره

زمان،  خ،یتار ر،یمبدأ، مس لیاز قب یها شامل اطالعات داده  نیآنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. ا یابیتا امکان رد کنندیم

 شود.  یو نوع خدمات مربوطه م اطمدت و حجم ارتب

  

مورد استفاده و  ینوع خدمات، امکانات فن لیاز قب یـ اطالعات کاربر، هرگونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترس۲ تبصره

را شامل  یمشخصات فرد ری(، شماره تلفن و سا IP)  نترنتیقرارداد ا ای یپست ای ییایجغراف ینشان ت،یمدت زمان آن، هو

 .شودیم

  

ماه پس از خاتمه اشتراک و موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تا شش یداخل یزبانیدهندگان خدمات مـ ارائه ۶۶۸ ماده

 کنند. یرا حداقل تا پانزده روز نگهدار جادشدهیا راتییحاصل از تغ کیشده و داده تراف رهیذخ یمحتوا

  

تواند دستور   یم یقضائالزم باشد، مقام یدادرس ای قیتحق یبرا شدهرهیذخ یا  انهیرا یها ـ هرگاه حفظ داده  ۶۶۹ ماده

 دنید بیخطر آس رینظ ،یفور طیکنترل دارند صادر کند. در شرا ایتحت تصرف  یکه به نحو یاشخاص یحفاظت از آنها را برا

و چهار  ستیمراتب را حداکثر تا بتوانند دستور حفاظت را صادر کنند و   یم یها، ضابطان قضائ رفتن داده  نیاز ب ای رییتغ ای

 .برسانند یساعت به اطالع مقام قضائ
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حفاظت شده  یها داده  ای یدستور خوددار نیا یاشخاص از اجرا ریسا ای یضابطان قضائ ایاز کارکنان دولت  کیچنانچه هر 

و  یشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائ  یمزبور به آنها مربوط م یها  ادهکه د یاشخاص ایرا افشاء کنند 

از  ینقد یجزا ایماه روز تا شش کیاشخاص به حبس از نود و  ریو سا یکارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائ

 .شوندیهردو مجازات محکوم م ای الیر ونیلیپنج تا ده م

 مقررات مربوط است. تیو مستلزم رعا ستیافشاء آنها ن ایها به منزله ارائه  ـ حفظ داده ۱ تبصره 

  

 است. دیقابل تمد یماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائها حداکثر سهـ مدت زمان حفاظت از داده۲ تبصره

  

قانون را به  نی( ا۶۶۹( و )۶۶۸(، )۶۶۷اد )حفاظت شده مذکور در مو یها تواند دستور ارائه داده   یم یـ مقام قضائ ۶۷۰ ماده

وعدم مواظبت  یعدم نگهدار نیدستور و همچن نیا یاز اجرا ی. خوددارردیضابطان قرار گ اریشده بدهد تا در اخت ادیاشخاص 

 .شودیقانون م نی( ا۶۶۹در ماده ) ررها موجب مجازات مقداده نیاز ا

  

 دیآ  یبه عمل م یو در موارد یبه موجب دستور قضائ یو مخابرات یاانهیرا یهاسامانه ایها داده فیو توق شیـ تفت ۶۷۱ ماده

 ادله جرم وجود دارد. ایمتهم  ییشناسا ایبه کشف جرم  یکه ظن قو

  

 یکه به نحو یاشخاص ای یدر حضور متصرفان قانون یو مخابرات یا  انهیرا یها سامانه  ایها  داده  فیو توق شیـ تفت ۶۷۲ ماده

امتناع از حضور آنان چنانچه  ای. درصورت عدم حضور شودیها انجام م سامانه  انیمتصد ریدارند، نظ یآنها را تحت کنترل قانون

بدون حضور اشخاص  فیو توق شیدستور تفت لیبا ذکر دال یامر اقتضاء کند، قاض تیفور ایباشد داشتهضرورت  فیتوق ای شیتفت

 .کندیمذکور را صادر م

  

خارج از آن، مشخصات مکان و  ایدستور در محل  یاز جمله اجرا یشامل اطالعات دیبا فیو توق شیدستور تفت ـ ۶۷۳ ماده

 به داده  یابینحوه دستافزارها،  افزارها و نرم  مورد نظر، نوع و تعداد سخت  یها داده  زانینوع و م ف،یو توق شیمحدوده تفت

 کند.  یآن کمک م حیصح یباشد که به اجرا فیو توق شیانجام تفت یبیتقر مانحذف شده و ز ای یرمزنگار یها

  

 :شودیم لیشامل اقدامات ذ یو مخابرات یا  انهیرا یهاسامانه ایها داده شیـ تفت ۶۷۴ ماده

 یمخابرات ای یا  انهیرا یها از سامانه  یبخش ایبه تمام  یـ دسترس الف

 حافظه یکارتها ایفشرده  یلوحها ایها   سکتید لیداده از قب یبه حاملها یـ دسترس ب

 شده یرمزنگار ایحذف  یها به داده  یابیـ دست پ
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ها،  چاپ داده  لیاز قب ییو نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشها تیتناسب، نوع، اهم تیها، با رعا داده  فیـ در توق ۶۷۵ ماده

و  یرمزنگار ای رگذرواژهییتغ لیاز قب ییها با روشها دسترس کردن داده  رقابلیها، غ از داده  یبخش ایاز تمام  یربرداریتصو

 .شودیمداده عمل  یضبط حاملها

  

 :شوندیم فیتوق یمخابرات ای یا  انهیرا یها سامانه  ریز طیـ در شرا ۶۷۶ ماده

 داشته باشد. یادیحجم ز ایشده به سهولت در دسترس نباشد  رهیذخ یها ـ داده  الف

 نباشد. ریپذ امکان  یافزار ها بدون سامانه سخت  داده  لیو تحل هیو تجز شیـ تفت ب

 داده باشد. تیسامانه رضا یـ متصرف قانون پ

 نباشد. ریپذ امکان  یها به لحاظ فن از داده  یربرداریـ تصو ت

 ها شود.داده بیدر محل باعث آس شیـ تفت ث

  

 لیاز قب ییو نقش آنها در ارتکاب جرم با روشها تیمتناسب با نوع و اهم یمخابرات ای یاانهیرا یهاسامانه فیـ توق ۶۷۷ ماده

 .ردیگیبه سامانه، مهر و موم )پلمب( سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت م یگذرواژه به منظور عدم دسترس رییتغ

  

 یاانهیرا یهاسامانه ریدر سا یمرتبط با جرم ارتکاب یهاداده شیتفت ف،یو توق شیدستور تفت یاجرا نیـ چنانچه در ح ۶۷۸ ماده

را  فیو توق شیدامنه تفت یباشد، ضابطان با دستور مقام قضائ یتصرف متهم قرار دارند ضرور ایکه تحت کنترل  یمخابرات ای

 .کنندیم فیتوق ای شیمورد نظر را تفت یهاو داده دهندیسترش مگ گرید یهاسامانهبه

  

به اشخاص  دیشد یخسارات مال ای یلطمه جان رادیکه موجب ا یمخابرات ای یا  انهیرا یها سامانه  ایها  داده  فیـ توق ۶۷۹ ماده

کشور ضرورت  تیحفظ امن ریموضوع اهم نظ یاجرا یبرا فیتوق نکهیشود، ممنوع است مگر ا یاخالل در ارائه خدمات عموم ای

 داشته باشد.

  

کند،  افتیدر یاز آنها کپ نهینفع حق دارد پس از پرداخت هز  یذشود،   یم فیها توق که اصل داده  ییـ در جا ۶۸۰ ماده

وارد نسازد و  یا لطمه  قاتینباشد و به روند تحق قتیبا ضرورت کشف حق یمناف شدهفیتوق یها ارائه داده  نکهیمشروط به ا

 ها مجرمانه نباشد. داده 

  

موظف است با لحاظ نوع  یقاض شود،یم فیتوق یمخابرات ای یا  انهیرا یها سامانه  ایها  که اصل داده  یـ در موارد ۶۸۱ ماده

در مهلت متناسب و متعارف  ،یمورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکاب یافزارها افزارها و نرم  ها و نوع و تعداد سخت  داده  زانیو م

 کند. فیتکل نییآنها تع یبرا
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اعتراض  ،یو مخابرات یاانهیرا یهاها و سامانهداده فیو اقدامات مأموران در توق اتیدر مورد عمل تواندیـ متضرر م ۶۸۲ ماده

خارج از نوبت  ادشدهی. به درخواست دینما میدستوردهنده تسل یع قضائظرف ده روز به مرج لیخود را همراه با دال یکتب

 و قرار صادره قابل اعتراض است. شودیم یدگیرس

  

مطابق مقررات راجع به  یمخابرات ای یا  انهیرا یها در سامانه  یرعمومیدر حال انتقال ارتباطات غ یـ کنترل محتوا ۶۸۳ ماده

 است. یفریک یدادرس نییمقرر در آ یکنترل ارتباطات مخابرات

  

در حکم کنترل و مستلزم  امکیپ ای( لیمی)ا نگارامیپ ریشده، نظ رهیذخ یرعمومیارتباطات غ یبه محتوا یـ دسترس تبصره

 مقررات مربوط است. تیرعا

  

االجراء شدن الزم خیماه از تارظرف شش شدهیآورجمع یکیو مراقبت از ادله الکترون ینحوه نگهدار یاجرائ نامهنییـ آ ۶۸۴ ماده

 هیقوه قضائ سیرئ بیو به تصو شودیم هیاطالعات ته یوزارت ارتباطات و فناور یبا همکار یدادگستر ریقانون توسط وز نیا

 .رسدیم

  

 ایپردازش  ای جادیندارد، ا یآگاه یکه از دعو یشخص ثالث ای یتوسط طرف دعو یا  انهیرا یها ـ چنانچه داده  ۶۸۵ ماده

اعتبار و  ت،یدرست عمل کند که به صحت و تمام یمربوط به نحو یمخابرات ای یا  انهیو سامانه را منتقل شود ای رهیذخ

 قابل استناد است. د،ها خدشه وارد نشو داده  یریانکارناپذ

  

در آنها مورد  یکیکه ادله الکترون یجرائم ریشامل سا یا  انهیعالوه بر جرائم رابخش،  نیمقررات مندرج در ا هیـ کل ۶۸۶ ماده

 شود.  یم زین رندیگ  یاستناد قرار م

  

نشده  ینیبشیپ یدادرسنییاز جهت آ یمقررات خاص یاانهیبه جرائم را یدگیرس یبخش برا نیکه در ا یـ در موارد ۶۸۷ ماده

 است. یفریک یدادرس نییآ یعموماست، تابع مقررات

  

 یجرائم اشخاص حقوق یدادرسنییـ آ ازدهمی بخش

  

که اتهام  یقیوجود داشته باشد، عالوه بر احضار شخص حق یتوجه اتهام به اشخاص حقوق یبرا یکاف لیـ هرگاه دل ۶۸۸ ماده

 ای یقانون ندهیشود تا مطابق مقررات نما  یاخطار م یمقررات مربوط به احضار، به شخص حقوق تیبا رعا باشد،یمتوجه او م

 .ستین یدگیمانع رس ندهینما ای لیوک ی. عدم معرفدینما یخود را معرف لیوک
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 دار شود.آن را عهده یندگیتواند نما  یشده است، نم یموجب توجه اتهام به شخص حقوق یکه رفتار و یـ فرد تبصره 

  

 یشخص حقوق ندهیشود. حضور نما  یم نییتب یو یاتهام وفق مقررات برا ،یشخص حقوق ندهیـ پس از حضور نما ۶۸۹ ماده

مقرر در قانون  یهاتیاز الزامات و محدود کی چیاست و ه یبه شخص حقوق یدفاع از اتهام انتساب ایو  قیتنها جهت انجام تحق

 شود.  یاعمال نم یمتهم، در مورد و یبرا

  

 ینیتأم یو درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارها یبر توجه اتهام به شخص حقوق ریدا یکاف لیـ در صورت وجود دل ۶۹۰ ماده

 قرارها ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. نیاست. ا ریامکانپذ ریز

 کند.  یارتکاب مجدد جرم را فراهم م نهیکه زم یشغل یها  تیاز فعال یانجام بعض تیـ قرار ممنوع الف

از دست دادن  ای یکه باعث دگرگون لیانحالل، ادغام و تبد لیاز قب یشخص حقوق تیعدر وض یاراد رییـ قرار منع تغ ب

مرتکب  یهشت برا ایدرجه هفت  یریتعز یهادو نوع از مجازات ای کیموجب  تیممنوع نیآن شود. تخلف از ا یحقوق تیشخص

 است.

  

 قانون بالمانع است. نیخواسته طبق مقررات ا نیصدور قرار تأم یـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوق ۶۹۱ ماده

  

شود.   یاجراء صادر م یموقوف ای بیتعق یحسب مورد قرار موقوف یشخص حقوق یاراد ریـ در صورت انحالل غ ۶۹۲ ماده

از جرم وفق مقررات مربوط  یو خسارت ناش هیاست. در مورد د یفریک یدادرس نییتابع مقررات آ یمقررات مربوط به قرار موقوف

 شود.  یاقدام م

  

 است. یفریک یدادرس نییتابع مقررات آ یاحکام مربوط به اشخاص حقوق یـ اجرا ۶۹۳ ماده

  

تنها متوجه شعبه  یفریک تیمتعدد باشد، مسؤول رمجموعهیز یواحدها ایشعب  یدارا یکه شخص حقوق یـ در صورت ۶۹۴ ماده

شخص  یاصل تیمرکز میبر اساس تصم رمجموعهیواحد ز ایکه شعبه  یبه آن است. در صورتاست که جرم منتسب  یواحد ای

 باشد.  یم زین یشخص حقوق یاصل تیمتوجه مرکز یفریک تیاقدام کند، مسؤول یحقوق

  

متوجه او  زیسوگند ن انیشود و ات  یاقرار محسوب نم یشخص حقوق هیعل یشخص حقوق یقانون ندهیـ اظهارات نما ۶۹۵ ماده

 .ستین

 یمقرر نشده است مطابق مقررات عموم یجرائم اشخاص حقوق یدادرس یبرا یاژهیکه مقررات و یـ در موارد ۶۹۶ ماده 

 .شودیاشخاص قابل اجراء است اقدام م نیکه در مورد ا یفریک یدادرسنییآ
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 رمقرراتیدوازدهم ـ سا بخش

  

قانون با توجه به  نی( ا۶۵۶( تا )۶۵۴( و )۶۵۲(، )۶۵۰احکام مواد ) یمقرر در اجرا فیـ دولت موظف است به تکال ۶۹۷ ماده

آن عمل  یاجرا ماندهیدر مدت باق رانیا یاسالم ی( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور۲۱۱)ح( و )ف( ماده ) یبندها

 .گرددیم نیتأم یفریک یدادرسنییقانون آ یدرآمدها شیاز محل افزا قانوننیا یاز اجرا یناش یاضاف ی. بار مالدینما

  

 ۳/ ۲مصوب  ییدر امور جنا یابیغ یدادرس زیقانون، ماده واحده قانون راجع به تجو نیاالجراء شدن االزم خیـ از تار ۶۹۸ ماده

( آن قانون، قانون ۹( و )۸(، )۴جز مواد )به ۱۳۶۴/ ۲/ ۲۲مصوب  رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین ی، قانون دادرس۱۳۳۹/

دادگاهها مصوب  یآرا دنظری، قانون تجد۱۳۶۸/ ۴/ ۲۰کشور مصوب  یعال وانی( و شعب ددوو  کی) یفریک یدادگاهها لیتشک

بازدارنده( و  یمجازاتها و راتی)تعز یبه قانون مجازات اسالم ۱۳۸۸/ ۳/ ۵مورخ  ی( الحاق۷۷۹) ی( ال۷۵۶، مواد )۱۳۷۲/ ۵/ ۱۶

 است. یآنها ملغ یبعد الحاقاتو اصالحات و  ۱۳۹۲/ ۱۲/ ۴مصوب  یفریک یدادرسنیی( قانون آ۵۶۹ماده )

  

 یدادرسنییو دوازدهم قانون آ ازدهمیهشتم، نهم، دهم،  یشماره مواد به عنوان بخشها بیترت تیقانون با رعا نیـ ا ۶۹۹ ماده

 االجراء است.الزم ۱۳۹۴/ ۴/ ۱ خیالحاق و مقررات هر دو قانون از تار ۱۳۹۲/ ۱۲/ ۴مصوب  یفریک

و نود و دو  صدیو س کهزاریتبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه  یو س ستیفوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دو قانون

و مجلس با  دیگرد بیتصو ی( قانون اساس۸۵طبق اصل هشتاد و پنجم ) یاسالم یمجلس شورا یو حقوق ییقضا ونیسیکم

  خیو نود موافقت نمود و در تار صدیو س کهزاریماه نوزدهم بهمن رخمو یآن به مدت سه سال در جلسه علن یشیآزما یاجرا

 .دینگهبان رس یشورا دییبه تأ ۱۳۹۲/ ۱۲/ ۲۶


