
  
  اهللا احمد جنتیحضرت آیت

  دبیر محترم شوراي نگهبان
  

ــارم  يدر اجــــرا   ــل نــــود و چهــ ــران )94(اصــ ــالمی ایــ ــی جمهــــوري اســ ــانون اساســ    قــ
قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران در   ) 85(طبق اصل هشتاد و پنجم که  آیین دادرسی کیفريالیحه 

ــورخ  ــه مـــ ــیون  2/3/1390جلســـ ــاییکمیســـ ــوقی  قضـــ ــسو حقـــ ــورايمجلـــ ــالمیشـــ   اســـ
اجراي آزمایشـی   بامجلس  19/11/1390 مورخ شنبهچهارروز و در جلسه علنی رسید  تصویببه با اصالحاتی 

  .گردداست، به پیوست ارسال میآن به مدت سه سال موافقت گردیده 
  

  الریجانیعلی 
  



  ١

  الیحه آیین دادرسی کیفري
  کلیات -بخش اول

  تعریف آیین دادرسی کیفري و اصول حاکم بر آن -فصل اول
کیفري مجموعه مقررات و قواعدي است کـه بـراي کشـف جـرم، تعقیـب مـتهم،        آیین دادرسی -1ماده 

تحقیقات مقدماتی، میانجیگري، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجـراي  
دیده و جامعـه  و ضابطان دادگستري و رعایت حقوق متهم، بزه قضاییآراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات 

  .شودیوضع م
دادرسی کیفري باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعـوي را تضـمین کنـد و قواعـد آن      -2ماده 

گیرند، به صـورت  نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوي به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می
  .یکسان اعمال شود

ترین مهلت اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهباید با بیطرفی و استقالل کامل به  قضاییمراجع  -3ماده 
ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعـث ایجـاد اخـتالل یـا طـوالنی شـدن       

  . شود، جلوگیري کنندفرآیند دادرسی کیفري می
اشـخاص   هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادي و ورود به حریم خصوصی. اصل، برائت است -4ماده 

مجاز نیست و در هر صـورت ایـن اقـدامات     قضاییجز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام 
  .اي اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کندنباید به گونه

و متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگـاه و از حـق دسترسـی بـه وکیـل       -5ماده 
  . مند شودسایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره

ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگـاه شـوند و   دیده، شاهد و سایر افراد ذيمتهم، بزه -6ماده 
  . سازوکارهاي رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود

هـاي  قانون احترام به آزادي«در در تمام مراحل دادرسی کیفري، رعایت حقوق شهروندي مقرر  -7ماده 
، ضـابطان دادگسـتري و   قضـایی از سوي تمام مقامات  »15/2/1383مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 

متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده، بـه  . سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است
که در سـایر  شوند، مگر آنمحکوم می 2/3/1375ب مصوقانون مجازات اسالمی ) 570(مجازات مقرر در ماده 

  . قوانین مجازات شدیدتري مقرر شده باشد
  

 



  ٢

  ي خصوصیاوي عمومی و دعاودع -فصل دوم
 توانـد مـی  است یاله جنبه يدارا که جرم و است جرم ارتکاب از ناشی فقط کیفر به محکومیت -8 ماده

  : باشد داشته حیثیت دو
 نظـم  در اخـالل  و جامعه حقوق به تعدي یا الهی مقررات و حدود به تجاوز جهت از عمومی حیثیت -الف
  ؛عمومی
  .معین اشخاص یا شخص حقوق به تعدي جهت از خصوصی حیثیت -ب

  :شود دعوي دو طرح موجب تواند می جرم ارتکاب -9 ماده 
  ؛عمومی نظم و جامعه حقوق یا الهی مقررات و حدود حفظ براي عمومی دعواي -الف
 قـانون  موجـب  بـه  که کیفرهایی مطالبه یا و جرم از ناشی زیان و ضرر مطالبه براي خصوصی دعواي -ب

  .قصاص و قذف حد مانند است دیده بزه خصوصی حق
گردد و چنانچه تعقیب مرتکـب  دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میبزه -10ماده 

-نامیده مـی » مدعی خصوصی«و زیان وارده را مطالبه کند،  و هرگاه جبران ضرر» شاکی«را درخواست کند، 

  . شود
تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهـت حیثیـت عمـومی بـر عهـده دادسـتان و اقامـه دعـوي و          -11ماده 

  .درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است
شـکایت شـاکی شـروع و در صـورت گذشـت او      گذشت، فقـط بـا   تعقیب متهم در جرایم قابل -12ماده 

  .شودموقوف می
  .گذشت به موجب قانون استتعیین جرایم قابل -تبصره
 نمـی  موقـوف  مجـازات  اجراي همچنین و است شده شروع قانون طبق که کیفري امر تعقیب -13ماده 

  : زیر موارد در مگر شود،
  ؛علیهمحکوم یا متهم فوت -الف
  ؛گذشت قابل جرایم در خصوصی مدعی یا شاکی گذشت -ب
  ؛عفو شمول -پ
  ؛قانونی مجازات نسخ -ت
  ؛قانون در شده بینی پیش موارد در زمان مرور شمول -ث
  ؛قانون در شده بینی پیش موارد در متهم توبه -ج
  .مختوم امر اعتبار -چ



  ٣

  . گرددمی عمل اسالمی مجازات قانون مطابق دیه درباره -1 تبصره
و هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود، تا زمان افاقـه، تعقیـب    -2تبصره 

توانسـت از  فرد در حالت افاقه نیـز نمـی  به نحوي باشد که مگر آنکه ادله اثبات جرم  .شودمتوقف میدادرسی 
روز نسبت بـه معرفـی   شود که ظرف مهلت پنج در این صورت به ولی یا قیم وي ابالغ می .خود رفع اتهام کند

نظر از نوع جرم ارتکـابی و میـزان مجـازات آن وفـق مقـررات      در صورت عدم معرفی، صرف. وکیل اقدام نماید
  .یابدو تعقیب و دادرسی ادامه میشود براي وي وکیل تسخیري تعیین می

 از ناشـی  الحصـول ممکن منافع و معنوي و مادي هايزیان و ضرر تمام جبران تواند می شاکی -14 ماده
  .کند مطالبه را جرم

 یـا  خـانوادگی  شخصـی،  اعتبـار  و حیثیـت  هتـک  یـا  روحـی  صـدمات  از عبارت معنوي زیان -1 تبصره
 از دیگـر  طـرق  از زیـان  رفـع  به مالی، خسارت جبران به حکم صدور بر عالوه تواندمی دادگاه. است اجتماعی

  .نماید حکم آن امثال و جراید در حکم درج و عذرخواهی به الزام قبیل
 مقـررات  نیهمچن. کند اتالف صدق که دارد اختصاص يموارد به تنها الحصول ممکن منافع -2 تبصره

 کـه  يمـوارد  و یشرع منصوص راتیتعز شامل يمعنو خسارت پرداخت زین و الحصولممکن منافع به مربوط
  . شودینم گردد،یم پرداخت هید

 رونوشـت  یـا  تصـویر  تواند می جرم از دیده زیان گرفت، قرار تعقیب تحت متهم که آن از پس -15 ماده
  ختم  اعالم از  قبل تا و کند تسلیم تعقیب مرجع به پرونده به پیوست جهت را خود مدارك و ادله تمام مصدق

 مسـتلزم  آن، بـه  رسـیدگی  و زیان و ضرر مطالبه. کند دادگاه تسلیم را خود زیان و ضرر دادخواست دادرسی،
  .است مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت

در دادگاه حقوقی اقامـه شـود، دعـواي مـذکور قابـل طـرح در        هرگاه دعواي ضرر و زیان ابتدا -16ماده 
که مدعی خصوصی پس از اقامه دعـوي در دادگـاه حقـوقی، متوجـه شـود کـه       دادگاه کیفري نیست، مگر آن

تواند بـا اسـترداد دعـوي، بـه دادگـاه کیفـري       صورت می موضوع واجد جنبه کیفري نیز بوده است که در این
در دادگاه کیفري مطرح و صدور حکم کیفري بـه جهتـی از    ا چنانچه دعواي ضرر و زیان ابتداام. مراجعه کند

تواند با استرداد دعوي، براي مطالبـه ضـرر و زیـان بـه     جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می
چنانچه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازي بـه پرداخـت   . ه کنددادگاه حقوقی مراجع

  .مجدد آن نیست
دادگاه مکلف است ضمن صدور رأي کیفري، در خصوص ضـرر و زیـان مـدعی خصوصـی نیـز       -17ماده 

که رسیدگی بـه ضـرر و زیـان مسـتلزم تحقیقـات      طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضی صادر کند، مگر آن



  ٤

-بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأي کیفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زیان رسـیدگی مـی  

  .نماید
هرگاه رأي قطعی کیفري مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، براي دادگاهی که به امـر حقـوقی    -18ماده 

  .االتباع استالزم کند،یا ضرر و زیان رسیدگی می
کند، مکلف است میـزان  دادگاه در مواردي که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می -19ماده 

علیه، حدود مسؤولیت هر یـک را مطـابق مقـررات مشـخص     و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم
  . کند

  .مت زمان اجراي حکم، مالك استکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیدر صورتی -تبصره
هرگـاه تعقیـب امـر کیفـري بـه      . سقوط دعواي عمومی موجب سقوط دعواي خصوصی نیست -20ماده 

جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفـري مکلـف   
  .باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأي نمایدکه دعواي خصوصی در آن دادگاه مطرح شده است، در صورتی

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسـیدگی بـه آنهـا در صـالحیت      -21ماده 
نفع و با صدور قـرار اناطـه، تـا هنگـام     مرجع کیفري نیست، و در صالحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذي

در ایـن . شـود صـورت موقـت بایگـانی مـی    متهم، معلق و پرونده بـه صدور رأي قطعی از مرجع صالح، تعقیب 
ماه از تاریخ ابالغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگـاه صـالح رجـوع نکنـد و     نفع ظرف یکصورت، هرگاه ذي

  . کنددهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میگواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفري به رسیدگی ادامه می
شود، باید ظرف سـه روز بـه نظـر دادسـتان     توسط بازپرس صادر می دي که قرار اناطه در موار -1تبصره 

این قانون بـه عمـل مـی   ) 271(که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختالف طبق ماده در صورتی. برسد
  . آید

  .اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند -2تبصره 
  .شودشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیصورت موقت بایگانی میمدتی که پرونده به -3تبصره 

  
  کشف جرم و تحقیقات مقدماتی -بخش دوم

 دادسرا و حدود صالحیت آن -فصل اول

به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعـواي الزم   -22ماده 
هر شهرسـتان و   قضاییامور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه در این مورد، اجراي احکام کیفري، انجام 
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هـاي نظـامی اسـتان،    و همچنین در معیت دادگـاه و انقالب هاي آن حوزه، دادسراي عمومی در معیت دادگاه
  .شوددادسراي نظامی تشکیل می

 کارمنـد  و بـازپرس  دادیار، معاون، الزم تعداد به و شودمی تشکیل دادستان ریاست به دادسرا -23 ماده
  .دارد اداري

و در غیاب وي بـر عهـده    قضاییحوزه  رییسبخش، وظایف دادستان بر عهده  قضاییدرحوزه  -24ماده 
  . البدل دادگاه استدادرس علی

ه، دادسراهاي تخصصی از قبیل دادسراي جرایم کارکنان دولت، قضاییقوه  رییسبه تشخیص  -25ماده 
اي، اقتصـادي و حقـوق   امنیتی، جرایم مربـوط بـه امـور پزشـکی و دارویـی، رایانـه      اطفال و نوجوانان، جرایم 

  . شودشهروندي زیر نظر دادسراي شهرستان تشکیل می
انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسـیدگی بـه آنهـا در صـالحیت دادگـاهی غیـر از        -26ماده 

کند مگـر آن عیت دادگاه صالح انجام وظیفه میعهده دادسرایی است که در مدادگاه محل وقوع جرم است، به
  .که قانون به نحو دیگري مقرر نماید

-دادسراي شهرسـتان  قضاییها، مقامات دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان -27ماده 

 ث ایـن وظـایف و نیـز   هاي آن استان و افرادي که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارنـد، از حیـ  
  .نمایدکند و تعلیمات الزم را ارائه میکیفري، نظارت می يحسن اجراي آرا

  
  ضابطان دادگستري و تکالیف آنان -فصل دوم

در کشـف جـرم،    دادسـتان ضابطان دادگستري مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمـات   -28ماده 
گیري از فـرار و مخفـی شـدن مـتهم،     آوري ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلـو حفظ آثار و عالئم و جمع

  .کنند، به موجب قانون اقدام میقضاییتحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و اجراي تصمیمات 
   :از عبارتند دادگستري ضابطان -29 ماده
 جمهـوري  انتظـامی  نیـروي  دیـده  آمـوزش  داران درجـه  و افسـران  فرمانـدهان،  شامل عام ضابطان -الف
  ؛ایران اسالمی
 شـده  محـول  وظـایف  حـدود  در خاص قوانین موجب به که مأمورانی و مقامات شامل خاص ضابطان -ب
 بـه  مربـوط  امـور  بـه  نسـبت  زنـدان  مـأموران  و معاونـان  رؤسا، قبیل از شوند؛ می محسوب دادگستري ضابط

 همچنـین . اسـالمی   انقـالب   پاسداران  سپاه  بسیج  مقاومت  نیروي  مأموران و اطالعات وزارت مأموران زندانیان،
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 شـود،  محـول  آنـان  بـه  ضابطان وظایف از برخی یا تمام قانون، موجب به که مواردي در مسلح نیروهاي سایر
  .شوندمی محسوب ضابط

 ایـن  در مربوط ضابطان نظارت تحت اما شوند،نمی محسوب دادگستري ضابط وظیفه، کارکنان -تبصره
 ینـاف  تیولؤمس نیا. است ضابطان با رابطه این در شده انجام اقدامات مسؤولیت و کنندمی وظیفه انجام مورد

  .ستین فهیوظ کارکنان تیولؤمس
 فراگیـري  بـه  منـوط  بـودن،  نـان یاطم مـورد  و وثاقت بر عالوه دادگستري، ضابط عنوان احراز -30 ماده

 ضـابطان  ویـژه  کـارت  تحصیل و مربوط قضایی مرجع نظر زیر آموزشی هاي دوره گذراندن با الزم هايمهارت
 قـانونی  نظـر  از و ممنوع کارت، این فاقد اشخاص سوي از گرفته صورت اقدامات و تحقیقات. است دادگستري

  .است اعتبار بدون
 کسـب  جهـت  را خـدمت  حـین  آموزشـی  هـاي  دوره مسـتمر  طـور  بـه  است مکلف دادستان -1 تبصره

  .نماید برگزار دادگستري ضابطان براي قانونی وظایف ایفاء و الزم مهارتهاي
 وزیـر  توسـط  قـانون  ایـن  شـدن  االجـرا الزم تاریخ از ماه سه ظرف ماده این ییاجرا نامهآیین -2 تبصره
 مـی  تهیه انتظامی نیروي و کشور ، مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع اطالعات، يوزرا همکاري با و دادگستري

  .رسدیم قضاییه قوه سییر بیتصو به و شود
 و اطفـال  ویـژه  پلـیس  نوجوانـان،  و اطفـال  مـورد  در ضـابطان  وظایف اجراي حسن منظور به -31 ماده
 موجـب  به آن اختیارات حدود و وظایف. شود می تشکیل ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي در نوجوانان

  .شودیم هیته قضاییه قوه سییر توسط که است اي الیحه
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند بـا   -32ماده 

  .دهند، حق نظارت دارندنیز در اموري که به ضابطان ارجاع می قضاییسایر مقامات . دادستان است
وند، شـ به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمـی  قضاییارجاع امر از سوي مقام  -تبصره

  .موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است
دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظایف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو  -33ماده 

دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیـه مـی  بار مورد بازرسی قرار میماه یک
  . کندصادر می شود، قید و دستورهاي الزم را

به ضابطان دادگستري به صورت کتبی، صریح و با قید مهلـت صـادر    قضاییدستورهاي مقام  -34ماده 
شود و ضـابط  صورت شفاهی صادر میدر موارد فوري که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به. شودمی
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صـورتمجلس، در اسـرع وقـت و     دادگستري باید ضمن انجام دسـتورها و درج مراتـب و اقـدامات معمولـه در    
  . برساند قضاییمقام  يبیست و چهار ساعت آن را به امضا حداکثر ظرف

مربـوط   قضـایی ضابطان دادگستري مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادسـتان یـا مقـام     -35ماده 
  .کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایندتعیین می

چنانچه اجراي دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیـین شـده،    -تبصره
  .مربوط ارسال کنند قضاییگزارش آن را با ذکر علت براي دادستان یا مقام 

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خـالف اوضـاع و احـوال و قـرائن مسـلم قضـیه        -36ماده 
  .ط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شودنباشد و بر اساس ضواب

شـکایت  . وقـت قبـول نماینـد   ضابطان دادگستري موظفند شکایت کتبی یـا شـفاهی را همـه    -37ماده 
رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یـا سـواد نداشـته باشـد،     شاکی می يشفاهی در صورتمجلس قید و به امضا

ضـابطان  . شـود منـدرجات صـورتمجلس تصـدیق مـی     مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با
دادگستري مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نـزد دادسـتان   

  . ارسال کنند
منـدي از  ضابطان دادگستري مکلفند شـاکی را از حـق درخواسـت جبـران خسـارت و بهـره       -38ماده 

  .عاضدتهاي حقوقی آگاه سازنداي موجود و سایر مخدمات مشاوره
ضابطان دادگستري مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خـود بـه    -39ماده 

  .ذکر کنند قضاییمراجع 
دیـده، شـهود و مطلعـان و سـایر اشـخاص      افشاء اطالعات مربوط به هویت و محل اقامت بـزه  -40ماده 

  .کند، ممنوع استستري، جز در مواردي که قانون معین میمرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگ
 أخـذ  توانند نمی نیز قضایی مقامات و ندارند را متهم از تأمین أخذ اختیار دادگستري ضابطان -41 ماده

 توسـط  تنهـا  باشـد،  داشـته  ضـرورت  مـتهم  از تأمین أخذ گاه هر صورت هر در. کنند محول آنان به را تأمین
  .شودیم اقدام قانون نیا مقررات مطابق ،ییقضا مقامات

 دیـده  آمـوزش  ضـابطان  توسط باید امکان درصورت نابالغ افراد و زنان از تحقیقات و بازجویی -42 ماده
  .شود انجام یشرع نیمواز تیرعا با و زن

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطالعات ضـابطان دادگسـتري    -43ماده 
از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطالع به دادستان، بدون داشتن حق تفتـیش و بازرسـی یـا احضـار و     
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دستان با توجـه بـه   دا. جلب اشخاص، تحقیقات الزم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند
  . کندمناسب را اتخاذ می قضاییاین گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم 

 کسـب  براي را مراتب غیرمشهود جرایم در جرم، وقوع از اطالع محض به دادگستري ضابطان -44 ماده
 ادامـه  دسـتور  الزم، بررسـی  از پـس  نیز دادستان و کنند می اعالم دادستان به الزم دستورهاي أخذ و تکلیف

 تمـام  مشـهود،  جـرایم  درباره دادگستري ضابطان. کندمی اتخاذ مناسب قضایی تصمیم یا و صادر را تحقیقات
 شـدن  مخفـی  یا فرار از جلوگیري و جرم وقوع ادله و عالئم آثار، ادوات، آالت، حفظ منظور به را الزم اقدامات

 دسـت  بـه  مـدارك  و نتـایج  بالفاصـله  و دهند می انجام را الزم تحقیقات آورند، می عمل به تبانی، یا و متهم
 داشـته  حضـور  جـرم  وقوع صحنه در مطلعی یا شاهد چنانچه همچنین. رسانند می دادستان اطالع به را آمده
 ضـابطان  .کننـد مـی  درج پرونـده  در و أخـذ  را ایشـان  مشخصـات  سـایر  و تلفـن  شـماره  نشـانی،  اسم، باشد؛

 بازداشـت  را مـتهم  توانندیم یصورت در تنها قانون، نیا 46 ماده آخر قسمت و ماده نیا ياجرا در يدادگستر
  .باشد داشته وجود يو توسط مشهود جرم ارتکاب بر يقو امارات و قرائن که کنند

  : جرم در موارد زیر مشهود است -45ماده 
یادشـده بالفاصـله در محـل وقـوع جـرم      در مرئی و منظر ضابطان دادگستري واقع شود یا مأموران  -الف

  .حضور یابند و یا آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند
انـد، حـین وقـوع جـرم یـا بالفاصـله پـس از آن،        دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهبزه -ب

  .شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند
عالئم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شـود و یـا   بالفاصله پس از وقوع جرم،  -پ

  .تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد
متهم بالفاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بالفاصله پس از وقوع جـرم   -ت

  .دستگیر شود
افتاده یا در حال وقوع باشـد و شـخص سـاکن، در همـان      جرم در منزل یا محل سکناي افراد، اتفاق -ث

  .حال یا بالفاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکناي خود درخواست کند
  .متهم بالفاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد -ج
  .باشدمتهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته  -چ

ایـن قـانون بـه صـورت     ) 302(مـاده  ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(چنانچه جرایم موضوع بندهاي  -1تبصره 
توانند اقدامات الزم را بـراي  مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان می

  .جلوگیري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند
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کسی است که مسکن و مأواي مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفـه معینـی    ولگرد -2تبصره 
  . ندارد

چنانچـه  . ضابطان دادگستري مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوري به دادسـتان اطـالع دهنـد    -46ماده 
ایـد طبـق   در این صورت، ضابطان ب. تواند تکمیل آن را بخواهددادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می

دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را براي کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمـل آورنـد، امـا نمـی    
چنانچه در جرایم مشهود، نگهداري متهم براي تکمیـل تحقیقـات ضـروري    . دارندنظر نگهتوانند متهم را تحت

کتبی به متهم ابالغ و تفهیم کنند و مراتـب را   باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و به طور
توانند بـیش از بیسـت و   در هر حال، ضابطان نمی. فوري براي اتخاذ تصمیم قانونی به اطالع دادستان برسانند

  . قرار دهند نظرچهار ساعت متهم را تحت
قرار گیرد، بایـد   نظرهرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت  -47ماده 

دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلـف  . حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعالم شود
نظر قرار گرفتن متهم اقدام قـانونی بـه   است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت

  . عمل آورد
وکیـل بایـد بـا    . تواند تقاضاي حضـور وکیـل نمایـد   می با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم -48ماده 

توانـد در  رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر مالقات نماید و وکیل مـی 
ساعت باشد مالحظات کتبـی خـود را بـراي درج در پرونـده ارائـه      پایان مالقات با متهم که نباید بیش از یک

  .دهد
یافته و یا جرایم علیه امنیـت داخلـی یـا    به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان اگر شخص -تبصره

این ) 302(ماده ) پ(و ) ب(، )الف(خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهاي 
  .وکیل را ندارد قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان مالقات با

نظر قرار گرفت، حداکثر ظـرف یـک سـاعت، مشخصـات سـجلی،      که متهم تحتبه محض آن -49ماده 
دادسـتان  . شودنظر قرار گرفتن وي، به هر طریق ممکن، به دادسراي محل اعالم میشغل، نشانی و علت تحت

ایـن قـانون    هفـتم هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات بخـش  
نمایـد و فهرسـت کامـل    راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت الزم را براي رعایت حقوق این افراد اعمال مـی 

. کند تـا بـه همـان نحـو ثبـت شـود      الم میکل دادگستري استان مربوط اع رییسآنان را در پایان هر روز به 
نظـر بـودن آنـان    توانند از طریق مراجع مزبور از تحتوالدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می
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نظر قرار گـرفتن، تـا حـدي کـه بـا حیثیـت اجتمـاعی و        پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت. اطالع یابند
  . داشته باشد، ضروري استنظر منافات نخانوادگی اشخاص تحت

 را خـود  آشنایان یا خانواده افراد ممکن، وسیله هر یا تلفن وسیله به تواند می نظرتحت شخص -50 ماده
 کـه  آن مگر آورند، عمل به خصوص این در را الزم مساعدت مکلفند نیز ضابطان و کند آگاه بودن نظرتحت از
 بایـد  صـورت  ایـن  در. کنـد  اسـتفاده  حقـی  چنین از نباید نظرتحت شخص که دهند تشخیص ضرورت بر بنا

  .برسانند قضایی مقام اطالع به مقتضی دستور أخذ براي را مراتب
نظر یا یکی از بستگان نزدیک وي، یکـی از پزشـکان بـه تعیـین     به درخواست شخص تحت بنا -51ماده 

  . شودپرونده ثبت و ضبط میگواهی پزشک در . آوردنظر معاینه به عمل میدادستان از شخص تحت
هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مکلفند حقوق مندرج در این قانون در  -52ماده 

صورت مکتـوب در اختیـار وي قـرار دهنـد و رسـید دریافـت و       مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به
  . ضمیمه پرونده کنند

نظر بـودن، تـاریخ و سـاعت    علت تحتنظر، اظهارات شخص تحتضابطان دادگستري مکلفند  -53ماده 
آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شـخص نـزد قاضـی معرفـی     

ضـابطان همچنـین مکلفنـد    . شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند
  .نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنندو پایان تحت غاز تاریخ و ساعت آ

امضاء و یا اثر انگشت شـخص پـیش   أخذدر این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که  -تبصره
  . بینی شده است، اثر انگشت در صورتی داراي اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد

حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را کـه انجـام   ضابطان دادگستري پس از  -54ماده 
کـه انجـام دسـتور و مأموریـت دیگـري از      کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگـر آن اند به آنان تسلیم می داده

  . به آنان ارجاع شود قضاییسوي مقام 
خاص و اشـیاء در جـرایم   ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتـیش آنهـا و بازرسـی اشـ     -55ماده 

است، هر چند وي اجراي تحقیقات را به طور کلـی بـه ضـابط ارجـاع      قضاییغیرمشهود با اجازه موردي مقام 
  .داده باشد
ضابطان دادگستري مکلفند طبق مجوز صادره عمـل نماینـد و از بازرسـی اشـخاص، اشـیاء و       -56ماده 

  .مکانهاي غیرمرتبط با موضوع خودداري کنند
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چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جـرم دیگـري را کـه     -57ماده 
تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفـظ ادلـه و تنظـیم صـورتمجلس،     

  .کنندصالح گزارش و وفق دستور وي عمل می قضاییبالفاصله مراتب را به مرجع 
دادگستري باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسـته و تعطیـل، ضـمن ارائـه اوراق     ضابطان  -58ماده 

ر صـورتمجلس قیـد   را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را د قضاییهویت ضابط بودن خود، اصل دستور 
 در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب. شخص یا اشخاص حاضر برسانند ينمایند و به امضا

  .دهندشود و ضابطان بازرسی را انجام میدر صورتمجلس قید می
گـذاري نماینـد، در    ضابطان دادگستري مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارك پرونده را شماره -59ماده 

  . کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنندارسال می قضاییصورتمجلسی که براي مقام 
گذاري اوراق پرونـده توسـط مـدیر دفتـر در دادسـرا و       ه در خصوص شمارهرعایت مفاد این ماد -تبصره

  .، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی استهادادگاه
ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سـؤاالت تلقینـی یـا اغفـال     در بازجویی -60ماده 
ؤاالت خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سـؤاالتی و همچنـین   کننده و س

تـاریخ، زمـان و طـول مـدت بـازجویی بایـد در اوراق       . اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست
  .صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد

بطان دادگستري در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدي باشـد کـه   تمام اقدامات ضا -61ماده 
  .براي تحقیقات مقدماتی مقرر است

هاي ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفـظ آثـار و عالئـم و    تحمیل هزینه -62ماده 
متهم، دستگیري وي، حمایت آوري ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیري از فرار و مخفی شدن جمع
دیـده  تحت هر عنوان بـر بـزه   قضاییدیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابالغ اوراق و اجراي تصمیمات از بزه

  .ممنوع است
ــاده ــف -63 م ــررات از تخل ــواد مق  ،)49( ،)42( ،)41( ،)40( ،)39( ،)38( ،)37( ،)35( ،)34( ،)30( م

 سـال  یک تا ماه سه به محکومیت موجب ضابطان، توسطقانون این) 141( و) 59( ،)55( ،)53( ،)52( ،)51(
  .است دولتی خدمات از انفصال

  وظایف و اختیارات دادستان -فصل سوم
  :جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است -64ماده 

  ؛شکایت شاکی یا مدعی خصوصی -الف
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  ؛اشخاص موثق و مطمئناعالم و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمی یا  -ب
  ؛وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس -پ
  ؛اظهار و اقرار متهم -ت
  .اطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر -ث

 غیرقابـل  جـرایم  از مـذکور  جـرم  و بـوده  جرمـی  وقـوع  ناظر خود که کند اعالم کسی هرگاه -65 ماده
 اظهـار  ایـن  باشـد،  نداشـته  وجود يو اظهارات ینادرست بر یمبتن یامارات و قرائن که یصورت در باشد گذشت

 اعـالم  اگـر  امـا  نباشـد؛  موجود تعقیب براي دیگري امارات و قرائن چند هر است، کافی تعقیب به شروع براي
 ادعـا  صـحت  بـر  دلیلـی  که آن مگر کرد، تعقیب به شروع توان نمی اعالم صرف به نبوده، قضیه شاهد کننده
  .باشد یخارج ای یداخل تیامن هیعل میجرا از جرم ای باشد داشته وجود

 اشـخاص  زنان، نوجوانان، و اطفال از حمایت درباره آنها اساسنامه که نهادي مردم هايسازمان -66 ماده
 از حمایـت  و عمـومی  بهداشت فرهنگی، میراث طبیعی، منابع زیست، محیط ذهنی، یا جسمی ناتوان و بیمار

 تمـام  در و کننـد  جـرم  اعـالم  فـوق  هـاي زمینه در ارتکابی جرایم به نسبت توانندمی است، شهروندي حقوق
  .نمایند اعتراض قضایی مراجع يآرا به نسبت و شرکت دلیل اقامه جهت دادرسی مراحل

 اقـدام  جهـت  وي رضـایت  کسـب  باشـد،  خـاص  دیـده بزه داراي شده واقع جرم که درصورتی -1 تبصره
 یـا  ولـی  رضایت باشد، هیسف یمال میجرا در ای و مجنون طفل، دیدهبزه چنانچه. است ضروري ماده این مطابق

 مـذکور  سازمانهاي باشد، شده جرم مرتکب خود قانونی، سرپرست یا ولی اگر. شودمی أخذ او قانونی سرپرست
.دهندمی انجام را الزم اقدامات دادستان، تأیید یا اتفاقی قیم رضایت أخذ با

 کمـک  از را مـاده  این موضوع جرایم دیدگانبزه مکلفند قضایی مقامات و دادگستري ضابطان -2 تبصره
  . کنند آگاه مربوطه، نهاد مردم هايسازمان

ـ ا ياجرا در توانندیم که نهاد مردم هايسازمان اسامی -3 تبصره  ماهـه  درسـه  کننـد،  اقـدام  مـاده  نی
  .رسدیم قضاییه قوه رییس بیتصو به و هیته کشور وزارتي همکار باي دادگستر ریوز توسط سال هري ابتدا

توانـد  دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیهایی که هویت گزارشها و نامهگزارش -67ماده 
که داللت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخالل در نظم و امنیـت  مبناء شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن

  .کند با قرائنی باشد که به نظر دادستان براي شروع به تعقیب کفایت می عمومی است یا همراه
در شکوائیه مـوارد زیـر   . تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کندشاکی یا مدعی خصوصی می -68ماده 

  :باید قید شود
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ره نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، تابعیـت، مـذهب، شـما    –الف
، شماره تلفن ثابت و همـراه و  )ایمیل(شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار 

  شاکی؛کدپستی 
  جرم؛ وقوع محل و تاریخ شکایت، موضوع -ب
  وي؛ مطالبه مورد و مدعی به وارده زیان و ضرر -پ
  امکان؛ صورت در مطلعان و شهود نشانی و مشخصات اسامی، جرم، وقوع ادله -ت
  .امکان صورت در مظنون یا عنه مشتکی نشانی و مشخصات -ث

 اختیـار  در و کنـد  تهیـه  را فـوق  مـوارد  بـر  مشتمل متحدالشکل اوراق است مکلف هقضایی قوه -تبصره
 اسـتماع  مـانع  مزبـور  اوراق از اسـتفاده  عدم. گیرد قرار استفاده مورد شکوائیه تنظیم در تا دهد قرار مراجعان
  .نیست شکایت

شـکایت شـفاهی در   . دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقـت قبـول کنـد    -69ماده 
هرگـاه شـاکی سـواد نداشـته باشـد، مراتـب در       . رسـد صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شـاکی مـی  

  .شود صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق می
باشـد و  دیـده، محجـور مـی    که تعقیب کیفري، منوط به شکایت شاکی است و بزهدر مواردي  -70ماده 

ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجـور شـود،   
تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکـب جـرم شـده یـا     

اخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفري را تعقیب میمد
ایـن  . آوردآوري ادله جرم و جلوگیري از فرار متهم به عمـل مـی  کند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع

  .ادر به شکایت نباشد نیز جاري استدیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی ق حکم در مواردي که بزه
در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوي کیفري که جنبه مالی دارد رعایت ترتیـب مـذکور در    -تبصره

  .تواند شخصاً طرح شکایت نمایداین ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می
 باشـد  مجنون یا طفل دیده بزه اگر است، شاکی شکایت به منوط کیفري تعقیب که مواردي در -71 ماده

 را موضـوع  دادسـتان  نکنـد،  شـکایت  به اقدام علیه مولی مصلحت وجود با او قانونی سرپرست یا قهري ولی و
 سـن،  کهولت یا ذهنی یا جسمی معلولیت قبیل از عللی به که دیدگانی بزه مورد در همچنین. کند می تعقیب
 موقوف صورت، این در. کند می تعقیب آنان موافقت جلب با را موضوع دادستان هستند، دعوي اقامه از ناتوان
  .است دادستان موافقت به منوط نیز حکم اجراي یا محجور افراد خصوص در تعقیب شدن
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هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حـوزه کـاري خـود     -72ماده 
  .دادستان اطالع دهندبه  مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوري

  .شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات الزم را دارددادستان در اموري که به بازپرس ارجاع می -73ماده 
تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ امـا نمـی  دادستان می -74ماده 

  .تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد
آید، هر چنـد   عمل مینظارت بر تحقیقات بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به -75ماده 

  .راجع به امري باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است
که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را بـه طـور   دادستان پیش از آن -76ماده 

در ایـن . تواند اجراي برخی تحقیقات و اقدامات الزم را از بازپرس تقاضـا کنـد  یکلی به بازپرس واگذار کند، م
صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضاي دادسـتان را انجـام دهـد و نتیجـه را نـزد وي      

  .ارسال کند
یـن  ا) 302(مـاده  ) ت(و ) پ(، )ب(، )الـف (در صورت مشهود بودن جـرایم موضـوع بنـدهاي     -77ماده

آوري ادلـه وقـوع جـرم و    قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و عالئـم، جمـع  
  .آوردعمل میجلوگیري از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات الزم را به

در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صالحیت دادگاه محل خـارج اسـت، دادسـتان     -78ماده 
تمام اقدامات الزم را براي جلوگیري از امحاء آثار جرم و فرار و مخفی شدن مـتهم انجـام دهـد و     مکلف است

 قضـایی عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوري بـه مرجـع   هر تحقیقی را که براي کشف جرم الزم بداند، به
  .صالح ارسال کند

کیفرخواست درخواست تـرك تعقیـب    تواند تا قبل از صدوردر جرایم قابل گذشت، شاکی می -79ماده 
توانـد تعقیـب مجـدد مـتهم را فقـط      شاکی می. کنددر این صورت، دادستان قرار ترك تعقیب صادر می. کند

  .خواست کندسال از تاریخ صدور قرار ترك تعقیب دربار تا یکبراي یک
ت کرده باشـد، در  در جرایم تعزیري درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذش -80ماده 

توانـد پـس از تفهـیم اتهـام بـا مالحظـه وضـع        می قضاییصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفري، مقام 
التـزام   أخذاجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با 

متهم خودداري نماید و قرار بایگانی پرونـده   کتبی از متهم براي رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب
  .است صالحاین قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه . را صادر کند
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در جرایم تعزیري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی  -81ماده 
وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن 

توانـد پـس از   مـی  دادستاندر مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفري باشد، 
تأمین متناسب، تعقیب وي را از شش مـاه تـا دو سـال معلـق      أخذموافقت متهم و در صورت ضرورت با  أخذ
  :کندمتهم را حسب مورد، مکلف به اجراي برخی از دستورهاي زیر می دادستانصورت، در این. کند

یا معنوي ناشی از جرم با رضایت بار مادي دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان ارائه خدمات به بزه -الف
  ؛دیده بزه

ترك اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگـر، حـداکثر ظـرف     -ب
  ؛شش ماه

  ؛خودداري از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال -پ
  ؛ه مدت یک سالخودداري از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر ب -ت
  ؛معرفی خود در زمانهاي معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال -ث
المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام -ج

  ؛به مدت یک سال
اي در ایام و ساعات معین حـداکثر، بـه مـدت    فهشرکت در کالسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حر -چ

  ؛یک سال
  ؛عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوري و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال -ح
  ؛عدم حمل سالح داراي مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال -خ
  ؛به تعیین دادستان، براي مدت معیندیده  عدم ارتباط و مالقات با شرکاء جرم و بزه -د
ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجع مربوط، حـداکثر بـه مـدت     -ذ

  .شش ماه
که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حـد، قصـاص یـا    در صورتی -1تبصره 

خواسـت گـردد و یـا    ر گیرد و تعقیب وي منتهـی بـه صـدور کیفـر    تعزیر درجه هفت و باالتر مورد تعقیب قرا
عمـل مـی  نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به را اجرا قضاییدستورهاي مقام 

چنانچه مـتهم از اتهـام دوم   . شودآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی
مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصـره در قـرار   . کنددادگاه قرار تعلیق را ابقاء می تبرئه گردد،

  .صادره تصریح کند
  .است صالحقرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه  -2تبصره 
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بقه محکومیت کیفري مـؤثر  هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم داراي سا -3تبصره 
مـدتی کـه تعقیـب    . شـود است، قرار مزبور بالفاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته مـی 

  .شودمعلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی
تواند درصورت وجود شـرایط قـانونی، اعمـال مقـررات ایـن مـاده را از دادسـتان        بازپرس می -4تبصره 

  .است کنددرخو
تواند مقررات ایـن  شود، دادگاه میدر مواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می -5تبصره 

  .ماده را اعمال کند
کـه  شـود و در صـورتی   قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفري ثبت می -6تبصره 

  .گردد ماید، تعلیق لغو میمتهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت نن
 قضـایی  مقـام  ،است تعلیق قابل مجازات آنها که هشت و هفت شش، درجه تعزیري جرایم در -82 ماده

 مـاه  دو حـداکثر  متناسـب،  تأمین أخذ با و خصوصی مدعی یا دیده بزه موافقت و متهم درخواست به تواند می
 مقام همچنین. کند اقدام جرم از ناشی خسارت جبران یا شاکی گذشت تحصیل براي تا بدهد متهم به مهلت

 یـا  شخص یا اختالف حل شوراي به آنان توافق با را موضوع طرفین، بین سازش حصول براي تواند می قضایی
 ایـن  در مـذکور  مهلتهـاي . نیسـت  ماه سه از بیش میانجیگري مدت. دهد ارجاع میانجیگري براي اي مؤسسه

 و کنـد  گذشـت  شـاکی  اگـر . اسـت  تمدیـد  قابـل  مذکور میزان به و بار یک براي فقط اقتضاء صورت در ماده
 یـا  کنـد  گذشـت  شـاکی  اگـر  مـوارد،  سـایر  در. شـود  می موقوف تعقیب باشد، گذشت قابل جرایم از موضوع
 مـؤثر  محکومیـت  سـابقه  فاقـد  مـتهم  و شـود  حاصـل  توافق آن پرداخت به راجع یا و شود جبران او خسارت
 معلـق  سـال  دو تـا  مـاه  شش از را وي تعقیب متهم، موافقت أخذ از پس تواند می قضایی مقام باشد، کیفري

 بـه  مکلـف  مـورد،  حسب قانون این) 81( ماده هاي تبصره رعایت با را متهم قضایی مقام صورت، این در. کند
 از توافـق  مورد تعهدات اجراي عدم صورت در همچنین. کند می مذکور ماده موضوع دستورهاي برخی اجراي
 را تعقیـب  و لغو را تعقیب تعلیق قرار خصوصی، مدعی یا شاکی درخواست به بنا موجه، عذر بدون متهم سوي
  .دهدمی ادامه

  .نماید تقاضا دادستان از را میانجیگري به ارجاع یا تعقیب تعلیق تواندمی بازپرس -تبصره
ي نتیجه میانجیگري به صورت مشروح و با ذکـر ادلـه آن طـی صورتمجلسـی کـه بـه امضـا        -83ماده 

مربوط ارسـال   قضاییرسد، براي بررسی و تأیید و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام میانجیگر و طرفین می
  .در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است. شودمی
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ایـن قـانون و   ) 81(مـاده  ) ج(المنفعه موضـوع بنـد   چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام -84ماده 
این قـانون  ) 82(شوند، موضوع ماده ترتیب میانجیگري و شخص یا اشخاصی که براي میانجیگري انتخاب می

توسط وزیر دادگستري تهیـه  شدن این قانون  االجرااي است که ظرف سه ماه از تاریخ الزمنامهبه موجب آیین
  .رسدوزیران میه به تصویب هیأتقضاییقوه  رییسشود و پس از تأیید می

المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سـایر   در مواردي که دیه باید از بیت -85ماده 
  .شودجهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می

 مـتهم  یـا  باشـند  حاضـر  شـاکی  و متهم چنانچه قانون، این) 302( ماده موضوع جرایم غیر در ـ86ماده
 توانـد  مـی  دادسـتان  باشـد،  کامل هم مقدماتی تحقیقات و باشد کرده گذشت یا نداشته وجود شاکی و حاضر
 را کیفـري  دعواي او، همراه به شاکی حضور صورت در و دادگاه به متهم اعزام با بازپرس، درخواست به یا رأساً

 تشـکیل  تـأخیر  بـدون  دادگـاه  مورد، این در. کند مطرح شفاهی صورت به کیفرخواست صدور بدون بالفاصله
 در کـه  بخواهـد  مهلت دفاع تدارك و وکیل تعیین براي دارد حق که کند می تفهیم متهم به و دهدیم جلسه
 در بایـد  مـتهم  پاسـخ  و موضوع این تفهیم. شود می داده مهلت او به روز سه حداقل متهم، درخواست صورت

 رأي و رسـیدگی  جلسه، همان در دادگاه نکند، استفاده حق این از متهم هرگاه. شود قید دادگاه صورتمجلس
 تحقیقـات  تکمیل دستور یا و انجام را هاآن بداند، الزم را تحقیقاتی انجام رسیدگی ضمن اگر و کند می صادر

 صـورت  در شـاکی . است دادگاه با متهم از متناسب تأمین أخذ. دهد می دادگستري ضابطان یا دادستان به را
 از فـارغ  توانـد یم دادگاه و کند تقدیم را خود دادخواست روز پنج ظرف حداکثر تواند می زیان و ضرر مطالبه

  .دینما صادر مقتضی رأي و رسیدگی زیان و ضرر دعواي به کیفري امر
هرگاه مأموران پست بر مبناء قرائن و امارات، احتمال قوي دهند که بسته پستی حاوي مـواد   -87ماده 

منفجره، اسلحه گرم، اقالم امنیتی مطابق فهرست اعالمی از سـوي  مخدر، سمی، میکروبی خطرناك و یا مواد 
صـورتمجلس توقیـف   صالح به پست و یا سایر آالت و ادوات جرم است، محموله پستی بـا تنظـیم    مراجع ذي

صـالح و بررسـی، در    نظر مراجع ذي أخذدادستان پس از . رسدشود و موضوع فوري به اطالع دادستان می می
  .کندصورت منتفی بودن احتمال، بالفاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می

شـود، آنـان در امـور    اع مـی در اموري که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیـار ارجـ   -88ماده 
در غیـاب  . کنندمحوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می

بیشتري دارد و در صورت تساوي، دادیاري که سـن بیشـتري    قضاییدادستان و معاون او، دادیاري که سابقه 
  .شوددارد، جانشین دادستان می
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  بازپرسوظایف و اختیارات  - فصل چهارم
  و حدود آن بازپرساختیارات  -مبحث اول

چنانچه بـازپرس،  . شروع به تحقیقات مقدماتی از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است -89ماده 
رسـاند و در صـورت   کند، مراتب را فوري به اطـالع دادسـتان مـی   ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می

  .دهد، تحقیقات را ادامه میارجاع دادستان
، قضاییتحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوي بازپرس یا دیگر مقامات  -90ماده 

آوري ادله وقوع جرم، شناسایی، یـافتن و جلـوگیري از فـرار یـا مخفـی شـدن        براي حفظ آثار و عالئم و جمع
  .شودمتهم انجام می

گیـرد مگـر در مـواردي کـه قـانون بـه نحـو        ه صورت محرمانه صورت میتحقیقات مقدماتی ب -91ماده 
کلیۀ اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفـظ ایـن اسـرار    . دیگري مقرر نماید

  .شونداي محکوم میهستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشاء اسرار شغلی و حرفه
 ایـن ) 302( ماده موضوع جرایم غیر در. است بازپرس عهده بر جرایم تمام مقدماتی تحقیقات -92 ماده

 تعیـین  بـازپرس  بـراي  که است اختیاراتی و وظایف تمام داراي نیز دادستان بازپرس، نبودن صورت در قانون،
 نهـائی  قرارهـاي  دهـد،  ارجاع دادیار به را مقدماتی تحقیقات انجام دادستان چنانچه حالت، این در. است شده

 و برسـد  دادسـتان  نظـر  بـه  صـدور  روز همان در باید متهم، بازداشت به منتهی تأمین قرار همچنین و دادیار
  .کند اظهارنظر باره این در ساعت چهار و بیست ظرف حداکثر است مکلف نیز دادستان

 بـازپرس  بـه  یدسترسـ  عـدم  و وظیفـه  انجام از وي بودن معذور یا بازپرس حضور عدم صورت در -تبصره
 تعیـین  و دادسـتان  تقاضـاي  بـه  دادگاه دادرس قانون، این) 302( ماده موضوع جرایم در دادسرا، آن در گرید

  .دهد می انجام مذکور وضعیت بودن باقی زمان تا فقط را بازپرس وظیفه ،قضایی حوزه رییس
بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حـدود اختیـارات قـانونی، تحقیقـات را انجـام دهـد و در        -93ماده 

  .کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد
تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایـام تعطیـل مـانع انجـام آن      -94ماده 

  .نیست
ست براي جلوگیري از امحاء آثار و عالئم جرم، اقدامات فوري را به عمـل آورد  بازپرس مکلف ا -95ماده 

  .آوري ادله وقوع جرم تأخیر نکند و در تحصیل و جمع



  ١٩

انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت مـتهم در کلیـه مراحـل تحقیقـات مقـدماتی       -96ماده 
در مورد اشـخاص زیـر کـه تنهـا بـه درخواسـت       ممنوع است مگر  قضاییها و مراجع انتظامی و توسط رسانه

:بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است
ایـن قـانون   ) 302(مـاده   )ت(و  )پ( ،)ب(، )الف(متهمان به ارتکاب جرایم عمدي موضوع بندهاي  -الف

یـابی  باشد و از طریق دیگري امکان دست که متواري بوده و دالیل کافی براي توجه اتهام به آنان وجود داشته
به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دسـت آمـده    ،وجود نداشته باشدبه آنان 

  .شود نگاري آنان منتشر می از طریق چهره
متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بـازپرس   -ب

دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعواي خصوصـی توسـط آنـان،     اند و تصویر آنان براي آگاهی بزه اقرار کرده
  .شودمنتشر می
 و آنـان  خـانواده  یـا  جـرم  کننـده  اعـالم  لـع، مط شاهد،، دیده بزه از حمایت منظور به بازپرس -97 ماده
 ضـابطان  بـه  را احتیاطی اقدامات از برخی انجام ضرورت، صورت در تهدیدات، برابر در متهم خانواده همچنین

  .هستند بازپرس به گزارش ارائه و دستورها انجام به مکلف دادگستري ضابطان. دهد می دستور دادگستري
آوري ادله وقوع جرم بـه عمـل    بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات الزم را به منظور جمع -98ماده 

ایـن قـانون، تفتـیش،    ) 302(مـاده  ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(تواند در غیر جرایم موضوع بندهاي آورد، ولی می
ی دیگـري را کـه بـراي    آوري اطالعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقـدام قـانون   تحقیق از شهود و مطلعان، جمع

صـورت، ضـمن   کشف جرم الزم بداند، پس از دادن تعلیمات الزم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد که در این
  .کندنظارت، چنانچه تکمیل آنها را الزم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می

د و بـدون  هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگري را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشـ  -99ماده 
شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقـدامات الزم را طبـق قـانون بـراي حفـظ آثـار و عالئـم وقـوع جـرم و          

دهـد و در   آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطـالع مـی  جلوگیري از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می
  .دهد صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می

مراتـب در   ه با شکایت شـاکی قابـل تعقیـب اسـت،    م کشف شده از جرایمی باشد کچنانچه جر -تبصره
  .رسددیده می صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطالع بزه

 در و کنـد  اظهـار  را اش ادلـه  و معرفـی  را خـود  شـهود  تحقیقـات،  هنگام در تواند می شاکی -100 ماده
 حقیقـت  کشـف  ضـرورت  با که را پرونده اوراق سایر یا مقدماتی تحقیقات صورتمجلس یابد، حضور تحقیقات

  .بگیرد رونوشت یا تصویر آنها از خود هزینه به یا و کند مطالعه ندارد، منافات
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 اوراق از برخـی  یـا  تمـام  بـه  دسترسی یا مطالعه بازپرس چنانچه شاکی، درخواست صورت در -1 تبصره
 ایـن . کند می صادر را عدم دسترسی به آنها قرار دلیل، ذکر با بداند، حقیقت کشف ضرورت با منافی را پرونده

 اسـت  مکلف دادگاه. است صالح دادگاه در اعتراض قابل روز سه ظرف و شود می ابالغ شاکی به حضوري قرار،
  .است قطعی دادگاه تصمیم. کند تصمیم اتخاذ و رسیدگی اعتراض به العاده فوق وقت در

 یمنـاف  میجرا قاتیتحق به مربوط مطالب يحاو اسناد و شده بنديطبقه مدارك و اسناد ارائه -2 تبصره
  .است ممنوع شاکی به یخارج و یداخل تیامن هیعل میجرا و عفت

شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن ها به موجب شرع یا قانون ممنـوع اسـت    -3تبصره 
  .مراجع صالحامتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در 

 نـام  و نـام  قبیـل  از دیـده،  بزه فردي اطالعات به دسترسی که مواردي در است مکلف بازپرس -101 ماده
 بـه  را دیـده  بزه حیثیت و جسمانی تمامیت علیه جدي تهدید و خطر احتمال تلفن، شماره و نشانی خانوادگی،

 در امـر  ایـن . کنـد  اتخـاذ  اطالعـات  ایـن  بـه  دسترسی از جلوگیري براي را مقتضی تدابیر باشد، داشته همراه
  .شود می اعمال دیده بزه مصالح رعایت با و دادگاه رییس تشخیص به نیز دادگاه در رسیدگی مرحله

انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفـت ممنـوع اسـت و     -102ماده 
در مواردي که جرم در مرئی و منظر عام واقع شـود و   پرسش از هیچ فردي در این خصوص مجاز نیست، مگر

صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشـهود  یا داراي شاکی باشد که در این
  .شودتوسط قاضی دادگاه انجام می

در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشـته باشـد و مـتهم بـدوا      -1تبصره 
  . کندقصد اقرار داشته باشد، قاضی وي را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می

  .قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد -2تبصره 
دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طـرح  در این ماده اگر بزه در جرایم مذکور -3تبصره 
دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طـرح  در مورد بزه. شکایت دارد
  .شکایت دارد

 قـواي  از توانـد  مـی  او شـود،  مقـاومتی  وظیفـه  انجـام  هنگـام  به قضایی مقام برابر در هرگاه -103 ماده
 قضـایی  مقـام  دسـتور  انجـام  بـه  مکلف قوا این. کند استفاده نظامی نیروهاي از ضرورت صورت در و انتظامی
  .شود می محکوم قانونی مقرر مجازات به مستنکف دستور، اجراي عدم صورت در. هستند

که متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسـی بـه او مشـکل    تواند به عذر آنبازپرس نمی -104ماده 
در جرایم تعزیري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجـام  . است، تحقیقات خود را متوقف کند
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تحقیقات الزم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قـرار توقـف   
پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردي که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابالغ مـی تحقیقات صادر و 

هرگاه شاکی، هویـت مرتکـب را   . تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کندشاکی می. شود
مجددا تعقیـب مـی   به دادستان اعالم کند یا مرتکب به نحو دیگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع

طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطـابق مقـررات   در مواردي که پرونده مطابق قانون به. شود
  .کنداین ماده اقدام می

یـد  و مراتب را در صورتمجلس ق ، تقاضاي قانونی دادستان را اجرابازپرس در جریان تحقیقات -105ماده 
با اشکال مواجه شود، به نحوي که انجـام تقاضـا مقـدور نباشـد مراتـب را بـه        کند و هرگاه در هنگام اجرا می

  .نمایددادستان اعالم می
مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت بـه   أخذبازپرس مکلف است پیش از  -106ماده 

باشند، اقدام قانونی الزم را انجام دهد و در صورتی که امکـان آزادي   هایی که متهمان آنها بازداشت می پرونده
  .زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعالم کند

ایـن قـانون موجـب    ) 102(مـاده  ) 1(و تبصـره  ) 104(، )102(، )95(تخلف از این ماده و مواد  -تبصره
  .محکومیت انتظامی تا درجه چهار است

هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادلـه  . تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهدشاکی می -107ماده 
  .کندر میقابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صاد

چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگـام صـدور    -تبصره
  .قرار تأمین کیفري این موضوع را مدنظر قرار دهد

در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معـین بـوده، امـا توقیـف آن ممکـن       -108ماده 
  .کند هاي متهم توقیف میضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی نباشد، بازپرس معادل مبلغ

فوري ممکـن نیسـت و    در مواردي که ابالغ. شودمی تأمین خواسته به محض ابالغ، اجراقرار  -109ماده 
این موارد، فورا به . شود و سپس ابالغ می اجرا ،قرار تأمین شود، ابتداموجب تضییع خواسته می تأخیر در اجرا

احکـام کیفـري    قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجـراي احکـام مـدنی در اجـراي    . رسد اطالع دادستان می
  .شودمی دادسراي مربوط اجرا

رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهـده بـازپرس اسـت و رفـع اشـکاالت ناشـی از        -110ماده 
  .آیدتوسط دادستان یا قاضی اجراي احکام به عمل می اجراي آن
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دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشـی از اجـراي قـرار تـأمین      -111ماده 
  .کند خواسته، مطابق مقررات اجراي احکام مدنی رسیدگی می

چنانچه شاکی تا قبـل از خـتم    در مواردي که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، -112ماده 
دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفري تقدیم نکند، بـه درخواسـت مـتهم، از قـرار تـأمین      

  .شودخواسته رفع اثر می
در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صـادر و یـا    -113ماده 

  .شودتومه شود، پس از قطعیت رأي و اجراي آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میپرونده به هر کیفیت مخ
 ،يتجـار  امـور  لیـ قب از يدیـ تول ایـ  یخـدمات  امـور  از بخشـی  یـا  تمـام  تیفعال از جلوگیري -114 ماده

 در مگـر  اسـت،  ممنـوع  آن ماننـد  و هـا یتعاون و یتجارت ها شرکت و ها کارخانه کارگاهها، تیفعال ،يکشاورز
 کـه  باشـد  اي مجرمانـه  اعمال ارتکاب متضمن فعالیت این ادامه مثبته، ادله و معقول قرائن حسب که مواردي

 اطـالع  بـا  اسـت  مکلف بازپرس صورت، این در که باشد عمومی نظم یا و جامعه امنیت مخل سالمت، به مضر
 ایـن . کند قید خود تصمیم در را یادشده ادله و جلوگیري مذکور فعالیت از بخش آن از مورد حسب دادستان،

  .است مربوط کیفري دادگاه در اعتراض قابل ابالغ از پس روز پنج ظرف تصمیم
خوردگی و تراشیدن کلمـات در اوراق بـازجویی و تحقیقـات، ممنـوع     نوشتن بین سطور، قلم -115ماده 

وع قید شـود و بـازپرس   اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روي آن خط نازکی کشیده و این موض. است
همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلـم افتـاده و   . آید، آن را امضاء کنندو شخصی که تحقیق از او به عمل می

هرگاه این ترتیب رعایت نشـود، کلمـات و   . در حاشیه نوشته شود، اشخاص یادشده باید زیر آن را امضاء کنند
و  قضـایی ن ماده در تمام مراحل دادرسی از سـوي مقامـات   رعایت مقررات ای. خطوط مزبور فاقد اعتبار است

ل برگه توضـیح داده شـده و   خوردگی جزئی موضوع باید در ذیدر صورت قلم. ضابطان دادگستري الزامی است
 .اشخاص فوق برسد يبه امضا

  
  صالحیت بازپرس -مبحث دوم

کنـد و  محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفاء وظیفه می قضاییبازپرس در حوزه  -116ماده 
  :نمایددر صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می

  .محل مأموریت او واقع شود قضاییجرم در حوزه  -الف
ن محل مأموریت او کشـف یـا مـتهم در آ    قضاییدیگري واقع گردد و در حوزه  قضاییجرم در حوزه  -ب

  .حوزه دستگیر شود
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محـل   قضـایی دیگري واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حـوزه   قضاییجرم در حوزه  -پ
  .مأموریت او مقیم باشد

محل مأموریت بازپرس واقع شده، امـا در حـوزه او    قضاییدر مواردي که جرم خارج از حوزه  -117ماده 
آورد و در زپرس تحقیقات و اقـدامات مقتضـی را بـه عمـل مـی     کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، با

کند و چنانچه قـرار صـادره منتهـی بـه بازداشـت مـتهم شـود، پـس از         صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می
نماید، با صدور قرار عـدم   آن انجام وظیفه می رسیدگی به اعتراض وي در دادگاه کیفري که بازپرس در معیت

به همراه متهم، حداکثر ظرف چهـل و هشـت سـاعت، بـه دادسـراي محـل وقـوع جـرم          صالحیت، پرونده را
  .فرستد می

 محـل   محل مأموریت بازپرس کشف شود، امـا  قضاییهرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه  -118ماده 
  کنـد و اگـر محـل   وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات، سعی در کشف محل وقوع جـرم مـی  

  .کندجرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده میع وقو
هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شـهود و مطلـع، معاینـه محـل، بازرسـی از منـازل و        -119ماده 

 محـل مأموریـت   قضـایی آوري آالت جرم و به طور کلی هر اقدام دیگري خارج از حـوزه   اماکن و اشیاء، جمع
 مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصـویر اوراق مـورد   قضاییبازپرس الزم شود، وي با صدور قرار نیابت 

این بـازپرس در حـدود مفـاد نیابـت     . کندتقاضا می نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل،
ز امضاء به همراه سایر مدارك به دست آمـده  دهد و اوراق تنظیمی را پس ااعطائی، موضوع نیابت را انجام می

 قضاییفرستد و در صورتی که اجراي تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه  دهنده مینزد مرجع نیابت
دهنده اعـالم مـی  دیگري باشد، اوراق را براي اجراي نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت

  .دارد
البـدل دادگـاه آن    یـا دادرس علـی   ریـیس عهـده  بخش به قضاییدر حوزه  قضاییجام نیابت ان -1تبصره 

  .محل است
در مواردي که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یـا شـهادت بـر شـهادت شـاهد، مسـتند رأي        -2تبصره 

  .باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأي الزامی استدادگاه 
تـأمین   أخـذ تواند نوع تأمین را معین یا اختیار می قضاییبازپرس در هنگام صدور قرار نیابت  -120ماده 

چنانچـه بازپرسـی کـه تحقیـق از او     . و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگـذار کنـد  
ه شده نامتناسب است بـه  درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز کند که تأمین خواست
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توانـد  تأمین نشده باشد، وي می أخذهمچنین در موردي که تقاضاي . کندمی أخذنظر خود، تأمین متناسبی 
  .کند أخذدر صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب 

، قرار تأمین صادره منتهـی بـه بازداشـت مـتهم شـود، پرونـده       قضاییهرگاه در اجراي نیابت  -121ماده 
به اعتراض متهم نسـبت بـه قـرار بازداشـت،     . شودجهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نیابت ارسال می

  .شودمطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نیابت، رسیدگی می
محـل   قضـایی هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقیقی در خارج از حـوزه   -122ماده 

، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعالم و پس از کسب نظـر موافـق وي، ضـمن    مأموریتش ضروري باشد
صورت، ضـابطان  در این. کندهماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي مأموریت اقدام می

  .دادگستري و مراجع رسمی مکلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند
  

  لی، بازرسی و کارشناسیمعاینه محل، تحقیق مح -فصل پنجم
هرگاه براي کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضـرورت یابـد و    -123ماده 

  . کنداقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل مییا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس
مراتـب  . معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردي که ضرورت دارد باید در روز انجام شـود  -124ماده 

  .شودضرورت در دستور قید می
معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجـام   -125ماده 

توانند حاضر شوند، اما عـدم حضـور   میهنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفري شرکت دارند . شودمی
  . آنان، مانع از انجام معاینه نیست

هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفري شرکت دارنـد در هنگـام معاینـه محـل      -تبصره
  . ضروري باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند

شـود؛ امـا   ازپرس الزم بداند، شخصاً حاضر مـی هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه ب -126ماده 
این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصـاً و در  ) 302(ماده ) الف(در جرایم موضوع بند 
  . اسرع وقت حضور یابد

 ضروري، موارد در. شوند می دعوت نیز مطلعان و شهود محل، معاینه و محلی تحقیق هنگام -127 ماده
 بـه  حـق  اثبـات  چنانچـه . کنـد  دعـوت  محل به است الزم آنان حضور که را اشخاصی دیگر تواند می بازپرس
 جلـب  دسـتور  بـازپرس  نشوند، حاضر موجه عذر بدون آنان و باشد منحصر ماده این موضوع اشخاص اظهارات

  . باشد داشته ضرورت آنان حضور بازپرس صیتشخ به که نیا به مشروط. کند می صادر را آنان
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-کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعـوت مـی   -128ماده 

  . شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص الزم باشد
  .عمل آوردتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت بهبازپرس می -تبصره

هاي مشهود و مکشوف که به نحـوي در  هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه -129ماده
 يشود و بـه امضـا  آوري و در صورتمجلس قید میقضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع

  . رسداشخاص دخیل در موضوع می
 قـانونی،  پزشـک  از متشکل مورد، حسب که جرم صحنه بررسی گروه توسط باید جرم صحنه -130 ماده

 کارشناسـان  سـایر  عنـداللزوم  و انتظامی نیروي کارآگاهان هویت، تشخیص و جرم صحنه بررسی کارشناسان
  .شود بررسی وي سرپرستی به ضرورت صورت در و بازپرس نظارت تحت است،

 آیـین  موجـب  بـه  گروه این توسط جرم صحنه بررسی چگونگی و وظایف شرح اختیارات، حدود -تبصره
 کشـور  وزیر و دادگستري وزیر توسط قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه شش ظرف که است ییاجرا نامه

-یم قضاییه قوه سییر بیتصو به و شود می تهیه کشور یقانون یپزشک سازمان و انتظامی نیروي همکاري با
  .رسد

 ترسـیم  بـه  نسـبت  وي، فـوت  چگـونگی  و متـوفی  هویـت  کشـف  جسد، حفظ براي بازپرس -131 ماده
 مـی  صـادر  را الزم دسـتورهاي  و اقـدام  غیره و جسد از فیلمبرداري امکان، صورت در و عکسبرداري کروکی،

  .کند
 دقیـق  طـور  به جسد مشخصات و عالئم بازپرس، دستور به نباشد معلوم متوفی هویت هرگاه -132 ماده

 هـر  بـه  وي هویت تشخیص براي و ثبت پرونده در متوفی دست انگشتان اثر و گردد می قید صورتمجلس در
  .شود می اقدام بداند، مقتضی که نحو

 اطـالع  هـاي پایگـاه  در را متـوفی  تصـویر  انتشـار  دستور تواند می بازپرس ضرورت، صورت در -1 تبصره
  . کند صادر دیگر مناسب نحو هر به یا و قانونی پزشکی یا انتظامی نیروي رسانی

  .است یشرع نیمواز تیرعا به منوط )131( ماده و ماده نیا مقررات ياجرا -2تبصره
 کشـف  محـل  و جـرم  صـحنه  حیـات،  سـلب  به منجر جرایم در مکلفند دادگستري ضابطان -133 ماده

 صـورت  در محل، معاینه براي الزم دستور صدور یا بازپرس حضور تا و کنند محصور مناسب وسایل با را جسد
  . کنند جلوگیري محل از آنان خروج و افراد ورود از ضرورت

از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است بایـد بـه میـزان     -134ماده 
  . الزم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد



  ٢٦

نتقال از محل باشد، تـا  مواردي از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل اهرگاه ادله وقوع جرم، -135ماده 
کند و اگر الزم بداند محل را قفل یا مهر و موم مـی بازپرس براي حفظ ادله یادشده اقدام می آوري آنها،جمع

  . سپاردکند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري می
یر بازپرس براي معاینه جراحات، آثار و عالئم ضرب، صدمات جسمی، آسـیبهاي روانـی و سـا    -136ماده 

اگـر پزشـک   . کنـد یا حسب مورد، از وي دعوت مـی  أخذمعاینات و آزمایشهاي پزشکی، نظر پزشک قانونی را 
  . شودقانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می

تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسـته و تعطیـل و همچنـین تفتـیش و بازرسـی اشـیاء در        -137ماده 
مواردي که حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم یا کشف اسـباب، آالت و ادلـه وقـوع جـرم در آن     

  . شودوجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوي در پرونده، انجام می
و ) 308(و ) 307(فتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد مجوز ت -138ماده 

کل دادگستري استان برسد و  رییساین قانون، باید به تأیید ) 302(ماده  )ث(نیز متهمان جرایم موضوع بند 
 .شود اجرا قضاییبا حضور مقام 

د، در صـورتی مجـاز اسـت کـه از     چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشـ  -139ماده 
  .تر باشدحقوق آنان مهم

شـود کـه   آید و در صورتی هنگام شـب انجـام مـی   عمل میتفتیش و بازرسی منزل در روز به -140ماده 
کند و در صـورت امکـان، خـود    بازپرس دالیل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می. ضرورت اقتضاء کند
  .یابددر محل حضور می

  .روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است -تبصره
براي ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان بایـد مـوردي    قضاییدستور مقام  -141ماده 

آنهـا بـه   گیرد، زمـان، دفعـات ورود، امـوال، امـاکن و نشـانی     باشد و موضوعی که تفتیش براي آن صورت می
، کیفیـت تفتـیش و بازرسـی و    قضـایی ت دستورهاي مقام ضابطان مکلفند ضمن رعای. صراحت مشخص شود

نتیجه را در صورتمجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف 
  .اعالم کنند قضاییبیست و چهار ساعت به مقام 

حاضـران و در   تفتیش و بازرسی منزل یا محل سـکناي افـراد در حضـور متصـرف یـا ارشـد       -142ماده 
صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسـی و  

  .آیدعمل میمراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به
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هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشـد، در صـورت فوریـت، بازرسـی در غیـاب متصـرفان و        -تبصره
  .شودآید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میعمل میحضور دو نفر از اهل محل به ساکنان محل، با

حضور اشخاصی که در امر کیفري دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجـازه متصـرف    -143ماده 
است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را براي تحقیق ضروري بداند، به دسـتور وي در محـل حاضـر مـی    

  .شوند
تواند ورود و خـروج بـه محـل بازرسـی را تـا پایـان بازرسـی        در صورت ضرورت، بازپرس می -144ماده 

ممنوع کند و براي اجراي این دستور از نیروي انتظـامی و حسـب ضـرورت از نیـروي نظـامی بـا همـاهنگی        
ابط و در حکـم ضـ   قضـایی صـورت، نیـروي نظـامی زیـر نظـر مقـام       مقامات مربوط استفاده کند کـه در ایـن  

  . دادگستري است
 اشـیاء  و هـا محـل  کردن باز از بازرسی، مورد اشیاء یا و مکان و منزل متصرف که صورتی در -145 ماده

 کـه  اقـداماتی  از بایـد  امکـان  حـد  تا اما بدهد، را آنها بازگشایی دستور تواند می بازپرس کند، خودداري بسته
  . شود خودداري گردد، می خسارت ورود موجب

 قـرار  قطعـی،  تصـمیم  موجـب  بـه  و شود وارد مادي خسارت ماده، این اجراي در که صورتی در -تبصره
 مجـرم  شـخص  کننـده  امتنـاع  کـه  يمـوارد  در نیهمچنـ  شود، صادر برائت حکم یا و تعقیب موقوفی یا منع

 خسارت جبران مسؤول دولت شود، منجر متهم تیمحکوم ای تیمجرم قرار صدور به موضوع اگر یحت نباشد،
 مـی  خسـارت  جبـران  دولـت  صورت، این در که شود محرز مأموران سایر یا بازپرس تقصیر که آن مگر است،
  . نماید می مراجعه مقصر مأموران یا و بازپرس به و کند

فقط آنچه راجع به جـرم اسـت تحصـیل و در     و سایر اشیاء متعلق به متهم،ها از اوراق، نوشته -146ماده 
هـا و اشـیاء متعلـق بـه     بازپرس مکلف است در مورد سـایر نوشـته  . شودتحقیق ارائه میصورت لزوم به شهود 

صـورت  متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشاء مضمون و محتواي غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیـر ایـن  
  .شودوي به جرم افشاء اسرار محکوم می

 اشـیائی  تمـامی  و تقلبی سکه ساختگی، مدارك و اسناد اسلحه، قبیل از جرم، ادوات و آالت -147 ماده
 در یـک  هـر  و شـود  مـی  توقیف باشد، متهم اقرار ای جرم کشف با مرتبط و آید می دست به بازرسی حین که

 بر مشتمل رسیدي و نگهداري مناسب مکان یا لفاف در آنگاه. گردد می گذاري شماره و توصیف صورتمجلس
 در آن وضـعیت  بـه  توجه با شده توقیف مال. شود می داده آنها متصرف یا صاحب به اشیاء آن مشخصات ذکر

  . گردد می نگهداري شود، می تعیین منظور این براي دادگستري طرف از که مناسبی محل
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 بـه  اسـت،  هقضـایی  قوه اعتبارات محل از که مربوط هاي هزینه پرداخت و اموال نگهداري شیوه -تبصره
 تهیـه  دادگسـتري  وزیر توسط قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه سه ظرف که است اي نامه آیین موجب

  .رسد می هقضایی قوه رییس بیتصو به و شود می
بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترك تعقیب باید درباره اسـترداد و یـا معـدوم     -148ماده 

بـوده، از جـرم تحصـیل شـده، حـین ارتکـاب       کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکـاب جـرم   
در مورد ضبط ایـن امـوال یـا    . استعمال شده و یا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند

  .کنداشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می
نفع و با رعایت شرایط زیر، دسـتور  بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاي ذي

  : رد اموال و اشیاء مذکور را صادر کند
  .وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی الزم نباشد -الف
  .اشیاء و اموال بالمعارض باشد -ب
  .از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود -پ

در تمام امور کیفري، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضـبط و یـا معـدوم     -1تبصره 
  .کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند

توانـد طبـق   متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این مـاده، مـی   -2تبصره 
در ایـن  . بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفري قابل اعتراض نباشـد  مقررات اعتراض کند، هر چند قرار

مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصـمیم بـازپرس، دادگـاه و نسـبت بـه تصـمیم دادگـاه، دادگـاه         
  .تجدیدنظر استان است

 فـاحش  کسـر  یـا  خرابـی  موجـب  یـا  و است نامتناسب هزینه مستلزم آن نگهداري که مالی -149 ماده
 در الفسـاد  سـریع  و شـدنی  ضـایع  امـوال  همچنین و نباشد الزم دادرسی براي هم مال حفظ و شود آن قیمت
 بـه  دادگـاه  دسـتور  یـا  و دادسـتان  موافقت و بازپرس تقاضاي به مورد، حسب مالک، به یدسترس عدم صورت
 امانـت  عنـوان  بـه  دادگسـتري  صـندوق  در نهـائی  تکلیـف  تعیین تا حاصل وجه. شود می فروخته روز قیمت

  .شود می نگهداري
  . است ممنوع توقیفی اموال از استفاده و غیرمجاز تصرف و دخالت گونه هر -1تبصره
  .دارد قرار دیخر تیاولو در کند پرداخت را متیق همان ت،یمالک یمدع چنانچه -2 تبصره

کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردي که به امنیت داخلی و خـارجی   -150ماده 
ایـن قـانون الزم   ) 302(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(کشور مربوط باشد یا براي کشف جرایم موضوع بندهاي 
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فعـات کنتـرل،   کل دادگستري استان و با تعیین مدت و د رییسصورت با موافقت در این. تشخیص داده شود
 ریـیس این قانون منوط به تأیید ) 307(کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده . شوداقدام می

  .باشده است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمیقضاییقوه 
شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شوراي عالی امنیت ملی تعیـین   -1تبصره 

  .شودمی
زیـر نظـر آن    رأينخسـتین کـه    دادگاه کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص -2تبصره 

  .یا قاضی اجراي احکام ممنوع استشود اجرا می
بـراي کشـف جـرم و یـا دسـتیابی بـه ادلـه وقـوع جـرم،           ي،تواند در موارد ضروربازپرس می -151ماده 

  .کل دادگستري استان کنترل کند رییسحسابهاي بانکی اشخاص را با تأیید 
آید که ظن قوي بـه  عمل میتفتیش و بازرسی مراسالت پستی مربوط به متهم در مواردي به -152ماده 

در ایـن صـورت، بـازپرس از    . جود داشـته باشـد  کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم و
در صورت عدم امکـان توقیـف، مرجـع    . خواهد، این مراسالت را توقیف کند و نزد او بفرستد مرجع مربوط می

پس از وصول، بازپرس آنهـا را در  . کندرساند و از وي کسب تکلیف میمربوط، این امر را به اطالع بازپرس می
متهم، آن را پیوسـت   يکند و پس از امضای و مراتب را در صورتمجلس قید میحضور متهم یا وکیل او بررس

استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیـل او  . کندنماید یا در محل مناسب نگهداري میپرونده می
چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، بـا  . شوددر صورتمجلس قید می

  .شودکننده یا به صاحبش مسترد میرسید به مرجع ارسال أخذ
موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسالت محکومان، به تشخیص دادگـاه بـه وسـیله مـأموران      -تبصره

در صـورت  . شوداز تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میگردد و پس مورد اعتماد زندان اعمال می
 .رسدعدم تأیید، مکاتبات و مراسالت ضبط و مراتب به اطالع دادگاه می

ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شـرکتهاي دولتـی، مؤسسـات یـا      مقامات و مأموران وزارتخانه -153ماده 
کهـا و  وابسته به آنهـا، سـازمانهاي نظـامی و انتظـامی، بـآن     نهادهاي عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهاي 

مؤسسات مالی و اعتباري، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکـر نـام اسـت    
مکلفند اسباب، ادله و اطالعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را کـه مراجعـه بـه آنهـا     

در دسترس آنـان قـرار دهنـد، مگـر در مـورد       قضاییامر کیفري الزم است، به درخواست مرجع براي تحقیق 
متخلف از این مـاده، در  . ه باشدقضاییقوه  رییسکلی سري که این درخواست باید با موافقت اسناد سري و به
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قـت از  که عمل وي براي خالصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشـد، حسـب مـورد بـه انفصـال مو     صورتی
  .شودسال محکوم میماه تا یکخدمات دولتی یا عمومی از سه

توانـد  ه مـی قضـایی قـوة   رییسکلی سري مربوط به نیروهاي مسلح در خصوص اسناد سري و به -تبصره
  .نیروهاي مسلح تفویض کند قضاییسازمان  رییساختیار خود را به 

هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در کشف جـرم مربـوط را بـه وکیـل      -154ماده 
تواند آنها را حسب مورد، در حضـور وکیـل یـا آن شـخص بررسـی      خود یا شخص دیگري بسپارد، بازپرس می

درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنهـا، مسـتنکف بـه مجـازات مقـرر بـراي خالصـی مـتهم از         . کند
 قضـایی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقـام  شود، اما در صورتیمحاکمه محکوم می

نوشته، اسناد و مدارك غیر مرتبط با جرم نبایـد مطالبـه و مـورد بررسـی قـرار      . دهندکننده ارائه میرسیدگی
  .گیرد

م کارشناسـی را ضـروري بدانـد، قـرار     هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضاي یکی از طرفین انجـا  -155ماده 
بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت بـه آن الزم  . ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند

  .است به طور دقیق تعیین کند
بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگسـتري داراي صـالحیت در    -156ماده 

در صـورت تعـدد کارشناسـان، عـده منتخبـان بایـد فـرد باشـد تـا بـه هنگـام            . کندخاب میرشته مربوط انت
  .نظر، نظر اکثریت مالك عمل قرار گیرد اختالف

  .اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند -1تبصره 
بـه تعـداد کـافی کارشـناس رسـمی      اي فاقد کارشناس رسمی دادگستري است یـا   اگر حوزه -2تبصره 

توانـد از میـان کارشناسـان رسـمی آن رشـته در حـوزه       دادگستري ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می
  .مجاور یا اهل خبره انتخاب کند قضایی

بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیـت، کیفیـت و ارزش کـار، پـیش از ارجـاع امـر،        -157ماده 
اه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبـوده اسـت،   هرگ. کندتعیین می

در هر حال دسـتمزد مزبـور نبایـد از    . دهدبازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می
  .تعرفه تجاوز نماید

کـه بـه   است، مگـر آن  کارشناس منتخب از سوي بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی -158ماده 
صـورت،  تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شـود کـه در ایـن   

  .طور کتبی به بازپرس اعالم داردکارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به
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  .جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است -تبصره
نظـر وي مشـخص    ام ارجاع موضوع به کارشـناس، مهلـت معـین را بـراي اعـالم     بازپرس هنگ -159ماده 

در مواردي که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضـمن تهیـه و ارسـال گزارشـی از     . کند می
بـار  تواند براي یـک اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضاي تمدید مهلت کند که در این صورت، بازپرس می

هرگاه کارشناس ظرف مـدت معـین    .گردد تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابالغ می. هلت را تمدید کندم
چنانچـه قبـل از انتخـاب یـا     . شودطور کتبی تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگري تعیین مینظر خود را به

در هـر حـال   . دهـد ترتیب اثر مـی دادگاه واصل شود، دادگاه به آن  دیگر نظر کارشناس بهاخطار به کارشناس
  .دارددادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صالحیتدار اعالم می

آورد و نتیجـه را  عمل میبازپرس پرسشهاي الزم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به -160ماده 
داشته باشـد،  که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت در صورتی. کنددر صورتمجلس قید می

  .کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند
شـود کـه ظـرف مهلـت     جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می -161ماده 

. شـود مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابالغ می. تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند
هفته از تاریخ ابالغ، جهت مالحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظـر  توانند ظرف یکرفین میط

  .طور کتبی اعالم کنندخود را به
تواننـد  شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجراي قرار کارشناسی حق حضور دارند، می -162ماده 

  .شوداین امر در صورتمجلس قید می. ل اعالم کنندمخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلی
توضیح از کارشناس، بازپرس مـوارد الزم را   أخذدر صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت  -163ماده 

کـه  در صـورتی . نمایـد کند و او را براي اداء توضـیح دعـوت مـی   در صورتمجلس درج و به کارشناس اعالم می
  .شودپرسی حاضر نشود، جلب میکارشناس بدون عذر موجه در باز

توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن  أخذهرگاه پس از  -تبصره
  .کندرا صادر و اجراي قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می

ون عـذر موجـه از   اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضـر باشـد، امـا بـد     -164ماده 
عـدم  . نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریـت مـالك عمـل اسـت     يظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضاا

  .باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود ،حضور کارشناس یا امتناع وي از اظهارنظر یا امضاء
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در صـورت تعـدد کارشناسـان،     هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یـا  -165ماده 
عمل آورد، یـا نظریـه   تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت بهبین نظر آنان اختالف باشد، بازپرس می

  .کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعالم کند
و احـوال محقـق و معلـوم مـورد کارشناسـی مطابقـت        که نظر کارشناس با اوضاعدر صورتی -166ماده 

کند و موضوع را به کارشناس دیگـر ارجـاع مـی   نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می
  . دهد

توانـد مطـابق قـوانین و    هرگاه یکی از طرفین دعوي از تخلف کارشناس متضـرر گـردد، مـی    -167ماده 
  .لبه جبران خسارت کندمقررات مربوط از کارشناس مطا

  
  احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان -فصل ششم

  احضار، جلب و تحقیق از متهم -مبحث اول
بازپرس نباید بدون دلیل کافی براي توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضـار و یـا جلـب     -168ماده 

 .کند

  .درجه چهار استتخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا  -تبصره
شود که یـک   احضاریه در دو نسخه تنظیم می. آیدعمل میاحضار متهم به وسیله احضاریه به -169ماده 

  .شود به مأمور ابالغ مسترد می ،گردد و نسخه دیگر پس از امضاءنسخه از آن به متهم ابالغ می
احضار شونده، تـاریخ، سـاعت، محـل حضـور، علـت       و نام پدر نام خانوادگی ،حضاریه، نامدر ا -170ماده 

  .رسدمی قضاییمقام  يشود و به امضااحضار و نتیجه عدم حضور قید می
، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء قضاییدر جرایمی که به تشخیص مرجع  -تبصره

مراجعـه   قضـایی احضار به دفتر مرجـع  تواند براي اطالع از علت شود، اما متهم میکند، علت احضار ذکر نمی
  .کند

  .فاصله میان ابالغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد -171ماده 
ابالغ احضاریه توسط مأموران ابالغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائـه کـارت شناسـایی     -172ماده 
  .شودانجام می

  .کندسواد باشد، مأمور ابالغ، مفاد احضاریه را به وي تفهیم میهرگاه شخص احضار شده بی -173ماده 
هرگاه ابالغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقـدامات بـراي    -174ماده 

نتشـار یـک نوبـت    دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابالغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، مـتهم از طریـق ا  
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ماه از تاریخ نشر یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک کشوريهاي کثیراالنتشار  آگهی در یکی از روزنامه
مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهـار عقیـده    يصورت، بازپرس پس از انقضادر این. شود آگهی، احضار می

  .کندمی
در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یـا امنیـت عمـومی اقتضـاء      -تبصره

  .شودکند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی
 ارتباط ،)ایمیل( نگار پیام قبیل از مخابراتی، و اي رایانه) هاي سیستم( هاي سامانه از استفاده -175 ماده
 قضـایی  اوراق ابالغ متهم، احضار پرونده، ارجاع دعوي، یا شکایت طرح براي تلفن، و نمابر دور، راه از تصویري

  .است بالمانع الکترونیکی دادرسی به راجع قانون این هفتم بخش مقررات رعایت با قضایی نیابت همچنین و
 اسـاس  بـر  مـاده  ایـن  موضـوع  مخـابراتی  و اي رایانـه  هـاي  سامانه از استفاده چگونگی و شرایط -تبصره

 شود می تهیه دادگستري وزیر توسط قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه شش ظرف که است اي نامه آیین
  .رسد می هقضایی قوه رییس بیتصو به و

 اجـراي  چگـونگی . کنـد  واگذار خصوصی بخش به را قضایی اوراق ابالغ تواند می هقضایی قوه -176 ماده
ي وزرا توسـط  قـانون  ایـن  شـدن  الجـرا االزم تاریخ از ماه شش ظرف که است اي نامه آیین موجب به ماده این

  .رسدمی هقضایی قوه رییس بیتصو به و شودیم تهیه اطالعات فناوري و ارتباطات و دادگستري
بـر اسـاس قـانون آیـین دادرسـی       قضاییسایر ترتیبات و قواعد ابالغ احضاریه و دیگر اوراق  -177ماده 

  .گیردمدنی صورت می
. کنـد  اعـالم  را خود موجه عذر باید نتواند اگر و شود حاضر مقرر موعد در است مکلف متهم -178 ماده

  :شود می محسوب موجه عذر زیر جهات
  .شود حضور از مانع که اي گونه به احضاریه رسیدن دیر یا نرسیدن -الف
  .شود حضور از مانع که وي اوالد یا همسر والدین، سخت بیماري و متهم بیماري -ب
  .شود فوت دوم طبقه از سوم درجه تا اقربا از یکی یا همسر -پ
 کـه  زلزلـه  و سـیل  ماننـد  قهـري  حـوادث  بروز و واگیردار هايبیماري قبیل از مهم حوادث به ابتالء -ت
  .گردد تردد امکان عدم موجب
  .باشد حبس یا توقیف در متهم -ث
  .شودیم محسوب موجه عذر بازپرس صیتشخ به عرفاً که يموارد ریسا -ج
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 عـدم  علـت  از را بـازپرس  شده، تعیین موعد از پیش بار یک براي تواند می متهم موارد، سایر در -تبصره
 تـأخیر  عـدم  صورت در تواند می بازپرس مورد، این در که نماید أخذ را وي موافقت و سازد مطلع خود حضور

  .کند تمدید را مهلت روز سه تا تحقیقات، در
متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعالم نکند، به دسـتور بـازپرس    -179ماده 
  .شودجلب می

که احضاریه، ابالغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمـال دهـد کـه مـتهم از احضـاریه      در صورتی -تبصره
  .نمایدبار دیگر احضار میمطلع نشده است، وي را فقط براي یک

احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب مـتهم را   ابتدا کهتواند بدون آندر موارد زیر بازپرس می -180ماده 
  :صادر کند

  .در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است -الف
شناسـایی  هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معـین نباشـد و اقـدامات بـازپرس بـراي       -ب

  .نشانی وي به نتیجه نرسد
که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبـانی  در مورد جرایم تعزیري درجه پنج و باالتر در صورتی -پ

  .یا فرار یا مخفی شدن متهم برود
  .در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند -ت

مضمون برگه جلـب کـه حـاوي مشخصـات     . آیدعمل میجلب متهم به موجب برگه جلب به -181ماده 
  .متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابالغ شود

. کند که با او نزد بازپرس حاضر شـود مأمور جلب پس از ابالغ برگه جلب، متهم را دعوت می -182ماده 
نمایـد و در صـورت نیـاز مـی    الحفظ نزد بازپرس حاضر می او را جلب و تحت چنانچه متهم امتناع کند، مأمور

  .تواند از سایر مأموران کمک بخواهد
وسـیله  عمـل آیـد و در همـان روز بـه    جلب متهم به استثناء موارد ضـروري بایـد در روز بـه    -183ماده 

  .بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود
وجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکـاب جـرم و احتمـال    تشخیص موارد ضرورت با ت -تبصره

  .کندبازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می. فرار متهم با نظر بازپرس است
که متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشـد، برگـه جلـب بـا تعیـین مـدت       در صورتی -184ماده 

  .گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کننداعتبار در اختیار ضابطان دادگستري قرار می
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شده میسر نشود، ضابطان مکلفنـد علـت عـدم     چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین -1تبصره 
  . جلب متهم را گزارش کنند

تواند برگه جلب را براي مـدت معـین در اختیـار شـاکی قـرار      در صورت ضرورت، بازپرس می -2تبصره 
  .مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند قضایید تا با معرفی او، ضابطان حوزه ده

که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگري مخفـی شـده باشـد، ضـابطان بایـد      در صورتی -3تبصره 
  .کنند أخذ قضاییحکم ورود به آن محل را از مقام 

فاصله نـزد بـازپرس بیاورنـد و در صـورت     ضابطان دادگستري مکلفند متهم جلب شده را بال -185ماده 
در . جانشـین، در اولـین وقـت اداري، مـتهم را نـزد او حاضـر کننـد        قضاییعدم دسترسی به بازپرس یا مقام 

بـه هـر حـال    . صورت تأخیر از تحویل فوري متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونـده درج شـود  
  . س یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشدمدت نگهداري متهم تا تحویل وي به بازپر

  .این قانون درخصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است) 53(تا ) 49(رعایت مقررات مواد  -تبصره
در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را بـا تنظـیم صـورتمجلس از     -186ماده 

نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونـده را بـا شـرح    تضی اتخاذ میشعبه بازپرسی خارج و تصمیم مق
  .کنداقدامات به شعبه مزبور اعاده می

هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شـده بـه علـت بیمـاري، کهولـت سـن یـا         -187ماده 
اهمیت و فوریـت امـر    دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورتمعاذیري که بازپرس موجه تشخیص می

  .آوردعمل میرود و تحقیقات الزم را بهکیفري و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او می
تواند با توجـه بـه اهمیـت و ادلـه     تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می -188ماده 

. ماه و قابل تمدیـد اسـت  دستور، ششمدت اعتبار این . وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند
در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترك و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفـی و  

در صـورتی کـه مـدت منـدرج در دسـتور منـع خـروج        . شودمراتب بالفاصله به مراجع مربوط اطالع داده می
  .توانند مانع از خروج شوند مراجع مربوط نمیخود منتفی است و منقضی شود این دستور خودبه

بازپرس مکلف است بالفاصله پس از حضور یـا جلـب مـتهم، تحقیقـات را شـروع کنـد و در        -189ماده 
نظـر قـرار گـرفتن او توسـط ضـابطان      صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمـان تحـت  

در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یـا  . ت به تحقیق نمایداین قانون مبادر) 98(دادگستري، با رعایت ماده 
امتناع وي از شروع تحقیقات به دالیل قانونی، دادستان انجام تحقیقـات را بـه بـازپرس دیگـر یـا در صـورت       

  .کنداقتضاء به دادرس دادگاه محول می
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ز او شـروع یـا   کـه تحقیـق ا  نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار سـاعت، بـدون آن  تحت -تبصره
  .شودتعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می

 داشـته  خـود  همـراه  دادگستري وکیل نفر یک مقدماتی، تحقیقات مرحله در تواند می متهم -190 ماده
 احضـار  مـتهم  چنانچـه . شـود  تفهیم و ابالغ متهم به بازپرس توسط تحقیق شروع از پیش باید حق این. باشد
 و اتهـام  از اطـالع  کسـب  بـا  توانـد  می متهم وکیل. شود می ابالغ او به و قید احضاریه برگه در حق این شود

 اظهـارات . کنـد  اظهار بداند، الزم قانون اجراي یا متهم از دفاع و حقیقت کشف براي که را مطالبی آن، دالیل
  .شود می نوشته صورتمجلس در وکیل

 تحقیقـات  اعتبـاري بـی  موجب متهم به حق این تفهیم عدم یا وکیل داشتن همراه حق سلب -1 تبصره
  .شود می

 معرفـی  بـه  اقـدام  مـتهم  چنانچـه  است، ابد حبس یا حیات سلب آن مجازات که جرایمی در -2 تبصره
  .کندمی انتخاب تسخیري وکیل وي برايدر این مرحله  بازپرس ننماید، مقدماتی تحقیقات مرحله در وکیل

) 191( مـاده  مفـاد  باشـد،  عفت یمناف به مربوط مطرح اتهام چنانچه زین و ماده نیا مورد در -3 تبصره
  .است يجار

چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مـدارك پرونـده را بـا     -191ماده 
ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خـارجی کشـور باشـد بـا ذکـر      

شـود و  وي ابـالغ مـی  این قرار، حضوري به متهم یـا وکیـل   . کنددلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می
دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسـیدگی  . ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است

  .تصمیم دادگاه قطعی است .گیري کندو تصمیم
تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادي است مگر در جرایم قابل گذشت که بـه آنهـا در    -192ماده 

شود و بازپرس مکلـف اسـت در صـورت امکـان، سـعی در      مکان به صورت ترافعی رسیدگی میاالدادسرا حتی
  .ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگري نماید

نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام اوراق هویت متهم را مالحظه می بازپرس ابتدا -193ماده 
سـابقه   مـذهب،  ن تحصیالت، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت،خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزا

کیفري در موارد ضروري و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، 
و شماره تلفن ثابت و همـراه او  ) ایمیل(روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام نگار 

به مـتهم بـه آسـانی مقـدور      قضاییکند، به نحوي که ابالغ احضاریه و سایر اوراق ر دقیق پرسش میرا به طو
  .باشد
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نماید، کند محلی را که براي اقامت خود اعالم میتحقیق به متهم تفهیم می بازپرس در ابتدا -194ماده 
اي کـه ابـالغ    محل جدید را به گونهمحل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید 

به محل اقامت اعالم شـده قبلـی    قضاییها و سایر اوراق صورت، احضاریه ممکن باشد اعالم کند و در غیر این
اي که ابالغ اوراق دشـوار باشـد، پذیرفتـه     تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و تعلل به گونه. شودفرستاده می

تشخیص تغییر محـل بـه منظـور تـأخیر و     . شودمحل اعالم شده قبلی ابالغ مینیست و تمام اوراق در همان 
رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامـت شـاکی   . کندتعلل، با مقامی است که به اتهام رسیدگی می

  .یا مدعی خصوصی نیز الزم است
کند مراقب اظهارات الم میبازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وي اع -195ماده 
نماید که اقرار کند و به او اعالم میسپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می. خود باشد

یا همکاري مؤثر وي می تواند موجبات تخفیف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسـش  
تلقینی یا همـراه بـا اغفـال،    پرسش. تبط با اتهام و در محدوده آن باشدپرسشها باید مفید، روشن، مر. کندمی

  . اکراه و اجبار متهم ممنوع است
تواند در صورت طرح سؤاالت تلقینی یا سایر مـوارد خـالف قـانون بـه بـازپرس      وکیل متهم می -تبصره
  .تذکر دهد
ومیت انتظامی تا درجـه چهـار   این قانون موجب محک) 195(تا ) 193(تخلف از مقررات مواد  -196ماده 

  .است
 يامتناع وي از دادن پاسخ یـا امضـا   در این صورت مراتب. تواند سکوت اختیار کندمتهم می -197ماده 

  .شوداظهارات، در صورتمجلس قید می
متهمـان  . کنـد بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري، از متهمان به نحو انفرادي تحقیق می -198ماده 

  . نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند
پاسخ پرسشها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم بـه   -199ماده 

که نخواهد از ایـن حـق اسـتفاده    نویسد، مگر آن متهم باسواد خودش پاسخ را می. امضاء یا اثر انگشت او برسد
  .کند

 زبـان  به گفتن سخن به قادر که مطلعی و شاهد متهم، خصوصی، مدعی شاکی، براي بازپرس -200 ادهم
 رسـمی،  متـرجم  بـه  دسترسـی  عـدم  درصـورت  و رسـمی  مترجمان نیب از وثوق مورد مترجم نیست، فارسی
 رعایـت  را امانتـداري  و راسـتگویی  که کند یاد سوگند باید مترجم. کند می تعیین يگرید وثوق مورد مترجم

  .ستین وثوق مورد مترجم ترجمه رشیپذ عدم سبب سوگند انیات عدم. کند
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بازپرس براي شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قـدرت تکلـم    -201ماده 
ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، بـه عنـوان متـرجم    

چنانچـه افـراد مـذکور    . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداري را رعایت کنـد . کندانتخاب می
  .طور کتبی پاسخ دهندنویسد تا به قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را براي آنان می

 است، بوده مجنون جرم ارتکاب هنگام متهم دهد احتمال تحقیقات جریان در بازپرس هرگاه -202 ماده
 و کنـد  مـی  تحصیل را قانونی پزشکی نظریه آورد، می عمل به مطلعان سایر و او نزدیکان از را الزم تحقیقات

 بـا  دادستان موافقت صورت در. فرستد می دادستان نزد تعقیب موقوفی قرار صدور با را پرونده جنون، احراز با
 بـه  دادسـتان  دسـتور  حسـب  ضـرورت،  بنابر مجنون شخص باشد داشته استمرار جنون چنانچه بازپرس، نظر

 مـی  منتقـل  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت و بهزیستی سازمان درمان و نگهداري مخصوص مراکز
 مجـازات  بـه  دادسـتان،  دسـتور  اجـراي  از امتنـاع  صورت در و باشند می پذیرش به مکلف مذکور مراکز. شود

  .شوند می محکوم اسالمی مجازات قانون مطابق قضایی مقام دستور از امتناع
 آموزش و درمان بهداشت، يوزرا همکاري با دادگستري وزیر توسط ماده این ییاجرا نامهآیین -1تبصره

  .رسدمی هقضایی قوه رییس بیتصو به و شودیم تهیه اجتماعی رفاه و کار تعاون، و پزشکی
-یمـ  اقـدام  مربوط مقررات طبق باشد، هید پرداخت مستلزم ماده نیا مشمول میجرا چنانچه -2 تبصره

  .شود
در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهـار   -203ماده 

و باالتر است و همچنین در جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامـل مجنـی  
بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت مـتهم  علیه یا بیش از آن است، 

این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می. را به واحد مددکاري اجتماعی صادر نماید
  : گردد، حاوي مطالب زیر است

  ؛تهمگزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادي، خانوادگی و اجتماعی م -الف
  .گزارش پزشکی و روان پزشکی -ب
  

  احضار و تحقیق از شهود و مطلعان -مبحث دوم
 مقامـات  اعـالم  حسـب  یـا  و متهم تقاضاي به یا شاکی معرفی با یا خود تشخیص به بازپرس -204 ماده

 برابـر  دهـد،  صیتشـخ  يضـرور  موضـوع  شـدن  روشـن  براي را وي از تحقیق یا حضور که شخصی ربط، ذي
  .کند می احضار مقررات
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. شـود  می جلب باشد نداشته موجهی عذر خود حضور عدم براي مطلع یا شاهد که صورتی در -1 تبصره
 عـدم  صـورت  در و احضـار  مجـدداً  بپـذیرد،  را عـذر  آن بـازپرس  و باشد داشته موجهی عذر که صورتی در اما

  . شود می جلب حضور
 مـی  آنـان  از تحقیـق  نباشـد،  مطلعان و شهود شهادت به منحصر پرونده دلیل که صورتی در -2 تبصره

 عمـل  بـه  الکترونیکـی  دادرسی به راجع قانون این هفتم بخش مقررات رعایت با و الکترونیکی صورت به تواند
  .آید

که شاهد یا مطلع از نیروهاي مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پـیش  در صورتی -205ماده 
مربـوط مکلـف اسـت     ریـیس فرمانده یا . او دعوت شود رییساز تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا 

  .، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستدقضاییپس از وصول دستور مقام 
  .ز شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی استتحقیق و بازجویی ا -206ماده 
کند و منشـی  بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می -207ماده 

تحقیق مجدد از شـهود و مطلعـان در   . رساندکند و به امضاء یا اثر انگشت آنان میاطالعات ایشان را ثبت می
  .دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود. واجهه آنان بالمانع استموارد ضرورت یا م

کنـد  اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می ضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداپس از ح -208ماده 
  .نمایدو سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صالح بداند تحقیق می

قیق، حرمت و مجازات شـهادت دروغ و کتمـان شـهادت را بـه     بازپرس پیش از شروع به تح -209ماده 
کند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیالت، مـذهب، محـل اقامـت، پیـام     شاهد تفهیم می

، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفري و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجـود یـا   )ایمیل(نگار 
  .کندنماید و در صورتمجلس قید میمخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال می عدم رابطه خادم و

بـه خداونـد   «: کنـد  شاهد و مطلع پیش از اظهار اطالعات خود به این شرح سـوگند یـاد مـی    -210ماده 
  .»کنم که جز به راستی چیزي نگویم و تمام واقعیت را بیان کنممتعال سوگند یاد می

 یـادکردن  بـدون  نباشـد،  شهادت شرایط واجد مطلع یا شاهد که صورتی در تواند می بازپرس -211 ماده
  .کند استماع بیشتر اطالع براي را او اظهارات سوگند،

گـردد و بـه   شود، سپس متن آن قرائت میاظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می -212ماده 
چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از اداء شهادت خودداري رسد و  امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می

 يد و تمام صفحات صـورتمجلس بـه امضـا   شوورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قید می
  .رسدبازپرس و منشی می
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ادت را بپرسـد  بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا اداء شه -تبصره
  .و پاسخ را در صورتمجلس قید کند

تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنـوع اسـت و    -213ماده 
چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان مـتهم بـراي وقـت    

  .دیگر احضار شود
 وجـود  آنان خانواده یا و مطلع یا شاهد براي مالی ضرر یا و حیثیتی یا جانی خطر بیم اههرگ -214 ماده

 علت ذکر با و مطلع یا شاهد از حمایت منظور به بازپرس باشد، ضروري آنان اظهارات استماع اما باشد، داشته
  :کندمی اتخاذ را زیر تدابیر پرونده، در

  ؛متهم یا شاکی با مطلع یا شاهد بین حضوري مواجهه عدم -الف
  ؛مطلع یا شاهد فعالیت یا سکونت محل و خانوادگی مشخصات هویت، به مربوط اطالعات افشاء عدم -ب
  .دور راه از ارتباط وسایل با دادسرا از خارج در مطلع یا شاهد اظهارات استماع -پ

 وجـود  یـا  و شـاکی  یا متهمان یا متهم توسط مورد حسب مطلع یا شاهد شناسایی صورت در -1 تبصره
 مطلـع،  یا شاهد درخواست به بازپرس آنان، براي خطر بیم وجود و شناسایی احتمال بر مبنی شواهد، یا قرائن
. کنـد  مـی  اتخـاذ  آنـان  مکان تغییر یا روحی و جسمی سالمت از حفاظت براي آموزش قبیل از را الزم تدابیر

 توسـط  قـانون  ایـن  شـدن  االجراالزم تاریخ از ماه شش ظرف که است اينامهآیین موجب به امر این ترتیبات
  .رسدمی هقضایی قوه رییس بیتصو به و شودمی تهیه دادگستري وزارت

  .نباشد متهم دفاعی حقوق منافی که پذیرد صورت نحوي به باید فوق ترتیبات -2 تبصره
  .شودمی اجرا نیز دادگاه در رسیدگی مرحله در آن) 1( تبصره و ماده این در مقرر ترتیبات -3 تبصره

که شاهد یا مطلع براي حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یـا مـدعی   در صورتی -215ماده 
ه قضـایی اي کـه قـوه    ضرر و زیانی از حیث ترك شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبـق تعرفـه  

زوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شـاکی  کند و ضرر و زیان ناشی از ترك شغل را در صورت لاعالم می
هرگاه شاکی، به تشـخیص بـازپرس توانـایی پرداخـت     . نماید را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستري می

ه قضـایی هاي مـذکور از محـل اعتبـارات مصـوب قـوه       هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه
هـاي مـذکور در ایـن    قابل گذشت، شاکی با وجود مالئت از پرداخت هزینه هرگاه در جرایم. شودپرداخت می

امـا در  . آیـد ماده خودداري کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانـب وي بـه عمـل نمـی    
ه پرداخـت  قضـایی پرس از محل اعتبارات مصوب قـوه  هاي مذکور به دستور بازجرایم غیر قابل گذشت، هزینه
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هاي مـذکور از محـل اعتبـارات مصـوب قـوه       هزینه باشد، متقاضی احضار شاهد یا مطلع هرگاه متهم. شودمی
  .شوده پرداخت میقضایی

که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماري یا کهولت سن نتواند حاضـر شـود و یـا    در صورتی -216ماده 
همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و 

  .کندیابد و مبادرت به تحقیق میبازپرس در محل حضور می
  

  قضاییقرارهاي تأمین و نظارت  -فصل هفتم
منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وي، جلـوگیري از فـرار یـا مخفـی شـدن او و      به  -217ماده 

صـورت  در  الزم، تحقیـق  و پس از تفهیم اتهـام  پرس و زیان وي، باز دیده براي جبران ضررتضمین حقوق بزه
  :کند، یکی از قرارهاي تأمین زیر را صادر می وجود دالیل کافی

  ؛التزام به حضور با قول شرف -الف
  ؛التزام به حضور با تعیین وجه التزام -ب
  ؛با قول شرف قضاییالتزام به عدم خروج از حوزه  -پ
  ؛با تعیین وجه التزام قضاییالتزام به عدم خروج از حوزه  -ت
یا انتظـامی بـا تعیـین وجـه      قضاییصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع اي خود به التزام به معرفی نوبه -ث
  ؛التزام

 باموافقـت مـتهم و   التزام مستخدمان رسمی کشوري یا نیروهاي مسلح به حضور با تعیین وجه التزام -ج
  ؛تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط أخذپس از 
التزام از طریـق  التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه -چ

  ؛نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
  ؛کفیل با تعیین وجه الکفاله أخذ -ح
  ؛نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول عم از وجه نقد، ضمانتوثیقه ا أخذ -خ
  .بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی -د

، قـرار التـزام بـه حضـور بـا      )الـف (در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند  -1تبصره
قـرار  ) ث(و ) ت(، )پ(، )ب(بندهاي تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهاي مندرج در 

  .شودکفالت صادر می
  .با اجازه قاضی ممکن است قضایی، خروج از حوزه )ت(و ) پ(در مورد بندهاي  -2تبصره
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دیده به طریـق   تضمین حقوق بزه قضاییدر جرایم غیرعمدي در صورتی که به تشخیص مقام  -3تبصره
  .قه جایز نیستپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثی دیگر امکان
کـه رسـیدگی بـه جـرایم     شود، مگر آنبراي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می -218ماده 

هاي مختلف باشد که در این صورت بـراي اتهامـات موضـوع صـالحیت هـر      ارتکابی در صالحیت ذاتی دادگاه
  .شوددادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می

دیـده کمتـر    الکفاله و وثیقه نباید در هر حـال از خسـارت وارد بـه بـزه     مبلغ وجه التزام، وجه -219ماده 
در مواردي که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بـازپرس بـا لحـاظ مبلـغ قابـل      . باشد

  .کندپرداخت از سوي بیمه قرار تأمین متناسب صادر می
بخواهد به جاي معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبـول آن   که متهمدر صورتی -220ماده 

  .تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادي وثیقه را تقاضا کنددر این صورت متهم می. و تبدیل قرار است
الکفالـه  شود که مالئت او به تشخیص بازپرس براي پرداخت وجـه کفالت شخصی پذیرفته می -221ماده 
. رسـاند نظـر دادسـتان مـی   چنانچه بازپرس مالئت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوري بـه . د نباشدمحل تردی

تشخیص دادسـتان بـراي بـازپرس    . دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند
  .شودصورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میدر. الزامی است
  .پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بالمانع است -تبصره

گذار توسـط بـازپرس، مراتـب بـا ذکـر علـت در       در صورت عدم پذیرش تقاضاي کتبی وثیقه -222ماده 
  .تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال است. شودپرونده منعکس می

کفیـل یـا    ينمایـد و پـس از امضـا   بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالـت، قـرار صـادر مـی     -223ماده 
  .دهدگذار، تصویر قرار را به آنان می کند و با درخواست کفیل یا وثیقهگذار، خود نیز آن را امضاء می وثیقه

گـذار تفهـیم    بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقـه  -224ماده 
کند که در صورت احضار متهم و عدم حضـور او بـدون عـذر موجـه و عـدم معرفـی وي از ناحیـه کفیـل یـا          

  .شود الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می گذار، وجه وثیقه
  .گذار نیز الزامی است این قانون نسبت به کفیل و وثیقه) 194(تفهیم مفاد ماده  -تبصره
در صـورتی کـه قـرار    . قرار تأمین باید فوري به متهم ابالغ و تصویر آن به وي تحویـل شـود   -225ماده 

  . شودتأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می



  ٤٣

شود تا معرفی کفیل یـا سـپردن وثیقـه    متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می -226ماده 
توانـد تـا مـدت ده روز از تـاریخ ابـالغ قـرار       گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مـی معرفی میبه بازداشتگاه 

  . بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند
منظـور دسترسـی   یا معاون زندان مکلفند تمهیـدات الزم را بـه   رییسمرجع صادرکننده قرار و  -تبصره

کند، فراهم کنند و هر زمان مـتهم، کفیـل   گذار معرفی میمتهم به افرادي که وي براي یافتن کفیل یا وثیقه
یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شـرایط قـانونی، مرجـع صـادرکننده     

  .قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند
دهنده، رسـیدي  م توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویلمراتب تحویل مته -227ماده 

  .کندو به بازپرس تسلیم می أخذحاوي تاریخ و ساعت تحویل متهم 
توانـد،  گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم مـی  کفیل یا وثیقه -228ماده 

. را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواسـت کنـد  حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادي وثیقه خود 
  .مرجع مزبور مکلف است بالفاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادي وثیقه را فراهم نماید

گـذار   در مواردي که متهم به علت دیگري از سوي سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه -تبصره
  .شود در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می. دتواند اعزام وي را درخواست نمای می

گـذار جـز در مـوردي کـه حضـور مـتهم بـراي تحقیقـات،          خواستن متهم از کفیل یا وثیقه -229ماده 
  .دادرسی و یا اجراي حکم ضرورت دارد، ممنوع است

  .تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است -تبصره
متهمی که براي او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که  -230ماده 

شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشـده اسـت، در صـورت ابـالغ     حضورش الزم باشد، احضار می
پرده شـده معـادل وجـه قـرار     و یا از وثیقه سـ  أخذواقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان 

چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگري براي او وثیقه سـپرده باشـد بـه کفیـل یـا      . شودضبط می
در صـورت ابـالغ واقعـی اخطاریـه و عـدم      . شود که ظرف یک ماه متهم را تحویـل دهـد  گذار اخطار می وثیقه

و یا از وثیقه، معادل وجـه قـرار، ضـبط مـی     أخذ تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله
بق مقـررات اجـراي   دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجراي احکام کیفري و مطا. شود

  .شودمی احکام مدنی اجرا
هاي ضـروري مربـوط بـه اجـراي دسـتور، بـه        مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه -تبصره

  .شودگذار مسترد می وثیقه
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گذار به منظور عدم امکان ابـالغ واقعـی اخطاریـه،     هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه -231ماده 
کفالت یا وثیقه اعالم نکرده یا به ایـن منظـور از   کننده  نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول

محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابالغ واقعی را دشوار کرده اسـت و ایـن امـر از نظـر     
  .الکفاله و یا وجه التزام کافی است وجه أخذبازپرس محرز شود، ابالغ قانونی اخطاریه براي ضبط وثیقه، 

لـه، در صـورتی از مبلـغ وثیقـه یـا       رعایـت مقـررات مربـوط و ضـرر و زیـان محکـوم      دیه با  -232ماده 
گـذار یـا    علیه حاضر نشود و وثیقـه  شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومالکفاله کسر می وجه

  .کفیل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد
مین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا مـتهم خـود ایـداع وثیقـه     چنانچه قرار تأ -233ماده 

دیـه و ضـرر و    أخـذ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، عـالوه بـر    کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم
شود و در مورد قرار وثیقـه، در  له از محل تأمین، جزاي نقدي نیز در صورت محکومیت وصول می زیان محکوم

  .شودمی أخذرت حضور و عجز از پرداخت، محکومیتهاي فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین صو
گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و مـتهم حسـب    در صورت فوت کفیل یا وثیقه -234ماده 

الکفاله یا ضـبط   وجه أخذکه دستور مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آن
  .وثیقه صادر شده باشد

تواننـد در مـوارد زیـر ظـرف ده روز از تـاریخ ابـالغ دسـتور        گـذار مـی   متهم، کفیل و وثیقه -235ماده 
مرجع رسیدگی به ایـن اعتـراض،   . الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند وجه التزام، وجه أخذدادستان، درباره 

  :دادگاه کیفري دو است
الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربـوط رعایـت نشـده     وجه التزام و وجه أخذرگاه مدعی شوند در ه -الف

  .است
اند یا شـخص ثـالثی مـتهم را     هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده -ب

  .حاضر کرده است
هم نتوانسته حاضر شود یا کفیـل و  این قانون، مت) 178(هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده  -پ
  .اند متهم را حاضر کنندگذار به یکی از آن جهات نتوانسته وثیقه

  .اند هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده -ت
هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلـت مقـرر ممکـن نبـوده      -ث

  .است
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دادگاه در تمام موارد فـوق، خـارج از نوبـت و بـدون رعایـت تشـریفات دادرسـی بـه شـکایت           -1تبصره
 .رأي دادگاه قطعی است. کندرسیدگی می

یا دادرس دادگـاه عمـومی بخـش، دادگـاه      رییسمرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور  -2تبصره
  .کیفري دو نزدیکترین شهرستان آن استان است

صـورت احـراز   ، دادگاه به ادعاي اعسار مـتهم یـا کفیـل رسـیدگی و در     )ت( خصوص بنددر  -3تبصره 
  .کندالکفاله حکم میالتزام یا وجهاعسار آنان، به معافیت آنان از پرداخت وجه 

الکفاله و یـا  التزام یا وجهوجه أخذکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر در صورتی -236ماده 
گـذار او را حاضـر    حاضر شود یا کفیل یا وثیقـه  قضاییپیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع ضبط وثیقه و 

یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر مـی  أخذکند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور 
خـود ایـداع وثیقـه کـرده      هرگـاه مـتهم  . صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی استدر این. کند

باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از مـتهم کفالـت نمـوده و یـا     
ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقـدام  

رخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت بـه معرفـی   در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را د. کند
  .کندگذار جدید اقدام می کفیل یا وثیقه

گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابالغ دستور ضبط بخشی از وجه قـرار،   هرگاه متهم یا وثیقه -تبصره
ادره بـه صـورت   شود و اعتبار قرار تـأمین صـ  معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی

  . کامل به قوت خود باقی است
صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دالیل، قـرائن و امـارات    -237ماده

  :کافی بر توجه اتهام به متهم داللت کند
جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیـات یـا قطـع عضـو و در جنایـات عمـدي علیـه تمامیـت          -الف

  .علیه یا بیش از آن استنی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیجسما
  .جرایم تعزیري که درجه چهار و باالتر است -ب
  .جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و باالتر است -پ
نمایی و ایجاد مزاحمت براي اشخاص که ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت -ت

  .وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شودبه
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سرقت، کالهبرداري، ارتشاء، اختالس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعـول در صـورتی   -ث
یـک   علت ارتکاب هراین ماده نباشد و متهم داراي یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ) ب(که مشمول بند 

  .از جرایم مذکور باشد
روهاي مسـلح  موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نی -تبصره

  .شدن این قانون ملغی است االجرا از تاریخ الزم
از شـرایط زیـر   صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکـی  -238ماده 

  :است
زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبـانی بـا متهمـان دیگـر یـا شـهود و        آ -الف

  .مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند
  .بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیري کرد -ب
عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خـود  آزاد بودن متهم مخل نظم  -پ

  .متهم باشد
قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قـانونی و ادلـه آن و حـق اعتـراض      -239ماده 

تهم چنانچه مـ . شودبا صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می. متهم در متن قرار ذکر شود
  .شودبه منظور جلوگیري از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می

دادستان مکلف است حداکثر ظـرف  . قرار بازداشت متهم باید فوري نزد دادستان ارسال شود -240ماده 
ت مـتهم  هرگاه دادستان بـا قـرار بازداشـ   . طور کتبی به بازپرس اعالم کندبیست و چهار ساعت نظر خود را به

موافق نباشد، حل اختالف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در این مـورد کـه حـداکثر از ده    
  .شودکند، بازداشت میروز تجاوز نمی

 موافقـت  بـا  بـازپرس  نباشد، آن ادامه براي دیگري موجب و شود مرتفع بازداشت علت هرگاه -241 ماده
 بـا  اختالف حل بازپرس، تصمیم با دادستان مخالفت صورت در. کند می بازداشت رفع متهم از فوري دادستان

 را آن تبـدیل  یا بازداشت قرار فک تواند می بداند، مرتفع را بازداشت موجبات نیز متهم اگر. است صالح دادگاه
 مـتهم  درخواسـت  بـه  راجـع  مسـتدل  طـور  بـه  روز پنج ظرف حداکثر و يفور بازپرس. کند تقاضا بازپرس از

 مـتهم  و شـود  مـی  ابالغ متهم به رد قرار و ثبت پرونده در مراتب درخواست، رد صورت در. کند می اظهارنظر
 مطـرح  را درخواسـت  ایـن  توانـد  می بار یک فقط ماه هر در متهم. کند اعتراض آن به روز ده ظرف تواند می
  .کند
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این قانون تا دو مـاه و  ) 302(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(هرگاه در جرایم موضوع بندهاي  -242ماده 
در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونـده اتهـامی او منتهـی بـه     

علل موجهی بـراي بقـاء    اگر. تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است
توانـد از ایـن   مـتهم مـی  . شـود قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابالغ می

فک یا تخفیف قـرار بـدون نیـاز بـه موافقـت      . تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض کند
اید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اخـتالف  شود و ابقاء تأمین بدادستان انجام می

فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صـورت مخالفـت   . با دادگاه صالح است
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسـب مـورد،   . دادستان، حل اختالف با دادگاه صالح است

به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقـرر  . شودهر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می
در قانون براي آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجـب مجـازات سـلب حیـات مـدت بازداشـت       

  .کند سال تجاوز نمیموقت از دو سال و در سایر جرایم از یک
نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و سـایر   -1تبصره 

  .شودقرارهاي منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می
ایـن قـانون، در   ) 241(تکلیف بازپرس به اظهارنظر دربـاره درخواسـت مـتهم، موضـوع مـاده       -2تبصره 

  .اظهارنظر نشده باشد صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار
تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صـادره را  بازپرس می -243ماده 

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

توانـد تشـدید یـا    ماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست مـی دادستان در جریان تحقیقات مقد -244ماده 
هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده بـراي  . تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند

پـس از تنظـیم کیفرخواسـت    . کندشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می رفع اختالف به دادگاه ارسال می
ند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواسـت تشـدید یـا تخفیـف     توانیز دادستان می

خواهی نسبت به حکم، مـانع از  تقاضاي فرجام. تواند تخفیف تأمین را درخواست کندمتهم نیز می. تأمین کند
رد در صـورت رد درخواسـت، مراتـب    . آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند

  .تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. شوددر پرونده ثبت می
تواند بیش تقاضاي دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی -1تبصره

  .بار مطرح شوداز یک
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ید آن چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسـبت بـه تخفیـف یـا تشـد      -2تبصره 
  .نماید اتخاذ تصمیم می

العاده  این قانون مکلف است در وقت فوق) 244(و ) 242(، )240(صالح موضوع مواد دادگاه  -245ماده 
  .تصمیم دادگاه قطعی است. به اختالف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید

نشده یا تـأمین   أخذز متهم قبالً تأمین در مواردي که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و ا -246ماده 
قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضاي دادستان و با رعایت مقـررات ایـن قـانون، قـرار تـأمین یـا       

چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق . کندصادر می قضایینظارت 
  .راض در دادگاه تجدیدنظر استان استمقررات این قانون، قابل اعت

را  قضـایی تواند متناسب با جرم ارتکابی، عالوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظـارت  بازپرس می -247ماده 
  :که شامل یک یا چند مورد از دستورهاي زیر است، براي مدت معین صادر کند

  ؛ازپرساي خود به مراکز یا نهادهاي تعیین شده توسط ب معرفی نوبه -الف
  ؛منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوري -ب
  ؛هاي مرتبط با جرم ارتکابیمنع اشتغال به فعالیت -پ
  ؛ممنوعیت از نگهداري سالح داراي مجوز -ت
  .ممنوعیت خروج از کشور -ث

در جرایم تعزیري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضـمین الزم بـراي جبـران خسـارات      -1تبصره 
  .اکتفاء کند قضاییتواند فقط به صدور قرار نظارت می قضاییوارده، مقام 
چنانچه ایـن قـرار   . قرارهاي موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است -2تبصره 

  .باشدتوسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می
کـه مـدت   در صـورتی  .مـاه و قابـل تمدیـد اسـت    خروج از کشور شش مدت اعتبار قرار منع -248ماده 

تواننـد   مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربـوط نمـی  
  .مانع از خروج شوند

و  أخـذ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداري سالح داراي مجوز، سالح و پروانه مربوط  -249ماده 
شود و بازپرس مراتـب را بـه مرجـع صـادرکننده پروانـه      هاي مجاز نگهداري سالح تحویل میه یکی از محلب

  .کنداعالم می
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باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله  قضاییقرار تأمین و نظارت  -250ماده 
و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جـرم، سـابقه مـتهم، وضـعیت روحـی و      

  .جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد
  .به باال استتأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار  أخذ -تبصره

علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خـود   هرگاه متهم یا محکوم -251ماده 
را اثبات کند، با شروع به اجراي حبس و تبعید یا اقامت اجباري و با اجراي کامل سایر مجازاتهـا و یـا صـدور    

ت و مختومه شدن پرونده بـه هـر کیفیـت، قـرار     قرارهاي منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجراي مجازا
  .شودلغو می قضاییتأمین و نظارت 

  .شود، این امر بالفاصله به مراجع مربوط اعالم میقضاییقرار تأمین یا نظارت  يدر صورت الغا -تبصره 
 موجـب  بـه  قـانون،  ایـن ) 217( مـاده ) چ( و) ج( بنـدهاي  و نظـارت  قرارهـاي  اجراي شیوه -252 ماده

 کشـور  و دادگسـتري  يوزرا توسـط  قـانون  این شدن االجراالزم تاریخ از ماه شش ظرف که است اي نامه آیین
  .رسد می هقضایی قوه رییس بیتصو به و شود می تهیه

را رعایـت نمایـد، بنـا بـه      قضـایی که متهم دسـتورهاي منـدرج در قـرار نظـارت     در صورتی -253ماده 
توانـد بـا رعایـت مقـررات     درخواست وي که باید به تأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگـاه مـی  

  .قانونی در مجازات وي تخفیف دهد
که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند،  قضاییهرگاه متهم از اجراي قرار نظارت  -254ماده 

شود و در صورت تخلف متهم از اجـراي قـرار نظـارت مسـتقل، قـرار      و و قرار تأمین، تشدید میقرار نظارت لغ
بـه مـتهم،    قضـایی مفاد این ماده در حین صدور قـرار نظـارت   . گردد صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می

  .شودتفهیم می
  .ت تبدیل کردتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقدر اجراي این ماده نمی -تبصره

 از و شـوند  مـی  بازداشـت  علـت  هر به دادرسی و مقدماتی تحقیقات جریان در که اشخاصی -255 ماده
ـ رعا با توانند می شود، صادر آنان مورد در تعقیب منع قرار یا برائت حکم ،قضایی مراجع سوي ) 14( مـاده  تی

  .کنند مطالبه دولت از را بازداشت ایام خسارت قانون، نیا
  :در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست -256ماده 

  .گناهی خود باشدبازداشت شخص، ناشی از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بی -الف
  .به منظور فراري دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد -ب
  .ت خود را فراهم آورده باشدبه هر جهتی به ناحق موجبات بازداش -پ
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  .همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد -ت
 گنـاهی  بـی  از حـاکی  قطعـی  رأي ابـالغ  تـاریخ  از ماه شش ظرف باید شده بازداشت شخص -257 ماده

 اسـتان  تجدیدنظر دادگاه قضات از نفر سه از متشکل استانی، کمیسیون به را خسارت جبران درخواست خود،
 بـه  حکـم  قـانون،  ایـن  در مقـرر  شـرایط  احراز صورت در کمیسیون. کند تقدیم هقضایی قوه رییس انتخاب به

 تـاریخ  از روز بیسـت  ظـرف  توانـد  مـی  شخص این درخواست، رد صورت در. کند می صادر خسارت پرداخت
  .کند اعالم قانون این) 258( ماده موضوع کمیسیون به را خود اعتراض ابالغ،

رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبـران خسـارت متشـکل از     -258ماده 
قـوه   ریـیس عالی کشـور بـه انتخـاب    دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وي و دو نفر از قضات دیوان رییس
  .رأي کمیسیون قطعی است. آیده به عمل میقضایی

که بازداشـت  این قانون بر عهده دولت است و در صورتی) 255(جبران خسارت موضوع ماده  -259ماده 
باشد، دولت پـس از جبـران خسـارت مـی     قضاییبراثر اعالم مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات 

  .تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند
انون، صـندوقی در وزارت دادگسـتري   این قـ ) 255(به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده  -260ماده 

این صندوق زیـر نظـر وزیـر    . گرددشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین میتأسیس می
  .صادره از کمیسیون بر عهده وي است يشود و اجراي آرادادگستري اداره می

 بـه  قـانون،  ایـن ) 258( و) 257( مـواد  موضوع هايکمیسیون يآرا اجراي و رسیدگی شیوه -261 ماده
 تهیـه  دادگسـتري  وزیـر  توسط قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه سه ظرف که است اي نامه آیین موجب

  .رسد می هقضایی قوه رییس بیتصو به و شود می
  اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات -فصل هشتم

و توجه اتهام بـه   رت وجود دالیل کافی بر وقوع جرمبازپرس پس از پایان تحقیقات و در صو -262ماده 
کند که براي برائت یا کشف حقیقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرین دفـاع  یا وکیل وي اعالم می اوبه متهم 

هرگاه متهم یا وکیل وي در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مـدرکی ابـراز نمایـد کـه در کشـف      . بیان کند
  . ر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی استحقیقت یا برائت مؤث

آخرین دفاع احضـار شـود و هـیچ یـک از آنـان       أخذدر صورتی که متهم یا وکیل وي براي  -263ماده 
  .شودآخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می أخذبدون اعالم عذر موجه، حضور نیابد، بدون 

ت، بازپرس مکلف است بـه صـورت   پس از انجام تحقیقات الزم و اعالم کفایت و ختم تحقیقا -264ماده 
  .مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعالم کند
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 مـتهم،  بـه  جـرم  انتساب براي کافی ادله وجود و ارتکابی عمل بودن جرم صورت در بازپرس -265 ماده
 مـتهم،  به جرم انتساب براي کافی ادله فقدان یا و ارتکابی عمل نبودن جرم صورت در و یدادرس به جلب قرار
 تـاریخ  از روز سـه  ظـرف  بایـد  دادستان. کند می ارسال دادستان نزد فوري را پرونده و صادر تعقیب منع قرار

. برگردانـد  بـازپرس  نـزد  را پرونده و کند اعالم کتبی طور به را خود نظر و مالحظه را تحقیقات پرونده وصول،
  .شودمی صادر تعقیب موقوفی قرار باشد، تعقیب موقوفی موارد از مورد چنانچه

چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردي را که براي کشـف حقیقـت    -266ماده 
در ایـن صـورت،   . خواهـد کند و تکمیل آن را میالزم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می

  . این تحقیقات استبازپرس مکلف به انجام 
هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که براي کشـف حقیقـت الزم نباشـد، موجـب محکومیـت       -تبصره

  .انتظامی تا درجه سه است
در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صـالحیت، پرونـده بـه مرجـع      -267ماده 

در ایـن . کنـد ازپرس مراتب را به طـرفین ابـالغ مـی   شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بصالح ارسال می
. شـود گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بالفاصله آزاد میملغی می قضاییصورت، قرار تأمین و قرار نظارت 

  .قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید
به دادرسی باشد، دادستان ظـرف دو   در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم -268ماده 

  .کندروز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می
در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کنـد،   -269ماده 

  .شودسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میپرونده براي حل اختالف، به دادگاه صالح ار
  :عالوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است -270ماده 

  ؛قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضاي شاکی -الف
  ؛قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضاي متهم -ب
  .به تقاضاي متهمقرار تأمین خواسته  -پ

، براي اشخاص مقیم ایـران ده روز و بـراي افـراد مقـیم     قابل اعتراضمهلت اعتراض به قرارهاي  -تبصره
  .ماه از تاریخ ابالغ استخارج از کشور یک

مرجع حل اختالف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسـبت بـه    -271ماده 
چنانچه دادگاه انقـالب یـا   . دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را داردقرارهاي قابل اعتراض، با 
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دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفري دو محـل، صـالح بـه رسـیدگی      قضاییدادگاه کیفري یک در حوزه 
  .است

در صورت اختالف دادستان و بازپرس در صالحیت، نوع جرم یـا مصـادیق قـانونی آن، حـل      -272ماده 
  .کندتالف با دادگاه کیفري دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میاخ

حل اختالف بین بازپرس و دادستان و رسـیدگی بـه اعتـراض شـاکی یـا مـتهم نسـبت بـه          -273ماده 
تصـمیم دادگـاه در ایـن خصـوص قطعـی      . گیرد العاده دادگاه صورت می قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق

مـاده  ) ت(و ) پ(، )ب(، )الـف (ورد قرارهاي منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضـوع بنـدهاي  است، مگر در م
  .این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است) 302(

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقـوفی تعقیـب را موجـه بدانـد، آن را      -274ماده 
در مواردي که به نظـر دادگـاه، تحقیقـات دادسـرا کامـل نباشـد،       . کندر جلب به دادرسی صادر مینقض و قرا

مـوارد  . تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقـات کنـد  بدون نقض قرار می
رت نقـض قـرار اناطـه    در صـو . نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قیـد شـود  

  .دهدتوسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می
هرگاه پرونده براي تکمیل تحقیقـات بـه دادسـرا اعـاده شـود، دادسـراي مربـوط بـا انجـام           -275ماده 

کنـد و اگـر در تحقیقـات    تحقیقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسـال مـی  
  .کندر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعالم میموردنظ

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلـب بـه دادرسـی توسـط دادگـاه، بـازپرس        -276ماده 
آخرین دفـاع و تـأمین مناسـب از وي،     أخذمکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با 

  .پرونده را به دادگاه ارسال نماید
در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی کـه علـت    -277ماده 

  .کندنقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات الزم، تصمیم مقتضی اتخاذ می
هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعـی شـود،    -278ماده 

هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایـت دلیـل، قـرار منـع     . توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کردنمی
کـرد، مگـر پـس از    توان بار دیگر متهم را به همـان اتهـام تعقیـب    تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی

بار قابل تعقیب است و اگر این قـرار در دادگـاه   کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان براي یک
بار با اجازه دادگـاه صـالح   توان او را براي یک قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می
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گـاه، تعقیـب مجـدد را تجـویز کنـد، بـازپرس مطـابق        در صورتی که داد. براي رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد
  .کندمقررات رسیدگی می

  :شوددر کیفرخواست موارد زیر قید می -279ماده 
مشخصات متهم، شامل نام، نام خـانوادگی، نـام پـدر، شـهرت، سـن، شـغل، شـماره ملـی، شـماره           -الف

  ؛شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او
بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وي بـا قیـد علـت و     قضاییقرار تأمین یا نظارت  آزاد، تحت -ب

  ؛تاریخ شروع بازداشت
نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روسـتا، شـهر، ناحیـه، منطقـه، خیابـان و       -پ
  ؛کوچه

  ؛ادله انتساب اتهام -ت
  ؛مستند قانونی اتهام -ث
  ؛ت مؤثر کیفري متهمسابقه محکومی -ج
  .خالصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم -چ

هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگـاه،   -تبصره
  .کنددادستان آن را اصالح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصالحی آن را به دادگاه اعالم می

شود، مانع از تعیین عنوان صـحیح قـانونی توسـط    عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می -280ه ماد
که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقـات دادسـرا روشـن باشـد و دادگـاه      در صورتی. دادگاه نیست

از اتهـام انتسـابی   فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به مـتهم تفهـیم، تـا    
  .مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأي نماید

هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی براي آزادي متهم یا تبـدیل قـرار تـأمین بـه      -281ماده 
  .کندوجود آید، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می

ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادلـه آن عـدول و بـر ایـن     تواند پس از دادستان نمی -282ماده 
تواند دالیل جدید له یـا علیـه مـتهم را کـه کشـف یـا       اساس کیفرخواست را مسترد یا اصالح کند و فقط می

  .شود به دادگاه اعالم کندحادث می
جرایم قابـل گذشـت،    پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در -283ماده 

رضایت قطعی خود را به دادستان اعالم کند، در صورت وجود پرونـده در دادسـرا، دادسـتان از کیفرخواسـت     
در جـرایم غیرقابـل گذشـت،    . شوددر این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می. کندعدول می
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ت فـراهم بـودن شـرایط صـدور قـرار تعلیـق       هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعالم کند، دادستان در صور
که در نتیجـه رضـایت شـاکی نـوع     تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتیتعقیب، می

  .کندمجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می
-به متهم که رسیدگی به آنها در صـالحیت ذاتـی دادگـاه    در صورت انتساب اتهامات متعدد -284ماده 

  .شودهاي صالح صادر میهاي مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه
  

  تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان -فصل نهم
بـا   و انقـالب  اي از دادسراي عمومیدر معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه -285ماده 

عنوان دادسراي ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشـکیل  
ایـن  ) 340(و ) 306(تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مـواد  . شودمی

  .آیددر این دادسرا به عمل میگیرد، طور مستقیم از سوي دادگاه صورت میقانون که به
طـور مسـتقیم در دادگـاه اطفـال و     تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال بـه  -1تبصره 

آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را کـه طبـق قـانون بـر عهـده ضـابطان دادگسـتري و        نوجوانان به عمل می
  .دهددادسرا است انجام می

در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مکلفند نسبت به  -2تبصره 
حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و دالیل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجـوان را  

ل و نوجوانـان  دگاه اطفاندارند و در صورت دستگیري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا یا دا
وقت اداري و نیز ایام تعطیل مانع از رجـوع بـه دادسـرا یـا دادگـاه اطفـال و نوجوانـان         يانقضا. تحویل دهند

  .نیست
 نیـز،  شـش  و پـنج  درجه تعزیري جرایم در قانون، این) 302( ماده در مذکور موارد بر عالوه -286 ماده

  .است الزامی نوجوانان و اطفال دادگاه یا دادسرا توسط نوجوانان و اطفال مورد در شخصیت پرونده تشکیل
حسب مورد، اطفـال و نوجوانـان موضـوع ایـن      قضاییدر جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع  -287ماده 

قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، 
اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفـل یـا   . سپاردحقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، می به هر شخص

افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملـزم بـه معرفـی    . معرفی نمایند قضایینوجوان الزم باشد او را به مرجع 
  .باشندخود به دادگاه می
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درصـورت عجـز   . پذیر استکفیل یا وثیقه تنها از متهمان باالي پانزده سال امکان أخذدرصورت ضرورت، 
این قانون، دادسرا یا دادگاه ) 237(بینی شده در ماده از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش

  . ح و تربیت صادر کنداین قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در کانون اصال) 238(تواند با رعایت ماده می
  .قرار نگهداري موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است -تبصره

  
  وظایف و اختیارات دادستان کل کشور -فصل دهم

منظـور  انقالب و نظامی نظارت دارد و بـه   و دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهاي عمومی -288ماده 
تواند اقدام به بازرسی کنـد و تـذکرات و دسـتورهاي    هماهنگی بین دادسراها میحسن اجراي قوانین و ایجاد 

ه و قضـایی قوه  رییسهمچنین وي پیشنهادهاي الزم را به . مذکور صادر نماید قضاییالزم را خطاب به مراجع 
  .کندربط ارائه میی ذيیو اجرا قضاییسایر مراجع 
ایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قـانونی خـود،   چنانچه دادستان کل کشور در اجراي وظ -1تبصره 

به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را براي تعقیب قانونی به دادسـراي انتظـامی قضـات،    
  .کندیا اداري صالح اعالم می قضاییمراجع 

و قضات مکلفند همکاریهاي الزم را در اعمال نظارت دادستان کل کشـور   قضاییکلیه مراجع  -2تبصره 
  .انجام دهند
جـایی و تغییـر شـغل و محـل خـدمت مقامـات       تواند انتصاب، جابـه دادستان کل کشور می -289ماده 

  . ه پیشنهاد دهدقضاییقوه  رییسدادسراها را به  قضایی
و محل خدمت دادستانهاي عمومی سراسـر کشـور    جایی و تغییر شغلپیشنهاد انتصاب، جابه -1تبصره 

  . ربط با دادستان کل کشور استکل دادگستري استان ذي رییسپس از کسب نظر موافق از 
جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهاي نظـامی پـس از کسـب    پیشنهاد انتصاب، جابه -2تبصره 

  . ن کل کشور استنیروهاي مسلح با دادستا قضاییسازمان  رییسنظر موافق از 
دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به امـوال، منـافع و مصـالح ملـی و خسـارت       -290ماده 

المللـی  صالح داخلی، خارجی و یا بـین وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوي دارد از طریق مراجع ذي
  .پیگیري و نظارت نماید

عقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسـؤوالن کشـوري بـه   در مواردي که مطابق قانون، ت -291ماده 
عـالی کشـور   عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقـات الزم توسـط دادسـراي دیـوان    عهده دیوان
  .گیردصورت می
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مکلفند در مـوارد قـانونی پـس از اتخـاذ تصـمیم بـر ممنوعیـت خـروج          قضاییکلیه مراجع  -292ماده 
  .ربط اعالم گرددمراجع ذيراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق بهاشخاص از کشور، م

و عـدم  مدت قانونی ممنوعیت خـروج از کشـور اشـخاص     يدادستان کل کشور در موارد انقضا -تبصره
  . کند، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام میتمدید آن توسط مراجع مربوط

اوقـاف عامـه و امـور    هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع بـه دولـت، امـور خیریـه و      -293ماده 
سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خـالف  مفقوداالثر بیب محجورین و غای

را  عـالی کشـور درخواسـت نقـض حکـم     طور مستدل از دیوانبین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به
دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا، رأي صادره را نقض و پرونده را جهـت رسـیدگی مجـدد    . نمایدمی

  . نمایدعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع میبه شعبه هم
  

  رسیدگی و صدور رأيهاي کیفري، دادگاه -بخش سوم
  هاي کیفريتشکیالت و صالحیت دادگاه -فصل اول

هاي کیفري به دادگاه کیفري یک، دادگاه کیفري دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفـال و  دادگاه -294ماده 
  .دنشونظامی تقسیم می هاينوجوانان و دادگاه

هـر شهرسـتان    قضـایی البـدل در حـوزه    یـا دادرس علـی   رییسدادگاه کیفري دو با حضور  -295ماده 
  . شودتشکیل می
ایـن  ) 302(مـاده  ) ب(و ) الـف (رسیدگی به جرایم موضوع بندهاي  دادگاه کیفري یک براي -296ماده 

بـا حضـور   شـود و جلسـه آن   البدل و عضویت چهار مستشار تشکیل مـی با حضور رییس یا داردس علیقانون 
سـایر  بـراي رسـیدگی بـه    جلسه دادگـاه  . نیز رسمیت داردمستشار دو عضویت و  البدلیا دادرس علی رییس
شـود  دو مستشار تشکیل مـی عضویت  در صالحیت این دادگاه با حضور رییس یا دادرس علی البدل و  جرایم

  .یابدیک مستشار رسمیت میعضویت البدل و که با حضور رییس یا دادرس علی
شـود و در صـورت عـدم    شهرسـتان تشـکیل مـی    قضاییهاي  دادگاه کیفري یک در تمام حوزه -تبصره

هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرایم موضـوع صـالحیت ایـن دادگـاه در     امکان تشکیل، در حوزه
  .شودآن استان رسیدگی می قضایینزدیکترین دادگاه کیفري یک در حوزه 

» ب«و » الـف «دادگاه انقالب براي رسیدگی به جرایم موجب مجـازات منـدرج در بنـدهاي     -297ماده 
شود و جلسـه  البدل و عضویت چهار مستشار تشکیل میدادرس علی این قانون با حضور رییس یا) 302(ماده 

جلسـه ایـن دادگـاه بـراي     . دو مستشار نیز رسـمیت دارد عضویت  البدل و آن با حضور رییس یا دادرس علی
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ایـن قـانون بـا حضـور     ) 302(مـاده  » ت«و » پ«هاي مندرج در بنـدهاي  رسیدگی به جرایم موجب مجازات
البـدل و  شود که با حضور رییس یا دادرس علـی دو مستشار تشکیل میعضویت دل و البرییس یا دادرس علی

رسیدگی این دادگاه در سایر موارد داراي صالحیت با حضور رییس یـا  . یابدیک مستشار رسمیت میعضویت 
 هـاي شود و تشـکیل آن در سـایر حـوزه   این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل می. باشدالبدل میدادرس علی

  .قضایی به تشخیص رییس قوه قضاییه است
مقررات دادرسی دادگاه کیفري یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقالب، در مـواردي   -تبصره

  .کند جاري است که با تعدد قاضی رسیدگی می
نظـر مشـاوران،   . شـود دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل مـی  -298ماده 

  .مشورتی است
شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشـکیل   قضاییدر هر حوزه  -تبصره

تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانـان  . شودمی
-و یا دادگاهی که وظـایف آن را انجـام مـی   این قانون، در دادگاه کیفري د) 315(به جز جرایم مشمول ماده 

  .شودرسیدگی می ،دهد
ه در حـوزه بخـش، دادگـاه عمـومی بخـش      قضاییقوه  رییسدر صورت ضرورت به تشخیص  -299ماده 

  .کندرسیدگی می در صالحیت دادگاه کیفري دواین دادگاه به تمامی جرایم . شودتشکیل می
ه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستانهاي جدیـد کـه بـه    قضاییقوه  رییسبه تشخیص  -1تبصره 

  . لحاظ قلت میزان دعاوي حقوقی و کیفري، ضرورتی به تشکیل دادگستري نباشد بالمانع است
هایی که به لحاظ کثرت میزان دعـاوي  بخش قضاییه، در حوزه قضاییقوه  رییسبه تشخیص  -2تبصره 

یل دادگستري بـا همـان صـالحیت و تشـکیالت دادگسـتري      کند، تشکحقوقی و کیفري، ضرورت ایجاب می
  .شهرستان بالمانع است

هاي کیفري دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران بـه تعیـین   در تمامی جلسات دادگاه -300ماده 
که دادگاه حضور این اشـخاص را ضـروري   توانند براي دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر ایندادستان می

تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفري یک، حضور دادستان یا نماینـده او الزامـی   
که دادگاه حضـور آنـان را الزامـی    شود مگر آناست، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی

   .بداند
ر آنچه بـه موجـب قـانون در    دادگاه کیفري دو صالحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگ -301ماده 

  .صالحیت مرجع دیگري باشد
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  :شودبه جرایم زیر در دادگاه کیفري یک رسیدگی می -302ماده 
  ؛جرایم موجب مجازات سلب حیات -الف
  ؛جرایم موجب حبس ابد -ب
جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یـا   -پ

  ؛آنبیش از 
  ؛و باالتر چهارجرایم موجب مجازات تعزیري درجه  -ت
  .جرایم سیاسی و مطبوعاتی -ث

  :شودبه جرایم زیر در دادگاه انقالب رسیدگی می -303ماده 
تبـانی و اجتمـاع علیـه    بغـی،  جرایم علیه امنیت داخلـی و خـارجی، محاربـه و افسـاد فـی االرض،       -الف

  ؛ه یا احراق، تخریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظامجمهوري اسالمی ایران یا اقدام مسلحان
  ؛توهین به مقام بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران و مقام رهبري -ب
و اقـالم و   مهمـات ، سازهاي آن و قاچاق اسلحهگردان و پیشتمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان -پ

  .مواد تحت کنترل
و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفـال و نوجوانـان   به کلیه جرایم اطفال  -304ماده 

  .شودرسیدگی می
  .طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است -1تبصره 
هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسـیدگی بـه اتهـام وي     -2تبصره 

چنانچه قبل از شروع به رسـیدگی سـن مـتهم از    . یابدمطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می
در . گیـرد مـی کیفري صالح صـورت   هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وي حسب مورد در دادگاه

هـر  در  .گـردد مند مـی شود، بهرهاین صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می
صورت محکومین باالي سن هیجده سال تمام موضوع این ماده، در بخـش نگهـداري جوانـان کـه در کـانون      

  .شوندشود، نگهداري میاصالح و تربیت ایجاد می
ـ ا) 352( ماده تیرعا با مطبوعاتی و سیاسی جرایم به -305 ماده  دادگـاه  در علنـی  طـور  بـه  قـانون  نی

  . شود می رسیدگی منصفه هیأت حضور با جرم وقوع محل استان مرکز یک کیفري
  .است آن اجرائی نامه آیین و مطبوعات قانون مطابق منصفه، هیأت ترتیبات و احکام -تبصره

طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میو سایر جرایم منافی عفت بهبه جرایم زنا و لواط  -306ماده 
  .شود
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 مجمع ياعضا و رییس آنان، مشاوران و معاونان و گانه سه قواي رؤساي اتهامات به رسیدگی -307 ماده
 وزیران رهبري، خبرگان و اسالمی شوراي مجلس نمایندگان نگهبان، شوراي اعضاي نظام، مصلحت تشخیص

 فرمانـداران  اسـتانداران،  سفیران، محاسبات، دیوان دادستان و رییس ،قضایی پایه دارندگان وزیران، معاونان و
 سـرتیپ  درجـه  داراي یـا  و بـاالتر  و سـرتیپ  درجه از انتظامی و نظامی افسران عمومی جرایم و استان مراکز
 هـاي دادگـاه  صـالحیت  در مـورد،  حسـب  مسـتقل،  تیپ فرماندهی یا و سرلشکري هايمحل در شاغل دومی

 دیگـري  مراجـع  صـالحیت  در خاص قوانین موجب به جرایم این به رسیدگی که آن مگر است، تهران کیفري
  .باشد

 کـه  اسـت  صـورتی  در انتظـامی  و نظـامی  افسـران  و قضایی پایه دارندگان بر ماده این شمول -1 تبصره
  . کنند وظیفه انجام مسلح نیروهاي یا هقضایی قوه در مورد، حسب

 سـازمان  صـالحیت  در کـه  مـاده  ایـن  موضوع انتظامی و نظامی افسران اتهامات به رسیدگی -2 تبصره
  .است تهران دو یا یک نظامی دادگاه صالحیت در مورد حسب باشد،می مسلح نیروهاي قضایی

 دولتی هاي مؤسسه و شرکتها سازمانها، مقام باالترین وزیران، مشاوران اتهامات به رسیدگی -308 ماده
 ادارات سـازمانها،  هـا،  مؤسسـه  مـدیران  فرمانـداران،  کـل،  مدیران غیردولتی، عمومی هاي مؤسسه و نهادها و

 آمـوزش  مراکـز  و دانشـگاهها  رؤسـاي  شهرسـتانها،  و استانها غیردولتی عمومی هاي مؤسسه و نهادها و دولتی
 اسـتان  مرکـز  کیفـري  هايدادگاه صالحیت در مورد، حسب بخشداران، و هاشهرستان مراکز شهرداران عالی،
 مراجـع  صـالحیت  در خـاص  قـوانین  موجـب  بـه  اتهامات این به رسیدگی که آن مگر است، جرم وقوع محل

  .باشد دیگري
ایـن قـانون،   ) 308(و ) 307(صالحیت دادگاه براي رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد  -309ماده 

  .اعم از آن است که در زمان تصدي سمتهاي مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند
اگر شخصی مرتکب چند . شود که جرم در حوزه آن واقع شودمتهم در دادگاهی محاکمه می -310ماده 

گیرد که مهمتـرین جـرم در حـوزه    مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می قضاییي ها جرم در حوزه
چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوي باشد، دادگاهی کـه مرتکـب در حـوزه آن    . آن واقع شده باشد

 اگیر نشـده باشـد، دادگـاهی کـه ابتـد     در صورتی که متهم دسـت . کنددستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می
  .تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صالحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد

 مـتهم  اتهـام  بـه  رسیدگی صالحیت که شوند می محاکمه دادگاهی در جرم معاونان و شرکاء -311 ماده
  .باشد شده مقرر دیگري ترتیب خاص قوانین در که این مگر دارد، را اصلی
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 جـزء  آنـان  از یکـی  و باشـند  جرم ارتکاب در معاونت یا مشارکت به متهم نفر چند یا دو هرگاه -تبصره
 هـاي دادگـاه  در مـورد،  حسـب  آنـان،  همـه  اتهام به باشد، قانون این) 308( و) 307( مواد در مذکور مقامات
 قـانون  ایـن ) 308( و) 307( مواد در مذکور افراد چنانچه و شود می رسیدگی استان مراکز یا و تهران کیفري

 در مـورد  حسـب  نیـز ) 308( مـاده  در مـذکور  افـراد  اتهـام  به نمایند معاونت یا مشارکت جرم یک ارتکاب در
  . شود می رسیدگی تهران يفریک يهادادگاه

هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونـت اشـخاص بزرگسـال مرتکـب جـرم       -312ماده 
معاونت نمایند، فقط به جـرایم اطفـال و نوجوانـان در دادگـاه     شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال 

  .شوداطفال و نوجوانان رسیدگی می
که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسـیدگی بـه اتهـام    در جرایمی  -تبصره

ن در دادگاه اطفـال  باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمایکی از متهمان در صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان 
در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص باالتر از هجده سال تـابع  . آیدعمل میبهو نوجوانان 

 .قواعد عمومی است

به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صالحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسـیدگی   -313ماده 
  .ر را داردشود که صالحیت رسیدگی به جرم مهمت

 صـالحیت  در هـا آن از بعضـی  بـه  رسـیدگی  کـه  باشد متعدد جرایم ارتکاب به متهم کس هر ـ314ماده
 کـه  دادگاهی در ابتدا متهم باشد، نظامی ای انقالب دادگاه صالحیت در دیگر بعضی و دو و یک کیفري دادگاه

 بـه  دیگـر  اتهام به رسیدگی براي آن از پس و شود می محاکمه دارد، را اتهام ترین مهم به رسیدگی صالحیت
 بـه  مـورد،  حسـب  مـتهم  باشد، مساوي مجازات حیث از اتهامات که صورتی در. شود می اعزام مربوط دادگاه
.شودمی محاکمه دو کیفري یا یک کیفري ، انقالب نظامی، دادگاه در ترتیب

متعددي باشـد کـه رسـیدگی بـه بعضـی از آنهـا در        جرایمهرگاه شخصی متهم به ارتکاب  -1تبصره 
صالحیت دادگاه کیفري یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صالحیت دادگاه کیفري دو و یا اطفال و نوجوانـان  

  . شوداو در دادگاه کیفري یک رسیدگی می جرایماست، به تمام 
ایـن قـانون در دادگـاه کیفـري یـک      ) 302(چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهاي ماده  -2تبصره 

مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمـل ارتکـابی عنـوان    
م مجرمانه دیگري دارد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه کیفري دو است، دادگاه کیفري یک به این جر

  .نمایدرسیدگی و حکم مقتضی صادر می
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که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صالحیت دادگاه کیفري یـک  در صورتی -315ماده 
یا انقالب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفري یک ویژه رسیدگی بـه جـرایم اطفـال و نوجوانـان رسـیدگی      

  . گرددمند میشود، بهرهادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دمی
دادگـاه  «عنـوان  در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفري یک بـه  -1تبصره 

براي رسیدگی به جرایم موضوع این مـاده اختصـاص   » کیفري یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
  .ها به آنها نیستدن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهتخصصی بو. می یابد

حضور مشاوران با رعایت شرایط مقـرر در ایـن قـانون، بـراي رسـیدگی بـه جـرایم اطفـال و          -2تبصره 
  .نوجوانان در دادگاه کیفري یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است

به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوري اسـالمی ایـران مرتکـب جـرم      -316ماده 
هاي ایران صالحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتبـاع ایـران باشـند،    شوند و مطابق قانون، دادگاهمی

تهران رسیدگی  اهحسب مورد در دادگاه محل دستگیري و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگ
  .شودمی

حـل  دادرسی مـدنی اسـت و  حل اختالف در صالحیت در امور کیفري، مطابق مقررات آیین -317ماده 
  .هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارداختالف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختالف دادگاه

  
  رسیدگی به ادله اثبات -فصل دوم

 گردیده مقرر اسالمی مجازات قانون در که شودمی مواردي شامل کیفري امور در اثبات ادله -318 ماده
  .است فصل این مواد شرح به ادله به رسیدگی تشریفات. است

شود، به امضاء یـا  شود و متن آن قرائت میعین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می -319ماده 
اقرارکننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیري در اعتبـار اقـرار   رسد و هرگاه  اثر انگشت اقرارکننده می

ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضـاء و مهـر قاضـی و    
  .منشی برسد

 عـذر  بـدون  مطلـع  یـا  شـاهد  چنانچـه . شودمی احضار دادگاه در حضور براي مطلع یا شاهد -320 ماده
 از اطـالع  کسب یا شاهد شهادت بر متوقف حق، احقاق و حقیقت کشف و نشود حاضر دادگاه جلسه در موجه
 حضـور،  ضـرورت  وجود صورت در دادگاه دستور به باشد، مرتبط عمومی نظم و امنیت با جرم یا و باشد مطلع
  .شود می جلب

  .شود ذکر حضور عدم نتیجه و اطالع کسب یا شهادت موضوع باید مطلع یا شاهد احضاریه در -تبصره
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هرگاه به علت بیماري که براي مدت طوالنی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شـاهد و   -321ماده 
دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شـاهد و   رییسیا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، 

  .کندیا مطلع، اظهارات وي را استماع می
دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم مـی  -322ماده 

نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شـماره شناسـنامه و شـماره ملـی، میـزان تحصـیالت،       
و درجـه قرابـت سـببی یـا     مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفري شـاهد  

  .کندنسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید می
  .رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست -تبصره

  : شاهد پیش از اداء شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند -323ماده 
  .»کنم که جز به راستی چیزي نگویم و تمام واقعیت را بیان کنماوند متعال سوگند یاد میبه خد«

در مواردي که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداري کند، بدون  -تبصره
  .ودششود و در مورد مطلع، اظهارات وي براي اطالع بیشتر استماع میسوگند، شهادت وي استماع می

هاي ظاهري جسمی و روانی شاهد را که ممکن اسـت در ارزیـابی   دادگاه آن دسته از ویژگی -324ماده 
  .کندشهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید می

هایی را که براي روشن شدن موضوع و رفع اخـتالف یـا ابهـام الزم اسـت، از     دادگاه پرسش -325ماده 
  .کندشهود و مطلعان مطرح می

هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوي را استماع نمود، به طرف دیگر اعالم می -326ماده 
  . تواند مطرح کندکند چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد، می

طور انفرادي تحقیق نماید و براي عدم ارتباط شهود با یکـدیگر و  تواند از شهود بهدادگاه می -327ماده 
از تحقیقات انفرادي برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصـی یـا   ا انجام دهد و بعد یا با متهم اقدام الزم ر

  .با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي یا جمعی از شهود تحقیق نماید
هر یک از اصـحاب دعـوي و دادسـتان    . قطع کالم شهود در هنگام اداء شهادت ممنوع است -328ماده 

  .گاه مطرح کنندتوانند سؤاالت خود را با اذن دادمی
  .شهود نباید پس از اداء شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند -329ماده 
ـ   اي که براي استماع شهادت تعیین می وقت جلسه -330ماده  ه اطـالع دادسـتان و   شود، بایـد از قبـل ب

د تواننـ حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضـروري نیسـت، ولـی مـی    . آنان برسد يطرفین یا وکال
  .صورتمجلس اداء شهادت را مالحظه کنند
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توانـد در صـورتی کـه در وکالتنامـه     تقاضاي سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوي می -331ماده 
توانـد بـه جـاي    تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمـی 

  .موکل سوگند یاد کند
شـود، هـر   در مواردي که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوي با سوگند محقـق مـی   -332ماده 

الناس، سوگند متهم منوط به مطالبـه  در حق. تواند از حق سوگند خود استفاده کندیک از اصحاب دعوي می
  . تواند متهم را سوگند دهدصاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی

در قـرار  . آیدعمل میبه درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی بهسوگند  -333ماده 
 يبه امضا صورتمجلس اداء سوگند. شوددادگاه، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین می

  .رسدقاضی و طرفین دعوي می
هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگـاه حاضـر شـود،     -334ماده 
تواند وقت دیگري براي سوگند معین کند یا خود نـزد وي حاضـر شـود و در آن محـل، سـوگند را      قاضی می

  .استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگري نیابت دهد
  

  فريهاي کیرسیدگی در دادگاه -فصل سوم
  کیفیت شروع به رسیدگی -مبحث اول

  :کنندهاي کیفري در موارد زیر شروع به رسیدگی میدادگاه -335ماده 
  ؛کیفرخواست دادستان -الف
  ؛قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه -ب
  .ادعاي شفاهی دادستان در دادگاه -پ

البدل در جرایم موضوع صالحیت ایـن دادگـاه رأسـا     یا دادرس علی رییسدر دادگاه بخش،  -336ماده 
خـواهی از آراء بـر عهـده     در این دادگاه وظیفـه دادسـتان از حیـث تجدیـدنظر    . کندرسیدگی و رأي صادر می

  .البدل استشود بر عهده دادرس علیدادگاه است و در مورد آرائی که توسط وي صادر می رییس
دادگـاه بخـش بـه جانشـینی از بـازپرس و       رییساین قانون، ) 302(وع ماده در جرایم موض -337ماده 

در صورت تعـدد شـعب بـا ارجـاع     . نماید تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می
باشـد، دادرس   رییسهرگاه دادگاه بخش فاقد . دار این وظیفه هستند ، رؤساي شعب عهدهقضاییحوزه  رییس

  .کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان استعنوان جانشین بازپرس اقدام میبه البدل علی
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 قضـایی حوزه  رییسشود، ارجاع پرونده با هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می در حوزه -338ماده 
تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضـور  می قضاییحوزه  رییس. است

  . بیشتر است قضاییاي است که داراي سابقه  شعبه رییسآنان، ارجاع با 
و به شعبه دیگر مگر به تجویز  أخذالیه،  توان آن را از شعبه مرجوعپس از ارجاع پرونده نمی -339ماده 

  .قانون ارجاع داد
رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شـعب دیـوان عـالی     -1تبصره 

  . کشور نیز الزامی است
  .تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است -2تبصره 

 مـورد  این در. شود می مطرح دادگاه در مستقیم طور به هشت، و هفت درجه تعزیري جرایم -340 ماده
 ترتیـب  بـه  تحقیقات انجام از پس دادگاه شود،می مطرح دادگاه در مستقیم طور به پرونده که مواردي سایر و

  : کند می اقدام زیر
 از را مـورد  اگـر  و کنـد  می صادر صالحیت عدم قرار نداند، رسیدگی به صالح را خود دادگاه چنانچه -الف

  .کند می تصمیم اتخاذ مورد، حسب بداند، تعقیب موقوفی یا منع موارد
 نکننـد،  مهلـت  درخواسـت  و باشـند  حاضر دعوي اصحاب چنانچه ،)الف( بند در مذکور موارد غیر در -ب
 یـا  نباشـند  حاضر دعوي اصحاب که صورتی در. کند می رسیدگی به مبادرت رسمی، جلسه تشکیل با دادگاه

 از متناسـب  تـأمین  أخذ با دادگاه کنند، مهلت درخواست زیان، و ضرر دادخواست تقدیم یا دفاع تدارك براي
 شـوند،  حاضـر  دادگاه در باید که اشخاصی سایر و دعوي اصحاب به را مراتب و تعیین را رسیدگی وقت متهم،
  .کند می ابالغ

هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف اسـت بـدون تعیـین وقـت      -341ماده 
ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از مـوارد  رسیدگی حداکثر ظرف یک

ادگـاه  کـه د همچنـین در صـورتی  . منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسـب مـورد، اتخـاذ تصـمیم کنـد     
تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدي پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجـام تحقیـق باشـد،    
دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسراي مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات 

شـود، انجـام   تقیم در دادگـاه مطـرح مـی   طور مسـ در مورد اخیر و همچنین در مواردي که پرونده به. کندمی
  .تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد

این قانون، دادگاه با تعیـین وقـت رسـیدگی و    ) 341(و ) 340(در غیر موارد مذکور در مواد  -342ماده 
یر اشخاصـی کـه بایـد در    آنـان، دادسـتان و سـا    يمدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکال ابالغ آن به شاکی یا
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تصویر کیفرخواسـت بـراي مـتهم    . کنددادگاه حاضر شوند، آنان را براي شرکت در جلسه رسیدگی احضار می
  .شودفرستاده می

هـر گـاه مـتهم    . فاصله بین ابالغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشـد  -343ماده 
  .شودت مناسبی موکول میعذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وق

هرگاه ابالغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگـر   -344ماده 
هـاي  نیز ابالغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفـاد احضـاریه یـک نوبـت در یکـی از روزنامـه      

. مـاه باشـد  ر آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکتاریخ انتشا. شودیا محلی آگهی می کشوريکثیراالنتشار 
  . شودچنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی

هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را الزم بدانـد، علـت ضـرورت     -345ماده 
هر گاه مـتهم  . شوداین که نتیجه عدم حضور جلب است، احضار می گردد و با قیدحضور در احضاریه ذکر می

بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معین جلب می
اللهـی نداشـته باشـد، بـدون حضـور وي      گاه الزم نباشد و موضوع، جنبه حقچنانچه حضور متهم در داد. شود

  .شودقتضی صادر میرسیدگی و رأي م
گـذار باشـد، مطـابق مـاده      گذار بوده و یا خود مـتهم وثیقـه   چنانچه متهم داراي کفیل یا وثیقه -تبصره

  .شوداین قانون، اقدام می) 230(
در . مـدافع خـود را معرفـی کننـد     يتوانند وکیل یـا وکـال  در تمام امور کیفري، طرفین می -346ماده 

  .صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان براي تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است
تواننـد حـداکثر دو   در غیر جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفري یک، هر یـک از طـرفین مـی    -تبصره

  .وکیل به دادگاه معرفی کنند
سیدگی از دادگاه تقاضـا کنـد وکیلـی بـراي او تعیـین      تواند تا پایان اولین جلسه رمتهم می -347ماده 

و در صـورت عـدم امکـان از     قضـایی حـوزه   ياز عدم تمکن متقاضی، از بین وکـال دادگاه در صورت احر. شود
الوکالـه کنـد،    که وکیل درخواست حقدر صورتی. نماید، براي متهم، وکیل تعیین میقضایینزدیکترین حوزه 

الوکاله نباید از  کند که در هر حال میزان حقتناسب با اقدامات انجام شده، تعیین میالوکاله او را م دادگاه حق
  .شوده پرداخت میقضاییالوکاله از محل اعتبارات قوه  حق. تعرفه قانونی تجاوز کند

دیده فاقد تمکن مالی ضروري بداند، طبـق   هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را براي شخص بزه -تبصره
  .کندماده اقدام میمفاد این 
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این قانون، جلسـه رسـیدگی   ) 302(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(در جرایم موضوع بندهاي  -348ماده 
چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عـذر  . شودبدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی

و چنانچه وکیل تسخیري بدون اعـالم عـذر   موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیري الزامی است 
. کنـد موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشـود، دادگـاه ضـمن عـزل او، وکیـل تسـخیري دیگـري تعیـین مـی         

  .شوده پرداخت میقضاییالوکاله وکیل تسخیري از محل اعتبارات قوه  حق
تـب را بـه مرجـع    هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتنـاع کنـد، دادگـاه مرا    -1تبصره

  .داردصالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعالم می
هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیري، متهم، وکیل تعیینـی بـه دادگـاه معرفـی کنـد، وکالـت        -2تبصره

  . شودتسخیري منتفی می
  .بار قابل پذیرش استتقاضاي تغییر وکیل تسخیري از سوي متهم فقط براي یک -3تبصره

بل، شرکاء و معاونـان جـرم   وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیري با طرف مقا -349ماده 
  .آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است يیا وکال

) ت(و ) پ(، )ب(، )الـف (که متهم داراي وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهاي درصورتی -350ماده 
مواردي که دادگاه حضور متهم را الزم تشخیص دهد، عـدم حضـور مـتهم در     این قانون و نیز در) 302(ماده 

  .جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست
توانند بـا مراجعـه بـه دادگـاه و مطالعـه      آنان می يکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکالشا -351ماده 

ود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه دادگاه به هزینه خ رییسپرونده، اطالعات الزم را تحصیل نمایند و با اطالع 
  .کنند

بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقیقات جـرایم منـافی    دادن تصویر از اسناد طبقه -تبصره
  .عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است

رعلنـی  محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طـرفین یـا شـاکی، غی    -352ماده 
همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محـاکم  . بودن محاکمه را درخواست کنند

  : کندرا در موارد زیر صادر می
  .امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است -الف
  .علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد -ب

  . منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسیدگی است -تبصره



  ٦٧

انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت  -353ماده 
و مشخصـات   بیان مفاد حکـم قطعـی  . ها مجاز استفردي یا موقعیت اداري و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه

تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است. پذیر استفقط در موارد مقرر در قانون امکان علیهمحکوم .  
 ریـیس امـا  . هرگونه عکسبرداري یا تصویربرداري یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنـوع اسـت   -1تبصره 

صـورت صـوتی یـا تصـویري ضـبط      به تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت اودادگاه می
  .شود

انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنـی کـه متضـمن بیـان مشخصـات       -2تبصره 
دارشدن وجدان جمعـی و یـا حفـظ نظـم عمـومی      که به عللی از قبیل خدشهشاکی و متهم است، در صورتی

  . پذیر استه امکانقضاییقوه  رییسجامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت 
اخالل در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیرعلنی شدن محاکمـه نمـی   -354ماده 

توانـد دسـتور اخـراج کسـانی را کـه باعـث       دادگاه مـی  رییس. گونه مقتضی نظم برقرار شودشود، بلکه باید به
صـورت  که اخالل کننده از اصحاب دعوي باشد که در ایـن اینشوند، صادر کند، مگر  اخالل در نظم دادگاه می

ور پس از جلسـه رسـیدگی، فـوري    این دست. کنددادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می رییس
اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعایـت نظـم دادگـاه     ياگر اخالل کننده از وکال. شودمی اجرا

چنانچـه  . کنـد صورت عدم تأثیر، وي را اخراج و به دادسراي انتظـامی وکـالء معرفـی مـی    دهد و در تذکر می
دادگـاه  . اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفري باشد، اجراي مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قـانونی نیسـت  

  .دهدکر میپیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذ
عنوان تماشاگر در محاکمات کیفري جز بـه  حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به -355ماده 

  .تشخیص دادگاه ممنوع است
که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت الزم در جلسه دادگـاه حضـور مـی   درصورتی -356ماده 

  .یابد
شوند، در صورت غیبـت یـا معـذور بـودن     قضات تشکیل می هایی که با تعدددر همه دادگاه -357ماده 

، قضاییو در صورت یکسان بودن سابقه خدمت  قضاییدادگاه، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت رییس
  .گیرددادگاه را برعهده می رییسعضوي که سن او بیشتر است، وظیفه 

  
  ترتیب رسیدگی -مبحث دوم
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 مـواد  شـرح  بـه  متهم شخص درمورد ابتدا آن، رسمیت اعالم و جلسه تشکیل از پس دادگاه -358 ماده
 در نمایـد  می اخطار دارند، شرکت دادرسی در که اشخاصی دیگر به سپس و اقدام قانون این) 194( و) 193(

 مـی  شـروع  را رسـیدگی  آنگـاه  نگوینـد،  سخن نزاکت و ادب قوانین، وجدان، حقیقت، برخالف محاکمه موقع
  .کند

  :شودصورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام میرسیدگی در دادگاه به -359ماده 
قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینـده وي در مـواردي کـه     -الف

  .طبق قانون، پرونده با بیان ادعاي شفاهی در دادگاه مطرح شده است
  .شوده وي که براي اثبات اتهام انتسابی ارائه میاستماع اظهارات و دالیل دادستان یا نمایند -ب
  .شودآنان بیان می يی خصوصی که شخصاً یا از سوي وکالاستماع اظهارات شاکی یا مدع -پ
پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و اسـتماع دفاعیـات مـتهم و وکیـل او، کـه عینـا        -ت

  .شودتوسط منشی در صورتمجلس قید می
صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می در -ث

اي که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان  کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره
  .نمایدکنند، استماع می معرفی می

ادله ابرازي از سوي طرفین و انجام هر نـوع تحقیـق و   بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر  -ج
  .دهداقدامی که دادگاه براي کشف واقع، ضروري تشخیص می

اي  گونه شـک و شـبهه  طوري که هیچطور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، بههرگاه متهم به -360ماده 
  .کنداستناد اقرار، رأي صادر میبودن آن نباشد، دادگاه به در اقرار و نیز تردیدي در صحت و اختیاري 

دادگاه باید خالصـه اظهـارات دادسـتان یـا نماینـده وي و عـین اظهـارات طـرفین، شـهود،           -361ماده 
  . خبره را در صورتمجلس درج کندکارشناس و اهل

دادگاه عالوه بر رسیدگی به ادله منـدرج در کیفرخواسـت یـا ادلـه مـورد اسـتناد طـرفین،         -362ماده 
  . دهدقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقت الزم است را با قید جهت ضرورت آن انجام میهرگونه تح
هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگري کشف شود که بـدون شـکایت شـاکی قابـل تعقیـب       -363ماده 

 قضـایی حوزه  رییسباشد، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا 
  . کندوط اعالم میمرب

اي که داراي مـتهم اصـلی، شـریک و معـاون اسـت و همـه در دادگـاه حاضـرند،         در پرونده -364ماده 
  .شودتحقیقات از متهم اصلی شروع می
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اي، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معـاون داشـته باشـد،     هرگاه در پرونده -365ماده 
کـه  ان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأي است، مگر اینحتی اگر به یک یا چند نفر از آن

صـورت،  در ایـن . رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأي صادر کرد
  .دارد دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می

متهم موجب طوالنی شدن جریان دادرسی شـود، دادگـاه    هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد -366ماده 
  .نماید در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأي می

 زبـان  بـه  گفـتن  سـخن  بـه  قـادر  کـه  شاهدي و متهم خصوصی، مدعی شاکی، براي دادگاه -367 ماده
 مـورد  متـرجم  او، بـه  دسترسـی  عـدم  صورت در و رسمی مترجمان نیب از وثوق مورد مترجم نیست، فارسی
 انیات عدم. کند رعایت را امانتداري و راستگویی که کند یاد سوگند باید مترجم. کند می تعیین يگرید وثوق

  .ستین وثوق مورد مترجم ترجمه رشیپذ عدم سبب سوگند
دادگاه براي شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدي که ناشنوا است یا قدرت تکلـم نـدارد،    -368ماده 

عنوان مترجم انتخاب فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به
چه افـراد مـذکور قـادر بـه     چنان. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداري را رعایت کند. کندمی

  .طور کتبی پاسخ دهندنویسد تا بهنوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را براي آنان می
پس از شروع محاکمه توسـط دادگـاه، محاکمـه تـا صـدور حکـم اسـتمرار دارد و چنانچـه          -369ماده 
  .شودقدر لزوم تنفس داده میطول انجامد، بهمحاکمه به

 بـوده  مجنـون  جـرم  ارتکـاب  حـین  مـتهم  دهد احتمال رسیدگی، جریان در دادگاه چنانچه -370 ماده
 مـی  تحصـیل  را قـانونی  پزشکی نظریه آورد، می عمل به مطلعان سایر و او نزدیکان از را الزم تحقیقات است،
 اقـدامات  رعایت با و کند می مبادرت تعقیب موقوفی قرار صدور به اتهام اصل به نسبت جنون، احراز با و کند

  .گیرد می تصمیم متهم براي تأمینی
  .شودیم اقدام مربوط مقررات طبق باشد، هید پرداخت مستلزم ماده نیا مشمول میجرا چنانچه -تبصره

قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع بـه موضـوع شـکایت، مطلـب      -371ماده 
دادگـاه  . تواند عقیده خود را اظهار کندنماینده وي نیز میشود و دادستان یا جدیدي داشته باشد، استماع می

. مکلف است پیش از اعالم ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفـاع خـود را بیـان کنـد    
هرگاه متهم یا وکیل وي در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف بـه  

  .رسیدگی است
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قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسـیدگی و اعـالم رأي، در خصـوص برائـت یـا مجرمیـت        -372اده م
  .متهم اظهار عقیده کند

  .تواند لوایح، اسناد و مدارك جدید را دریافت کنددادگاه پس از اعالم ختم رسیدگی، نمی -373ماده 
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  صدور رأي -مبحث سوم
دادگاه پس از اعالم ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجـدان و   -374ماده 

با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حـداکثر  
به مواد قانون و اصولی رأي دادگاه باید مستدل، موجه و مستند . کندهفته به انشاء رأي مبادرت میظرف یک

تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجـه  . باشد که براساس آن صادر شده است
  . چهار است
دادگاه باید در رأي، حضوري یا غیابی بودن و قابلیت واخـواهی، تجدیـدنظر و یـا فرجـام و      -375ماده 

خواهی، تجدیـدنظر یـا فرجـام باشـد و دادگـاه آن را غیرقابـل       اگر رأي قابل وا. مهلت و مرجع آن را قید کند
  . خواهی نیستواخواهی، تجدیدنظر یا فرجام اعالم کند این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام

هرگاه رأي بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجراي مجازات صـادر شـود و مـتهم     -376ماده 
  . شودصله به دستور دادگاه آزاد میدر بازداشت باشد، بالفا

موجب حکـم غیرقطعـی بـه حـبس،     هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به -377ماده 
نظر او است بایـد بـا احتسـاب ایـام     که پرونده تحت قضاییشالق تعزیري و یا جزاي نقدي محکوم شود، مقام 

  . تا وي بیش از میزان محکومیت در زندان نماندبازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعالم کند 
ایـن رأي کـه   . نویس یا تایپ شودرأي دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاك -378ماده 

دادرس یـا   يشود و بـه امضـا  شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج میخوانده می» دادنامه«
  :شودهر شعبه ممهور میرسد و به مدادرسان می

  ؛شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأي -الف
  ؛مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأي و سمت ایشان -ب
  ؛آنان يمشخصات طرفین دعوي و وکال -پ
  .کار و متن کامل رأيگردش -ت

متخلـف از  . دادنامه، اعالم مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع اسـت  يپیش از امضا -379ماده 
مـاه تـا   این امر، حسب مورد، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداري به سه

  . شودسال انفصال از خدمات دولتی محکوم مییک
کـه رأي دادگـاه   شـود و در صـورتی  ابـالغ مـی   وکیل آنـان و دادسـتان  یا  دادنامه به طرفین -380 ماده

 ایـن  در. اسـت  الزامـی  طـرفین  بـه  آن مصدق تصویر یا رأي از اي نسخه دادن حضوري به طرفین ابالغ شود،
  .ندارد ضرورت مجدد ابالغ صورت،
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 ابـالغ  بـراي  را آن دادنامـه،  يامضا از پس روز سه ظرف حداکثر است مکلف دادگاه دفتر مدیر -1تبصره
  . نماید ارسال

 اسـت  حرام آن از یشاک اطالع که باشد یمطالب يحاو دادنامه چنانچه عفت، یمناف میجرا در -2 تبصره
 از توانـد یمـ  نفـع یذ و بـوده  يحضـور  دادنامه ابالغ کشور، یخارج و یداخل تیامن هیعل میجرا در نیهمچن و

  .دینما استنساخ آن از و افتهی اطالع رأي کامل مفاد
اي رخ دهـد و  هرگاه در تنظیم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه -381ماده 

 يخـواهی و انقضـا  علـت عـدم تجدیـدنظر   یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأي قطعی باشد یا به
نفـع یـا   خواست ذيخواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درمواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظر

تسلیم رونوشت یا تصویر هـر یـک از   . شودرأي تصحیحی نیز ابالغ می. کنددادستان، رأي تصحیحی صادر می
  .شودمی اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجرا رأي دادگاه در قسمتی که مورد. آراء، جداگانه ممنوع است

در مواردي که اصل رأي دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصـحیح آن نیـز در    -1تبصره 
  .باشدمدت قانونی، قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می

تصـحیحی نیـز بـی   هرگاه رأي اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأي -2تبصره 
  .شوداعتبار می

  
  در دادگاه کیفري یکرسیدگی  - فصل چهارم

  مقدمات رسیدگی -مبحث اول
دادگاه کیفري یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسـیدگی و   -382ماده 

طـور مسـتقیم در دادگـاه کیفـري یـک مـورد       کند، مگر در جرایمی که مطابق قانون لزوماً بـه صدور رأي می
تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهـده دادگـاه کیفـري یـک      صورت، انجامدر این. شودرسیدگی واقع می

  . است
شود، پس از پایـان  طور مستقیم در دادگاه کیفري یک رسیدگی میکه پرونده بهدر مواردي -383ماده 

تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی براي انتساب جرم به مـتهم وجـود   
یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قـرار منـع یـا موقـوفی     نداشته باشد و 

  .کندصورت قرار رسیدگی صادر میتعقیب و در غیر این
و ) پ(، )ب(، )الـف (پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفري یک، در جرایم موضـوع بنـدهاي    -384ماده 

طور مسـتقیم در دادگـاه   صدور قرار رسیدگی در مواردي که پرونده بهاین قانون و یا پس از ) 302(ماده ) ت(
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شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظـرف پـنج روز بـه او    کیفري یک رسیدگی می
چنانچـه مـتهم وکیـل    . کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابالغ به دادگاه معرفـی کنـد  اخطار می

کند تا طبق مقررات براي مـتهم وکیـل   دادگاه ارسال می رییسمعرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد خود را 
  . تسخیري تعیین شود

استعفاء وکیـل تعیینـی   . تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کندهر یک از طرفین می -385ماده 
  .شودیا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی

متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنـان بـراي    يکه هریک از اصحاب دعوي وکالدر صورتی -386ماده 
  .تشکیل جلسه دادگاه کافی است

پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بالفاصله به متهم و وکیل او و حسب مـورد، بـه شـاکی یـا      -387ماده 
هاي خود را ظرف ده روز از تاریخ ابـالغ   و اعتراضکند تا تمام ایرادها مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می

تجدید مهلت به تقاضاي متهم یا وکیل او براي یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلـت  . تسلیم کنند
  . قبلی، به تشخیص دادگاه بالمانع است

هـاي خـود از   آنان باید تمام ایرادهـا و اعتـراض   يهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکالمت -388ماده 
قبیل مرور زمان، عدم صالحیت، رد دادرس یا قابل تعقیـب نبـودن عمـل انتسـابی، نقـص تحقیقـات و لـزوم        

پـس  . رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند
شود، مگر آن کـه جهـت ایـراد پـس از     نمی از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادي از طرف اشخاص مزبور پذیرفته

در هر حال، طرح پرونـده در جلسـه مقـدماتی دادگـاه، پـیش از اتمـام مهلـت        . مهلت، کشف و یا حادث شود
  . ممنوع است

پس از اتمام مهلت اعم از آن که ایراد و اعتراضی واصل شده یـا نشـده باشـد، مـدیر دفتـر،       -389ماده 
ظیم و یا بـه  را تندادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن رییس. کندپرونده را به دادگاه ارسال می

عضو مذکور حداکثر ظـرف ده روز، گـزارش مبسـوط راجـع بـه      . کنددادگاه ارجاع می ينوبت به یکی از اعضا
اتی محض وصول گزارش، جلسـه مقـدم  دادگاه به. کندمی رییساتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم 

دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراضـهاي اصـحاب دعـوي بـه    اداري را تشکیل می
  :کندشرح زیر اقدام می

کنـد و پرونـده را نـزد دادسـراي     که تحقیقات ناقص باشـد، قـرار رفـع نقـص صـادر مـی      در صورتی -الف
  .آن را بدون اظهار نظر اعاده کنددستور دادگاه،فرستد تا پس از انجام صادرکننده کیفرخواست می

  .کندهرگاه موضوع، خارج از صالحیت دادگاه باشد، قرار عدم صالحیت صادر می -ب
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دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهـات قـانونی دیگـر،    که بهدر صورتی -پ
صـورت چنانچـه مـتهم زنـدانی باشـد بـه       در این. دکنمتهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می

  .شوددستور دادگاه، فوري آزاد می
یا مدعی خصوصی یـا مـتهم و   تواند در صورت ضرورت، دادستان یا نماینده او، شاکی دادگاه می -تبصره

  . آنان را براي حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند يیا وکال
مـاده قبـل از طـرف    ) پ(ان و قرارهـاي مـذکور در بنـد    قرار عدم صالحیت از طرف دادسـت  -390ماده 

درصورت نقض این قرار، پرونده براي طرح مجـدد  . دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است
  . شوددر جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفري یک اعاده می

امل و قابل طرح براي دادرسی تشـخیص دهـد،   هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را ک -391ماده 
  . کندبالفاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروري است، صادر می

این قانون، دادگاه جلـب  ) 302(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(چنانچه در جرایم موضوع بندهاي  -تبصره
  . کندبداند، دستور جلب وي را براي روز محاکمه صادر میبدون احضار متهم را براي محاکمه الزم 

مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده بـه دفتـر، حـداکثر ظـرف دو روز، وقـت       -392ماده 
  . رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند

هیـأت منصـفه نیـز     يحضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضادر هر مورد که دادگاه باید با  -393ماده 
  .شوندطبق مقررات دعوت می

هرگاه متهم متواري باشد یا دسترسی به وي امکان نداشته باشد و احضـار و جلـب او بـراي     -394ماده 
تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یـا دادرسـی مقـدور نباشـد و دادگـاه حضـور       

ورزد و در غیاب مـتهم،  به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می د،متهم را براي دادرسی ضروري تشخیص نده
صـورت دادگـاه پـس از    که دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در ایـن مگر آنکند، اقدام به رسیدگی می

مهلـت مـذکور نبایـد بیشـتر از     . دهـد تقاضاي دادستان، مهلت مناسبی براي احضار یا جلب متهم به وي مـی 
  .اشدپانزده روز ب

در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قـرار رسـیدگی غیـابی صـادر      -1تبصره 
در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصـله ده روز در  . کند

له بـین تـاریخ آخـرین آگهـی و وقـت      فاصـ . شودیا محلی آگهی می کشوريهاي کثیراالنتشار یکی از روزنامه
  . ماه باشددادرسی نباید کمتر از یک
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هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضـر شـروع    -2تبصره 
  .کندترتیب فوق رسیدگی مینماید و در مورد غایبان بهبه رسیدگی می

  
  ترتیب رسیدگی -مبحث دوم

بـا قضـات متعـدد     قضـایی در دادگاه کیفري یک و نیز در تمام مواردي که رسیدگی مرجع  -395ماده 
 .طور مستدل در پرونده درج شـود نظر اقلیت باید به. است تمام اعضاء مالكشده باشد، رأي اکثریت بینیپیش

نظـر اکثریـت بـه شـرح فـوق       رأيدر مواردي که دادگاه با حضور تمام اعضاء تشکیل نشده باشد و در صـدور  
  .شودحاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می

 مـواد  شـرح  بـه  متهم مورد در ابتدا آن، رسمیت اعالم و جلسه تشکیل از پس دادگاه رییس -396 ماده
 و باشـد  خـود  گفتار مواظب محاکمه موقع در کند می اخطار وي به سپس و اقدام قانون این) 194( و) 193(

 حقیقـت،  بـرخالف  مطلبـی  کنـد  مـی  اخطـار  نیـز  دارنـد  شرکت محاکمه در که اشخاصی دیگر به آن از پس
 دادگـاه،  منشـی  و کیفرخواسـت  او نماینـده  یا دادستان آن از پس. نکنند اظهار نزاکت و ادب قوانین، وجدان،

 مـتهم  بـه  را آن ادلـه  تمام و اتهام موضوع دادگاه رییس سپس. کند می قرائت را خصوصی مدعی دادخواست
  .نماید می رسیدگی به شروع و تفهیم

آنـان، شـهود،    ياه از طرفین و وکالدادگ رییستوانند با اجازه قضات دادگاه کیفري یک می -397ماده 
  . اهل خبره و دادستان پرسش کنند

آنان تحقیق از اشـخاص حاضـر در    يمتهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکال هرگاه دادستان، -398ماده 
کنـد، هرچنـد از قبـل احضـار نشـده      دادگاه را درخواست کنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق مـی 

  . باشند
این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت ) 359(پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده  -399ماده 
پیش از اعـالم خـتم   . شودآنان نیز اجازه صحبت داده می يوکال متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا بخواهد، به
دهد، آخـرین دفـاع را از مـتهم یـا     بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت میدادگاه یک رییسرسیدگی، 
هرگاه متهم یا وکیل وي در آخـرین دفـاع، مطلبـی اظهـار     . کندو سپس رسیدگی را ختم می أخذوکیل وي 

  . قیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی استکند که در کشف ح
محاکمات دادگاه کیفري یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویري نیـز   -400ماده 

  .انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شودمی
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محـل   قضاییدر مواردي که به جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفري یک در خارج از حوزه  -401ماده 
شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شـرکت در جلسـه محاکمـه و دفـاع از     وقوع جرم رسیدگی می

  . کیفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است
مقررات این قانون صـالحیت رسـیدگی بـه جـرایم      در مواردي که دادگاه کیفري یک حسب -402ماده 

موضوع صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربـوط بـه رسـیدگی بـه جـرایم اطفـال و       
  .نوجوانان الزامی است

  
  صدور رأي -مبحث سوم

عـدم   توانـد قـرار  دادگاه کیفري یک با رعایت صالحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی -403ماده 
  .صالحیت صادر کند و به هر حال باید رأي مقتضی را صادر نماید

دادگاه پس از اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداونـد متعـال، تکیـه بـر شـرف و       ياعضا -404ماده 
. کننـد  نمایند و در همان جلسه مبادرت بـه صـدور رأي مـی   وجدان و باتوجه به محتویات پرونده، مشاوره می

 ریـیس عهـده  انشـاء رأي بـه  . دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اکثریت معتبر است يبین اعضاکه درصورتی
صورت، عضـوي کـه جـزء اکثریـت اسـت و سـابقه       که وي جزء اکثریت نباشد که در ایندادگاه است، مگر آن

پس از صدور رأي، بالفاصله جلسه علنی دادگاه بـا حضـور مـتهم یـا     . کندبیشتر دارد، رأي را انشاء می قضایی
وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأي توسط منشی دادگاه با صداي رسا قرائـت و مفـاد آن   

هرگاه رأي بر برائت یا تعلیق اجـراي مجـازات باشـد، مـتهم بـه      . شوددادگاه به متهم تفهیم می رییستوسط 
  .شودور دادگاه فوري آزاد میدست

تفـرق  دادگاه تا صدور رأي و اعـالم آن در جلسـه علنـی نبایـد م     يپس از ختم رسیدگی، اعضا -تبصره
  .هیأت منصفه نیز جاري است ياین حکم در مورد اعضا. شوند

هاي کیفـري  سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفري یک همان است که براي سایر دادگاه -405ماده 
  .قرر گردیده استم

  
  رأي غیابی و واخواهی -فصل پنجم

اللهی دارند، هرگاه متهم یـا وکیـل او   جرایمی که فقط جنبه حق ي، به استثنادر تمام جرایم -406ماده 
یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیـه نفرسـتاده باشـد، دادگـاه پـس از رسـیدگی، رأي       در هیچ

صورت، چنانچه رأي دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشـد، ظـرف بیسـت روز از    ایندر . کندغیابی صادر می
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مهلت واخواهی برابر مقررات حسـب   ير همان دادگاه است و پس از انقضاتاریخ ابالغ واقعی، قابل واخواهی د
  .مهلت واخواهی براي اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است. مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است

هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بـدون عـذر موجـه     -1بصرهت
  . شود، حضوري استصورت حکمی که صادر میدر این. دهدغایب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می

 اهی وهاي واخـو مهلت ياز آن واخواهی نشود، پس از انقضاحکم غیابی که ظرف مهلت مقرر  -2تبصره
توانـد  علیه میهرگاه حکم دادگاه ابالغ واقعی نشده باشد، محکوم. شودگذاشته می تجدیدنظر یا فرجام به اجرا

الحفظ بـه  ظرف بیست روز از تاریخ اطالع، واخواهی کند که در این صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحت
تـأمین یـا    أخذه در صورت اقتضاء نسبت به این دادگا. شودهمراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می

  . کندتجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می
اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت مـتهم را اثبـات   ی که فقط جنبه حقدر جرایم -3تبصره

  .تواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر کندنکند و تحقیق از متهم ضروري نباشد، دادگاه می
کنـد و پـس از بررسـی    دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می -407ماده 

عدم حضور طرفین یا هر یک از آنـان مـانع رسـیدگی    . نمایدادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می
  .نیست
  

  رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان -فصل ششم
  تشکیالت -مبحث اول

هاي شهرستان مرکز استان هـر حـوزه حسـب مـورد     کل دادگاه رییسدادگستري یا  رییس -408ماده 
  .هاي اطفال و نوجوانان را نیز برعهده داردریاست دادگاه

ه از بین قضـاتی کـه حـداقل    قضاییقوه  رییسقضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را  -409ماده 
یستگی آنان را براي این امر با رعایت سن و جهـات دیگـر از قبیـل    دارند و شا قضاییپنج سال سابقه خدمت 

  .کندتأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می
شناسـی،  اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جـرم مشاوران دادگاه -410ماده 

فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعـم از  مددکاري اجتماعی، دانشگاهیان و 
  .شوندشاغل و بازنشسته انتخاب می

هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفـر مـرد و    قضاییحوزه  رییسبراي انتخاب مشاوران،  -1تبصره 
کـل   رییس. کندپیشنهاد میکل دادگستري استان  رییسزن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به 
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انتخـاب  . نمایددادگستري استان از بین آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به این سمت منصوب می
  .مجدد آنان بالمانع است

  .درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد -2تبصره 
جهتی از جهات قانونی از انجـام وظیفـه بـاز بمانـد،      هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به -411ماده 

جاي او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جاي قاضـی  تواند شخصا بهدادگستري می رییس
  .طور موقت مأمور رسیدگی نمایددادگاه اطفال و نوجوانان به

  
  ترتیب رسیدگی -مبحث دوم

وقت جلسه رسیدگی را تعیـین و بـه والـدین، اولیـاء یـا سرپرسـت       دادگاه اطفال و نوجوانان  -412ماده 
  .کندقانونی طفل یا نوجوان، وکیل وي و دادستان و شاکی ابالغ می

هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسـی بـه مـتهم یـا      -1تبصره 
  .شودوکیل او ابالغ می

، هفت و هشـت و همچنـین در جـرایم تعزیـري کـه مجـازات       در جرایم تعزیري درجه شش -2تبصره 
قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یـا سرپرسـت قـانونی او و همچنـین درصـورت داشـتن       
وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فـراهم باشـد، دادگـاه مـی    

  .و اتخاذ تصمیم نماید تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی
در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی،  -413ماده 

اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیسـتی  
  .موافقت دادگاه بالمانع است حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با. شوندحاضر می
 اسـت  ممکـن  کنـد،  اقتضـاء  قانون نیا) 304( ماده) 1( تبصره موضوع طفل مصلحت هرگاه -414 ماده

  .شود می محسوب حضوري هرصورت در دادگاه رأي. آید عمل به او غیاب در دادرسی از قسمتی یا تمام
در جرایمی که رسیدگی به آنها در صـالحیت دادگـاه کیفـري یـک اسـت یـا جرایمـی کـه          -415ماده 

مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیري درجه شش و بـاالتر، دادسـرا   
در . ین کندنماید که براي او وکیل تعیو یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابالغ می

بـراي مـتهم وکیـل     قضـایی صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعالم عذر موجـه، در مرجـع   
تواند خـود  در جرایم تعزیري درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می. شودتعیین می

  .ع کندتواند از خود دفانوجوان نیز می. از وي دفاع و یا وکیل تعیین نماید
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گـردد،  به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانـان مطـرح مـی    -416ماده 
در هنگـام رسـیدگی بـه دعـواي ضـرر و زیـان،       . شودطبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می

  .که توضیحات وي براي صدور رأي ضروري باشدحضور طفل الزم نیست، مگر در صورتی
بـه ولـی یـا    علیـه،  آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان عالوه بر شاکی، متهم و محکوم -417ماده 

شودعلیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابالغ میسرپرست قانونی متهم و محکوم .  
  

  احاله -فصل هفتم
دیگـر   قضـایی بـه حـوزه    قضاییحوزه در هر مرحله از رسیدگی کیفري، احاله پرونده از یک  -418ماده 

مبـدأ و موافقـت شـعبه اول دادگـاه      قضـایی حـوزه   رییسیک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا 
یک استان به استان دیگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت دیوان عالی  قضاییتجدیدنظر استان و از حوزه 

  .گیردکشور صورت می
نیروهاي مسلح، احاله حسـب مـورد بـه درخواسـت      قضاییصالحیت سازمان در مورد جرایم در  -تبصره

نیروهاي مسـلح انجـام مـی    قضاییسازمان  رییساستان با موافقت  قضاییسازمان  رییسدادستان نظامی یا 
  .شود

  :گیرد احاله در موارد زیر صورت می -419ماده 
  .داشته باشندمتهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگري اقامت  -الف
علـت نزدیـک بـودن بـه محـل      نحوي که دادگاه دیگر بهمحل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به -ب

  .موضوع رسیدگی کندوقوع آن، آسانتر بتواند به
  .احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود -تبصره

منظور حفظ نظم و امنیـت عمـومی، بنـا بـه پیشـنهاد      مذکور در ماده قبل، بهعالوه بر موارد  -420ماده 
-دیگر احاله می قضاییعالی کشور، رسیدگی به حوزه ه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوانقضاییقوه  رییس

  .شود
منظـور  توانـد بـه  این سازمان مـی  رییسنیروهاي مسلح،  قضاییدر جرایم در صالحیت سازمان  -تبصره

  . دیگر احاله کند قضاییو رعایت مصالح نیروهاي مسلح، پرونده را به حوزه نظم و امنیت عمومی  حفظ
  

  رد دادرس -فصل هشتم
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توانند در این مـوارد  دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوي نیز می -421ماده 
  :ایراد رد دادرس کنند

سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعـوي یـا شـریک یـا      قرابت نسبی یا سببی تا درجه -الف
  .معاون جرم؛ وجود داشته باشد

دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوي باشد یا یکی از طـرفین، مباشـر امـور دادرس یـا امـور       -ب
  .همسر وي باشد

  .جرم باشند دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوي یا شریک یا معاون -پ
دادرس در همان امر کیفري قبالً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوي کرده یـا شـاهد یکـی از     -ت

  .طرفین بوده باشد
بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوي یا پدر و مادر، همسر و یا فرزنـد   -ث

ابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأي قطعی، بیش از دو سـال  او، دعواي حقوقی یا کیفري مطرح باشد یا در س
  .نگذشته باشد

  .دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند -ج
  .شودشکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی -تبصره

را بپـذیرد، از رسـیدگی    هرگـاه دادرس آن . عمـل آیـد  ایراد رد باید تا قبل از صدور رأي بـه  -422ماده 
-در صورت نبـودن دادرس علـی  . شودالبدل یا شعبه دیگر ارجاع میکند و رسیدگی به دادرس علیامتناع می

  .شودعرض فرستاده میهم قضاییالبدل یا شعبه دیگر، پرونده براي رسیدگی به نزدیکترین مرجع 
رف سه روز قرار رد ایراد را صادر کنـد و  هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظ -423ماده 

بـه ایـن   . قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در مرجـع صـالح اسـت   . به رسیدگی ادامه دهد
  .شوداعتراض خارج از نوبت رسیدگی می

. ددادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کننـ  قضاییمقامات  -424ماده 
توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعالم شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می

نماید و رسـیدگی  در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می. کنند
صورت، باید قرار رد ایراد صادر در غیر اینشود و حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می

تواند در مهلتی که براي اعتراض به سایر قرارها مقرر شـده اسـت، بـه    مدعی رد می. و به مدعی رد، ابالغ شود
  .رأي دادگاه در این مورد قطعی است. دادگاه صالح براي رسیدگی به جرم اعتراض کند

  .یقات مقدماتی نیستصدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحق -تبصره
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شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایـراد رد  در مواردي که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می -425ماده 
شود و مبادرت به رسیدگی میشود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می

ادگاه بدون حضور عضو مورد ایـراد در وقـت اداري بـه    چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان د. کند
دادگـاه مـورد ایـراد واقـع      يهرگاه چند نفر از اعضا. کنداعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می

د، اکثریت اعضاء، باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهن يا قبول نکنند، چنانچه تعداد اعضاشوند و ایراد رد ر
. ننـد کمورد ایراد و در وقت اداري به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می يحضور اعضابدون 

البدل نیز بـراي رسـیدگی   علی يثریت نباشند و امکان انتخاب اعضاشعبه در اک يهرگاه تعداد باقیمانده اعضا
هرگـاه شـعبه دیـوان    . آیدعمل میور بهبه ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کش

  .شودعرض ارجاع میدرخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم
  

  اعتراض به آراء -بخش چهارم
  کلیات -فصل اول

 يبه درخواسـت تجدیـدنظر از کلیـه آرا   دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح براي رسیدگی  -426ماده 
دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان در    . که در صالحیت دیوان عالی کشـور باشـد  غیرقطعی کیفري است مگر مواردي

جلسه دادگـاه بـا    .شوددو مستشار تشکیل می یتعضوالبدل و یا دادرس علی رییسمرکز هر استان، با حضور 
  .حضور دو عضو نیز رسمیت دارد

شـود، حسـب مـورد در    زیر که قطعـی محسـوب مـی   هاي کیفري جز در موارد دادگاه يآرا -427ماده 
  : قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است قضاییدادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه 

  .جرایم تعزیري درجه هشت باشد -الف
ها کمتر از یک دهـم دیـه کامـل    که میزان یا جمع آنجرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی -ب

  . دباش
در مورد مجازاتهاي جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیـدنظر، همـان مجـازات قـانونی اولیـه       -1تبصره 

  .است
و  اناطـه تعقیـب،   قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهاي منـع و موقـوفی   يآرا -2تبصره 

تی مشمول این حکـم اسـت   خواهی، درصورقرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر .استتعویق صدور حکم 
  .خواهی باشدکه رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجدیدنظر
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صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابـد و یـا    يآرا -428ماده 
تعزیر درجه چهار و باالتر است و جنایات عمدي علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنهـا ثلـث دیـه کامـل     

صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیـوان   يعلیه یا بیش از آن است و آرانیجم
  .عالی کشور است

در مواردي که رأي دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیـه، ارش یـا ضـرر و زیـان اسـت،       -429ماده 
هاي دیگـر رأي نیـز بـه تبـع آن، حسـب      نبههاي مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جهرگاه یکی از جنبه

  .مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است
خـواهی خـود را سـاقط    که طرفین دعوي با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجـام در صورتی -430ماده 

خواهی آنان جز در خصوص صالحیت دادگاه یـا قاضـی صـادرکننده رأي، مسـموع     کنند، تجدیدنظر یا فرجام
  .نیست

مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام براي اشخاص مقـیم ایـران بیسـت روز و     -431ماده 
  .مهلت واخواهی است يماه از تاریخ ابالغ رأي یا انقضابراي اشخاص مقیم خارج از کشور دو 

کننده عـذر   هرگاه تقاضاي تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست -432ماده 
نماید و در صـورت موجـه شـناختن    به عذر او رسیدگی می ند، دادگاه صادر کننده رأي ابتداهی عنوان کموج

جهات عذر موجه همان اسـت کـه   . کندصورت قرار رد آن را صادر میآن، قرار قبولی درخواست و در غیر این
  .این قانون مقرر شده است) 178(در ماده 

  :یدنظر یا فرجام دارنداشخاص زیر حق درخواست تجد -433ماده 
  ؛علیه، وکیل یا نماینده قانونی اومحکوم -الف
  ؛شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان -ب
  .دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و یا عدم تناسب مجازات -پ

  :جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است -434ماده 
  ؛عدم اعتبار ادله یا مدارك استنادي دادگاهادعاء  -الف
  ؛ادعاء مخالف بودن رأي با قانون -ب
  ؛ادعاء عدم صالحیت دادگاه صادرکننده رأي یا وجود یکی از جهات رد دادرس -پ
  .ادعاء عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي -ت

عمل آید، در صورت وجـود  اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به -تبصره
  .شودجهت دیگر، به آن هم رسیدگی می
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دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یـا   -435ماده 
  .کندفرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسیدگی می

جع به جنبه کیفري رأي با درخواست کتبـی و  خواهی یا فرجام خواهی طرفین را تجدیدنظر -436ماده 
گیـرد و نسـبت بـه ضـرر و زیـان ناشـی از جـرم، مسـتلزم تقـدیم          پرداخت هزینه دادرسی مقرر صـورت مـی  

  .دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است
ري و ضرر و زیان ناشی علیه نسبت به محکومیت کیفتجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم -تبصره

دادرسـی  صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقـوقی و رعایـت تشـریفات آیـین    از جرم به
  .مدنی نیست

هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعواي ضـرر و   -437ماده 
  .کندنخستین به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی میزیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رأي 

هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخـت هزینـه دادرسـی     -438ماده 
  .گرددمرحله تجدیدنظر یا فرجام در امري که به موجب آن زندانی است، معاف می

تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواسـت خـود را بـه دفتـر      -439ماده 
دفتر دادگاه یا زندان باید بالفاصـله  . دادگاه صادرکننده رأي نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند

، تـاریخ تسـلیم و   آن را ثبت کند و رسیدي مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجـام خـواه و طـرف دعـواي او    
شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواسـت تجدیـدنظر و فرجـام    

دفتر دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان یـا     . شودخواهی محسوب میتاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام. درج کند
بالفاصـله آن را بـه دادگـاه صـادرکننده رأي     زندان مکلف است پس از ثبت تقاضـاي تجدیـدنظر یـا فرجـام،     

  .نخستین ارسال کند
خواهی یا فرجام خواهی در مهلـت مقـرر صـورت گیـرد، دفتـر دادگـاه        که تجدیدنظردر صورتی -تبصره

صادرکننده رأي نخستین، بالفاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یـا  
  .کندرسال میدیوان عالی کشور ا

خواهی فاقد یکی از شرایط قـانونی   هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام -440ماده 
دهنـده اعـالم و    کننده یا دادخواسترا به درخواستباشد، مدیر دفتر دادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن

چنانچه در مهلـت مقـرر، رفـع نقـص     . را رفع کندکند تا ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، نقایص مذکور اخطار می
صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، 
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این قرار حسـب مـورد قابـل    . رساند تا قرار مقتضی را صادر کنددادگاه می رییسمدیر دفتر، پرونده را به نظر 
  .نظر استان و یا دیوان عالی کشور استاعتراض در دادگاه تجدید

هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسـترد   -441ماده 
کند، دادگاه صادرکننده رأي نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یـا فرجـام را صـادر    

ظر یـا فرجـام ارسـال شـده باشـد، قـرار رد درخواسـت یـا ابطـال          چنانچه پرونده به مرجـع تجدیـدن  . کندمی
در هـر  . شـود دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشـور صـادر مـی   

  .حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست
دادسـتان از حکـم صـادره درخواسـت      هـاي تعزیـري در صـورتی کـه    در تمـام محکومیـت   -442ماده 

تواند پـیش از پایـان مهلـت تجدیـدنظرخواهی بـا رجـوع بـه دادگـاه         علیه میتجدیدنظر نکرده باشد، محکوم
صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیـدنظر را مسـترد نمایـد و تقاضـاي     

العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یـک  فوقصورت، دادگاه در وقت در این. تخفیف مجازات کند
  .این حکم دادگاه قطعی است. کندچهارم مجازات تعیین شده را کسر می

  .شود، قطعی استآرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می -443ماده 
ـ   مرجع رسیدگی به درخواسـت تجدیـدنظر از آراء و تصـمیمات دادگـاه     -444ماده  ان، اطفـال و نوجوان

ه قضـایی قوه  رییساي از دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابالغ شعبه
خواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفري یک ویژه رسیدگی به جـرایم اطفـال و   مرجع فرجام. گرددتعیین می

  .نوجوانان، دیوان عالی کشور است
  .ل و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی استدادگاه اطفا يآرا -445ماده 
توان به دفتر دادگاه درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را می -446ماده 

صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یـا چنانچـه طفـل یـا نوجـوان در کـانون اصـالح و تربیـت         
  .دفتر کانون اصالح و تربیت تسلیم نمودشود به نگهداري می

تواند توسط نوجوان یا درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می -447ماده 
دادسـتان نیـز هرگـاه آراء و تصـمیمات     . عمـل آیـد  ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به

توانـد فقـط از حکـم    مـدعی خصوصـی مـی   . تواند درخواست تجدیدنظر نمایددادگاه را مخالف قانون بداند می
مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یـا موقـوفی یـا تعلیـق تعقیـب و یـا قـرار بایگـانی کـردن پرونـده           

  .خواهی کندتجدیدنظر
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  کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان -فصل دوم
دادگاه تجدیدنظر استان بـه ترتیـب در دفتـر کـل یـا در صـورت       ها پس از وصول به  پرونده -448ماده 

این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحـد ثبـت    هفتمتأسیس واحد رایانه و رعایت مقررات بخش 
کل دادگستري استان یا معاون او و یا یکی از رؤساي  رییسوسیله شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به می

 قضـایی هـاي   اي در حـوزه اب وي با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانهشعب به انتخ
  .شوداي دارند، ارجاع می که سامانه رایانه

کـه بـه موجـب    کند، مگـر در مـواردي  نوبت رسیدگی میها بهدادگاه به ترتیب وصول پرونده -449ماده 
  .قانون، رسیدگی خارج از نوبت ضروري باشد

دار شـدن احساسـات عمـومی شـود، بـا درخواسـت دادسـتان        به جرایمی کـه موجـب جریحـه    -تبصره
  .شودصادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می

کند و یا بـه نوبـت   هاي ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میشعبه، پرونده رییس -450ماده 
این عضو، گزارش پرونده را که متضـمن جریـان آن   . دهددادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می يبه یکی از اعضا

و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسـه دادگـاه قرائـت مـی    
  :نمایدشود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم میخالصه این گزارش در پرونده درج می. کند

کنـد و پرونـده را نـزد دادسـراي     که تحقیقات ناقص باشـد، قـرار رفـع نقـص صـادر مـی      در صورتی -الف
فرستد تا پـس از انجـام دسـتور دادگـاه تجدیـد نظـر       صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأي می

  .به انجام تحقیقات نماید آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می تواند خود مبادرتاستان،
هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقـررات   -ب

صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علـت دادگـاه   
شـود و آن  ونده براي رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعـاده مـی  تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پر

  .دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند
هرگاه رأي توسط دادگاهی که صالحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان،     -پ

  .کندرکننده رأي اعالم میرأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صاد
علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبـوده یـا بـه لحـاظ     اگر عملی که محکوم -ت

  .کندشمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأي مقتضی صادر می
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فاصله دسـتور تعیـین وقـت رسـیدگی و     در غیر از موارد مزبور در بندهاي فوق، دادگاه تجدیدنظر بال -ث
توانند شخصـاً حاضـر   طرفین می. کنداحضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروري است صادر می

  .در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. شوند یا وکیل معرفی کنند
استان، مستلزم تعیین وقـت و احضـار طـرفین    در مواردي که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر  -451ماده 

است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وي و بـا رعایـت مـاده    
  :شوداین قانون به ترتیب زیر انجام می) 300(

  ؛دادگاه يامات انجام شده توسط یکی از اعضاقرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقد -الف
  ؛یا مستشار و استماع دفاعیات آنان رییسطرح سؤاالت الزم و تحقیق از طرفین توسط  -ب
  ؛کسب اطالع از شهود و مطلعان در صورت لزوم -پ
اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصـی و آخـرین دفاعیـات     -ت

  .آنان يمتهم یا وکال
توسـط یکـی از    دادگـاه یـا بـا تعیـین او     ریـیس قرار معاینه محل و تحقیق محلـی توسـط    -452ماده 

مرکـز اسـتان باشـد، دادگـاه      قضـایی چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه . شودمی مستشاران شعبه اجرا
راي کـه محـل اجـ   تواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و درصـورتی تجدیدنظر استان می

به دادگاه نخستین محـل، درخواسـت اجـراي     قضاییاستان دیگري باشد، با اعطاء نیابت  قضاییقرار در حوزه 
  .قرار نماید
هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، حضور شخصی را که زندانی است الزم بداند، دسـتور اعـزام    -453ماده 

ندان یا بازداشتگاه در محل دیگري باشـد، دادگـاه   چنانچه ز. کنداو را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر می
نظر وي زندانی است، دستور دهد که متهم زنـدانی بـه   که متهم تحت قضاییتواند با کسب موافقت مرجع می

  .طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداري شود
ترتیبـات در دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان     احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأي و سـایر   -454ماده 

  .مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است
 زیـر  شـرح  به دادرسی ختم اعالم و رسیدگی جلسه تشکیل از پس استان تجدیدنظر دادگاه -455 ماده

  :کند می تصمیم اتخاذ
 باشـد،  شـده  صـادر  قـانون  طبـق  و پرونده در موجود ادله مطابق تجدیدنظرخواهی مورد رأي هرگاه -الف

  .کندمی اعاده رأي صادرکننده دادگاه به را پرونده و تأیید را رأي
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 متهم برائت دلیل، هر به استان، تجدیدنظر دادگاه یا نباشد تعقیب قابل قانونی جهات به متهم هرگاه -ب
 درخواسـت  علیـه محکـوم  هرچند کند، می صادر مقتضی رأي و نقض را تجدیدنظرخواسته رأي کند، احراز را

  .شودمی آزاد فوري دادگاه دستور به باشد، زندانی علیه محکوم چنانچه و باشد نکرده تجدیدنظر
 مسـتند  و مبـانی  ذکـر  و اسـتدالل  بـا  دهد تشخیص قانون مخالف را تجدیدنظرخواسته رأي چنانچه -پ
  .کند می رأي انشاء ماهیت، در و نقض را آن قانونی،

 درجـه  بـه  مذکور تشریفات که آن مگر نیست، رأي نقض موجب دادرسی، تشریفات رعایت عدم -تبصره
  .شود رأي اعتباريبی موجب که باشد اهمیت از اي

نشـده باشـد یـا قـرار      أخـذ هرگاه از رأي صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین  -456ماده 
تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضـاء رأسـاً   

کنـد و ایـن تصـمیم     مـی  أخـذ یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب 
  .قطعی است

ن مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجـازات،  اگر رأي تجدیدنظرخواسته از نظر تعیی -457ماده 
به یا خسارت و یا مواردي نظیـر آن، متضـمن اشـتباهی باشـد کـه بـه       تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم

کند و تذکر الزم را بـه   اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدیدنظر استان، رأي را اصالح و آن را تأیید می
  .هدددادگاه نخستین می

تواند مجازات تعزیري یا اقـدامات تـأمینی و تربیتـی مقـرر در     دادگاه تجدیدنظر استان نمی -458ماده 
حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردي که مجازات مقرر در حکم نخسـتین بـرخالف جهـات    

ـ     خـواهی شـاکی و یـا    دنظرقانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و ایـن امـر مـورد تجدی
در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسـبت بـه تعیـین حـداقل     . دادستان قرار گرفته باشد

  .کندمجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می
علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضـمن تأییـد   هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم -459ماده 

علیـه تقاضـاي   تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومس حکم میاسا
  .تجدیدنظر نکرده باشد

دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از خـتم رسـیدگی، در همـان جلسـه و در صـورت       -460ماده 
خلـف از صـدور رأي در مهلـت مقـرر     ت. عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشاء رأي کند

  .موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است



  ٨٨

در مواردي که رأي دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یـا وکیـل او    -461ماده 
در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، 

أي دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعـی بـه مـتهم یـا وکیـل او، قابـل واخـواهی و        ر
  .شود، قطعی استرأیی که در این مرحله صادر می. رسیدگی در همان دادگاه است

  
  کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور -فصل سوم

 شـود  می تشکیل مستشار دو و رییس از آن شعب و مستقراست تهران در کشور عالی دیوان ـ462ماده
  .است قانون این) 428( ماده موضوع جرایم در خواهی فرجام مرجع و

توانند وظایف مستشـار را بـر عهـده    دیوان عالی کشور به تعداد الزم عضو معاون دارد که می -463ماده 
  .گیرند

  :خواهی به قرار زیر استجهات فرجام -464ماده 
  ؛قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی اوادعاي عدم رعایت  -الف
  ؛اعتباري رأي دادگاهاي از اهمیت منجر به بیادعاي عدم رعایت اصول دادرسی با درجه -ب
  .عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده -پ

یـن واحـد بـا    ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحـد رایانـه در ا  پرونده -465ماده 
دیـوان یـا    ریـیس شود و توسـط  این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت می فتمرعایت مقررات بخش ه

دیوان عالی کشـور و از طریـق    رییسمعاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤساي شعب دیوان به انتخاب 
  . شودب دیوان ارجاع میاي با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعسامانه رایانه

کننـد، مگـر در مـواردي کـه بـه      ها رسیدگی مـی شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده -466ماده 
عـالی کشـور    دیـوان  ریـیس موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که بـه تشـخیص   

  .ضرورت داشته باشد دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبتموجب جریحه
کنـد و یـا   هاي ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم مـی شعبه، پروندهرییس -467ماده 

عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضـمن  . دهدشعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می يبه نوبت به یکی از اعضا
 ریـیس خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیـه و بـه   جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام

  .کندشعبه تسلیم می
یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت  رییسهرگاه  -تبصره

طـور   و یا اعمال غـرض مشـاهده کنـد، آن را بـه     قضاییاند، تخلف از مواد قانونی، یا عدم رعایت مبانی داشته
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شعبه، رونوشـتی از ایـن گـزارش بـراي      رییسبه دستور . شودمشروح و با استدالل در گزارش خود متذکر می
  .گردددادستان انتظامی قضات ارسال می

آنان انجام مـی  ير بدون احضار طرفین دعوي یا وکالرسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشو -468ماده 
عدم حضور احضار شـوندگان موجـب تـأخیر    . ور آنان را الزم بداندکه شعبه رسیدگی کننده حضشود، مگر آن

  .در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست
کنـد  در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که الزم است قرائت مـی  -469ماده 

. شـعبه، مطالـب خـود را اظهـار دارنـد      ریـیس توانند بـا اجـازه   آنان، در صورت حضور، می يو طرفین یا وکال
همچنین دادستان کل یا نماینده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقـض یـا   

شعبه با توجه بـه محتویـات    يسپس اعضا. کند  خود را اعالم می عنه یا فرجام خواسته، نظرابرام رأي معترض
شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وي در متن دادنامه، بـه  پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار 

  :کنند شرح زیر اتخاذ تصمیم می
اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صـادرکننده رأي   -الف

  .نماینداعاده می
ـ   -ب ه و مـدافعات طـرفین صـادر شـده باشـد یـا رعایـت        هرگاه رأي مخالف قانون، یا بدون توجه بـه ادل

اي از اهمیت باشد که موجـب بـی اعتبـاري رأي شـود، شـعبه      تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه
  :کنددیوان عالی کشور، رأي را نقض و به شرح زیر اقدام می

1- جـرم نبـوده یـا بـه لحـاظ      علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، اگر عملی که محکوم
  .شودشمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأي صادره نقض بال ارجاع می

اگر رأي صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده اسـت، بـراي    -2
  .شودرسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأي ارجاع می

اگر رأي به علت عدم صالحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده بـه مرجعـی کـه دیـوان عـالی کشـور،        -3
  .شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی استدهد، ارسال میصالح تشخیص می

  .شودعرض ارجاع میدر سایر موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم -4
کند، مکلف است تمام أي را به علت نقص تحقیقات نقض میدر مواردي که دیوان عالی کشور ر -تبصره

  .موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند
  :کندمرجع رسیدگی پس از نقض رأي در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می -470ماده 
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 در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مـوردنظر دیـوان عـالی کشـور را     -الف
  .انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي کند

در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوي، باید از نظر دیوان عالی کشـور متابعـت نمایـد و در     -ب
  .اي براي صدور قرار حادث شودماهیت، رسیدگی و انشاء حکم کند، مگر آن که پس از نقض، جهت تازه

. تواند بر مفـاد رأي دادگـاه قبلـی اصـرار کنـد     دادگاه می در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، -پ
چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدالل دادگـاه را  

. شـود صورت، پرونده در هیأت عمـومی شـعب کیفـري مطـرح مـی     کند و در غیر اینبپذیرد، حکم را ابرام می
که نظر شـعبه دیـوان   شود و در صورتیادرکننده رأي مورد تأیید قرار گیرد، رأي ابرام میهرگاه نظر دادگاه ص

دادگـاه مزبـور بـر    . شـود عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع مـی 
  .غیرقابل فرجام استاین حکم قطعی و . کند اساس استدالل هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می

ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقـوقی،  هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه -471ماده 
دیـوان عـالی کشـور یـا      رییسمختلفی صادر شود،  يا استنباط متفاوت از قوانین، آراکیفري و امور حسبی، ب

ظر هیأت عمومی دیوان عـالی کشـور را بـه منظـور     دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند ن
هـا یـا   ها یـا دادسـتان  ا دادگاههر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور ی. ایجاد وحدت رویه درخواست کنند

دیوان عالی کشور یا دادستان کـل کشـور، نظـر     رییستوانند با ذکر دلیل از طریق دادگستري نیز می يوکال
دیـوان   ریـیس هیأت عمومی دیوان عالی کشـور بـه ریاسـت    . درخواست کنند هیأت عمومی را درباره موضوع

عالی یا معاون وي و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حـداقل سـه چهـارم رؤسـاء و مستشـاران و      
شود تا موضوع مورد اخـتالف را بررسـی و نسـبت بـه آن اتخـاذ تصـمیم       اعضاء معاون تمام شعب تشکیل می

و  قضـایی ها و سایر مراجـع، اعـم از   ثریت در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاهرأي اک. کنند
  .غیرآن الزم االتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعی شده بی اثر است

عمـومی دیـوان عـالی    باشد و مطابق رأي وحدت رویه هیأت که رأي، اجرا نشده یا در حال اجرادر صورتی
اشـد، رأي هیـأت   علیـه ب جرم شناخته نشود یا رأي به جهاتی مسـاعد بـه حـال محکـوم    کشور، عمل انتسابی 
  .شودمذکور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می يعمومی نسبت به آرا

و  قضـایی منظور ایجاد وحدت رویـه  که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بهدر کلیه مواردي  -472ماده 
گردد، باید با حضـور دادسـتان کـل یـا     اصراري و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می يبه آرا یا رسیدگی

  .کندقبل از اتخاذ تصمیم، دادستان کل یا نماینده وي اظهارنظر می. نماینده وي باشد
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وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجـب قـانون یـا رأي وحـدت      يآرا -473ماده 
  .شود، قابل تغییر استاین قانون صادر می) 471(رویه مؤخري که مطابق ماده 

  
  اعاده دادرسی - فصل چهارم

کـه حکـم   هـا اعـم از آن  درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعـی دادگـاه   -474ماده
  :شوددر موارد زیر پذیرفته می ،گذاشته شده یا نشده باشد اجرا مذکور به
  .گردد محرز وي بودن زنده سپس و شود محکوم شخصی قتل اتهام به کسی -الف
 از بـیش  نتـوان  کـه  باشد اي گونه به جرم آن ارتکاب و شوند محکوم جرمی ارتکاب اتهام به نفر چند -ب

  .شد قائل آن براي مرتکب یک
 بـه  قضـایی  مرجع از حکمی موجب به نیز دیگري فرد و شود محکوم جرمی انتساب علت به شخصی -پ

 از یکـی  گنـاهی  بی حکم، دو مفاد تضاد و تعارض از که طوري به باشد، شده محکوم جرم همان انتساب علت
  .گردد احراز آنان

  .شود صادر متفاوتی احکام واحد، اتهام به شخصی درباره -ت
  .است بوده حکم مبناء گواهان، واقع خالف شهادت یا جعلی اسناد که شود ثابت صالح دادگاه در -ث
پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدي حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدي ارائه شود که موجب اثبـات   -ج

  .باشد عدم تقصیر ويعلیه یا گناهی محکومبی
  .مجازات مقرر قانونی باشدعمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از  -چ
  

  :اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند -475ماده
علیـه، همسـر و وراث   علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یـا غیبـت محکـوم   محکوم -الف

  ؛قانونی و وصی او
  ؛دادستان کل کشور -ب
  .دادستان مجري حکم -پ

ایـن مرجـع پـس از احـراز     . شـود ی به دیوان عالی کشور تسلیم مـی درخواست اعاده دادرس -476ماده 
این قانون، با تجویز اعـاده دادرسـی، رسـیدگی    ) 474(انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده 

دهد و در غیر این صورت قرار رد اعـاده  عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع میمجدد را به دادگاه هم
  .نمایدصادر میدادرسی 
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خالف بـین  قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را  رأيدر صورتیکه رییس قوه قضاییه  -477ماده 
تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشـور ارسـال تـا در شـعبی خـاص کـه        باتشخیص دهد  شرع

  .قطعی صادر نماید رأيد رسیدگی و نیاببراي این امر تخصیص می توسط رییس قوه قضاییه
 قطعی قبلی را نقـض و رسـیدگی مجـدد اعـم از     رأياعالم شده،  خالف شرعبر شعب خاص مذکور مبنیاً 

  .نمایندمقتضی صادر می رأيآورند و شکلی و ماهوي بعمل می
 یعـال  وانیـ د يقرارهـا  و احکـام  شـامل ) يفریک و یحقوق از اعم( ییقضا مراجع یقطع يآرا -1 تبصره

-حـل  يشوراها و دادسراها انقالب، و یعموم و نظر دیتجد يهادادگاه مسلح، يروهاین ییقضا سازمان کشور،

  .باشندیم اختالف
هـا،  شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهاي موقت دادگاه يآرا -2تبصره 

  .دنباشمیتشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده  خالف بین شرعاگر توسط رییس قوه قضاییه 
در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهـاي   -3تبصره

قطعی اعم از حقوقی یـا کیفـري را    رأيمسلح و یا رییس کل دادگستري استان در انجام وظایف قانونی خود 
وانند با ذکر مستندات از ریـیس قـوه قضـاییه درخواسـت تجـویز اعـاده       تتشخیص دهند، می خالف بین شرع
آن بـه جهـت    خالف بین شرعمفاد این تبصره فقط براي یک بار قابل اعمال است مگر اینکه . دادرسی نمایند

  .دیگري باشد
 اعاده) 477( ماده طبق ای باشد، دادرسی اعاده تجویز بر مبنی کشور عالی دیوان رأي هرگاه -478 ماده

 تـأمین  مـتهم  از چنانچـه  و افتـد  می تعویق به مجدد حکم صدور تا حکم اجراي باشد، شده رفتهیپذ یدادرس

 بـه  دادرسـی  اعـاده  تجـویز  از پـس  کـه  دادگـاهی  نباشـد،  متناسب یا باشد شده منتفی تأمین یا و نشده أخذ

  .نماید می أخذ را الزم تأمین کند، می رسیدگی موضوع

 بـدنی  مجازاتهـاي  سـایر  یا حیات سالب مجازات نوع از حکم، در مندرج مجازات که صورتی در -تبصره
 دسـتور  تقاضـا،  دربـاره  تصـمیم  اتخـاذ  از قبـل  دادرسی اعاده تقاضاي وصول با کشور عالی دیوان شعبه باشد،
  . دهد می را حکم اجراي توقف

اي که اقامه شده قوي باشـد، قـرار توقـف آثـار و      پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله -479ماده 
  .گیرد شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام میتبعات حکم اولی، فوري صادر می

هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوي، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکـم   -480ماده 
در صورتی که درخواست اعاده دادرسـی راجـع بـه    . کنده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میمورد اعاد
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حکم دادگاه از حیث تجدیـدنظر یـا فرجـام   . شودقسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصالح می
  . خواهی تابع مقررات مربوط است

ـ  هر دادرسی، اعاده قبول از پس دادگاه باشد، حکم دو مغایرت دادرسی، اعاده جهت اگر -481 ماده  کی
 صیتشـخ  حیصـح  ریغ را يرأ دو هر چنانچه و کندمی نقض را دیگر رأي و تأیید دهد، تشخیص صحیح که را

  . کندیم یدگیرس مقررات وفق آنها نقض از پس دهد،
 همـان  از دادرسـی  اعـاده  دیگـر  شـود،  می صادر دادرسی اعاده از پس که حکمی به نسبت -482 ماده

 بـا  صـادره  رأي رتیمغـا  و بـوده ) 477( مـاده  قیمصاد از یدادرس اعاده که نیا مگر. شود نمی پذیرفته جهت
ـ  رأي هماننـد  مجدداً دیجد رأي ای و باشد یقبل جهت از ریغ يگرید جهات به یفقه مسلمات  بـا  ریمغـا  یقبل
  .باشد شده صادر یفقه مسلمات

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشـت، پـس از قطعـی شـدن حکـم از       -483ماده 
تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کنـد در میـزان   علیه میشکایت خود صرفنظر کند، محکوم

ضـور  العـاده و بـا ح  علیه در وقت فـوق در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم. مجازات او تجدیدنظر شود
کنـد و مجـازات را در صـورت    این قـانون، رسـیدگی مـی   ) 300(دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده 

. کنـد علیه باشد، تبدیل مـی دهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکوماقتضاء در حدود قانون تخفیف می
  .این رأي قطعی است

  
  ینی و تربیتیاجراي احکام کیفري و اقدامات تأم -بخش پنجم

  کلیات -فصل اول
 ریاسـت  تحت »کیفري احکام اجراي معاونت«و است دادستان برعهده کیفري احکام اجراي -484 ماده

 وظیفـه  ایـن  دارعهده عمومی دادسراي در دهد، می تشخیص هقضایی قوه رییس که مناطقی در وي نظارت و
  .است

 تخصصـی  واحـدهاي  یا واحد داراي ضرورت صورت در تواندمی کیفري، احکام اجراي معاونت -1 تبصره
  .باشد احکام اجراي براي

 در هقضـایی  قـوه  ریـیس  تصـویب  بـا  توانـد مـی  آن از واحدي یا کیفري احکام اجراي معاونت -2 تبصره
 اسـت  اينامـه آیین موجب به هاآن وظایف اجراي و استقرار شیوه. شود مستقر کیفري مؤسسات یا و هازندان

 سـازمان  ریـیس  همکـاري  بـا  دادگسـتري  وزیـر  توسط قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه شش ظرف که
  .رسد می هقضایی قوه رییس بیتصو به و شود می تهیه کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان
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 دادرس با وي غیاب در و دادگاه رییس عهده به کیفري احکام اجراي بخش، قضایی حوزه در -3 تبصره
  .است البدلعلی

 اجتمـاعی،  مـددکار  کیفري، احکام اجراي قاضی الزم تعداد به کیفري احکام اجراي معاونت -485 ماده
  . دارد اختیار در مراقبتی مأمور و اجرا مأمور

  .باشد داشته قضایی خدمت سابقه سال سه حداقل باید کیفري احکام اجراي قاضی -تبصره
منظور انجام وظایف مـددکاران اجتمـاعی، تشـکیالت مناسـبی تحـت عنـوان       ه بهقضاییقوه  -486ماده 

  .نمایدهر شهرستان ایجاد می قضاییرا در حوزه » مددکاري اجتماعی«
هـاي مـددکاري اجتمـاعی، علـوم تربیتـی،      التحصیالن رشتهاجتماعی از بین فارغمددکاران -487ماده 

  .شونددام میشناسی و حقوق استخشناسی، جرمروانشناسی، جامعه
  .التحصیالن رشته مددکاري اجتماعی استهاي مذکور، اولویت با فارغدر رشته -تبصره

 انجـام  بـراي  بخشـودگی  و عفـو  و کیفري سجل واحد کیفري، احکام اجراي معاونت هر در -488 ماده
  :شودمی تشکیل زیر وظایف

  ؛فراري محکومان و متواري و تعقیب تحت متهمان خطرناك، مجرمان اطالعاتی بانک ایجاد -الف
 مشخصـات  درج و ثبـت  بـا  کیفـري  مـؤثر  هايمحکومیت در علیهمحکوم کیفري سجل برگ تنظیم -ب
  ؛الکترونیکی صورت به وي تصویر و انگشت اثر و دقیق

 طبـق  محکومـان  مجـازات  تخفیـف  یـا  عفـو  پیشنهاد نیز و علیهمحکوم عفو درخواست ارسال و ثبت -پ
  .مقررات

 و تشـکیل  چگـونگی  و اطالعـات  این به دسترسی امکان مشخصات، این تنظیم و ثبت ترتیب -1 تبصره
 دادرسـی  بـه  راجـع  قـانون  ایـن  فـتم ه بخـش  مقـررات  رعایـت  با کیفري سجل الکترونیکی شبکه اندازي راه

 وزیـر  توسـط  قانون این شدن االجراالزم تاریخ از ماه شش ظرف که است اينامهآیین موجب به و الکترونیکی
 بیتصـو  بـه  و شـود  می تهیه کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان رییس همکاري با دادگستري

  .رسد می هقضایی قوه رییس
 نهادهـاي  و انتظـامی  نیـروي  همکـاري  بـا  مـاده  ایـن ) ب( و) الـف ( بندهاي موضوع اقدامات -2 تبصره

  .گیردمی صورت امنیتی و اطالعاتی
  :وظایف قاضی اجراي احکام کیفري عبارت است از -489ماده 

  ؛االجراي کیفري و نظارت بر شیوه اجراي آنهاصدور دستور اجراي احکام الزم -الف
  ؛ها در امور راجع به زندانیان نظارت بر زندان -ب
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  ؛نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانین و مقررات اعالم -پ
  ؛مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقرراتاعطاء  -ت
اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتالیان به بیماریهـاي روانـی و بیماریهـاي جسـمی صـعب      -ث

العالج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستري بـراي آنهـا در مراکـز    
  ؛اتدرمانی بر اساس ضوابط و مقرر

اجراي سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات براي اجراي مجازاتها وضع شده یا بر عهده قاضی  -ج
 .اجراي احکام کیفري یا ناظر زندان قرار گرفته است

  :شود گذاشته می رد زیر پس از ابالغ به موقع اجراکیفري در موا يآرا -490ماده 
  .کندرأي قطعی که دادگاه نخستین صادر می -الف
رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیـدنظر یـا فرجـام نشـده باشـد یـا        -ب

  .درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد
  .رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأي نخستین صادر کرده باشد -پ
  .رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد -ت
ندانـد، مراتـب را    االجراه را از لحاظ قانونی الزمهرگاه قاضی اجراي احکام کیفري، رأي صادر -491اده م

  .کنداعالم و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می قطعی با اطالع دادستان به دادگاه صادرکننده رأي
هرگاه رأي، درخصوص اشخاص متعـدد صادرشـده باشـد و در موعـد مقـرر بعضـی از آنـان         -492ماده 

اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلـت اعتـراض و یـا تجدیـدنظر یـا      
  .است االجرافرجام درمورد بقیه الزم

سمت از رأي، مانع از اجـراي سـایر   اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک ق -493ماده 
  .االجراي آن نیستهاي الزمقسمت

شـود و بـه هـیچ وجـه     عملیات اجراي رأي با دستور قاضی اجراي احکام کیفري شروع مـی  -494ماده 
  .شود، مگر در مواردي که قانون مقرر نمایدمتوقف نمی

شـود و در  مـی  کیفـري اجـرا  ارت قاضـی اجـراي احکـام    کیفري به دستور و تحت نظـ  يآرا -495ماده 
ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمـومی   مواردي که طبق قانون، اجراي رأي باید توسط وزارتخانه

غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضـی  
هـا نظـارت   و اقدامات آن ت الزم، برچگونگی اجراارائه تعلیماو  حکام کیفري، ضمن صدور دستور اجرااجراي ا

  .دارد
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 هـا،  وزارتخانـه  مسـتخدمان  و مقامـات  نظامی، و انتظامی نیروهاي دادگستري، ضابطان تمام -496 ماده
 آنـان  بـر  قـانون  شـمول  که نهادهایی و سازمانها و غیردولتی عمومی نهادهاي و دولتی شرکتهاي و مؤسسات
 مقـام  در را کیفري احکام اجراي قاضی دستور مکلفند خود وظایف حدود در است، نام تصریح یا ذکر مستلزم
 انتظـامی  تعقیب بر عالوه ماده، این مقررات از متخلف. کنند رعایت است، آن ياجرا با مرتبط کهرأي اجراي

  .شود می محکوم نیز قانونی مقرر مجازات به اداري، و
است، اما رفع اشکاالت مربوط به  قطعی رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادرکننده رأي -497ماده 

 اسـت کـه رأي زیـر نظـر او اجـرا      اجراي رأي با رعایت موازین شرعی و قانونی با قاضی اجراي احکام کیفري
  .شود می

شـود و در صـورت   می راتعیین گردد، به همان ترتیب اج هرگاه شیوه اجراي رأي در دادنامه -498ماده 
  .کندمی طابق مقررات قانونی، رأي را اجرا، قاضی اجراي احکام کیفري مشیوه اجرا عدم تعیین
که به لحاظ آثـار و  اجراي علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی -499ماده 

و بیم تجري او یا دیگران، دادگاه خود یـا بـه    تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب
پیشنهاد دادستان اجراي علنی مجازات را ضروري تشخیص دهد و اجـراي علنـی مجـازات را در رأي تصـریح     

  .کند
گـذار  شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقـه علیه براي اجراي رأي احضار می محکوم -500ماده 
در این صورت، قاضی اجراي احکام کیفري مـی . یه را براي اجراي رأي تسلیم کندعل شود تا محکوماخطار می

علیه را صادر کندتواند به طور همزمان دستور جلب محکوم.  
توانـد   علیه باشد، قاضی اجراي احکام کیفري مـی در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم -تبصره

  .علیه را صادر کنددستور جلب محکوم با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا
  :افتد اجراي مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجراي احکام به تعویق می -501ماده 

  ؛دوران بارداري -الف
  ؛پس از زایمان حداکثر تا شش ماه -ب
  ؛دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی -پ
  .ام حیض یا استحاضهاجراي مجازات شالق در ای -ت

علیه به بیماري جسمی یا روانی مبتال باشد و اجراي مجـازات موجـب تشـدید    هرگاه محکوم -502ماده 
بیماري و یا تأخیر در بهبودي وي شود، قاضی اجراي احکام کیفري با کسب نظـر پزشـکی قـانونی تـا زمـان      

یم تعزیري امیـدي بـه بهبـودي بیمـار نباشـد،      چنانچه در جرا. اندازدبهبودي، اجراي مجازات را به تعویق می



  ٩٧

علیه و مانع بودن آن براي اعمـال مجـازات، بـا ذکـر     قاضی اجراي احکام کیفري، پس از احراز بیماري محکوم
دلیل، پرونده را براي تبدیل به مجازات مناسب دیگر بـا در نظـر گـرفتن نـوع بیمـاري و مجـازات بـه مرجـع         

  .ندکصادرکننده رأي قطعی ارسال می
هرگاه حین اجراي مجازات، بیماري حادث شود و تعویق اجراي مجازات فوریـت داشـته باشـد،     -تبصره

  .کند قاضی اجراي احکام کیفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات این ماده اقدام می
ون شـود، تـا   علیه در جرایم تعزیري، پس از صدور حکم قطعی، مبتال بـه جنـ   هرگاه محکوم -503ماده 

علیه وصـول مـی  افتد؛ مگر در مورد مجازاتهاي مالی که از اموال محکومزمان افاقه، اجراي حکم به تعویق می
  .شود

محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس بـه سـر مـی بـرد، در      -تبصره
این ایـام جـزء مـدت    . شودنگهداري میصورت جنون تا بهبودي در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگري 

  .شودمحکومیت وي محاسبه می
علیه بـراي  ه با عفو یا تخفیف مجازات محکومقضاییقوه  رییسدر غیر مجازات حبس، هرگاه  -504ماده 

  .شود پیشنهاد به مقام رهبري موافقت کند و دستور توقف اجراي حکم دهد، اجراي حکم متوقف می
اي احکام کیفري قـرار  شود، قاضی اجردر مواردي که مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف می -505ماده 

  .کندصادر می موقوفی اجرا
خصوصی و اجراي احکام ضبط اشیاء موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاکی یا مدعی  -506ماده 

، تأثیري نخواهد داشت، مگـر ایـن  و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است
  .که علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد

علیـه در   علیه به دفعات باشـد و محکـوم   چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسی به محکوم -507ماده 
ي مطابق مقررات، قـرار  پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجراي احکام کیفر

  .کندتأمین متناسب صادر می
گـذار مبنـی بـر    علیه، کفیـل یـا وثیقـه   قاضی اجراي احکام کیفري درباره درخواست محکوم -508ماده 

  .گیردگذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم میتبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه
علیـه نشـود و بـیم    یفري منتهی به دسترسی به محکومهرگاه اقدامات قاضی اجراي احکام ک -509ماده 

تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعـالم کنـد؛ امـا بـه     فرار وي از کشور باشد، می
کندعلیه نسبت به لغو این دستور اقدام میمحض حضور یا دستگیري محکوم.  
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 و اسـت  دیگري قطعی محکومیتهاي داراي علیهمحکوم شود معلوم حکم صدور از پس هرگاه -510 ماده
 اقـدام  زیـر  شـرح  به کیفري احکام اجراي قاضی است، مؤثر اجرا قابل مجازات میزان در تعدد، مقررات اعمال

  :کند می
در صـورت   باشـند،  شـده  قطعـی  خـواهی  تجدیدنظر عدم لحاظ به یا صادر قطعی طور به احکام اگر -الف

و در غیـر ایـن صـورت بـه دادگـاه داراي       حکـم  آخـرین  صـادرکننده  دادگـاه  به را هاپروندهها تساوي دادگاه
 واحـد  حکم جرم، تعدد به مربوط مقررات رعایت با احکام، تمام نقض از پس تا ،کندمی ارسال باالتر صالحیت

  .شود صادر
 دادگـاه  ایـن  بـه  را هـا  پرونده باشد، شده صادر استان تجدیدنظر دادگاه در احکام از یکی حداقلاگر  -ب
. شـود  صـادر  واحـد  حکـم  جـرم،  تعـدد  به مربوط مقررات رعایت با احکام تمام نقض از پس تا کندمی ارسال

 حکـم  آخـرین  صـادرکننده  شـعبه  باشـد،  شده صادر استان تجدیدنظر دادگاه مختلف شعب از احکام چنانچه
  .دارد رسیدگی صالحیت خواسته تجدیدنظر

 قـرار  تأیید مورد کشور عالی دیوان در احکام از یکی حداقل که صورتی در همچنین و موارد سایر در -پ
 هاي با صالحیت ذاتی متفاوتیا در دادگاه مختلف استانهاي قضایی هايحوزه در متعدد احکام یا باشد گرفته
 مطـابق  مـورد،  حسب احکام، نقض از پس تا کندمی ارسال کشور عالی دیوان به را ها پرونده باشد، شده صادر

  .شود اقدام) ب( یا) الف( بندهاي
بـدون ورود   و رسیدگی، موضوع به طرفین حضور بدون العادهفوق وقت در دادگاه فوق، موارد در -تبصره

  .کندمی صادر واحد حکم در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم
دیگري داشـته اسـت   قطعی علیه محکومیتهاي  هرگاه هنگام اجراي حکم معلوم شود محکوم -511ماده 

که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجراي احکام کیفري، پرونده را نـزد دادگـاه صـادر کننـده     
هـاي سـابق را محـرز دانسـت، مطـابق       صورت، چنانچه دادگاه، محکومیـت در این. کندارسال می قطعی حکم

  .نمایدمقررات اقدام می
شـود تـا   ه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشـد، پرونـده بـه آن مرجـع ارسـال مـی      هرگا -تبصره

هاي سابق را محـرز دانسـت، حکـم را نقـض و پرونـده را جهـت صـدور حکـم بـه دادگـاه            چنانچه محکومیت
  .صادرکننده آن ارسال کند

مـاه از  شـش توانـد حـداکثر ظـرف    شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می -512ماده 
تاریخ ابالغ رأي، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نمایـد کـه حکـم برائـت از محـل اعتبـارات       

  .هاي کثیراالنتشار منتشر شوده در یکی از روزنامهقضاییمربوط به قوه 
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  اجراي مجازات حبس -فصل دوم

 بازداشت ایام محکومیت، میزان جرم، نوع کامل، مشخصات ذکر با حبس به محکوم اشخاص -513 ماده
 یـا  قضـایی  حـوزه  همـان  زنـدان  بـه  کیفـر  تحمـل  بـراي  مخصوص، برگه در حکم صادرکننده مرجع و قبلی

 مـوازین  رعایـت  بـا  و مـرد  یـا  و زن بدرقـه  مـأمور  همـراه  به مورد، حسب استان، آن قضایی حوزه نزدیکترین
  .شوندمی معرفی و اعزام مراقبتی،

 و تـأمینی  اقـدامات  مراکـز  و اشـتغال  و آمـوزي  حرفـه  مراکز باز، نیمه بسته، زندان به زندانها -1 تبصره
  .شود می تقسیم ونوجوانان اطفال براي تربیت و اصالح کانون جمله از تربیتی

 و نـوع  بـه  توجه با محکومان است، شده تصریح دادگاه حکم در یا قانون در که مواردي جز به -2 تبصره
 در احکام اجراي قاضی تأیید و بندي طبقه شوراي تصمیم اساس بر شخصیتشان، و پیشینه محکومیت، مدت
  .شوند می نگهداري فوق بخشهاي از یکی

 باشـد،  حکـم  صـادرکننده  دادگاه حوزه از خارج حبس، به محکوم اقامت محل که صورتی در -3 تبصره
ـ ا مگـر . شود می منتقل خود اقامت محل زندان به حبس ادامه تحمل براي نامبرده ـ ا کـه  نی  موجـب  امـر  نی
ـ نزد بهی قطع رأي کننده صادری قاض ضیتشخ با صورت نیا در که باشد مفسده  محـل  بـه  زنـدان  نیتـر  کی
  .شودیم پرداخت قضاییه قوه اعتبارات محل از انتقال نهیهز. شودیم منتقل خود اقامت

 هـا متهمان در بازداشتگاهنگهداري . نگهداري محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است -514ماده 
  .گیردزیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می و

علیه به موجـب حکـم قطعـی    شود که محکوممدت تمام کیفرهاي حبس از روزي شروع می -515ماده 
اتهاماتی که در همان پرونـده  علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا چنانچه محکوم. ، حبس شوداالجراالزم

  .شود نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر میمطرح بوده تحت
نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست وچهار ساعت باشد، در احتساب اگر مدت زمان تحت -تبصره

  .شودایام بازداشت، یک روز محاسبه می
 قبلی بازداشت ایام نقدي، جزاي و شالق حبس، جایگزین هاي مجازات به محکومیت مورد در -516ماده

  :شود می محاسبه زیر شرح به فوق ماده موضوع
 روز پنج و عمومی خدمات ساعت هشت روزانه، نقدي جزاي روز یک قبلی، بازداشت روز هر يازا به -الف

  .شودمی کسر مراقبت دوره از
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 از ضـربه  سـه  قبلـی،  بازداشت روز هر يازا به تعزیري مجازات عنوان به شالق به محکومیت مورد در -ب
  .شودمی کسر شالق

 مالی هايمحکومیت اجراي نحوه به مربوط فصل مقررات مطابق نقدي، جزاي به محکومیت مورد در -پ
  .شود می اقدام

چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشـد، قاضـی اجـراي     -517ماده 
  .کند هاي موضوع مواد فوق اقدام میاحکام کیفري به احتساب این ایام، حسب مالك

 بـه  را حـبس  بـه  محکوم پرونده وقت تعیین دستور است مکلف کیفري احکام اجراي قاضی -518 ماده
 تعیـین  بـا  تـا  گیـرد  قـرار  نظـر  تحت پرونده حبس، مدت اتمام از پیش روز ده حداقل که کند صادر اي گونه
 رییس. کند اعالم زندان به و صادر یادشده تاریخ در را وي آزادي دستور علیه،محکوم حبس مدت اتمام تاریخ
 نباشـد،  بازداشـت  در دیگـري  اتهـام  بـه  علیـه محکوم چنانچه حبس مدت اتمام از پس است مکلف نیز زندان
  .کند اعالم کیفري احکام اجراي قاضی به بالفاصله را اقدامات نتیجه و نماید اقدام زندانی آزادي براي فوري

 اجراي قاضی گردد، رأي در مقرر مدت از بیش حبس به منجر ماده این از تخلف که صورتی در -تبصره
 مسـؤول  قـانون  ایـن ) 255( و) 14( مـواد  طبـق  چهـار،  درجـه  تا انتظامی محکومیت بر عالوه کیفري احکام

  .است علیه محکوم به اضافی حبس خسارت پرداخت
دیگـر و   قضاییهاي زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه رییس -519ماده 

ر مربـوط بـه طـو    قضـایی نیز بازگشت وي را بالفاصله و حسب مورد، به قاضی اجراي احکام کیفري یا مرجـع  
  .کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطالع دهد

هـاي  در صورت رعایت ضـوابط و مقـررات زنـدان و مشـارکت در برنامـه      توانندمحکومان می -520ماده 
سـه روز از مرخصـی    حـداکثر  پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانـه اصالحی و تربیتی و کسب امتیازات الزم 

بیماري حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقـه اول یـا همسـر و یـا      در موارد. برخوردار شوند
تعیـین   .تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصـی اسـتفاده نمایـد   ازدواج فرزندان، زندانی می

زنـدانیان  هاي اصالحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضـعیت  مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه
که ظـرف مـدت سـه مـاه از      استاي نامهبا شرایط تعیین شده و نحوه اعطاي مرخصی به آنان به موجب آیین

ی و تربیتی کشور تهیه و بـه تصـویب ریـیس    تأمینها و اقدامات تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان
  . رسدقوه قضاییه می

، در صورت عجز از فراهم نمودن تـأمین، اعـزام محکـوم    در موارد شمول قسمت دوم این ماده -1تبصره 
  .تحت مراقبت مأموران، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بالمانع است
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شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و بـا نظـر   اعزام متهمان بازداشت -2تبصره 
  .مرجع صدور قرار جایز است

در مواردي که زندانی داراي شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجراي  -3تبصره 
عالوه بـر مرخصـی مـذکور     تواندتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میاحکام، اعطاء مرخصی می

فـت روز  و حداکثر به مدت ه دیگر پس از سپردن تأمین مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت در این ماده،
در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شـاکی را پرداخـت یـا رضـایت او را     . از مرخصی استفاده نماید

  .شودبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میجلب کند، این مرخصی فقط براي یک
شـوند، پـس از   محکومینی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجـراي مجـازات نمـی    -4تبصره 

تواننـد در  یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان مـی  تحمل
  .هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند

تواند به مناسبتهاي ملی و مذهبی عالوه بر سقف تعیـین شـده در ایـن    رییس قوه قضاییه می -5تبصره 
  .به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطا کند قانون، حداکثر دو بار در سال

که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجـراي مجـازات انفصـال    در صورتی -521ماده 
  .شودموقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می

خـدمت  علیه پیش از صدور حکم قطعـی بـه موجـب الزامـات قـانونی از      مدت زمانی که محکوم -تبصره
  .شودمعلق شده است، از میزان محکومیت وي به انفصال موقت کسر می

در صورتی که مداواي محکوم به حبس در خـارج از زنـدان ضـروري باشـد، قاضـی اجـراي        -522ماده 
 أخـذ کنـد و بـا   احکام کیفري، مدت زمان مورد نیاز براي مداوا را با توجه به نظر پزشکی قـانونی تعیـین مـی   

علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وي در اندازد و هرگاه محکوم، اجراي حبس را به تعویق میتأمین متناسب
  .شودگیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وي محسوب میبیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می

 ابرنـد، نیـز اجـر    در حبس به سر مـی  مفاد این ماده از جهت اعزام براي مداواي سایر افرادي که -تبصره
  .شودمی

اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادري که محکوم به حبس یا تبعید شده اسـت جـدا    -523ماده 
در این صـورت کـودك را بـه پـدر و در صـورت فقـدان یـا عـدم         . که مصلحت طفل اقتضاء کندکرد، مگر آن

مراتب ارث و در صورت فقـدان  صالحیت وي به ترتیب به جد پدري یا وصی آن ها و یا نزدیکان وي با رعایت 
  .شوده میصالح سپردسسات ذيؤا عدم صالحیت آنان، به می
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 از تناسـب  رعایـت  بـا  زیـر  تنبیهات از یکی زندانی، توسط انضباطی تخلف ارتکاب صورت در -524 ماده
  :شودمی اجرا ،احکام اجراي قاضی تأیید از پس و تعیین انضباطی شوراي سوي

  ؛بازنیمه یا بسته زندان به اشتغال و آموزي حرفه مراکز از انتقال -الف
  ؛نوبت سه تا حداکثر مالقات از محرومیت -ب
  ؛ماه سه تا حداکثر مرخصی از محرومیت -پ
  .ماه شش تا حداکثر مشروط آزادي و عفو شنهادیپ از محرومیت -ت

هاي اصالح و تربیت، اماکنی هستند که براي نگهـداري و تربیـت اطفـال و نوجوانـان     کانون -525ماده 
موضوع این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استانها و به تناسب نیـاز  

  .شونداند و یا ایجاد میه در سایر مناطق کشور ایجاد شدهقضاییقوه  رییسو ضرورت با تشخیص 
مـددجویان و طـرز    قضـایی قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند بـراي بررسـی وضـعیت     -526ماده 

تعلیم و تربیت و پیشرفت اخالقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصالح و تربیـت حـوزه محـل خـدمت     
  .این امر مانع اجراي وظایف قانونی دادستان نیست. عمل آورندخود بازدید به

هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخالق طفل یا نوجـوانی، موجـب فسـاد اخـالق      -527ده ما
اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفـال و نوجوانـان و بـه دسـتور     

ح اخـالق و  شـود و پـس از اصـال   وي، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگري در همان قسمت نگهداري مـی 
  .شودرفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می

 و اشـتغال  متهمـان،  و محکومـان  بنـدي  طبقه و نگهداري نحوه به مربوط ییاجرا نامهنییآ -528 ماده
 و تربیـت  و اصـالح  هـاي کـانون  اداره نحـوه  زنـدانیان،  مالقـات  نحوه بازپروري، هاي برنامه آنان، آموزي حرفه

 نـوع  سـن،  جـنس،  حیـث  از نوجوانان و اطفال بندي طبقه آنجا، در نوجوانان و اطفال تربیت و اصالح کیفیت
 ایـن  شـدن  االجراالزم تاریخ از ماه شش ظرف حبس مجازات اجراي نحوه و ها کانون نیایی واموراجرا جرایم
 و شـود  می تهیه کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان همکاري با دادگستري وزارت توسط قانون

  .رسد می هقضایی قوه رییس بیتصو به
  هاي مالیاجراي محکومیت -فصل سوم

هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محکوم گردد و آن را نپردازد،  -529ماده 
مستثنَیات دین از محل وسیله مرجع اجراي حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به  اموال وي به

در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجـع اجـراي   . شود ها نسبت به اجراي حکم اقدام می فروش آن
تواند با توقیف بخشی از حقوق طبـق قـانون اجـراي احکـام مـدنی و یـا تمـام یـا بخشـی از سـایر            حکم می
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در صـورت تقاضـاي تقسـیط از    . عمـل آورد علیه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضی به  درآمدهاي محکوم
شـود،  زیر نظر آن اجرا مـی  رأينخستین که  علیه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه جانب محکوم

  .تضمین مناسب امر به تقسیط نماید أخذتواند با  می
زین هـاي جـایگ   هرگاه اجراي حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقـررات مربـوط بـه مجـازات    

  :شود حبس به ترتیب زیر عمل می
سـاعت انجـام خـدمات عمـومی      هزار ریـال بـه یـک    در جزاي نقدي تا پانزده میلیون ریال، هر سی) الف

  .شود رایگان تبدیل می
ایـن  » الـف « در جزاي نقدي باالي پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجـراي بنـد  ) ب

  .شود روز حبس تبدیل می ماده، هر سیصد هزار ریال به یک
علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزاي نقدي، به دلیـل اتهـام یـا     چنانچه محکوم ـ1تبصره 

 يات، ایام بازداشت قبلـی را در ازا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجاز
  .کند کسر میشده  روز از مجازات تعیین هر سیصد هزار ریال یک

اند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجراي حکم، مراقبت نماینـد و در صـورت    قضات اجراي احکام موظف
  .عدم رعایت خود اقدام کنند

 ي مابـه ازا  ير مـانع اسـتیفا  ازات دیگـ صدور حکم تقسیط جزاي نقدي یا تبـدیل آن بـه مجـ    -2تبصره 
  .آید، نیستعلیه به دست مینشده آن از اموالی که بعداً از محکوم يبخش اجرا

علیه ظرف ده روز از تاریخ ابالغ احضاریه قاضـی اجـراي احکـام کیفـري بـراي      هرگاه محکوم -3تبصره 
جـزاي  %) 20(درصـد  تواند او را از پرداخـت بیسـت  پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضی اجراي احکام می

علیه معافیت موضـوع  دفتر قاضی اجراي احکام کیفري مکلف است در برگه احضاریه محکوم. نقدي معاف کند
  .این تبصره را قید کند

تواند قبـل از  علیه میدر صورت محکومیت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محکوم -530ماده 
تجدیـدنظر  منزلـه اسـقاط حـق   درخواست مذکور به . قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضاي تقسیط کند

  . خواهی نیست
  .دعواي تقسیط جزاي نقدي در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود -تبصره

علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسـیط از بابـت مجـازات بـدل از     هرگاه محکوم -531ماده 
در هـر صـورت، قابلیـت    . شـود اد مـی وسیله دادگاه صـادرکننده رأي آز جزاي نقدي درحبس باشد بالفاصله به

  .خواهی از رأي صادره درباره تقسیط مانع از اجراي رأي بدوي دایر بر تقسیط نیستتجدیدنظر
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موقع اقساط از سـوي  در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزاي نقدي و عدم پرداخت به -532ماده 
شود و لغو می حکم قطعیه دادگاه صادرکننده وسیلعلیه، با اعالم قاضی اجراي احکام، حکم تقسیط بهمحکوم

  .گیردبراي اجراي حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می
علیه مکلف اسـت مراتـب   پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکوم -533ماده 

در غیـر  . شـود بـه اقـدام   به وصول محکـوم نسبت ماه به قاضی مجري حکم اعالم نماید تا را حداکثر ظرف سه
-نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام مـی  قطعی صورت با اعالم قاضی اجراي احکام، دادگاه صادرکننده حکماین

  .نماید
علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمـام یـا بخشـی از    هرگاه محکوم -534ماده 

  .کندله اعالم میرا به محکوم آن اقدام کند، قاضی اجراي احکام کیفري ضمن پذیرش، مراتب
محض مـانع از پـذیرش    يپرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطا بینی شده برايهاي پیشمهلت -تبصره

  .تقاضاي اعسار و یا تقسیط نیست
لـه  راي احکام در صورت تقاضاي محکـوم هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اج -535ماده 

  .کندعلیه استیفاء میرا از ماترك محکوممطابق مقررات مربوط، دیه 
 از مـاه  شـش  از پـس  وي و باشـد  شـخص  به مال بازگرداندن متضمن صادره حکم چنانچه -536 ماده

 قاضـی  نکنـد،  مراجعـه  منقـول  مال دریافت براي موجه عذر بدون کیفري، احکام اجراي قاضی اخطاریه تاریخ
 ایـن  در. کنـد  صادر را مال فروش دستور تواند می مال، فساد یعقالئ احتمال صورت در کیفري احکام اجراي
  .گرددمی تودیع دادگستري صندوق در مربوط هاي هزینه کسر از پس و رسد می فروش به مال صورت

هاي کیفري در مورد ضبط و مصادره االجراي دادگاهالزم ياجراي دستورهاي دادستان و آرا -537ماده 
وصول دیه، رد مال و یا ضـرر و زیـان ناشـی از    وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزاي نقدي، أخذاموال، 

  .جرم برعهده معاونت اجراي احکام کیفري است
چنانچه اجراي دستور یا رأي در موارد فوق مسـتلزم توقیـف و یـا فـروش امـوال باشـد، انجـام         -تبصره

  .م مدنی استعملیات مذکور مطابق مقررات اجراي احکا
از  ضرر و زیـان ناشـی از جـرم در ابتـدا    این قانون، دیه و یا ) 233(و ) 232(در اجراي مواد  -538ماده 

  .شود شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می أخذمحل تأمین 
تـاجري کـه متقاضـی تقسـیط     . شـود دادخواست تقسیط جزاي نقدي از تاجر پذیرفته نمـی  -539ماده 

کسبه جزء، مشمول این مـاده  . به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهدمحکوم
  .نیستند
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هـاي مـالی تـابع قـانون نحـوه اجـراي        سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجـراي محکومیـت   -540ماده 
  .هاي مالی است محکومیت

  
  اجراي سایر احکام کیفري - فصل چهارم

لـه باشـد و در تقاضـاي اجـراي آن، بـدون      ي مجازات منوط به درخواست محکوماهرگاه اجر -541ماده 
مـاه   شود تـا ظـرف سـه    داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجراي احکام کیفري به وي ابالغ می

در صورت سپري شـدن ایـن مـدت و عـدم وصـول درخواسـت       . تصمیم خود را درباره اجراي حکم اعالم کند
در ایـن صـورت،   . کنـد فري، قرار تأمین صادره را لغو میبدون عذر موجه، قاضی اجراي احکام کیاجراي حکم 

شود علیه به علت دیگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی میچنانچه محکوم.  
 قصـاص  و سـتند ین عفـو  قابل که حد مستوجب جرایم غیر در حیات، سلب به محکوم هرگاه -542 ماده

 حکـم،  صـادرکننده  دادگـاه  دسـتور  به کند، عفو درخواست آن اجراي از پیش و حکم شدن االجراالزم از پس
 می تأخیر به محکومین مجازات تخفیف و عفو کمیسیون سوي از نتیجه اعالم تا بار یک براي فقط آن اجراي

  .کند اعالم دادگاه به را نتیجه و رسیدگی تقاضا این به دوماه ظرف حداکثر است مکلف مزبور کمیسیون. افتد
 حیـات  سـلب  حکـم  اجـراي  از پیش هفته یک حداقل است، مکلف کیفري احکام اجراي قاضی -تبصره

  .کند اعالم علیهمحکوم به را مراتب ماده، این موضوع
-مـی  اجـرا  صالحیت واجد اشخاص توسط مذهبی مراسم حیات، سلب حکم اجراي از پیش -543 ماده

 انتظـامی  نیـروي  فرمانـده  کیفـري،  احکـام  اجراي قاضی او، نماینده یا دادستان باید حکم اجراي هنگام. شود
 حکـم  اجراي هرگاه. باشند داشته حضور دادگاه منشی و معتمد پزشک یا قانونی پزشک وي، نماینده یا محل

 مـی  نیـز  علیـه محکـوم  وکیـل . یابد می حضور نیز وي نماینده یا زندان رییس گیرد، صورت زندان محوطه در
 دادگـاه،  منشـی  حکـم،  اجـراي  محـل  در علیهمحکوم کردن حاضر از پس. شود حاضر حکم اجراي براي تواند
 شـده،  اجـرا  حکـم  کیفـري،  احکـام  اجـراي  قاضـی  دسـتور  بـه  سـپس . کند می قرائت رسا صداي با را حکم

  .رسدمی حاضران يامضا به و شود می تنظیم صورتمجلس
  .شودمی رات مربوط اجرااحکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقر -544ماده 
شخصی که به تبعید یا اقامت اجباري محکوم شده است، به دادسـراي محـل اجـراي حکـم      -545ماده 
  .شوداعزام می

راي نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباري برعهده قاضـی اجـ   -546ماده 
  .احکام کیفري محل اجراي حکم است
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قاضی اجراي احکام کیفري محل اجراي حکم تبعید یا اقامت اجباري، در صورت ضـرورت و   -547ماده 
ایـن قـانون مرخصـی    ) 520(تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباري با رعایت مفاد ماده  أخذبا 

  .کنداعطاء می
شـوند، از محـل تعیـین شـده     اي معین محکـوم مـی  ع از اقامت در نقطهاشخاصی که به من -548ماده 
  .شودشوند و مراتب به نیروي انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابالغ میاخراج می
 جـرح،  و عضـو  قصـاص  عضـو،  قطع حیات، سلب هايمجازات اجراي نحوه ییاجرا نامه آیین -549 ماده

 االجـرا الزم تـاریخ  از مـاه  شش ظرف معین هايمحل یا محل در اقامت از منع و اجباري اقامت تبعید، شالق،
 هقضـایی  قـوه  رییس بیتصو به و شودمی تهیه کشور وزیر همکاري با دادگستري وزیر توسط قانون این شدن

  .رسد می
اجراي احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجـراي احکـام    -550ماده 

  .مدنی است
  

اجراي قرار تعلیق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام  -فصل پنجم
  هاي الکترونیکینیمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه

علیـه را احضـار و در   در صورت تعلیق اجراي مجازات، قاضی اجراي احکام کیفـري، محکـوم   -551ماده 
ي دادگـاه،  علیـه، دسـتور یـا دسـتورها    کند و با حضـور محکـوم  صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می

  .نمایدو ضمانت عدم رعایت آنها را به وي تفهیم و ابالغ می چگونگی اجرا
علیه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجراي مجـازات، بـه    مهرگاه محکو -552ماده 

طور مستمر حسن اخالق و رفتار نشان دهد، قاضی اجراي احکام کیفري، مراتب را با پیشنهاد کـاهش مـدت   
دادگـاه در  . کنـد تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهاي تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکـم اعـالم مـی   

  .گیردالعاده در مورد پیشنهاد قاضی اجراي احکام کیفري تصمیم میت فوقوق
ماه  تواند هر دودر صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوي دادگاه، قاضی اجراي احکام کیفري می -تبصره

  .بار تعلیق اجراي مجازات را به دادگاه پیشنهاد نمایدیک
 قاضـی  الکترونیکـی،  هـاي  سـامانه  نظارت تحت آزادي و آزادي نیمه نظام مشمول جرایم در -553 ماده

 اجتمـاعی  مـددکاران  نظریه و زندان بندي طبقه شوراي گزارش وصول از پس تواند می کیفري احکام اجراي
 آمـوزي، حرفـه  آموزشـی،  اي، حرفه یا شغلی فعالیت یک اجراي که آن بر مبنی کیفري، احکام اجراي معاونت

 در زنـدان،  محـیط  از خـارج  در علیـه محکوم سوي از پزشکی، درمان یا و خانوادگی زندگی تداوم در مشارکت
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 اجـراي  پیشـنهاد  حکـم،  صـادرکننده  دادگاه به است، مؤثر دیده بزه زیان و ضرر جبران یا و وي اصالح فرآیند
 راجـع  قـانون  این فتمه بخش مقررات طبق را الکترونیکی هاي سامانه نظارت تحت آزادي و آزادي نیمه نظام

  .کند اقدام دادگاه این تصمیم مطابق و دهد الکترونیکی دادرسی به
 أخـذ قاضی اجراي احکام کیفري، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع مـاده فـوق، بـا     -554ماده 

کندعلیه، دستور اجراي تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعالم می تأمین متناسب از محکوم.  
صدور قرار تعلیق اجراي مجازات، حکم آزادي مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظـام نیمـه    -555 ماده

این قـانون راجـع بـه دادرسـی      هفتمهاي الکترونیکی طبق مقررات بخش  آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه
یا متهم از آنهـا و   علیهالکترونیکی و دستور یا دستورهاي قاضی اجراي احکام کیفري، آثار عدم تبعیت محکوم

علیه یـا مـتهم در مـدت    چنانچه محکوم. شودنیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابالغ می
مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهاي قاضی اجراي احکام کیفـري تبعیـت نکنـد، یـا مرتکـب جـرم       

ی اجراي احکام کیفري براي اجـراي مقـررات   تواند مراتب را به قاضعمدي شود، شاکی یا مدعی خصوصی می
  .مربوط اعالم کند

علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیـق اجـراي مجـازات، آزادي     محکوم -556ماده 
هاي الکترونیکـی، امکـان نظـارت     مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه

نماید، فراهم آورد و هرگونـه اقـدامی   اي که قاضی اجراي احکام کیفري مشخص میوهمأمور مراقبتی را به شی
سـازد از قبـل بـه اطـالع     از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجراي کامل نظارت را با دشواري مواجه مـی 

  .قاضی اجراي احکام کیفري برساند
 نیمـه  نظام حکم، صدور تعویق قرار مشروط، آزادي مجازات، اجراي تعلیق قرار اجراي نحوه -557 ماده

 دادرسـی  بـه  راجع قانون این هفتم بخش مقررات مطابق الکترونیکی هاي سامانه نظارت تحت آزادي و آزادي
 از مـاه  شـش  ظـرف  که است اي نامه آیین موجب به حبس جایگزین مجازاتهاي اجراي نحوه نیز و الکترونیکی

 و زنـدانها  سـازمان  ریـیس  و کشـور  وزیـر  همکاري با دادگستري وزیر توسط قانون این شدن االجراالزم تاریخ
  .رسد می هقضایی قوه رییس بیتصو به و شود می تهیه کشور تربیتی و تأمینی اقدامات

 ریـیس  توسـط  مسـلح،  نیروهاي قضایی سازمان صالحیت در جرایم مورد در ماده این نامهآیین -تبصره
 ایـن  صـدر  در مـذکور  مراجـع  همکاري با و مسلح نیروهاي قضایی سازمان رییس و مسلح نیروهاي کل ستاد
  .رسد می هقضایی قوه رییس بیتصو به و شود می تهیه ماده

چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیـق اجـراي مجـازات، آزادي مشـروط، تعویـق صـدور        -558ماده 
دیگـري غیـر از حـوزه     قضـایی هاي الکترونیکی، درحوزه حکم، نظام نیمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه



  ١٠٨

توانند اجراي تصمیم مذکور را در محل اقامـت خـود   دادگاه صادرکننده رأي باشد، اشخاص مذکور می قضایی
در این صورت قاضی مجري حکم با اعطاء نیابت به قاضـی اجـراي احکـام حـوزه اقامـت آنـان،       . تقاضا نمایند

نماید واحد اجراي احکام و شرایط مقرر در رأي را به قاضی مجري نیابت اعالم میتمامی دستورهاي دادگاه و 
شودمی الیه اجراو موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوع.  

  
  نیروهاي مسلح جرایمآیین دادرسی  -بخش ششم

 کلیات -فصل اول

شود، شـامل دادسـرا    نامیده می قضایینیروهاي مسلح که به اختصار سازمان  قضاییسازمان  -559ماده 
  .به شرح مواد آتی است ی ي نظام هاو دادگاه

شـته  دا قضـایی از بین قضاتی که حداقل پانزده سـال سـابقه خـدمت     قضاییسازمان  رییس -560ماده 
  .شود ه منصوب میقضاییقوه  رییستوسط باشند 

هـا،  استان قضاییهاي عالوه بر ریاست اداري و نظارت بر کلیه سازمان قضاییسازمان  رییس -561ماده 
مقـام و بـه   تواند یک نفر قائم برعهده دارد و می نیز ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را

  .تعداد الزم معاون داشته باشد
ضات سازمان و تغییـر سـمت یـا    و انتصاب ق قضاییو اداري در سازمان  قضاییایجاد تشکیالت  -تبصره

  .ه استقضاییقوه  رییسسازمان و موافقت  رییسمحل خدمت آنان به پیشنهاد 
هـاي  ه، عضو دادگاهقضاییقوه  رییستوانند با ابالغ  می قضاییمعاونان و مدیران کل سازمان  -562ماده 

  .نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند
  .است و یا قضات نظامی قابل اجرا قضاییمقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه  -تبصره

هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادي به نیروهاي مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلـف   -563ماده 
دادرسـی، دادخواسـت     ختم  از اعالم  است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل

لزم رعایـت تشـریفات   مطالبه ضرر و زیـان و رسـیدگی بـه آن، مسـت    . ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید
 .نیازي به پرداخت هزینه دادرسی ندارد اما ،دادرسی مدنی است آیین

لـه دعـواي    به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکـوم  دعواي اعسار از پرداخت محکوم -1بصره ت
  .اصلی اقامه شود

خواهی را و تجدیـدنظر پیگیري دعوي، اعتراض  یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و -2تبصره 
  .مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست
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کـه بـه تبـع امـر کیفـري در       رسیدگی بـه دعـواي خصوصـی اشـخاص حقیقـی و حقـوقی        -564ماده 
  .شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است می  هاي نظامی مطرح دادگاه

 قـانون، ایـن  ) 597(ماده ) 3(و تبصره ) 607(، )601(، )600( ،)563( از مقررات موادتخلف  -565ماده 
یـا محرومیـت از خـدمات     از سه ماه تـا یکسـال   شغل ازبه حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال 

  .شود می ماه  ششماه تا   دولتی از سه
  هاي نظامی تشکیالت دادسرا و دادگاه -فصل دوم

در . هاي نظـامی اسـت  استان متشکل از دادسرا و دادگاه قضاییدر مرکز هر استان، سازمان  -566ماده 
دادسراي نظامی نواحی بنـا بـه    قضاییحوزه . شود ناحیه تشکیل می ها حسب نیاز، دادسراي نظامی شهرستان
  . شود ه تعیین میقضاییقوه  رییستوسط  قضاییسازمان  رییسپیشنهاد 

دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامی ناحیه از حیث وظایفی کـه برعهـده    -1تبصره 
  .نماید دارند، نظارت دارد و تعلیمات الزم را ارائه می

دادسراي نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، عالوه بـر نظـارت    رییس -2تبصره 
  .، بر امور اداري نیز ریاست داردقضایی

هر استان به تعداد الزم شعب دادگاه  و دادسـرا و نیـز تشـکیالت مـورد نیـاز از       قضاییحوزه  -3تبصره 
دارد و در صـورت تعـدد شـعب دادگـاه و      قضـایی قبیل واحد ابالغ، اجراي احکام و واحـد ارشـاد و معاضـدت    

  . باشددادسرا، هر یک داراي دفتر کل نیز می
س شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظـامی اسـت و بـر کلیـه     ییاستان، ر قضاییسازمان  رییس -567ماده 

 ریـیس تصـدي امـور اداري در غیـاب    . شعب دادگاه و دادسراي نظامی اسـتان نظـارت و ریاسـت اداري دارد   
  . استان است دادستان نظامی معاون وي و در غیاب آنها با سازمان با
ه، یک یـا چنـد   قضاییقوه  رییسو تصویب  ضاییقسازمان  رییسدر صورت نیاز با پیشنهاد  -568ماده 

  .شود این قانون مستقر می) 566( استان در دادسراي نواحی موضوع ماده هاي نظامی شعبه از دادگاه
استان با رعایـت   قضاییسازمان  قضایی، دادستان و دیگر مقامات رییساختیارات و وظایف  -569ماده 

-ها، دادستانمقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد براي رؤساي کل دادگستري

  .دادگستري مقرر شده است قضاییو سایر مقامات و انقالب هاي عمومی 
همتـراز آنـان   ن است که براي هما قضاییقضات شاغل در سازمان  ، حقوق و مزایايگروه شغلی -تبصره

زي پرداخـت مالیـات، همتـرا   از  قضات نظامی ولیکن با توجه به معافیت  .است پیش بینی شده در دادگستري
  . باشدآنان با محاسبه کسر مالیات می
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  :شوند، عبارتند از که به موجب این قانون تشکیل می هاي نظامی دادگاه -570ماده 
  ؛ دادگاه نظامی دو -الف
  ؛یک  دادگاه نظامی -ب
   ؛دادگاه تجدیدنظر نظامی -پ
  ؛دو زمان جنگ دادگاه نظامی -ت
  ؛زمان جنگ دادگاه نظامی یک  -ث
  .زمان جنگ  دادگاه تجدیدنظر نظامی -ج

هاي نظامی دو، نظامی یـک و تجدیـدنظر   دادگاه ي، اختیارات، صالحیت و تعداد اعضاوظایف -571ماده 
کیفري یک و تجدیدنظر استان مقرر شـده اسـت مگـر    هاي کیفري دو، نظامی همان است که در مورد دادگاه

  .مواردي که در این بخش به نحو دیگري درباره آن تعیین تکلیف شود
  . شوددادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می -572ماده 
در . تواند تقاضاي مشاور نمایـد نظر مشاور را ضروري بداند می أخذهرگاه دادگاه نظامی دو،  -573ماده 

این صورت، حسب مورد رییس سازمان قضایی استان مربوط و در مرکز، رییس سازمان قضایی مکلف است از 
مشاور مکلف است پرونده را بـه طـور دقیـق    . ها نسبت به تعیین و اعزام مشاور اقدام نمایدمیان قضات دادگاه

و مستدل خـود را بـه طـور    مطالعه و بررسی کند و حداکثر ظرف پنج روز پس از ختم رسیدگی، نظر مشروح 
  .تا درجه سه است  تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت انتظامی. کتبی اعالم نماید

چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتی خود را به دادگـاه تسـلیم نکنـد، قاضـی دادگـاه       -تبصره
کند و در هرصورت دادگاه مکلف است حـداکثر ظـرف یـک هفتـه از پایـان       خود تصمیم مقتضی را اتخاذ می

  .می کندرأي  يبه انشا مبادرتمقرر یا وصول نظر مشاور،مدت 
  :شود در دادگاه و دادسراي نظامی مرکز استان رسیدگی می زیربه جرایم نظامیان  -574ماده 

  .باشند شاغل می ترنظامیان داراي درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و باال -الف
  .این قانون نباشند) 307(نظامیان داراي درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده  -ب

به حد نصـاب الزم   یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی  دادگاه نظامی  يکه تعداد اعضا درصورتی -575ماده 
هاي مزبـور را  تواند قضات دادگاه ه ، میقضاییقوه  رییساز سوي  اختیار تفویضبا قضاییسازمان  رییسنرسد، 

-هاي نظامی یک و یا تجدیدنظر همان استان و یا با ابالغ مأموریت موقت از سایر استاناز میان قضات دادگاه

  .ها تأمین نماید
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قـوه   ریـیس و تصویب  قضاییسازمان  رییسدر صورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد  -تبصره
  .شوند هاي کیفري یک یا تجدیدنظر استان مربوط تأمین میمیان قضات دادگاهه از قضایی

باشد و یا تشکیل شـده ولـی بـا    یا بالتصدي گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده هر -576ماده 
هایی کـه درصـالحیت دادگـاه نظـامی دو      پرونده تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به 

  .شودتشکیل می ءور با تصدي یکی از اعضاصورت دادگاه مزب در این. نماید است نیز رسیدگی می
تشکیل نشده یا بالتصدي باشـد یـا بـه     هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی  -تبصره

و اعـزام قاضـی مـأمور نیـز مقـدور نباشـد،        فراهم نبودهرسیدگی در استان  امکانجهاتی از قبیل رد دادرس،
  .آید عمل می به قضاییترین حوزه  هاي مربوط، حسب مورد در نزدیک رسیدگی به پرونده

تواند به اعتبـار صـالحیت دادگـاه نظـامی      دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی -577ماده 
  .را صادر نماید دو، قرار عدم صالحیت صادر کند و به هرحال باید رأي مقتضی

در صورت ضرورت، براي رسیدگی به جـرایم ارتکـابی نظامیـان کـه در صـالحیت سـازمان        -578ماده 
سـازمان   ریـیس است، بنا به پیشنهاد فرمانده کل ارتش یا سپاه یا فرمانده نیروي انتظامی و موافقـت   قضایی
و بـاالتر و یـا رده همتـراز     هاي مستقل رزمی در محل استقرار تیپ نظامی ي ، شعبه یا شعبی از دادسراقضایی

به عهده همان  تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز. شود آنها در سایر نیروها براي مدت معین تشکیل می
  .یگان است
و تصـویب   قضـایی سازمان  رییسزمان جنگ با پیشنهاد  هاي نظامی در زمان جنگ، دادگاه -579ماده 

هـاي  منظور رسیدگی به جرایم مربوط به جنـگ، در محـل قرارگـاه    تعداد مورد نیاز و بهه، به قضاییقوه  رییس
  .شود نیاز تشکیل می مورد ها یا سایر مناطقعملیاتی، مراکز استان

ایـن قـانون کـه توسـط     ) 580( مـاده ) پ(و ) ب(رسـیدگی بـه جـرایم مـذکور در بنـدهاي       -1تبصره 
ی که در زمـان  یهارتکاب یابد و جرایم ارتکابی ساکنان سرزمینغیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی ا
آید علیه نیروهاي مسلح خودي و جرایم نظامیان خودي علیـه   جنگ تحت تصرف نیروهاي مسلح ایران درمی
  .هاي نظامی زمان جنگ استساکنان مناطق یادشده نیز در صالحیت دادگاه

هاي نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگـی، بـا پیشـنهاد    دادگاه قضاییحوزه  -2تبصره 
  . شوده تعیین میقضاییقوه  رییسو تصویب  قضاییسازمان  رییس

  .باشدمیتشخیص زمان جنگ بر عهده شوراي عالی امنیت ملی  -3تبصره
نظـامی   هـاي هاي نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشـکیل دادگـاه  دادگاه -4 تبصره

  .کنند زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرایم مربوط به جنگ رسیدگی می
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یابد و در دادگاه زمان جنگ رسـیدگی   جرایم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می -580ماده 
  :شود، عبارتند ازمی

  ؛در مناطق عملیاتی   ارتکابی کلیه جرایم -الف
  ؛ علیه امنیت داخلی و خارجی  جرایم -ب
جرایم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقـدامات عملیـاتی، گرچـه محـل وقـوع آن خـارج از منـاطق         -پ

  .عملیاتی باشد
زمان جنگ به ترتیـب تعیـین     هاي نظامیترکیب، صالحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه -581ماده 

  .که در این قانون به نحو دیگري مقرر شود آناست مگر   هاي نظامیشده براي سایر دادگاه
شـود و در   تشکیل می زمان جنگ  هاي نظامیدر معیت دادگاهدادسراي نظامی زمان جنگ  -582ماده 

  . دهد را انجام می  استان محل وقوع جرم، وظایف آن صورت عدم تشکیل، دادسراي نظامی مرکز 
توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان  ه میقضاییقوه  رییسبا ابالغ   قضاییقضات سازمان  -تبصره

  . زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند قضات دادسرا یا دادگاه نظامی 
هـا و دادسـراي   رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، برکلیه شعب دادگـاه  -583ماده 

معاون وي و در غیـاب  عهده   اداري به نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداري دارد و در غیاب وي ریاست
  .دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط استآنان با 

ي مربوط حسـب مـورد در    ها زمان جنگ، پرونده هاي نظامی پس از انحالل دادسرا و دادگاه -584ماده 
  .شود صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می  هاي نظامیدادسرا و دادگاه

ه قضـایی قوه  رییسو تصویب  قضاییسازمان  رییسبا پیشنهاد  ،زمان جنگ  هاي نظامی دادگاه -تبصره
  .شوند منحل می
زمان جنگ بـر عهـده قرارگـاه     هاي نظامی پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه -585ماده 

  .هاي مزبور استعملیاتی محل تشکیل دادگاه
  

  صالحیت -فصل سوم
  :رسیدگی به جرایم زیر در صالحیت سازمان قضایی است -586ماده 

بـه جـز جـرایم در مقـام      ،؛نیروهاي مسـلح  اعضاي و انتظامی جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی  -الف
  ضابط دادگستري؛
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به جز جرایم در مقام ضابط  ،نیروهاي مسلح اعضاي جرایم درحین انجام وظیفه و یا در محل خدمت -ب
  دادگستري؛ 

سـال    نیروهاي مسلح علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در زمان خدمت و نیز تا پنج يجرایم اعضا -پ
  ؛پس از خاتمه خدمت

   ؛نیروهاي مسلحها، ارتکابی توسط اعضاي و روانگردانکلیه جرایم مربوط به مواد مخدر  -ت
شـده   بنـدي با وظایف خاص آنـان یـا اطالعـات طبقـه     که یاطالعات در صورتجرایم کارکنان وزارت  -ث

 مرتبط باشد؛ ایران جمهوري اسالمی

بیگانـه در مـدت    ير مدت اسارت و همچنین جرایم اسـرا ایرانی عضو نیروهاي مسلح د يجرایم اسرا -ج
 ؛اسارت آنان در ایران

هاي مشمول دسـتورالعمل  حفاظت سازمانهاي جرایم خاص مرتبط با وظایف انتظامی کارکنان یگان -چ
  .هاي کشوري مصوب فرماندهی کل قواهاي حفاظت دستگاهتشکیل یگان
نیروهـاي  اعضاي ، جرایمی است که  و انتظامی  منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی -1تبصره 

هایی که طبق قـانون و مقـررات بـر عهـده     با وظایف و مسؤولیت مستقیم طمسلح به سبب خدمت یا در ارتبا
  . آنان است مرتکب شوند

  . شود رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی -2تبصره 
جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قـانونی خـود    -3تبصره 

  . شوندور مقام قضایی دادگستري مرتکب میراستاي اجراي دست در ارتباط با جرایم مشهود و یا در
به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوري اسالمی ایـران مرتکـب جـرم     -587ماده 

هاي ایران صالحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچـه از جرایمـی باشـد    شوند و مطابق قانون، دادگاه
  .شوداست، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می قضاییمان که در صالحیت ساز

چنانچه نظامیان غیرایرانی در داخل و یا خارج از قلمـرو حاکمیـت ایـران، مرتکـب جـرایم       -588ماده 
اقدام علیه نظام جمهوري اسالمی ایران، یا امنیت داخلی و خارجی، تمامیت ارضی و یا استقالل کشور گردنـد  

هاي ایران صالحیت رسیدگی به آن جرایم را داشته باشند، به اتهام آنان در دادسـرا  قانون، دادگاه موجب  و به
  .شود و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می

  : نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران عبارتند از ياعضا -589ماده 
  ؛ایران کارکنان ستاد کل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی -الف
  ؛ایران ارتش جمهوري اسالمیکارکنان  -ب
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  ؛ بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی يه پاسداران انقالب اسالمی و اعضاکارکنان سپا -پ
  ؛کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح -ت
  ؛ایران جمهوري اسالمی کارکنان نیروي انتظامی  -ث
  ؛یندگی ولی فقیه نیروهاي مسلحکارکنان سازمانهاي حفاظت اطالعات، عقیدتی سیاسی و نما -ج
  ي وابسته به نیروهاي مسلح؛کارکنان سازمانها -چ
  ؛کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن -ح
در داخـل و   و انتظـامی   نیروهاي مسـلح، مراکـز آمـوزش نظـامی      محصالن موضوع قوانین استخدامی  -خ

  ؛تیبانی نیروهاي مسلحخارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پش
ایـران هسـتند و طبـق قـوانین      طور موقت در خدمت نیروهاي مسلح جمهـوري اسـالمی    که به کسانی -د

  .شوند نیروهاي مسلح محسوب می يروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضانی  استخدامی
سـازمانهاي دیگـر   کارکنان مذکور کـه در   و انتظامی  جرایم در ارتباط با وظایف خاص نظامی  -1تبصره 
  .شود رسیدگی می هاي نظامی کنند در دادگاه خدمت می

بسـیج   يآن دسته از اعضا ماده،در این  بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی يمقصود از اعضا -2تبصره 
و حـین انجـام   پردازنـد   بـه انجـام مأموریـت مـی     باشند که با حکم رسمی سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی   می

  .شوندمرتکب جرم میماموریت 
است بـا   قضاییبه جرایم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صالحیت سازمان  -590ماده 

رسـیدگی   هـاي نظـامی   رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفـال و نوجوانـان در دادسـرا و دادگـاه    
  .شود می

بـا توجـه بـه اوضـاع و      ی باشد لکـن دادگاه نظامدر صالحیت به اتهام فردي هرگاه رسیدگی  -591ماده 
 قضـایی که در صالحیت سایر مراجـع   همان متهم احوال و کیفیت ارتکاب، در عمل با رسیدگی به جرم دیگر
  . شود رسیدگی می  است مالزمه داشته باشد، به آن جرم نیز در دادگاه نظامی

منوط بـه فعـل دو یـا چنـد نفـر اسـت، در       که تحقق آن  در جرایمی از قبیل رشاء و ارتشاء  -592ماده 
باشـد، بـه اتهـام کلیـه متهمـان در        که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صالحیت دادگـاه نظـامی   صورتی

  .شود رسیدگی می  دادگاه نظامی
دهنـده   که رسیدگی به جرایم تشکیل در صورتی ،سازمان یافته مجرمانه در مورد جرایم گروه -593ماده 

باشد، به اتهام همـه متهمـان     آن در صالحیت دادگاه نظامی ةکنندیا طراح یا سازماندهیکننده  اداره ،جمعیت
  . شود رسیدگی می  در دادگاه نظامی
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 قضـایی در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حـوزه   -594ماده 
در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی یـک زمـان   . است متّبعاستان، نظر دادگاه نظامی یک  یک 

اسـتان، نظـر دادگـاه نظـامی یـک زمـان جنـگ         یـک   قضاییجنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه 
  .االتباع است الزم

نظـامی   قضایینظامی زمان جنگ با سایر مراجع   در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه -595ماده 
  .، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع استقضاییدر یک حوزه 

  
  کشف جرم و تحقیقات مقدماتی - فصل چهارم

  ضابطان نظامی و تکالیف آنان -مبحث اول 
دادسـتان نظـامی و دیگـر    ضابطان نظامی مأمورانی هسـتند کـه تحـت نظـارت و تعلیمـات       -596ماده 

آوري ادله وقوع جرم، شناسایی، یـافتن مـتهم    در کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع مقامات قضایی مربوط
شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و اجراي تصمیمات قضایی بـه موجـب    و جلوگیري از فرار و یا مخفی

  .کنند قانون اقدام می
  :می باشند ضابط نظامی پس از کسب مهارت هاي الزم و أخذ کارت مربوط؛ مأموران زیر -597ماده 

  ؛مأموران دژبان نیروهاي مسلح -الف
 ؛ها و وظایف قانونیمأموران حفاظت اطالعات نیروهاي مسلح در چهارچوب مأموریت -ب

 ؛مأموران بازرسی و قضایی نیروهاي مسلح -پ

  ؛یداران آموزش دیده نیروي انتظام فرماندهان، افسران و درجه -ت
 ؛نیروهاي مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامیداران  افسران و درجه -ث

ضـابط نظـامی محسـوب مـی      موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله به  ی کهمقامات و مأموران -ج
 .شوند

هاي نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و ها و بازداشتگاهرؤسا، معاونان و مأموران زندان -1تبصره 
همچنین مأموران حفاظت اطالعات وزارت اطالعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبـور کـه در صـالحیت    

  .شوند رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می
شـوند، امـا تحـت نظـارت ضـابطان مربـوط در        ضابط نظامی محسـوب نمـی   کارکنان وظیفه، -2تبصره 

و ایـن   شده در این رابطه بـا ضـابطان نظـامی اسـت     مسؤولیت اقدامات انجام و کنند مورد انجام وظیفه می این
  .ولیت کارکنان وظیفه نیستؤیت نافی مسمسؤول
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عهـده   هاي نظامی و انتظامی بهاجراي تصمیمات و دستورهاي مراجع قضایی عمومی در یگان -3تبصره 
  .ضابطان نظامی مربوط است

هاي آموزشی حین خـدمت را جهـت کسـب     طور مستمر دوره مکلف است به قضاییسازمان  -598ماده 
  .وظایف قانونی براي ضابطان نظامی برگزار نماید يهاي الزم و ایفامهارت

 ریـیس شـدن ایـن قـانون توسـط      االجـرا  ی این ماده ظرف سه ماه از تـاریخ الزم ینامه اجرا آیین -تبصره
  .رسد ه میقضاییقوه  رییسو به تصویب  و با هماهنگی ستاد کل نیروهاي مسلح تهیه  قضاییسازمان 

وسـیله ضـابطان دادگسـتري     در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنـان بـه   -599ماده 
 قضاییکه مقام  ، مگر اینشود شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می انجام می

  .است و نظارت بر ضابطان با دادستان نظامی استدر این مورد ری. ترتیب دیگري اتخاذ نماید
آوري  کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمـع  در موارد ضروري که به تشخیص قاضی رسیدگی -600ماده 

شـود،   دالیل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضـابطان یـا کارشناسـان خـارج از یگـان محـول مـی       
منظور رعایت مقررات  تواند به وي میهمچنین . فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاري با آنان است

  .و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده براي همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید
منظـور نظـارت بـر     بـه دادیـاران   االرجاع وي توسط معاون یاشخصاً یا حسب دادستان نظامی -601ماده 

دهد و در هـر   بار مورد بازرسی قرار می حسن اجراي وظایف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دوماه یک
. کنـد  شود، قید و دسـتورهاي الزم را صـادر مـی    مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می

  .دمسؤوالن یگان مربوط مکلف به همکاري هستن
محـض اطـالع از وقـوع جـرم در حـوزه       فرماندهان و مسؤوالن نظامی و انتظامی مکلفنـد بـه   -602 ماده

متخلف از مقررات این ماده بـه مجـازات جـرم    . گزارش کنند صالح مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی
  . شود کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح محکوم می

هـاي  تعرفه خدمتی متهمان مشتمل بر اطالعاتی از قبیـل تـاریخ اسـتخدام یـا اعـزام، آمـوزش       -تبصره
هـاي خـدمت، مشـاغل خـدمتی، سـوابق      شده، تاریخ ترفیعات، وضعیت تأهل، تنبیهات، تشـویقات، محـل   طی

 وضع خاص اجتماعی و نظریه فرماندهی، توسط مقامات فوق به مراجع قضایی ارسـال  سوابق پزشکی، کیفري،
  .شود می

عنـوان ضـابط برعهـده دارنـد، بـا       از حیث وظایفی که بـه  ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی  -603ماده 
دهنـد، حـق    نیز در اموري که به ضابطان ارجاع می  سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی. دادستان نظامی است

  . نظارت و ارائه تعلیمات الزم را دارند



  ١١٧

شـوند،  به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمـی  قضاییارجاع امر از سوي مقام  -تبصره
  .موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است

ـ  هـاي نظـامی  نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه -604ماده  هـاي  عهـده دژبـان یگـان    هب
ربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروي انتظـامی  که یگان م ربط است و درصورتی نیروهاي مسلح ذي

صـورت برابـر دسـتور انجـام      دستور خاصی صادر نماید کـه در ایـن   قضاییکه مرجع  گیرد، مگر این صورت می 
  .در هرصورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است. شود می

گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خـود را بالفاصـله   هاي نظامی و انتظامی مکلفند یگان -605ماده 
  .کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعالم نمایند به حوزه وظیفه عمومی اعزام

مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراري موضوع این ماده را پس  -تبصره
  .ر مقررات دستگیر و به دادسراي نظامی محل دستگیري تحویل دهنداز شناسایی، براب

در محـدوده صـالحیت دادسـرا و     هـاي ضـابطان نظـامی   سایر وظایف، اختیارات و مسـؤولیت  -606ماده 
  . شده استبه شرحی است که براي ضابطان دادگستري مقرر  هاي نظامیدادگاه

بـا اطـالع فرمانـده یگـان یـا       و انتظامی  هاي نظامی توانند در یگان می قضاییقضات سازمان  -607ماده 
که در صالحیت آنان است خود یـا   یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات الزم را درباره جرایمی رییس

مکلف به همکـاري    دراین رابطه و انتظامی مسؤوالن و فرماندهان نظامی . انجام دهند  از طریق ضابطان نظامی
  .باشند می

  
  کارشناسی -مبحث دوم

و یا سـایر جهـات نیـاز بـه      که رسیدگی به امري از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی  در مواردي -608ماده 
  .نماید کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی

، اظهـارنظر  قضـایی باشد یا به تشخیص مرجع  که موضوع کارشناسی از امور نظامی  در مواردي -1تبصره 
کارشناسان نیروهاي مسلح ضروري باشد، نیروهاي مسلح مکلفند نسبت به تـأمین کارشناسـان مـورد نیـاز و     

  .پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند
هاي کارشناسی، پرداخت هزینه و سایر مقـررات  نحوه تعیین کارشناس، تعداد و ترکیب هیأت -2تبصره 

تهیه و بـه   قضاییاي است که توسط ستاد کل نیروهاي مسلح با همکاري سازمان  نامه بوط، به موجب آیینمر
  .رسد تصویب فرماندهی کل قوا می
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  احضار - مبحث سوم 
از طریق فرمانده یـا مسـؤول مـافوق انجـام       احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطالعات -609ماده 

که به متهم در یگـان مربوطـه دسترسـی نباشـد، احضـار از محـل        در موارد ضروري یا درصورتی اماگیرد،  می
  .رسدگیرد و مراتب به اطالع فرمانده یا مسؤول مافوق می اقامت صورت می

ابالغ احضاریه توسط مأموران ابالغ در محل اقامت، بدون اسـتفاده از لبـاس رسـمی و بـا ارائـه       -تبصره
  .شود می کارت شناسایی انجام

طریـق   علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر بـه  هرگاه ابالغ احضاریه به -610ماده 
وسیله یکـی   یا معاون وي، متهم یک نوبت به استان با موافقت رییس سازمان قضایی نباشد،دیگري هم مقدور

شـود،   ماه از تاریخ نشـر آگهـی، احضـار مـی      یا محلی و با درج مهلت یک کشوريهاي کثیراالنتشار  از روزنامه
  .یابد مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می يچنانچه متهم پس از انقضا

در جرم فرار از خدمت، ابالغ احضاریه بـه آخـرین نشـانی محـل اقامـت مـتهم کـه در پرونـده          -تبصره
رسـیدگی بـر طبـق مقـررات و بـدون رعایـت       شـود و   کارگزینی وي موجود است، ابالغ قانونی محسـوب مـی  

  . یابد تشریفات نشر آگهی ادامه می
که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهـاي مسـلح، حیثیـت اجتمـاعی      درصورتی -611ماده 

متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یـا روزنامـه   
  .شود ت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمیبه مصلح

  
  قرار بازداشت موقت -مبحث چهارم

در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در ایـن قـانون در مـوارد     -612ماده 
  :زیر الزامی است

  ؛االرض مجازات محارب یا مفسد فی موجبجرایم  -الف
  ؛درجه پنج و باالتر يعمدي علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیرجرایم  -ب
 ؛شورش مسلحانه -پ

شـرایط جنگـی و یـا     کـه درآن ای لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه -ت
 ؛استهاي ضروري اعالم شدهمحدودیت

  ؛نسبت به مافوق ایراد ضرب و یا جرح عمدي با سالح -ث
  ؛قتل عمدي -ج
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 ؛فرار از جبهه -چ

فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیري در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقالب، اشـرار و   -ح
 ؛قاچاقچیان مسلح

با سالح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانـک و وسـایل موتـوري جنگـی یـا       همراهفرار -خ
 ؛مجهز به سالح جنگی

 ؛ار به سوي دشمنفر -د

 ؛فرار با تبانی یا توطئه -ذ

سرقت سالح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یـا   -ر
در منطقه جنگی درصورت اخالل در مأموریت یگان و یا حمل سالح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفـر از  

 ؛مرتکبان در حین سرقت

ها، استحکامات نظـامی، کشـتی،   آتش زدن، از بین بردن و اتالف عمدي تأسیسات، ساختمان تخریب، -ز
اسـناد  محتـوي  ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخـابراتی یـا الکترونیکـی، مراکـز     هواپیما و امثال آنها، انبارها، راه

بندي شده مورد استفاده نیروهاي مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومـات جنگـی، مهمـات و     طبقه
  .اینکه مرتکب شخصا اقدام نماید یا دیگري را وادار به آن کندمواد منفجره اعم از 

که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نبایـد از حـداقل مجـازات     در مواردي -تبصره
  .نی آن جرم تجاوز کندقانو

قرار بازداشت موقت و سـایر قرارهـاي تـأمین کـه منتهـی بـه بازداشـت مـتهم          خصوصدر  -613ماده 
  .کندکننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعالم نظامی رسیدگی قضاییشود، مرجع  می

گیـرد   ها صـورت مـی  دادگاه ياي آراد سالب آزادي که در اجرمفاد این ماده نسبت به سایر موار -تبصره
  .است االجرا نیز الزم

  
  مرور زمان -مبحث پنجم

طور رسمی خود را براي ادامه خدمت بـه یگـان مربـوط     کارکنان فراري نیروهاي مسلح تا به -614ماده 
  .شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شودمستمر محسوب میمعرفی ننمایند، فرار آنان 

نیروهـاي   )کـادر ( مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فـرار از خـدمت کارکنـان پـایور     -615ماده 
که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخـراج آنـان از خـدمت باشـد،      مسلح در مواردي
  .قابل اعمال نیست
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شمول مرور زمان نسبت به  افوت یا عفو متهمان فراري ی صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ -616ماده 
طور رسمی خود را براي ادامه خدمت به یگان مربـوط   نیروهاي مسلح که به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور

شـود و از ایـن جهـت حقـوق و      موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمـی  ،شوندنمایند یا دستگیر میمعرفی می
  .گیرد مزایایی به آنان تعلق نمی

جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی کـه  درخصوص-617ماده 
علیه برخالف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزو مدت مرور زمـان محسـوب    متهم یا محکوم

  .شود نمی
سال پـس از   کزمان جنگ، ی مرور زمان نسبت به جرایم در صالحیت دادگاه نظامی دو  ابتدا -618 ماده

پایـان   سال پـس از اعـالم    زمان جنگ، سه اعالم پایان جنگ و در مورد جرایم در صالحیت دادگاه نظامی یک 
  .آن است

  وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی -فصل پنجم
که پرونده مشـتمل بـر اسـناد و اطالعـات سـري و       در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردي -619ماده 

، طرفین دعوي، وکیل است و رسیدگی به آنان در صالحیت سازمان قضایی نیروهاي مسلح است کلی سري به
 باشـد،  مـورد تاییـد سـازمان قضـایی نیروهـاي مسـلح       که رسمی دادگستري يخود را از بین وکال يیا وکال

  .نمایند انتخاب می
  .ماده است زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این نظامی   تعیین وکیل در دادگاه -هتبصر
که  توانند براي دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر این داراي تابعیت خارجی نمی يوکال -620ماده 

  .المللی به این موضوع تصریح شده باشد در تعهدات بین
  

  ترتیب رسیدگی، صدور و ابالغ رأي -فصل ششم
شـعبه دوم دادگـاه تجدیـدنظر     ریـیس را بـه    ها تواند ارجاع پرونده می قضاییسازمان  رییس -621ماده 

اسـتان   شعبه دوم دادگاه تجدیـدنظر نظـامی   رییسدر غیاب   ها ارجاع پرونده. استان تهران تفویض کند نظامی
  .است  هاي تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبهتهران بر عهده رؤساي دادگاه

معـاون و در   سازمان قضایی استان، به عهدهدر غیاب رییس  در دادگاه نظامی  ها ارجاع پرونده -622ماده 
  .است   هاي تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبهرؤساي دادگاه غیاب وي به عهده
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هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جـرم دیگـري از همـان نـوع      -623ماده 
کند یا پرونده را جهـت تکمیـل تحقیقـات بـه دادسـرا      تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی  شده است، دادگاه می

  .ارسال نماید
در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده اسـت، رسـیدگی غیـابی صـورت      -624ماده 

  .گیرد نمی
هاي نیروهاي مسـلح در اثـر تیرانـدازي یـا غیـر آن، شـخص یـا        چنانچه در اجراي مأموریت -625ماده 

اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مـأموران قـرار منـع    
بدون تقدیم دادخواست، پرونـده جهـت تعیـین تکلیـف      متضررتعقیب صادرشود، بنا به تقاضاي اولیاي دم یا 

دادگـاه نماینـده   . شـود  ارسـال مـی   یه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی پرداخت د خصوصدر
عدم حضور نماینده مـانع رسـیدگی و صـدور    . نماید یگان مربوط را براي شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می

  .رأي نیست
بـودن آن را  که دادگاه، علنـی   زمان جنگ غیر علنی است مگر آن  رسیدگی در دادگاه نظامی -626ماده 

  .ضروري تشخیص دهد
زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعالم  دادگاه نظامی  -627ماده 

ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شـرف و وجـدان و توجـه بـه محتویـات پرونـده و ادلـه        
ر اولین فرصت و حداکثر ظرف سـه روز مبـادرت بـه انشـاء     موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان د

 .کند رأي می

در  قضـایی یس سازمان یر اما.هاي نظامی ممنوع استدادگاه يانتشار اطالعات مربوط به آرا -628ماده 
هـاي نظـامی را   قطعـی دادگـاه   يتواند اطالعات مربوط به آرا مصلحت، می يموارد ضروري و در صورت اقتضا

  .قرار دهد قضاییه و سازمان قضاییرسانی قوه  در اختیار پایگاه اطالعجهت انتشار 
 جهت پیشگیري از جـرم  ،در مواردي که به تشخیص دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی  -تبصره

هـا  ضروري باشد، به میزان الزم اطالعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیـار یگـان   آموزش
  . گیردقرار می

  تجدیدنظر و اعاده دادرسی -فصل هفتم
شود حسـب مـورد در دادگـاه    هاي نظامی جز در مواردي که قطعی محسوب میدادگاه يآرا -629ماده 

  .تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است
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 يخـواهی هماننـد آرا   قابلیت تجدیدنظر یا فرجامهاي نظامی از حیث قطعیت یا دادگاه يآرا -630ماده 
  .که در این بخش ترتیب دیگري مقرر شده باشد هاي کیفري است، مگر آنسایر دادگاه

زمـان جنـگ، ظـرف هفتـاد و دو      هـاي نظـامی   خواهی دادگاه قابل تجدیدنظر یا فرجام يآرا -631ماده 
است و دادگاه تجدیـدنظر یـا دیـوان عـالی کشـور بایـد       خواهی  ابالغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام زمانساعت از 

کـه صـدور رأي    حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأي مقتضی را صادر نماید، مگر آن
طـور   صورت باید علت تأخیر به در مدت مزبور به دالیل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این

  .ودمستدل در پرونده قید ش
 ریـیس بر اشخاصی که مطابق مقررات مربوط، حق درخواست اعـاده دادرسـی دارنـد،     عالوه -632ماده 

  . را دارد هاي نظامی احکام قطعی دادگاه  نسبت به نیز حق درخواست اعاده دادرسی قضاییسازمان 
علیـه   محکـوم  که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خـدمتی   درصورتی -633ماده 

مطابق ضـوابط، حسـب مـورد     ، دادستان نظامیقابل اجرا نباشد  ،مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته،
صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجـام جهـت تعیـین مجـازات      در این. حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد

  .کند دیگر اقدام می
  

  اجراي احکام -فصل هشتم 
بـه عهـده    مطابق مقـررات قـانون آیـین دادرسـی کیفـري      هاي نظامیاحکام دادگاه اجراي -634ماده 

هـا،  در موارد احاله و عـدم صـالحیت، اجـراي احکـام دادگـاه     . دادسراي نظامی صادرکننده کیفرخواست است
  .الیه و مرجع صالح به رسیدگی است  ترتیب برعهده دادسراي مرجع محالٌ به

اي از رأي را به یگـان   ها، قاضی اجراي احکام مکلف است خالصهدادگاه يپس از قطعیت آرا -635ماده 
  .مربوط ابالغ نماید

  .است االجرا دادسرا نیز توسط بازپرس الزم ییمفاد این ماده در مورد قرارهاي نها -تبصره
بینـی شـده در قـانون، در مـورد محکومیـت بـه مجازاتهـاي زیـر، ایـام           عالوه بر موارد پیش -636ماده 

  :شودبازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می
  ؛هر روز بازداشت قبلی يسه روز از مدت اضافه خدمت به ازاکسر  -الف
  ؛هر روز بازداشت قبلی يمدت انفصال موقت از خدمت به ازا کسر چهار روز از -ب
  .هر روز بازداشت قبلی ياز مدت محرومیت از ترفیع به ازا کسر پنج روز -پ
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محکومیت به کسر حقوق، احتسـاب ایـام بازداشـت قبلـی، برابـر مقـررات مربـوط بـه          در مورد -تبصره
  .محکومیت به جزاي نقدي است

الکفاله  وجه التزام، وجه أخذهاي نظامی در مورد دادگاه ياالجرا الزم ياجراي دستورها و آرا -637ماده 
یا وثیقه و نیز جزاي نقدي، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیـل  

  .برعهده قاضی اجراي احکام است قضاییتوقیف یا فروش اموال، در سازمان 
  

  ي نظامی هاگاهتها و بازداشزندان –فصل نهم 
هـا  ی سازمان زندانیبا رعایت مقررات اجرا هاي نظامی دادگاهمتهمان و محکومان دادسرا و  -638ماده 

اداره . شـوند  هـاي مسـتقل نگهـداري مـی    ي رسمی و زندان هاو اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه
هـا و اقـدامات تـأمینی و    سازمان زنـدان . برعهده دژبان نیروهاي مسلح است هاي نظامی و زندان  هابازداشتگاه

نگهـداري محکومـان و متهمـان در یـک     . نظارت دارد هاي نظامی و زندان  هاتربیتی کشور بر اداره بازداشتگاه
  .مکان ممنوع است

در هر اسـتان یـا شهرسـتان بـا تشـخیص سـتاد کـل         هاي نظامیها و زنداناداره بازداشتگاه -639ماده 
  .هاي نیروهاي مسلح استنیروهاي مسلح برعهده یکی از دژبان

و موافقـت دادسـتان    قضـایی در صورت تقاضاي متهمان و محکومان نظـامی سـایر مراجـع     -640ماده 
و  این افراد مدت بازداشـت یـا محکومیـت حـبس خـود را در بازداشـتگاهها        استان،  مربوط و دادستان نظامی

  .نمایندسپري می زندانهاي نظامی 
و محکومان نظامی که محکومیت آنـان منجـر    می هاي نظاو دادگاهدادسرا   محکومان غیرنظامی -تبصره

  .شوندمعرفی می شود، با رعایت مقررات فوق جهت  تحمل محکومیت حبس به زندانهاي عمومی  به اخراج می
احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنهـا   هاي نظامی و زندان  هاتا زمانی که بازداشتگاه -641ماده 

نباشد، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلـف اسـت    متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی 
  .افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداري نماید

ـ نامـه اجرا  آیـین  براساس هاي موضوع این فصلو زندان  هاشیوه اداره بازداشتگاه -642ماده  ی سـازمان  ی
ها و زندانهاي مزبـور و  نحوه نظارت این سازمان بر بازداشتگاه. ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور استزندان

اي است کـه توسـط سـتاد     نامه، برابر آیین هاو زندان  هاسایر مقررات اختصاصی مربوط به اداره این بازداشتگاه
و بـه  هـا و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی تهیـه      همکاري سازمان قضایی و سازمان زنـدان  کل نیروهاي مسلح با

  .رسد رییس قوه قضاییه میتصویب 
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خـود نظـارت کامـل     قضـایی حوزه  هاي نظامیها و زندانبر امور بازداشتگاه دادستان نظامی  -643ماده 
  .ی و تربیتی کشور نیستتأمینها و اقدامات اجراي این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان .دارد

نیروهـاي   اي براي تشریفات دادرسی جرایم اطفـال و نوجوانـان و    که مقررات ویژه در مواردي -644ماده 
 .مقرر نگردیده، تشریفات دادرسی تابع مقررات عمومی این قانون است  مسلح

  
  دادرسی الکترونیکی -هفتمبخش 

ریـزي میـان مـدت و بلنـد مـدت و       سیاستگذاري و تدوین راهبردهاي ملی، برنامهبه منظور  -645ماده 
شـوراي  «کی و نظارت بر حسن اجراي آنهـا،  دادرسی الکترونی هاي الزم براي توسعه و ارتقاي امهن تدوین آیین

یه و شود به ریاست رییس قوه قضـای  که در این فصل به اختصار شورا نامیده می» راهبري دادرسی الکترونیکی
  : شود عضویت اعضاي زیر تشکیل می

 ؛)دبیر شورا(رییس مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاییه  -الف

  معاون حقوقی قوه قضاییه؛ -ب
 رییس دیوان عالی کشور؛  -پ

 داستان کل کشور؛  -ت

 رییس دیوان عدالت اداري؛  -ث

 رییس سازمان قضایی نیروهاي مسلح؛  -ج

 ی و تربیتی کشور؛تأمینرییس سازمان زندانها و اقدامات  -چ

 رییس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور؛ -ح

 رییس سازمان بازرسی کل کشور؛  -خ

 رییس سازمان پزشکی قانونی کشور؛ -د

 معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه؛ -ذ

 معاون راهبردي قوه قضاییه؛ -ر

 حفاظت و اطالعات قوه قضاییه؛ مسؤول  -ز

 وزیر دادگستري؛  -ژ

  وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات؛  -س
 فرمانده نیروي انتظامی کشور؛ -ش
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یک نفر نماینده مجلس به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شـوراي اسـالمی بـه عنـوان      -ص
 عضو ناظر؛ 

 .سه نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه -ض

حاضرین و پس از تصویب  کثریت آرايیابد و مصوبات آن با ا را با اکثریت اعضا رسمیت میشو -1تبصره 
 .رییس قوه قضاییه قابل اجراست و نافی اختیارات رییس قوه قضاییه نیست

تواند حسب مـورد از مسـؤوالن مـرتبط و کارشناسـان بـراي حضـور در جلسـه         دبیر شورا می -2تبصره 
  .دعوت به عمل آورد

 .شودمیدبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاییه تشکیل  –3تبصره 

ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمـد   به منظور ساماندهی پرونده -646ماده 
به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطالعـات دقیـق و تفصـیلی در خصـوص     

در مرکـز  » هاي قوه قضـاییه  مرکز ملی داده«رایم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطالعات قضایی، ج
  . شود اندازي می آمار و فناوري اطالعات قوه قضاییه راه

اي  نامـه  صالح قضایی به اطالعات این مرکز به موجب آیـین  نحوه و میزان دسترسی مراجع ذي -1تبصره
  . رسدکه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می است

کـه ظـرف سـه مـاه از تـاریخ       است اي نامه اسناد، مدارك و اطالعات این مرکز به موجب آیین -2تبصره
هـا و   علمی، پژوهشکده رسد، در اختیار مراکز تصویب این قانون به تصویب شورا و تأیید رییس قوه قضاییه می

استفاده از اسناد، مدارك و اطالعات مزبور نباید موجـب هتـک حرمـت و حیثیـت     . گیرد پژوهشگران قرار می
 انتشار اطالعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، کد پستی و. اشخاص شود

  .ر تجویز کند، ممنوع استالذکنامه فوقکد ملی وي جز در مواردي که آیین
هاي تابعه قوه قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداري، سازمان بازرسـی کـل کشـور،     کلیه دستگاه -647ماده 

ی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان پزشکی قـانونی،  تأمینسازمان زندانها و اقدامات 
ربـط در عفـو و بخشـودگی و سـجل کیفـري، و روزنامـه رسـمی         سازمان قضایی نیروهاي مسلح و مراجع ذي

هـاي قـوه قضـاییه قـرار دهنـد و آنهـا را        جمهوري اسالمی، موظفند کلیه اطالعات خود را در مرکز ملی داده
  . نگه دارندروزآمد 

هـاي قـوه قضـاییه بـه موجـب       ي در مرکز ملی دادهنحوه دسترسی به اطالعات محرمانه و سرّ -1تبصره 
  .رسد که به تصویب رییس قوه قضاییه می استاي  نامه آیین
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ربـط موظفنـد   هـاي ذي هـا و کمیسـیون  ا، هیـأت همراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه -2تبصره 
امور قضایی خود را در مرکز ملی داده هاي قوه قضاییه قـرار دهنـد و آنهـا را روزآمـد نگـه      اطالعات مرتبط با 

  .دارند
قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محـاکم، ضـابطان و    -648ماده 

ت آنهـا نیـاز   بـه اطالعـا   جریـان دادرسـی  ي تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در ها دستگاه
انـدازي   را با به کارگیري تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضاي الکترونیکـی راه » شبکه ملی عدالت«است، 

  . کند
 يالزم بـرا  ي الکترونیکـی ها موظفند سامانه یدولت ریغنهادهاي عمومی و  یدولت يها دستگاه -1تبصره 

عدالت  یشبکه مل قیاز طربا دستور مقام قضایی صالح را  مراجع قضایی ازیارتباطات مورد ن ایاطالعات  تأمین
قانون مجازات اسالمی بخش تعزیـرات مصـوب   ) 576(مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده  .فراهم آورند

  .است 1375
بخش خصوصی موظف است اطالعات فوق را با دستور مقـام قضـایی صـالح از طریـق شـبکه       -2تبصره 

اي  نامـه  حدود اختیارات و صالحیت مقام قضایی به موجـب آیـین  . ملی عدالت در اختیار قوه قضاییه قرار دهد
  .رسد قوه قضاییه می ییسکه به تصویب ر است

 هـا نارائه کند و آ» درگاه ملی قوه قضاییه«را از طریق  زیر اطالعاتقوه قضاییه موظف است  -649ماده 
  . را روزآمد نگه دارد

ی قـوه قضـاییه بـه همـراه     ها و ساختار کالن مدیریتی و اجرای ها، خط مشیاهداف، وظایف، سیاست -الف
  معرفی مسئوالن و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان؛ 

ي هـا  دسـتگاه ، هـا  استاني ها يدادگسترها و  نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنماي تمامی معاونت -ب
  ي وکالي دادگستري و کارشناسان رسمی دادگستري؛ ها کانونتابعه قوه قضاییه، وزارت دادگستري، 

هیـأت عمـومی    یأت عمومی دیـوان عـالی کشـور و آراي   وحدت رویه ه ، آراياالجراکلیه قوانین الزم -پ
  قوه قضاییه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه؛  رییسهاي  دیوان عدالت اداري، بخشنامه

نظران و متخصصان بـا حفـظ    صادره از سوي محاکم به صورت برخط براي تحلیل و نقد صاحب يآرا -ت
  ؛حریم خصوصی اشخاص

هـاي همکـاري    سایر کشورها بر پایه اسـناد و معاهـده   صالح يذخدمات معاضدت قضایی به مقامات  -ث
  ی و اطالعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها؛ الملل نیبحقوقی 

  عمومی چگونگی اقامه دعوي براي شهروندان؛  درك قابلآموزش آسان و  -ج
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   .قضایی -اطالعات پژوهشی و علمی حقوقی -چ
ي تابعه قـوه  ها دستگاهاستان هاي سراسر کشور، و   قوه قضاییه موظف است براي دادگستري -650ماده 

را در آن ارائه کننـد و آنهـا را    زیراندازي کند و مراجع مزبور موظفند اطالعات  قضاییه، تارنماي اختصاصی راه
  : دارند نگهروزآمد 
مراتب قضایی، به همراه معرفی مسئوالن و ، به تفکیک تخصص و سلسله ها دادگاهنمودار تشکیالتی  -الف

  شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان؛ 
ي تابعـه قـوه قضـاییه و مراجـع انتظـامی در سـطح       ها دستگاه، سایر ها دادگاهنشانی و شماره تماس  -ب
  استان؛ 
  ربط؛  ي ذيها دستگاهپیوند به تارنماهاي سایر مراجع قضایی و  -پ
  اي امالك؛  براي محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهاي منطقهکلیه اطالعات مورد نیاز  -ت
  عمومی چگونگی اقامه دعوي براي شهروندان؛  درك قابلآموزش آسان و  -ث
  هاي الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شده؛  سمینارها یا نشست -ج
  . قضایی -اطالعات پژوهشی و علمی حقوقی -چ

و مقـررات موضـوعه اعـم از     نیقـوان  ریو سـا  یدادرس نییآ نیدر هر مورد که به موجب قوان -651ماده 
 ینشـان  ،ییابالغ اوراق قضااثر انگشت، امضا،  ،ياوراق رأ ه،ییسند، مدرك، نوشته، برگه اجرا ،يفریو ک یحقوق

 یتیامن هايازوکارس تیآن حسب مورد با رعا یکیالکترون يمحتوا ای یکیو مانند آن الزم باشد صورت الکترون
  . و معتبر است یکافهاي آن  مواد این قانون و تبصرهمذکور در 

 ،ییقضـا  کیـ و ارائـه خـدمات الکترون   يفـر یو ک یحقـوق ی دگیو رسـ  قیمراحل تحق هیدر کل -1 تبصره
آن  یبه محتوا و آثار قانون دنیاز اعتبار بخشالکترونیکی نحوه تبادل اطالعات  ایصرفاً به لحاظ شکل  توان ینم

 نیاطالعات و ارتباطات بامن جهت تبادل را  الزم یتیامنهاي  سامانهموظف است  هییقضا وهق. نمود يخوددار
وابسته به  يها و سازمان ییضابطان و مراجع قضا ،ییقضا کیاصحاب دعوا، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترون

  . دینما جادیا هییقوه قضا
 يدر فضاموضوع این قانون  مراجعان  ییامور قضا يریگیجهت طرح و پ تواند یم هییقوه قضا -2 تبصره

 جـاد یدفـاتر، نسـبت بـه ا    تیـ فعال یو جهت هماهنگ ییقضا کیدفاتر خدمات الکترون جادینسبت به ا يمجاز
ـ اقـدام نما  یبخـش خصوصـ   تیبا استفاده از ظرف ،ییقضا کیکانون دفاتر خدمات الکترون دفـاتر خـدمات   . دی

 یـی اجرا نامـه  نیـی آ .از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شـوند  توانند یمالکترونیک قضایی 
  .رسدمی هییقوه قضا رییس بیو به تصو هیماده ظرف سه ماه توسط شورا ته نیا
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مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه  -3 تبصره
قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است بـراي شـهروندان و   

  . اد کنندمتقاضیان امکانات الزم براي دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایج
به منظـور حفـظ صـحت و تمامیـت، اعتبـار و انکارناپـذیري اطالعـات مبادلـه شـده میـان            -652ماده 

شهروندان و محاکم قضایی، قوه قضاییه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن براي امضاي الکترونیکی، احراز 
  . هویت و احراز اصالت را فراهم آورد

قوه قضاییه موظف است مرکز صدور گواهی ریشـه بـراي امضـاي الکترونیکـی را جهـت ایجـاد        -تبصره
  .اندازي نمایدارتباطات و مبادله اطالعات امن راه

مرکز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاییه موظف اسـت بـه منظـور اجـرا و توسـعه خـدمات        -653ماده 
ي مربـوط بـه دادرسـی و اجـراي حکـم، توسـط       هـا  خـت پرداهاي دادرسی و سایر  پرداخت الکترونیکی هزینه

  .آورد شهروندان اقدام و راهنمایی الزم را به عمل
هزینـه  در مرحلـه بـدوي   برداري از دادرسـی الکترونیکـی،    در راستاي ترغیب شهروندان به بهره -تبصره

  .ون ریال کمتر خواهد بودیو حداکثر تا سقف ده میل%) 5(درصد  پنجدادرسی آنان 
قوه قضاییه موظف است تمهیدات فنی و قانونی الزم را براي حفظ حریم خصوصـی افـراد و    -654ماده 

  . هاي شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این فصل فراهم آورد امنیت داده تأمین
هاي ارتباطات الکترونیکی بـه منظـور،    هاي ویدئو کنفرانس و سایر سامانه کارگیري سامانهبه -655ماده 

شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی  در صورتی مجاز است که احـراز هویـت،    أخذتحقیق از اصحاب دعوي، 
  .اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد

هاي موضوع این فصل را در اختیار دارنـد، موجبـات نقـض حـریم      چنانچه اشخاصی که داده -656ماده 
خصوصی افراد یا محرمانگی اطالعات را فراهم آورند یا به طور غیر مجاز آنها را افشـاء کـرده یـا در دسـترس     

میلیـون   اشخاص فاقد صالحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزاي نقـدي از بیسـت تـا دویسـت    
  .ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد

اي و مخابراتی و اطالعات  هاي رایانه حفظ امنیت مراکز، سامانه مسؤولچنانچه اشخاصی که  -657ماده 
هاي مذکور در اختیار آنـان قـرار گرفتـه اسـت بـر اثـر       )سیستم(ها یا سامانه  موضوع این فصل هستند یا داده

اي  تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانـه  تیرعای یا عدم مهارت یا عدم مباالت یبی یا اطیاحت یب
اي و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سـال یـا    هاي رایانه ها و سامانه به وسیله یا علیه داده

  . ون ریال محکوم خواهند شدانفصال از خدمت تا پنج سال یا جزاي نقدي از ده تا صد میلی
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قوه قضاییه موظف است براي آموزش دادرسـی الکترونیکـی بـه قضـات، کارکنـان قضـایی،        -658ماده 
  .ي تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کندها دستگاه

یی این فصل، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و اجراهاي  نامه آیین -659ماده 
  .رسدمیقوه قضاییه  رییسبه تصویب 

  اي آیین دادرسی جرایم رایانه -هشتمبخش 
هاي ایران صالحیت رسیدگی به موارد بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه عالوه بر موارد پیش -660ماده 

  :زیر را دارند
هـاي   نحـو در سـامانه   اند که به هـر  هایی که براي ارتکاب جرم به کار رفته هاي مجرمانه یا داده داده -الف
اي و مخـــابراتی یـــا حاملهـــاي داده موجـــود در قلمـــرو حاکمیـــت زمینـــی، دریـــایی و هـــوایی   رایانـــه

  .ایران ذخیره شود اسالمی جمهوري
ارتکـاب  ) ir.(باالي کد کشـوري ایـران    مرتبه  داراي دامنه) هايوب سایت(جرم از طریق تارنماهاي  -ب

  .یابد
اي و مخـابراتی و   هـاي رایانـه   در خـارج از ایـران علیـه سـامانه     آنایـران یـا غیـر    هتبعـ جرم توسـط   -پ

هاي رسمی دولت یا هـر   گانه یا نهاد رهبري یا نمایندگی هاي مورد استفاده یا تحت کنترل قواي سه سایت وب
هـاي داراي دامنـه مرتبـه بـاالي کـد       سـایت  دهد یـا علیـه وب   ی ارائه میاي که خدمات عموم نهاد یا مؤسسه

  .کشوري ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد
 مرتکـب  دیده یا بزه اعم از اینکه سال، هجده از کمتر اشخاص از استفاده سوء متضمن اي جرایم رایانه -ت
  .و مرتکب در ایران یافت شود یا غیر ایرانی باشد ایرانی

 ولـی   شـود،  گـزارش  یـا  کشـف  محلی در هاي ایراناي درصالحیت دادگاه رایانه جرم چنانچه -661ماده
کـه   درصورتی. دادسراي محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد نباشد، معلوم آن وقوع محل

دادگـاه مربـوط    و کند دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می جرم مشخص نشود، محل وقوع
  .دکن نیز رأي مقتضی را صادر می

کیفـري   هايه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاهقضایی قوه -662ماده 
  .اختصاص دهد اي یک، کیفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را براي رسیدگی به جرایم رایانه

 رایانـه  امـور  بـه  الزم آشـنایی  کـه  قضاتی میان از مذکور هاي دادسراها و دادگاه قضاییمقامات  -تبصره
 .شوند می انتخاب دارند
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 از پـس  مـاه  شـش  تـا  حـداقل  را ترافیک هاي خدمات دسترسی موظفند داده دهندگان ارائه -663ماده 
  .نگهداري کنندماه پس از خاتمه اشتراك  اطالعات کاربران را حداقل تا شش و نمایند حفظ ایجاد

 و اي رایانـه  ارتباطـات  زنجیـره  در اي رایانـه  هاي سامانه که است اي داده ترافیک، هرگونه داده -1تبصره 
 اطالعـاتی  شـامل  ها داده این. باشد داشته وجود مقصد تا مبدأ از آنها ردیابی امکان تا کنند می تولید مخابراتی

  .شود می مربوطه خدمات نوع و ارتباط حجم و مدت زمان، تاریخ، مسیر، مبدأ، قبیل از
خـدمات،   نـوع  قبیـل  از دسترسـی  خـدمات  کـاربر  بـه  راجع اطالعات هرگونه کاربر، اطالعات - 2تبصره

، شـماره تلفـن و سـایر    IPپستی یـا   نشانی جغرافیایی یا امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، 
  .شود مشخصات فردي را شامل می

مـاه   خدمات میزبانی داخلی موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تـا شـش   دهندگان ارائه -664ماده 
را حداقل تا پـانزده   خاتمه اشتراك و محتواي ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده پس از

  .روز نگهداري کنند
 قضـایی  مقام باشد، الزم دادرسی یا تحقیق براي شده ذخیره اي رایانه هاي حفظ داده هرگاه -665ماده 

 در. کنـد  صـادر  دارنـد  کنتـرل  یـا  تصرف تحت نحوي به که اشخاصی براي را آنها از حفاظت دستور تواند می
 دسـتور  تواننـد  مـی  قضـایی  ضـابطان  هـا،  از بین رفـتن داده  یا تغییر یا دیدن آسیب خطر نظیر فوري، شرایط

هـر   چنانچـه . برسانند قضاییکنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطالع مقام  صادر را حفاظت
 حفاظـت  هـاي  یا سایر اشخاص از اجراي این دستور خودداري یا داده قضایییک از کارکنان دولت یا ضابطان 

 کننـد،  آگـاه  صادره دستور مفاد از را شود به آنها مربوط می مزبور هاي داده که اشخاصی یا کنند افشاء را شده
از نـود و   حـبس  بـه  اشخاص سایر و قضایی مقام دستور از امتناع مجازات به دولت کارکنان و قضایی ضابطان

  .شوند دو مجازات محکوم می ماه یا جزاي نقدي از پنج تا ده میلیون ریال یا هر یک روز تا شش
  .تاس مربوط مقررات رعایت مستلزم و نیست آنها افشاء یا ارائه منزله به ها حفظ داده -1تبصره 
 قضـایی  مقـام  دسـتور  بـا  لزوم صورت در و است ماه سه حداکثر ها داده از حفاظت زمان مدت -2 تبصره

  .تاس تمدید قابل
 و) 664( ،)663( مـواد  در مـذکور  شـده  حفاظـت  هاي داده ارائه دستور تواند می قضایی مقام -666 ماده

دسـتور   این اجراي از خودداري. گیرد قرار ضابطان اختیار در تا بدهد شده یاد اشخاص به را قانون این) 665(
 قـانون  ایـن ) 665( و همچنین عدم نگهداري وعدم مواظبت از این داده هـا موجـب مجـازات مقـرر در مـاده     

  .شود می
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تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه هاي رایانه اي و مخابراتی به موجب دسـتور قضـایی و در    -667ماده 
  .جرم وجود دارد ادله یا متهم شناسایی یا جرم کشف به قوي ظن که آید مواردي به عمل می

 یـا  قـانونی  متصـرفان  حضـور  در مخابراتی و اي رایانه هاي سامانه یا ها تفتیش و توقیف داده -668ماده 
 ایـن  غیـر  در. شـود  می انجام ها نحوي آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه به که اشخاصی

  .کند اشخاص مذکور را صادر می حضور بدون توقیف و تفتیش دستور دالیل ذکر با قاضی صورت،
محل یا خـارج از آن،  در  شامل اطالعاتی از جمله اجراي دستور دستور تفتیش و توقیف باید  -669ماده 

 و افزارهـا  سـخت  تعـداد  و نـوع  نظر، مورد هاي داده مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان
 که باشد توقیف و تفتیش انجام تقریبی زمان و شده حذف یا رمزنگاري هاي به داده دستیابی نحوه  افزارها، نرم
  .کند می کمک آن صحیح اجراي به

  :شود می ذیل اقدامات شامل مخابراتی و اي رایانه هاي سامانه یا ها داده تفتیش -670 ماده
  مخابراتی؛ یا اي رایانه هاي سامانه از بخشی یا تمام به دسترسی -الف
  حافظه؛ هايکارت یا فشرده هايلوح یا هادیسکت قبیل از داده حاملهاي به دسترسی -ب
  .شده رمزنگاري یا حذف هاي داده به دستیابی -پ

 هـایی روش بـه  جرم، ارتکاب در آنها نقش و اهمیت نوع، تناسب، رعایت با ها، توقیف داده در -671 ماده
 هـا  داده کردن دسترس غیرقابل ها، از داده بخشی یا تمام از تصویربرداري یا برداري کپی ها، داده چاپ قبیل از
  .دشو هاي داده عمل میگذرواژه یا رمزنگاري و ضبط حامل تغییر قبیل از روشهایی با

  :شوند می توقیف مخابراتی یا اي رایانه هاي در شرایط زیر سامانه -672ماده 
  باشد؛ داشته زیادي حجم یا نباشد دسترس در سهولت به شده ذخیره هاي داده -الف
  نباشد؛ پذیر امکان افزاري سخت سامانه بدون ها داده تحلیل و تجزیه و تفتیش -ب
  باشد؛ داده رضایت سامانه قانونی متصرف -پ
  نباشد؛ پذیر امکان فنی لحاظ به ها داده از برداري کپی -ت
  ؛شود  ها داده  آسیب باعث محل در تفتیش -ث
  .دهد  تشخیص قاضی که شرایطی سایر -ج

ارتکـاب   در آنهـا  نقـش  و اهمیـت  و نـوع  با متناسب مخابراتی یا اي رایانه هاي سامانه توقیف -673 ماده
سـامانه در  ) پلمـب (سـامانه، مهـر و مـوم     روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی بهجرم با 

  .گیرد محل استقرار و ضبط سامانه صورت می
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در  هاي مرتبط با جرم ارتکابی در حین اجراي دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده چنانچه -674ماده 
دارند ضـروري باشـد، ضـابطان بـا      که تحت کنترل یا تصرف متهم قراراي یا مخابراتی  هاي رایانه  سایر سامانه
هاي مـورد نظـر را     دهند و داده هاي دیگر گسترش می  سامانه دامنه تفتیش و توقیف را به قضاییدستور مقام 

  .کنند تفتیش یا توقیف می
لطمه جـانی یـا خسـارات    مخابراتی که موجب ایراد  یا اي رایانه هاي سامانه یا ها توقیف داده -675ماده 

  .در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است مالی شدید به اشخاص یا اخالل
 آنهـا  از هزینـه  پرداخـت  از پـس  دارد حـق  نفع ذي شود، می توقیف ها داده در جایی که اصل -676ماده 

 بـه  و نباشـد  حقیقـت  کشف ضرورت با منافی شده توقیف هاي که ارائه داده دریافت کند، مشروط به این کپی
  .مجرمانه نباشد ها داده و نسازد وارد اي لطمه تحقیقات روند

 موظف قاضی شود، می توقیف مخابراتی یا اي رایانه هاي سامانه یا ها در مواردي که اصل داده -677ماده 
جـرم   در آنهـا  نقـش  و نظـر  مورد افزارهاي نرم و افزارها سخت تعداد و نوع و ها داده میزان و نوع لحاظ با است

  .ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعیین تکلیف کند
اي  هاي رایانه سامانه ها و تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده می متضرر -678ماده 

. دسـتوردهنده تسـلیم نمایـد    قضاییده روز به مرجع  و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دالیل ظرف
  .قابل اعتراض است قرار صادرهشود و  نوبت رسیدگی می به درخواست یاد شده خارج از

مخـابراتی   یـا  اي رایانـه  هـاي  کنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه -679ماده 
  .این قانون است) 150(مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در ماده 

دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پسـت الکترونیکـی یـا پیامـک در      -تبصره
  .حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است

شـده،   آوري منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري ادلـه الکترونیکـی جمـع    به -680ماده 
  .این قانون نگهداري و مراقبت به عمل آید) 685(نامه موضوع ماده  آیینالزم است از آنها مطابق 

 نـدارد،  آگـاهی  دعـوي  از کـه  ثالثی شخص یا دعوي طرف توسط اي رایانه هاي داده چنانچه -681ماده 

مخابراتی مربوط به نحوي درست عمل کنـد کـه    یا اي و سامانه رایانه ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود
  .است استناد قابل نشود، وارد خدشه ها انکارناپذیري داده صحت و تمامیت، اعتبار وبه 

 ادلـه  کـه  جرایمـی  سـایر  شـامل  اي عالوه بر جرایم رایانه مقررات مندرج در این فصل، کلیه -682 ماده
  .شود نیز می گیرند می قرار استناد مورد آنها در الکترونیکی



  ١٣٣

 موظف دادگستري وزارت اي، رایانه جرایم زمینه در المللی هاي بینهمکاري به منظور ارتقاء -683ماده 
با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اقدامات الزم را در زمینه تـدوین لـوایح و پیگیـري امـور      است

 دوجانبـه  معاضدت و همکاري به راجع معاهدات و اي منطقه و المللی مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین
  .انجام دهد قضایی چندجانبه یا

 خاصی از جهت آیـین  اي مقررات در مواردي که در این فصل براي رسیدگی به جرایم رایانه -684ماده 
  .شود کیفري اقدام می بینی نشده است طبق مقررات سایر فصلهاي قانون آیین دادرسی پیش دادرسی

اي اسـت  نامـه الکترونیکی به موجب آیین آوري و استنادپذیري ادله شرایط و چگونگی جمع -685ماده 
شدن این قانون توسط وزیر دادگسـتري بـا همکـاري وزیـر ارتباطـات و       االجرا ماه از تاریخ الزم که ظرف شش

 .رسد ه به تصویب هیأت وزیران میقضاییقوه  رییسشود و پس از تأیید  فناوري اطالعات تهیه می

  
  آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی -نهمبخش 

هرگاه دلیل کافی براي توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، عـالوه بـر احضـار     -686ماده 
شـود  شخص حقیقی که اتهام متوجه اوست، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار مـی 

نماینـده مـانع رسـیدگی    عدم معرفی وکیل یا . تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید
  .نیست

توانـد نماینـدگی آن را   اتهام به شخص حقوقی شده است، نمیفردي که رفتار وي موجب توجه  -تبصره
  .عهده دار شود

حضـور  . شـود هام وفق مقررات براي وي تبیین مـی پس از حضور نماینده شخص حقوقی، ات -687ماده 
فاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا د

  .شوداز الزامات و محدودیت هاي مقرر در قانون براي متهم، در مورد وي اعمال نمی
در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجـه اتهـام بـه شـخص حقـوقی و در صـورت اقتضـاء         -688ماده 

قرارها ظرف ده روز پس از ابالغ، قابـل اعتـراض در    این. ی زیر امکان پذیر استتأمینمنحصراً صدور قرارهاي 
  .دادگاه صالح است

  .کندینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم میهاي شغلی که زمقرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت -الف
قرار منع تغییر ارادي در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحالل، ادغام و تبدیل که باعـث دگرگـونی    -ب

تخلف از این ممنوعیت عالوه بر بطالن عملیات حقـوقی، موجـب   . دادن شخصیت حقوقی آن شودیا از دست 
  .است براي مرتکب  هاي درجه هفت یا هشتیک یا دو نوع از مجازات



  ١٣٤

خواسته طبق مقررات ایـن قـانون    تأمیندر صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار  -689ماده 
  .بالمانع است

فی تعقیب یا موقوفی اجرا انحالل غیر ارادي شخص حقوقی حسب مورد قرار موقودر صورت  -690ماده 
در مورد دیه و خسارت . مقررات مربوط به قرار موقوفی همان است که در این قانون مقرر است. شودصادر می

  .شودمیناشی از جرم وفق مقررات اقدام 
ت اجراي احکـام مقـرر در ایـن قـانون     اجراي احکام مربوط به اشخاص حقوقی مطابق مقررا -691ماده 

  .است
ولیت ؤدر صورتی که شخص حقوقی داراي شعب یا واحدهاي زیرمجموعه متعدد باشـد، مسـ   -692ماده 

در صـورتی کـه شـعبه یـا واحـد      . کیفري تنها متوجه شعبه یا واحدي است کـه جـرم منتسـب بـه آن اسـت     
ولیت کیفـري متوجـه مرکزیـت    ؤکند، مسـ زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام 

  .باشداصلی شخص حقوقی نیز می
شود و اتیـان  اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی -693ماده 

  .سوگند نیز متوجه او نیست
سایر مقررات آیین دادرسی کیفري در مورد اشخاص حقـوقی مطـابق مقـررات ایـن قـانون       -694ماده 

 .تاس
 هزینه دادرسی - بخش دهم

مدعی خصوصی . شاکی باید هزینه شکایت کیفري را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند -695ماده 

کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی  و زیان می هم که به تبع امر کیفري مطالبه ضرر

هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع  چنانچه شاکی توانایی پرداخت. بپردازد

شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را  کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می رسیدگی می

ست، به طور موقت تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی براي همان موضوعی که مورد ادعا انداشته باشد، دادگاه می

توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوي مدعی خصوصی به تأخیر  رسیدگی به امر کیفري را نمی. معاف نماید

 .انداخت
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پس از صدور حکم و هنگام اجراي آن، قاضی اجراي احکام کیفري مکلف است هزینه دادرسی را از  -تبصره

به استیفاء کند، مگر آنکه محل محکومبه از مستثنیات دین بوده و یا به ممحکومله یزانی نباشد که موجب خروج محکوم

  .از اعسار گردد

الزحمه کارشناسان، مترجمان و  شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق -696ماده 

هاي مذکور از  پردازند و هزینه نمیشوند، وجهی احضار می قضاییپزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام 

شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی  ه پرداخت میقضاییاعتبارات مربوط به قوه 

در صورتی که . هاي مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کندباید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه
ه قضاییاخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه شاکی ملزم به پرد

رسد تا به دستور وي و از طریق اجراي احکام مدنی، با توقیف و فروش شود و مراتب به اطالع دادستان می پرداخت می

. داري کل واریز شود و به حساب مربوط در خزانه خذأاموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت شده 

  . شود نمی أخذاي  در هر صورت از متهم هیچ هزینه

هاي فوق نباشد، هزینه از  ، شاکی قادر به پرداخت هزینهقضاییدر صورتی که به تشخیص مقام  - 1تبصره 

  .شود ه پرداخت میقضاییاعتبارات قوه 

، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام قضایی در موارد فوري به دستور مقام - 2تبصره 

  .شود می

شدن  االجراماه از تاریخ الزم اي است که ظرف شش میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه - 3تبصره 

  .رسد ه میقضاییقوه  رییسشود و به تصویب  این قانون توسط وزیر دادگستري تهیه می

  .هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است -697ماده 
هـایی را کـه در جریـان تحقیقـات و      دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمـامی هزینـه   -698ماده 

  .محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند
هـاي پرداخـت شـده     تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه شاکی یا مدعی خصوصی می -699ماده 

حق شناختن وي، مکلـف اسـت هنگـام    دادگاه پس از ذي. علیه طبق مقررات مطالبه کنددادرسی را از مدعی
 .هاي مزبور ملزم کند علیه را به پرداخت هزینهصدور حکم، مدعی

  .رسی به عهده او استهاي داد در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه -700ماده 
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هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فـوت کنـد،    -701ماده 
 .شود هزینه مذکور از ماترك وي وصول می

  
 سایر مقررات -بخش یازدهم

موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصیص شعبه یـا   قضاییتمام مراجع  -702ماده 
  .براي رسیدگی تخصصی اقدام کنند قضاییشعبی از مراجع 

اعم از حقوقی و کیفـري موضـوع ایـن مـاده بـه       قضاییشیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع  -تبصره
شدن این قانون توسط وزیر دادگسـتري تهیـه    االجرااي است که ظرف شش ماه از تاریخ الزمنامهموجب آیین

  .رسده به تصویب هیأت وزیران میقضاییقوه  رییسشود و پس از تأیید می
، )347(، )215(، مـواد  )147(، تبصره مـاده  )145(در اجراي تکالیف مقرر در تبصره ماده  -703ماده 

رات این قانون، انجام تحقیقات و یـا هـر   موجب مقرکه بهاین قانون و در تمام مواردي) 648(و ) 645(، )348(
اقدام دیگري، مستلزم پرداخت هزینه از سوي دولت است، اعتبار آن هر سـال در ردیـف مسـتقلی در بودجـه     

  . شودبینی و منظور میکل کشور پیش
ـ     شدن ایـن   االجرا از تاریخ الزم -704ماده   آیـین دادرسـی   (ی قـانون، قـوانین مـوقتی محاکمـات جزای

قـانون راجـع بـه محاکمـه و مجـازات مـأموران بـه خـدمات عمـومی مصـوب            ،30/5/1291مصوب ) کیفري
، الیحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنـان دولـت و طـرز تعقیـب مـأموران دولتـی در محـل        6/2/1315

ماده واحـده قـانون راجـع بـه تجـویز دادرسـی غیـابی در امـور جنـایی مصـوب           ،19/2/1334خدمت مصوب 
اي از قـوانین  از قانون اصـالح پـاره  ) 25(و ) 24(، )23(، )22(، )21(، )18(، )17(، )15(، )6(وادم ،2/3/1339

شـوراي   10/7/1358هـاي عمـومی مصـوب    ، الیحه قـانونی تشـکیل دادگـاه   25/3/1356دادگستري مصوب 
ط بـه اخـالل   الیحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربـو  انقالب،

قـانون   ،شـوراي انقـالب  21/4/1359مصـوب   شـوند کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر مـی 
هاي سـیار مصـوب   قانون تشکیل دادگاه، 22/2/1364دادرسی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران مصوب 

  ،20/4/1368کشـور مصـوب   و شـعب دیـوان عـالی    ) یک و دو(هاي کیفري قانون تشکیل دادگاه ،1/6/1366
و ) 26(و ) 22(، )17(، )16(، )9(، )8(، )7(، )1(مـواد  ،16/5/1372هـا مصـوب   قانون تجدیدنظر آراي دادگـاه 

) 14(از مـاده  ) 2(و ) 1(هـاي  و تبصره) ج(، بند )5، 3(در رابطه با امور کیفري و مواد ) 28(از ماده ) 1(تبصره
 ،15/4/1373هاي عمـومی و انقـالب مصـوب    از قانون تشکیل دادگاه) 20(از ماده ) 6(تا ) 1(و تبصره ) 18(و 

مجمـع تشـخیص    6/5/1373هـاي نظـامی کشـور مصـوب     قانون تعیین حدود صالحیت دادسـراها و دادگـاه  
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هـاي نظـامی کشـور    تعیین حدود صالحیت دادسـراها و دادگـاه   قانون«) 3(مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده 
قانون اصالح قانون مبـارزه  ) 32(ماده  ، مجمع تشخیص مصلحت نظام2/6/1374مصوب » 6/5/1373مصوب 

از قـانون  ) 1(مـاده   مجمع تشخیص مصـلحت نظـام،   17/8/1376با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 
در (هـاي عمـومی و انقـالب    دادرسی دادگاه، قانون آیین10/8/1377هاي مالی مصوب نحوه اجراي محکومیت

قانون اصالح قانون بیمه اجبـاري مسـؤولیت مـدنی دارنـدگان     ) 21(ماده  ، 28/6/1378مصوب ) امور کیفري
قـانون  ) 18(قـانون تفسـیر مـاده     ، 31/2/1387وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالـث مصـوب   

سایر  و و اصالحات و الحاقات بعدي آنها 10/9/1387هاي عمومی و انقالب مصوباصالح قانون تشکیل دادگاه
   .ملغی است ارد مغایر،وم قوانین در

  
  .شودمیاالجرا الزم روزنامه رسمی انتشار دراین قانون شش ماه پس از  -705ماده  
 
  
  
 


