
است. قانون آیین دادرسی کیفری در یک جمله شیوه و  2931آخرین اصالحیه قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به سال 

تشریفات طرح دعوا و رسیدگی و صدور رای است. برای رسیدگی به هر شکایتی باید قوانین آیین دادرسی کیفری اعمال گردد. 

ت مقدماتی علی االصول در دادسرا انجام می گیرد اما تحقیقات مقدماتی برای مثال طبق قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقا

 .جرائم منافی عفت باید در دادگاه انجام شود

اگر قانون جزا میزان و نوع مجازات را تعیین کرده است؛ قانون آیین دادرسی کیفری نحوه ی محاکمه و رسیدگی و صدور رای 

 .را تعیین می کند

 .فری روند رسیدگی به یک جرم را بیان می کنددر واقع آیین دادرسی کی

 .بخش تدوین شده است که هر بخش نیز خود شامل چند فصل است 21ماده دارد که در  933قانون آیین دادرسی کیفری 

 کلیات –بخش اول 

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

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی،  -۱ماده 

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

 .شودجامعه وضع می قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و

دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در  -۲ماده 

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

 ترین مهلت ممکن، رسیدگی وقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهطرفی و استمراجع قضایی باید با بی -۳ماده 

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

 .کنند

حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با  اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به -۴ماده 

ای اعمال شود که به کرامت و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه

 .حیثیت اشخاص آسیب وارد کند

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

 .مند شوددر این قانون بهره

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

 .تضمین این حقوق فراهم شود

های مشروع و حفظ حقوق قانون احترام به آزادی»ی مقرر در در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروند -۷ماده 

از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی « 29۳9/ 2۱/1شهروندی مصوب 

زات اسالمی ( قانون مجا۱۷۵مداخله دارند، الزامی است. متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده )



شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر محکوم می 29۷۱/ 9/ 1های بازدارنده( مصوب )تعزیرات و مجازات

 .شده باشد

 خصوصی دعوای و عمومی دعوای –فصل دوم 

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

 :باشد

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

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

 :تواند موجب طرح دو دعوی شودارتکاب جرم می -۹ ماده

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

 دهدی بزه خصوصی حق قانون موجب به که کیفرهایی مطالبه یا و جرم از ناشی زیان و ضرر مطالبه برای خصوصی دعوای –ب 

 قصاص و قذف حد مانند است

گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می بزه -۱۰ماده 

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

دعوی و درخواست تعقیب متهم از تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه  -۱۱ماده 

 .جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است

 .شودتعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می -۱۲ماده 

 .است قانون موجب به گذشت قابل جرایم تعیین –تبصره 

 :شود، مگر در موارد زیرروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیتعقیب امر کیفری که طبق قانون ش -۱۳ماده 

 علیه محکوم یا متهم فوت –الف 

 گذشت قابل جرایم در خصوصی مدعی یا شاکی گذشت –ب 

 عفو شمول –پ 

 قانونی مجازات نسخ –ت 

 قانون در شده بینیپیش موارد در زمان مرور شمول –ث 

 ینی شده در قانونبپیش موارد در متهم توبه –ج 

 مختوم امر اعتبار –چ 

 .گردددرباره دیه مطابق قانون مجازات اسالمی عمل می -2تبصره 



هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود.  -1تبصره 

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

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

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

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

 .الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند های مادی و معنوی و منافع ممکنند جبران تمام ضرر و زیانتواشاکی می -۱۴ماده 

تواند زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می -2تبصره 

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

 .امثال آن حکم نماید

الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتالف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع منافع ممکن -1تبصره 

 .شودیالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمممکن

تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می -۱۵ماده 

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

 .ر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی استتسلیم دادگاه کند. مطالبه ضر

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر  -۱۶ماده 

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

تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری این صورت می

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

ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به  مطالبه

 .پرداخت مجدد آن نیست

دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود  -۱۷ماده 

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

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

هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی  -۱۸ماده 

 .االتباع استکند، الزممی

کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می -۱۹ماده 

 .علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کندو در صورت تعدد محکومٌ

 .ن اجرای حکم، مالک استزما قیمت شود، صادر مال قیمت پرداخت به حکم کهدرصورتی –تبصره 



سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی  -۲۰ماده 

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

 .ادرت به رسیدگی و صدور رأی نمایدآن دادگاه مطرح شده باشد، مب

هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صالحیت مرجع کیفری نیست، و در  -۲۱ماده 

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

 ماه از تاریخ ابالغ قرار اناطه بدون عذر نفع ظرف یکصورت، هرگاه ذی شود. در اینلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میمع

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

 .کندمی

که  شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیتوسط بازپرس صادر میقرار اناطه در مواردی که  -2تبصره 

 .آیدعمل می ( این قانون به1۷2دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختالف طبق ماده )

 .اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند -1تبصره 

 .شودشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیوقت بایگانی میصورت م مدتی که پرونده به -9تبصره 

 

 مقدماتی تحقیقات و جرم کشف –بخش دوم 

 آن صالحیت حدود و دادسرا –فصل اول 

به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای الزم در این مورد، اجرای  -۲۲ماده 

های آن حوزه، انونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاهاحکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف ق

 .شودهای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میدادسرای عمومی و انقالب و همچنین در معیت دادگاه

 .دشود و به تعداد الزم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری داردادسرا به ریاست دادستان تشکیل می -۲۳ماده 

البدل در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی -۲۴ماده 

 .دادگاه است

به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم  -۲۵ماده 

 .شودای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میایانهمربوط به امور پزشکی و دارویی، ر

انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم  -۲۶ماده 

 .انون به نحو دیگری مقرر نمایدکند مگر آنکه قعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می است، به



های آن استان و افرادی ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستاندادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان -۲۷ماده 

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

 .نمایدالزم را ارائه میتعلیمات 

 آنان تکالیف و دادگستری ضابطان –فصل دوم 

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و  -۲۸ماده 

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

 .کنندتصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می

 :ضابطان دادگستری عبارتند از -۲۹ماده 

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

 .باشند

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

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

اسالمی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به اه پاسداران انقالب سپ بسیج مقاومت نیروی مأموران و سپاه اطالعات

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

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

نند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه کمی

 .نیست

های الزم با گذراندن احراز عنوان ضابط دادگستری، عالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت -۳۰ماده 

یی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت های آموزشی زیر نظر مرجع قضادوره

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

های الزم و ایفاء وظایف های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتطور مستمر دوره دادستان مکلف است به -2تبصره 

 .برای ضابطان دادگستری برگزار نمایدقانونی 

 همکاری با و دادگستری وزیر توسط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماه سه ظرف ماده این اجرایی نامهآیین -1تبصره 

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

 .رسدتصویب رییس قوه قضاییه می

 293۱شهریور  92قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  9۵ماده  1آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط قضایی موضوع تبصرۀ 

 .رییس قوه قضائیه را اینجا بخوانید

ال و نوجوانان در نیروی انتظامی به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطف – ۳۱ماده 

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

 .شودتهیه می



ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر  -۳۲ماده 

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

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

 .است چهار درجه تا انتظامی

بار مورد ان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکدادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابط -۳۳ماده 

شود، قید و دستورهای الزم را صادر دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میبازرسی قرار می

 .کندمی

 شود. در موارد فوریمی دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر -۳۴ماده 

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

درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام 

 .قضایی برساند

به  کند، نسبتبطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین میضا -۳۵ماده 

 .انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند

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

 .ی دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنندبرا علت

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و  -۳۶ماده 

 .مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود

. شکایت شفاهی در صورت مجلس وقت قبول نمایندضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه -۳۷ماده 

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

شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می

 .ریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنندفو رسید تحویل دهند و به

ای موجود و مندی از خدمات مشاورهضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره -۳۸ماده 

 .های حقوقی آگاه سازندسایر معاضدت

رش خود به مراجع قضایی ذکر ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزا -۳۹ماده 

 .کنند

افشای اطالعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط  -۴۰ماده 

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



توانند أخذ تأمین را به آنان محول دارند و مقامات قضایی نیز نمیضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ن -۴۱ماده 

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

 .شودمی

دیده زن و با رعایت موازین آموزش بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان -۴۲ماده 

 .شرعی انجام شود

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطالعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست،  -۴۳ماده 

ل م را به عمآنان باید پیش از اطالع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات الز

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

 .کندقضایی مناسب را اتخاذ می

ضابطان دادگستری به محض اطالع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ  -۴۴ماده 

کنند و دادستان نیز پس از بررسی الزم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم ورهای الزم به دادستان اعالم میدست

کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت، ادوات، آثار، قضایی مناسب اتخاذ می

 دهند وآورند، تحقیقات الزم را انجام میفرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می عالئم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از

رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم بالفاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطالع دادستان می

کنند. ضابطان دادگستری در ا أخذ و در پرونده درج میحضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان ر

توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ( این قانون فقط در صورتی می۱9اجرای این ماده و ذیل ماده )

 .ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد

 :جرم در موارد زیر مشهود است -۴۵ماده 

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

 .را بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند

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

 .معرفی کنند مرتکب

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

 .گردد محرز متهم به یادشده

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

 از پس بالفاصله یا حال همان در ساکن، شخص و باشد وقوع حال در یا افتاده اتفاق افراد، سکنای محل یا منزل در جرم –ث 

 .کند درخواست خود سکنای محل یا منزل به را مأموران ورود جرم، وقوع

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

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



( این قانون به صورت مشهود واقع شود، در 9۵1چنانچه جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) -2تبصره 

تکب جرم و حفظ توانند اقدامات الزم را برای جلوگیری از فرار مرصورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می

 .صحنه جرم به عمل آورند

 .ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد -1تبصره 

ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطالع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام  -۴۶ماده 

تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات میشده را کافی نداند، 

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

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

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

 .نظر قرار دهند توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت

نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک  ج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحتهرگاه فردی خار -۴۷ماده 

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

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

تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می -۴۸ماده 

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

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

( این قانون 9۵1در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ) -تبصره

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

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

 نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت به محض آنکه متهم تحت -۴۹ماده 

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

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

نحو ثبت کند تا به همان نماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعالم میمی

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

ظر ن نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت

 .استمنافات نداشته باشد، ضروری 

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

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

صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطالع مقام قضایی  ستفاده کند. در ایننظر نباید از چنین حقی ا تحت

 .برسانند

 نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت بنا به درخواست شخص تحت -۵۱ماده 

 .شودآورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط مینظر معاینه به عمل می



هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت  -۵۲ماده 

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

نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت علت تحت  نظر، ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت -۵۳ماده 

بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قید 

بودن را در دفتر نظر  غاز و پایان تحتکنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ

 .خاصی ثبت و ضبط کنند

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

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

م اند به آنان تسلی ازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام دادهضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا ب -۵۴ماده 

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

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

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

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

 .موضوع خودداری کنند

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

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

 .کنندگزارش و وفق دستور وی عمل می

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

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

شود و ضابطان بازرسی را انجام لس قید میبرسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورتمج

 .دهندمی

گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای  ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره -۵۹ماده 

 .کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنندمقام قضایی ارسال می

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

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

 ازکننده و سؤاالت خارج ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤاالت تلقینی یا اغفالدر بازجویی -۶۰ماده 

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

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



ری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی تمام اقدامات ضابطان دادگست -۶۱ماده 

 .مقرر است

آوری ادله وقوع های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمعتحمیل هزینه -۶۲ماده 

دیده و خانواده او در برابر  ی وی، حمایت از بزهجرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیر

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

(، ۱۱(، )۱9(، )۱1(، )۱2(، )۱3(، )۱1(، )۱2(، )۱۵(، )93(، )9۳(، )9۷(، )9۱(، )9۱(، )9۵تخلف از مقررات مواد ) -۶۳ماده 

 .قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است ( این2۱2( و )۱3)

 دادستان اختیارات و وظایف –فصل سوم 

 :جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است -۶۴ماده 

 .خصوصی مدعی یا شاکی شکایت –الف 

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

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

 .متهم اقرار و اظهار –ت 

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

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

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

توان شروع به تعقیب رای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعالم کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعالم نمیو امارات دیگری ب

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

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

ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، 

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

در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری  -2تبصره 

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

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

 .اقدامات الزم را انجام می دهند

نهاد های مردمدیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمانضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه -1تبصره 

 .مربوطه، آگاه کنند

، ۱/21/2931دادرسی کیفری مصوب  ( قانون آیین99انند از حق مذکور در ماده )تونهاد در صورتی میهای مردمسازمان

نهاد در بار متوالی اعالم جرم یک سازمان مردمربط مجوز اخذ کنند و اگر سهصالح قانونی ذیاستفاده کنند که از مراجع ذی



شوند. ( قانون ذکرشده، محروم می99اده )طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در م محاکم صالحه به

 (293۱)اصالحی 

( قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان 29۱اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم ) -۱تبصره 

نموده و دالیل ( این قانون و تبصره های آن تنها اعالم جرم 2۵1های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده )

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

تواند مبنای شروع به هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیها و نامهگزارش -۶۷ماده 

امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی  تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه داللت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخالل در نظم و

 .کندباشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می 

 :تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر باید قید شودشاکی یا مدعی خصوصی می -۶۸ماده 

عیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، وض تحصیالت، میزان شغل، سن، پدر، نام خانوادگی، نام و نام –الف 

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

 جرم وقوع محل و تاریخ شکایت، موضوع –ب 

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

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

 امکان صورت در مظنون یا عنه مشتکی نشانی و مشخصات –ث 

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

 .راق مزبور مانع استماع شکایت نیستتنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از او

دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء  -۶۹ماده 

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

 .شود می صورتمجلس تصدیق

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

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

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

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

ا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز دیده، ولی و یآورد. این حکم در مواردی که بزه عمل می متهم به

 .جاری است

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

 .نماید شکایت طرح شخصاً تواندمی سفیه مالی، موارد غیر در



دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا یفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه در مواردی که تعقیب ک -۷۱ماده 

 کند. همچنین در موردعلیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی

ن از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوابزه 

صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به  کند. در اینجلب موافقت آنان تعقیب می

 .موافقت دادستان است

طلع شوند، مکلفند هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود م -۷۲ماده 

 .موضوع را فوری به دادستان اطالع دهند

 .شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات الزم را دارددادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می -۷۳ماده 

ت را اتواند جریان تحقیقتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمیدادستان می -۷۴ماده 

 .متوقف سازد

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

 .که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است

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

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

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

( این قانون، تا پیش از حضور و 9۵1)ب( ، )پ( و )ت( ماده )درصورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای )الف(،  -۷۷ماده 

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

 .آوردالزم را به عمل می

ل خارج است، دادستان مکلف است تمام اقدامات در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صالحیت دادگاه مح -۷۸ماده 

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

 .بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند

تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، شاکی میدر جرایم قابل گذشت،  -۷۹ماده 

قرار  سال از تاریخ صدوربار تا یکتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یککند. شاکی میدادستان قرار ترک تعقیب صادر می

 .ترک تعقیب درخواست کند

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

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

 بار از تعقیبزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یکموجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ الت

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

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

 .مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند، دادگاه تجدیدنظر است



در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته،  – ۸۱ماده 

رداخت آن در مدت مشخصی داده شود و دیده، ترتیب پ گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه

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

صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای  تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این

 :کنددستورهای زیر می برخی از

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

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

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

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

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

 .سال المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یکا عامی عمومی مؤسسات در معین ساعات یا ایام در کار دادن انجام –ج 

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

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

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

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

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

که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و باالتر  رتیدر صو -2تبصره 

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

آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان عمل میلغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به

کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میمحسوب نمی

 .به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند

 .ز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح استقرار تعلیق تعقیب، ظرف ده رو -1تبصره 

هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور  -9تبصره 

مان ز شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مروربالفاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می

 .شودمحسوب نمی

 .تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کندبازپرس می -۱تبصره 

 .تواند مقررات این ماده را اعمال کندشود، دادگاه میطور مستقیم در دادگاه مطرح می در مواردی که پرونده به -۱تبصره 

شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر،  قیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میقرار تعلیق تع -9تبصره 

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

تواند به درخواست در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می -۸۲ماده 

دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل فقت بزه متهم و موا

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



ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختالف یا شخص یا مؤسسه 

بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکسه ماه نیست. مهلت

او  د یا خسارتشود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کنگذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می

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

پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت 

کند. همچنین در انون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می( این ق۳2های ماده )تبصره

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

 .دهدتعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می

 .ب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نمایدتعقی تعلیق تواندمی بازپرس –تبصره 

رسد، مجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت -۸۳ماده 

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

 .طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است

( این قانون و ترتیب میانجیگری و ۳2المنفعه موضوع بند )ج( ماده )چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام -۸۴ماده 

ای است که ظرف نامه( این قانون به موجب آیین۳1شوند، موضوع ماده )شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می

شود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میسه ماه از تاریخ الزم

 .رسدوزیران می هیأت

 را اینجا بخوانید 293۱آبان  ۱آیین نامۀ میانجیگری در امور کیفری مصوب هیات دولت مصوب 

المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به  ه دیه باید از بیتدر مواردی ک -۸۵ماده 

 .شوددستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می

اما  حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود -2تبصره 

 .باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است

در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به  -1تبصره 

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

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

 .نیست

( این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود 9۵1در غیر جرایم موضوع ماده ) -۸۶ماده 

تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم رده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان مینداشته یا گذشت ک

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

کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دهد و به متهم تفهیم میکند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می

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

سه، رسیدگی و رأی صادر باید در صورت مجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جل

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



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

تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی ادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میپنج روز د

 .صادر نماید

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

صالح به پست و یا م، اقالم امنیتی مطابق فهرست اعالمی از سوی مراجع ذیمنفجره، اسلحه گرمیکروبی خطرناک و یا مواد 

شود و موضوع فوری به اطالع دادستان سایر آالت و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می 

ه دستور استرداد یا صالح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بالفاصلرسد. دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذیمی

 .کندارسال بسته پستی را صادر می

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

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

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

 بازپرس اختیارات و وظایف –فصل چهارم 

 آن حدود و بازپرس اختیارات –مبحث اول 

نانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چ -۸۹ماده 

 .دهدرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میکند، مراتب را فوری به اطالع دادستان میتحقیقات را شروع می

تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و  -۹۰ماده 

 .شودآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میئم و جمع عال

گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می -۹۱ماده 

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

 .شوندای محکوم میافشای اسرار شغلی و حرفه

( 9۵1تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ) -۹۲ماده 

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

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

کثر ظرف بیست و منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حدا

 .چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند

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

 طفق را بازپرس وظیفه قضایی، حوزه رئیس تعیین و دادستان تقاضای به دادگاه دادرس قانون، این( 9۵1) ماده موضوع جرایم

 .دهدمی انجام مذکور وضعیت بودن باقی زمان تا

طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که بازپرس باید در کمال بی -۹۳ماده 

 .به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد



 .تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست -۹۴ماده 

عمل آورد و در تحصیل و جمع  بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و عالئم جرم، اقدامات فوری را به -۹۵ماده 

 .آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند

ع ها و مراجانتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه –۹۶ماده 

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

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

ل ( این قانون که متواری بوده و دالی9۵1متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) -الف

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

 .شودنگاری آنان منتشر میآنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره

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

 .شوددیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می آنان برای آگاهی بزه

اده متهم در دیده، شاهد، مطلع، اعالم کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانو منظور حمایت از بزه بازپرس به -۹۷ماده 

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

 .دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند

تواند در عمل آورد، ولی می قوع جرم بهآوری ادله و منظور جمع بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات الزم را به -۹۸ماده 

( این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری 9۵1غیر جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )

ن بطااطالعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم الزم بداند، پس از دادن تعلیمات الزم به ضا

 .کندصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را الزم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می دادگستری ارجاع دهد که در این

 دادگستری ضابطان همکاری با تواند می بازپرس نیز قانون این( 9۵1) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای در –تبصره 

 .دهد انجام را الزم تحقیقات

گاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل هر -۹۹ماده 

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

 .دهدهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می د آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطالع میمی

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

 .رسدمی دیده بزه اطالع به مقتضی نحو به دادستان

اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، معرفی و ادله تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود راشاکی می -۱۰۰ماده 

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

 .خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد

ترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دس -2تبصره 

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



ذ تصمیم کند. تصمیم العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاقابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق

 .دادگاه قطعی است

بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه ارائه اسناد و مدارک طبقه -1تبصره 

 .و خارجی به شاکی ممنوع است امنیت داخلی

ا قانون ممنوع است امتناع کند، مگر در مقام شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع ی -9تبصره 

 احقاق حق خود در مراجع صالح

دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و  که دسترسی به اطالعات فردی بزه بازپرس مکلف است در مواردی -۱۰۱ماده 

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

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

 .شود دیده اعمال میرعایت مصالح بزه 

از هیچ فردی در این خصوص مجاز  انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش -۱۰۲ماده 

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

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

نافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به در جرائم م -2تبصره 

 .پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند

 .قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد -1تبصره 

باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد  دیده محجور در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزه -9تبصره 

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

از  رورتتواند از قوای انتظامی و در صورت ضهرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می -۱۰۳ماده 

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

 .شودمجازات مقرر قانونی محکوم می

تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را بازپرس نمی -۱۰۴ماده 

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

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

تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. شود. شاکی میاکی ابالغ میمواردی که پرونده شاکی دارد، به ش

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

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

 .کنداقدام می

کند و هرگاه در بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورت مجلس قید می  -۱۰۵ماده 

 .نمایدبه دادستان اعالم می هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را



هایی که بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده -۱۰۶ماده 

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

 .طور کتبی به دادستان اعالم کند ا بهمراتب ر

( این قانون موجب محکومیت انتظامی تا 2۵1( ماده )2( و تبصره )2۵۱(، )2۵1(، )3۱تخلف از این ماده و مواد ) -تبصره 

 .درجه چهار است

قابل قبول باشد،  تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادلهشاکی می -۱۰۷ماده 

 .کندبازپرس قرار تأمین خواسته صادر می

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

 .دهد قرار مدنظر را موضوع این

وده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین ب در صورتی -۱۰۸ماده 

 .کندهای متهم توقیف می ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی

شود. در مواردی که ابالغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب قرار تأمین خواسته به محض ابالغ، اجراء می -۱۰۹ماده 

ین رسد. قرار تأم شود. این موارد، فوراً به اطالع دادستان می شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابالغ میتضییع خواسته می

 .شودمدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء میخواسته مطابق مقررات اجرای احکام 

رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکاالت ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا  -۱۱۰ماده 

 .آیدقاضی اجرای احکام به عمل می

یف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توق -۱۱۱ماده 

 .کنداجرای احکام مدنی رسیدگی می 

در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست  –۱۱۲ماده 

 .شودهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر میضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست مت

در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت  -۱۱۳ماده 

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

ها، تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهجلوگیری از فعالیت  -۱۱۴ماده 

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

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

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

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

خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع است. اگر یک یا چند شتن بین سطور، قلمنو -۱۱۵ماده 

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



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

امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل 

باید در ذیل برگه  خوردگی جزئی موضوعدادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. در صورت قلم

 .توضیح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد

 بازپرس صالحیت –مبحث دوم 

کند و در صورت وجود بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می -۱۱۶ماده 

 :نمایدجهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می

 .قضایی محل مأموریت او واقع شودجرم در حوزه  -الف

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

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

ر مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن د -۱۱۷ماده 

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

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

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

 .فرستدمحل وقوع جرم می 

ریت بازپرس کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأمو -۱۱۸ماده 

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

 .کندبازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقیده می

آوری محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع  هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه -۱۱۹ماده 

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

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

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

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

 .دداردهنده اعالم می دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابتحوزه قضایی 

 .البدل دادگاه آن محل است انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی -2تبصره 

باشد، استماع آن یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و  -1تبصره 

 .توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است

تواند نوع تأمین را معین یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می -۱۲۰ماده 

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

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

 .ناسب أخذ کندتواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مموردی که تقاضای أخذ تأمین نشده باشد، وی می



هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد  –۱۲۱ماده 

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

 .شوداجرای نیابت، رسیدگی می

هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد،  -۱۲۲اده م

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

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

 .بازپرس هستند

 ی و کارشناسیبازرس محلی، تحقیق محل، معاینه –فصل پنجم 

هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی  -۱۲۳ماده 

 .کنددرخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می

نجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز ا -۱۲۴ماده 

 .شودمی

ه شود. هنگام معاینمعاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می -۱۲۵ماده 

 .توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیستمحل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می

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

 .شوند حاضر محل در بازپرس دستور

شود؛ اما در جرایم موضوع بند هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس الزم بداند، شخصاً حاضر می -۱۲۶ماده 

 .( این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد9۵1ماده ))الف( 

تواند دیگر شوند. در موارد ضروری، بازپرس میهنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می -۱۲۷ماده 

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

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

 .حضور آنان ضرورت داشته باشد

شوند که اظهارنظر آنان از امی دعوت میکارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگ -۱۲۸ماده 

 .جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص الزم باشد

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

های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه -۱۲۹ماده 

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



مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب  -۱۳۰ماده 

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

 .ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود

نامه اجرایی است که وجب آیینم به گروه این توسط جرم صحنه بررسی چگونگی و وظایف شرح اختیارات، حدود –تبصره 

االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان ظرف شش ماه از تاریخ الزم

 .رسدقضاییه میشود و به تصویب رییس قوهپزشکی قانونی کشور تهیه می

رئیس قوه قضائیه را از  2939/9/1۳ی بررسی صحنه جرم مصوب نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگ آیین 

 . اینجا بخوانید

بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در  -۱۳۱ماده 

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

طور دقیق در صورتمجلس قید گاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، عالئم و مشخصات جسد بههر –۱۳۲ماده 

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

رسانی نیروی انتظامی یا متوفی را در پایگاه های اطالع تواند دستور انتشار تصویردر صورت ضرورت، بازپرس می -2تبصره 

 .نحو مناسب دیگر صادر کندپزشکی قانونی و یا به هر

 .( منوط به رعایت موازین شرعی است292اجرای مقررات این ماده و ماده ) -1تبصره 

جسد را با وسایل مناسب ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف  -۱۳۳ماده 

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

 .جلوگیری کنند

 یاز تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان الزم برداشت و به نحو -۱۳۴ماده 

 .مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد

آوری آنها، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمعهرگاه ادله وقوع جرم،  -۱۳۵ماده 

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

 .سپارددادگستری می

بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و عالئم ضرب، صدمات جسمی، آسیب های روانی و سایر معاینات و  -۱۳۶ماده 

کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا های پزشکی، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد، از وی دعوت میآزمایش

 .شودی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت میدر جایی پزشک قانون

تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و  -۱۳۷ماده 

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

 .شودن قوی در پرونده، انجام میظ



( و نیز متهمان جرایم 9۵۳( و )9۵۷مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ) -۱۳۸ماده 

 .( این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود9۵1ماده ) موضوع بند )ث(

 .تر باشدچنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم –۱۳۹ماده 

شود که ضرورت اقتضاء کند. آید و در صورتی هنگام شب انجام میتفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می -۱۴۰ماده 

 .یابدو در صورت امکان، خود در محل حضور میکند بازپرس دالیل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید می

 .است آن غروب تا آفتاب طلوع از روز –تبصره 

دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که  -۱۴۱ماده 

آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند  نیگیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشاتفتیش برای آن صورت می

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

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

زرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور تفتیش و با -۱۴۲ماده 

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

 .آیدعمل می مجاوران آن به

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

 .شودآید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میعمل مینفر از اهل محل به

حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه  -۱۴۳ماده 

 .شوندتحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر میبازپرس حضور اشخاصی را برای 

تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای در صورت ضرورت، بازپرس می -۱۴۴ماده 

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

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

ها و اشیای بسته خودداری کند، در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از باز کردن محل -۱۴۵ماده 

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

 .شود

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

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

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

 .نمایدکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه میاین صورت، دولت جبران خسارت می



آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود  فقطو سایر اشیای متعلق به متهم، ها از اوراق، نوشته  -۱۴۶ماده 

ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهتحقیق ارائه می

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

آالت و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به  –۱۴۷ماده 

گذاری شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شمارهآید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میدست می

رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده  گردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری ومی

شود، شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میمی

 .گرددنگهداری می

 ای استنامه وه قضاییه است، به موجب آیینق اعتبارات محل از که مربوط هایهزینه پرداخت و اموال نگهداری شیوه –تبصره 

شود به تصویب رییس قوه قضاییه االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میکه ظرف سه ماه از تاریخ الزم

 .رسدمی

و اموال بازپرس درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء  -۱۴۸ماده 

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

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

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

 :مذکور را صادر کند

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

 .باشد بالمعارض اموال و اشیاء –ب 

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

در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال  -2تبصره 

 .موضوع این ماده تعیین تکلیف کند

تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می -1تبصره 

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

 .تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است

کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا  -۱۴۹ماده 

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

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

 .شودگستری به عنوان امانت نگهداری میصندوق داد

 .هرگونه دخالت و تصرف غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است -2تبصره 

 .چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد -1تبصره 



ه به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی ک -۱۵۰ماده 

( این قانون الزم تشخیص داده شود. در این صورت با 9۵1برای کشف جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )

ات مشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقاموافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می

 .باشد( این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی9۵۷موضوع ماده )

 .شودشرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می -2تبصره 

شود یا قاضی یص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میکنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخ -1تبصره 

 .اجرای احکام ممنوع است

های بانکی اشخاص را با برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب تواند در موارد ضروری،بازپرس می -۱۵۱ماده 

 .تأیید رئیس حوزه قضائی کنترل کند

آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی عمل می ت پستی مربوط به متهم در مواردی بهتفتیش و بازرسی مراسال -۱۵۲ماده 

خواهد، این مراسالت را  به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می

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

س کند و پکند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میتکلیف می

دم حضور کند. استنکاف متهم از امضاء یا عنماید یا در محل مناسب نگهداری میاز امضای متهم، آن را پیوست پرونده می

شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، مجلس قید می متهم یا وکیل او در صورت

 .شودکننده یا به صاحبش مسترد میبا اخذ رسید به مرجع ارسال

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

شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسالت ضبط و گردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میمی

 .رسدمراتب به اطالع دادگاه می

سات یا نهادهای عمومی های دولتی، مؤسها، مؤسسات دولتی، شرکتها، سازمان مقامات و مأموران وزارتخانه -۱۵۳ماده 

ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد های نظامی و انتظامی، بانکهای وابسته به آنها، سازمانغیردولتی و نهادها و شرکت

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

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

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

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

 .شودسال محکوم می ماه تا یک دولتی یا عمومی از سه

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

 .ض کندتفوی مسلح نیروهای قضایی سازمان

هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری  -۱۵۴ماده 

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

شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه ی خالصی متهم از محاکمه محکوم میارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برا



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

 .و مورد بررسی قرار گیرد

کی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای ی -۱۵۵ماده 

 .طور دقیق تعیین کندصادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن الزم است به

ر رشته مربوط انتخاب بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صالحیت د -۱۵۶ماده 

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

 .اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند -2تبصره 

دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی  -1تبصره 

 .تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کنددسترس نیست، بازپرس می

کند. هرگاه پس عیین میبازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر، ت -۱۵۷ماده 

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

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

م موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجا -۱۵۸ماده 

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

 .طور کتبی به بازپرس اعالم داردمراتب را به

 .است دادرس رد جهات همان کارشناس رد جهات –تبصره 

بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعالم نظر وی مشخص می کند. در مواردی که  -۱۵۹ماده 

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

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

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

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

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

آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید عمل می صورت کتبی یا شفاهی به های الزم را از کارشناس بهبازپرس پرسش -۱۶۰ماده 

حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست  که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف کند. در صورتیمی

 .بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کند

شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار جز در موارد فوری، پس از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می -۱۶۱ماده 

فته از ه توانند ظرف یکشود. طرفین میالغ میکارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین اب

 .طور کتبی اعالم کنند تاریخ ابالغ، جهت مالحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به

توانند مخالفت خود با نظریه شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می -۱۶۲ماده 

 .شودس را با ذکر دلیل اعالم کنند. این امر در صورتمجلس قید میکارشنا



در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد الزم را در صورتمجلس درج و  -۱۶۳ماده 

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

 .شودحاضر نشود، جلب می

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

 .کندمی محول دیگر کارشناس یا کارشناس همان به را

اضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره ح -۱۶۴ماده 

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

 .باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود

ل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختالف هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، مح -۱۶۵ماده 

عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد  تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت بهباشد، بازپرس می

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

که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر  در صورتی -۱۶۶ماده 

 .دهدکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع میکارشناس را به نحو مستدل رد می

ین و مقررات مربوط از کارشناس تواند مطابق قوانهرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می -29۷ماده 

 .مطالبه جبران خسارت کند

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

 متهم از تحقیق و جلب احضار، –مبحث اول 

 .فی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کندبازپرس نباید بدون دلیل کا –۱۶۸ماده 

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

شود که یک نسخه از آن به متهم آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می عمل می احضار متهم به وسیله احضاریه به –۱۶۹ماده 

 .شودد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابالغ مسترد می گردابالغ می

در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید  -۱۷۰ماده 

 .رسدشود و به امضاء مقام قضایی میمی

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

 .تواند برای اطالع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کندشود، اما متهم میذکر نمی

 .فاصله میان ابالغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد -۱۷۱ماده 

 .شودأموران ابالغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میابالغ احضاریه توسط م -۱۷۲ماده 



 .کندسواد باشد، مأمور ابالغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم میهرگاه شخص احضار شده بی -۱۷۳ماده 

برای دستیابی به متهم به هرگاه ابالغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات  -۱۷۴ماده 

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

صورت، بازپرس پس از انقضاء  شود. در این ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک

 .کندمهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می

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

 .شودنمی ذکر ماده این موضوع

نگار )ایمیل(، ارتباط تصویری از راه دور،  قبیل پیامای و مخابراتی، از های( رایانه های )سیستماستفاده از سامانه  -۱۷۵ماده 

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

 .مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بالمانع است

ف ای است که ظر ایانه ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین نامهر های سامانه از استفاده چگونگی و شرایط –تبصره 

 .رسدشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میماه از تاریخ الزم شش

گونگی اجرای این ماده به موجب آیین تواند ابالغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چقوه قضاییه می -۱۷۶ماده 

االجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطالعات ای است که ظرف شش ماه از تاریخ الزم نامه

 .رسدشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می تهیه می

 .دگیری بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت میسایر ترتیبات و قواعد ابالغ احضاریه و دیگر اوراق قضای -۱۷۷ماده 

موجه خود را اعالم کند. جهات زیر عذر موجه  متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر -۱۷۸ماده 

 :شودمحسوب می

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

 .اری سخت والدین، همسر یا اوالد وی که مانع از حضور شودبیماری متهم و بیم -ب

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

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

 .گردد

 .متهم در توقیف یا حبس باشد -ث

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

 ازدس مطلع خود حضور عدم علت از را بازپرس شده، تعیین موعد از پیش باریک برای تواند می متهم موارد، سایر در –تبصره 

تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید  در تأخیر عدم صورت در تواندمی بازپرس مورد، این در که نماید أخذ را وی موافقت و

 .کند

 .شودمتهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعالم نکند، به دستور بازپرس جلب می -۱۷۹ماده 



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

 .نمایدبار دیگر احضار میط برای یکفق

 :تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کنددر موارد زیر بازپرس می -۱۸۰ماده 

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

 .غل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسدش یا و کسب محل اقامت، محل هرگاه –ب 

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

 .برود متهم شدن

 .ه امنیت داخلی و خارجی متهم باشندعلی جرایم و یافتهسازمان جرایم به که اشخاصی مورد در –ت 

آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می -۱۸۱ماده 

 .باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابالغ شود

پرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند که با او نزد بازمأمور جلب پس از ابالغ برگه جلب، متهم را دعوت می -۱۸۲ماده 

 .تواند از سایر مأموران کمک بخواهدنماید و در صورت نیاز میالحفظ نزد بازپرس حاضر می کند، مأمور او را جلب و تحت

وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک  جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به -۱۸۳ماده 

 .تعیین تکلیف شود

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

 .کندر پرونده درج مید را ضرورت موارد بازپرس. است بازپرس

در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان  -۱۸۴ماده 

 .گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کننددادگستری قرار می

ده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش شچنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین  -2تبصره 

 .کنند

تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان در صورت ضرورت، بازپرس می -1تبصره 

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

یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از در صورتی که متهم در منزل  -9تبصره 

 .مقام قضایی أخذ کنند

ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بالفاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس  -۱۸۵ماده 

زد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را ن

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

 .بیش از بیست و چهار ساعت باشد

 .متهمان موضوع این ماده الزامی است خصوص در قانون این( ۱9) تا( ۱3) مواد مقررات رعایت –تبصره 



در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و  -۱۸۶ماده 

 .دکننماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده میتصمیم مقتضی اتخاذ می

هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه  -۱۸۷ماده 

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

 .آوردعمل می رود و تحقیقات الزم را بهمی

تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می -۱۸۸ه ماد

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

ر شود. دنوعیت خروج منتفی و مراتب بالفاصله به مراجع مربوط اطالع داده میصدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، مم

ع توانند مان خود منتفی است و مراجع مربوط نمیصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه

 .از خروج شوند

بازپرس مکلف است بالفاصله پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر  -۱۸۹ماده 

( این قانون مبادرت 3۳ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده )

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

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

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

 .شودب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میمحسو غیرقانونی

تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش متهم می -۱۹۰ماده 

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

تواند با کسب اطالع از اتهام و دالیل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا شود. وکیل متهم میابالغ می

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

تیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به تر -2تبصره 

 .است

در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات  -1تبصره 

 .کندمقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می

 .( جاری است232مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ) در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح -9تبصره 

چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت  -۱۹۱ماده 

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

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

 .گیری کندالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیماست در وقت فوق



ه االمکان بقابل گذشت که به آنها در دادسرا حتیتحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم  -۱۹۲ماده 

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

 .میانجیگری نماید

خانوادگی، نام پدر، نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را مالحظه می -۱۹۳ماده 

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

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

کند، به نحوی که ابالغ احضاریه و ل( و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش مینگار )ایمی شماره ملی، پیام

 .سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد

نماید، محل اقامت قانونی کند محلی را که برای اقامت خود اعالم میبازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می -۱۹۴ماده 

 ای که ابالغ ممکن باشد اعالم کند و در غیر ایننانچه محل اقامت خود را تغییر دهد، باید محل جدید را به گونهاو است و چ

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

شود. ر باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعالم شده قبلی ابالغ میای که ابالغ اوراق دشوا گونه به تعلل

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

 .تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز الزم است

کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعالم میبازپرس پیش از  -۱۹۵ماده 

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

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

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

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

 .( این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است23۱( تا )239ررات مواد )تخلف از مق -۱۹۶ماده 

تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در متهم می -۱۹۷ماده 

 .شودصورتمجلس قید می

کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در و انفرادی تحقیق میبازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نح -۱۹۸ماده 

 .مذاکره و مواضعه شوند

ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او پاسخ پرسش -۱۹۹ماده 

 .ن حق استفاده کندنویسد، مگر آنکه نخواهد از ای برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می

بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم  -۲۰۰ماده 

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

گویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد مترجم باید سوگند یاد کند که راست

 .وثوق نیست



بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی  -۲۰۱ماده 

کند. مترجم باید سوگند یاد رد، به عنوان مترجم انتخاب میکه توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دا

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

 .طور کتبی پاسخ دهند نویسد تا به

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات الزم را از  -۲۰۲ماده 

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

ت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص فرستد. در صورموقوفی تعقیب نزد دادستان می

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

جرای دستور دادستان، به باشند و در صورت امتناع از اشود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش میو آموزش پزشکی منتقل می

 .شوندمجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسالمی محکوم می

نامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار آیین -2تبصره 

 .رسدقضاییه میشود و به تصویب رئیس قوه و رفاه اجتماعی تهیه می

 .شودچنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می -1تبصره 

در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و باالتر است و  -۲۰۳ماده 

علیه یا بیش از آن است، بازپرس میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌهمچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که 

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

 :گردد، حاوی مطالب زیر استپرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می

 رش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهمگزا -الف

 گزارش پزشکی و روان پزشکی -ب

 مطلعان و شهود از تحقیق و احضار –مبحث دوم 

ربط، شخصی که بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعالم مقامات ذی -۲۰۴ماده 

 .کندبرای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار میحضور یا تحقیق از وی را 

شود. اما در صورتی که عذر در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می -2تبصره 

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

 تواند به صورت الکترونیکیدر صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می -1تبصره 

 .آید و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل

یش از تحقیق یا جلسه در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پ -۲۰۵ماده 

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

 .شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد

 .تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است -۲۰۶ماده 



کند و منشی اطالعات ایشان را ثبت پرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میباز -۲۰۷ماده 

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

 .دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود

کند و سپس از آنان به پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید می -۲۰۸ماده 

 .نمایدترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صالح بداند تحقیق می

د و نام، کنبازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می -۲۰۹ماده 

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

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

 .کندلس قید مینماید و در صورتمجسؤال می

کنم به خداوند متعال سوگند یاد می»کند: شاهد و مطلع پیش از اظهار اطالعات خود به این شرح سوگند یاد می -۲۱۰ماده 

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

ون یادکردن سوگند، اظهارات او را تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدبازپرس می -۲۱۱ماده 

 .برای اطالع بیشتر استماع کند

گردد و به امضاء یا اثر انگشت شود، سپس متن آن قرائت میاظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید می -۲۱۲ماده 

قادر به انجام آن نباشد،  رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یاشاهد یا مطلع می

 .رسدشود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی میمراتب در صورتمجلس قید می

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

 .کند قید صورتمجلس

به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس تفهیم اتهام  -۲۱۳ماده 

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

واده آنان وجود داشته باشد، اما استماع هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خان -۲۱۴ماده 

 :کندمنظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به

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

 وادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلعخان مشخصات هویت، به مربوط اطالعات افشای عدم –ب 

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

در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر  -2تبصره 

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

ای است که ظرف نامه کند. ترتیبات این امر به موجب آیینحفاظت از سالمت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می

 .رسدقضاییه می شود و به تصویب رئیس قوهیاالجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه مشش ماه از تاریخ الزم

 .دفاعی متهم نباشدحقوق پذیرد که منافی نحوی صورت  فوق باید بهترتیبات  -1تبصره 



 .شود( آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می2ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره ) -9تبصره 

حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث  در صورتی که شاهد یا مطلع برای -۲۱۵ماده 

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

د. نمای در صندوق دادگستری می شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن

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

 های مذکورشود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود مالئت از پرداخت هزینهاعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می

آید. اما در جرایم غیر قابل ین ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمیدر ا

شود. هرگاه متهم متقاضی احضار پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میهای مذکور به دستور بازگذشت، هزینه

 .شودمحل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شاهد یا مطلع باشد، هزینه های مذکور از

در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان،  -۲۱۶ماده 

ابد و مبادرت یزیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، بازپرس در محل حضور می

 .کندبه تحقیق می

 قضایی نظارت و تأمین قرارهای –فصل هفتم 

دیده  منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهبه  -۲۱۷ماده 

صورت وجود دالیل کافی، یکی از قرارهای تأمین پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق الزم، در برای جبران ضرر و زیان وی، باز

 :کندزیر را صادر می

 .شرف قول با حضور به التزام –الف 

 .التزام وجه تعیین با حضور به التزام –ب 

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

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

 ای خود بهالتزام به معرفی نوبه -ث

 .صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد به حضور با تعیین وجه مسلح نیروهای یا کشوری رسمی مستخدمان التزام –ج 

 .پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

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

 .اتالکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیز

 .الکفاله وجه تعیین با کفیل أخذ –ح 

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

 .قانونی مقرر شرایط رعایت با موقت بازداشت –د 

ه التزام صادر و در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند )الف(، قرار التزام به حضور با تعیین وج -2تبصره 

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

 .در مورد بندهای )پ( و )ت(، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است -1تبصره 



اشد، پذیر بدیده به طریق دیگر امکانزه در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق ب -9تبصره 

 .صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست

شود، مگر آنکه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صالحیت ذاتی برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می -۲۱۸ماده 

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

 .شودمی

دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه مبلغ وجه التزام، وجه  -۲۱۹ماده 

یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب 

 .کندصادر می

م بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در در صورتی که مته -۲۲۰ماده 

 .تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کنداین صورت متهم می

اشد. ید نبالکفاله محل تردشود که مالئت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهکفالت شخصی پذیرفته می -۲۲۱ماده 

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

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

 .دشودادستان مراتب در پرونده درج می

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

شود. در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می -۲۲۲ماده 

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

گذار، خود نیز آن را  نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقهبازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می -۲۲۳ماده 

 .دهدگذار، تصویر قرار را به آنان می کند و با درخواست کفیل یا وثیقهامضاء می

گذار تفهیم کند که در صورت  وثیقه بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا -۲۲۴ماده 

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

 .شود مقررات این قانون ضبط می

 .است الزامی نیز گذار وثیقه و کفیل به نسبت قانون این( 23۱) ماده مفاد تفهیم –تبصره 

قرار تأمین باید فوری به متهم ابالغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت  -۲۲۵ماده 

 .شودگردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می

ی ازداشتگاه معرفشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بمتهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می -۲۲۶ماده 

تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابالغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم میمی

 .بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند



ر دسترسی متهم به افرادی که وی منظو به را الزم تمهیدات مکلفند زندان معاون یا رئیس و قرار صادرکننده مرجع –تبصره 

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

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

دهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویل مراتب -۲۲۷ماده 

 .کندتحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم می

تواند، حسب مورد، رفع گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می کفیل یا وثیقه -۲۲۸ماده 

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

 .مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید

ا ر وی زاماع تواند می گذار وثیقه یا کفیل نیز، باشد بازداشت مراجع سایر سوی از دیگری علت به متهم که مواردی در –تبصره 

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

گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم  خواستن متهم از کفیل یا وثیقه –۲۲۹ماده 

 .ضرورت دارد، ممنوع است

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

متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش الزم باشد،  -۲۳۰ماده 

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

شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص ذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میدستور دادستان أخ

شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابالغ دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می

الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط مورد، وجهو عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب  واقعی اخطاریه

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

 .شوداجراء می

 .شودگذار مسترد می دستور، به وثیقه اجرای به مربوط ضروری های هزینه کسر از پس وثیقه، قرار وجه بر مازاد مبلغ –تبصره 

هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابالغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت  -۲۳۱ماده 

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

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

 .الکفاله و یا وجه التزام کافی استوثیقه، أخذ وجه 

 شود کهالکفاله کسر میوجه  له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ -۲۳۲ماده 

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

 .عذر موجهی هم نداشته باشد

قه کرده باشد، در صورت عدم چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثی -۲۳۳ماده 

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



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

 .شوددین از محل تأمین أخذ میمستثنیات 

گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به  در صورت فوت کفیل یا وثیقه -۲۳۴ماده 

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

توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابالغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه گذار می کفیل و وثیقهمتهم،  -۲۳۵ماده 

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

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

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

گذار به یکی از  قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه این( 2۷۳) ماده در مذکور جهات به شوند مدعی هرگاه –پ 

 .اند متهم را حاضر کنندآن جهات نتوانسته

 .اند شده معسر التزام یا کفالت قبولی قرار صدور از پس شوند مدعی هرگاه –ت 

 .مکن نبوده استم مقرر مهلت در او فوت علت به متهم، تسلیم شوند مدعی گذار وثیقه یا کفیل هرگاه –ث 

کند. رأی دادگاه دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می -2تبصره 

 .قطعی است

ن تریمرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری دو نزدیک -1تبصره 

 .است شهرستان آن استان

صورت احراز اعسار آنان، به معافیت آنان از در خصوص بند)ت(، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در  -9تبصره 

 .کندالکفاله حکم میالتزام یا وجهپرداخت وجه 

و یا ضبط وثیقه و پیش  الکفالهالتزام یا وجه در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه -۲۳۶ماده 

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

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

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

ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل 

رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی که شخص ثالث،  وجه قرار اقدام کند. در صورتی

 .کندگذار جدید اقدام می کفیل یا وثیقه

 ار مقرر وجه معادل قرار، وجه از بخشی ضبط دستور ابالغ تاریخ از روز ده ظرف کفیل، یا گذار وثیقه یا متهم هرگاه – 2تبصره 

 .شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی استنمی انجام ضبط کند، واریز دولت صندوق به

در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را  -1تبصره 

مراجع ذی ربط اعالم شود.  بالفاصله جهت اقدام الزم به دادستانی کل کشور اعالم نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به

چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خالصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره 



به دادستانی کل اعالم می کند. در صورت تقاضای مالقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعالم می شود تا 

 .یم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شودبر اساس تصم

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دالیل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به  -۲۳۷ماده 

 :متهم داللت کند

سمانی که میزان جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت ج -الف

 .دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است

 .جرایم تعزیری که درجه چهار و باالتر است -ب

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

مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر  ایجاد و نماییقدرت تظاهر، و اطفال و بانوان اذیت و آزار و مزاحمت ایجاد –ت 

 .نوع اسلحه انجام شود

( ب) بند مشمول که صورتی در مجعول سند از استفاده یا جعل امانت، در خیانت اختالس، ارتشاء، کالهبرداری، سرقت، –ث 

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

 اءاالجر الزم تاریخ از مسلح نیروهای جرایم بر ناظر قوانین جز به خاص، قوانین موضوع الزامی، موقت بازداشت موارد –تبصره 

 .است ملغی قانون این شدن

 :از شرایط زیر است صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی -۲۳۸ماده 

زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا آ –الف 

 .سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند

 .کرد جلوگیری آن از نتوان دیگر طریق به و باشد متهم شدن مخفی یا فرار بیم –ب 

 .، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشدعمومی نظم مخل متهم بودن آزاد –پ 

قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر  -۲۳۹ماده 

ه منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود. چنانچه متهم بشود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می

 .شودشود، دلیل آن در برگه اعزام قید می

قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت  -۲۴۰ماده 

م موافق نباشد، حل اختالف با دادگاه صالح نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعالم کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت مته

 .شودکند، بازداشت میروز تجاوز نمیاست و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده 

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم  -۲۴۱ماده 

کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختالف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات میرفع بازداشت 

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

کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد م اظهارنظر میطور مستدل راجع به درخواست مته پنج روز به

تواند این درخواست را بار میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یکشود و متهم میبه متهم ابالغ می

 .مطرح کند



( این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک 9۵1اده )هرگاه در جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( م -۲۴۲ماده 

ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس 

 ل مزبور، قرار، ابقاء ومکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر عل

تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا شود. متهم میمراتب به متهم ابالغ می

شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می

صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت  حل اختالف با دادگاهدادستان، 

مخالفت دادستان، حل اختالف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه 

بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز شود. به هرحال، مدت ماه اعمال می یا هر یک

سال تجاوز  کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک

 .کندنمی 

و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به  نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا -2تبصره 

 .شودبازداشت متهم را نیز شامل می

( این قانون، در صورتی است که وفق این 1۱2تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده ) -1تبصره 

 .ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد

تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف  تواند در تمام مراحلبازپرس می -۲۴۳ماده 

 .دهد

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

ا از ن رتواند تشدید یا تخفیف تأمیدادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می –۲۴۴ماده 

شود  بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختالف به دادگاه ارسال می

تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میو بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می

تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میدر آن مطرح است، درخواست 

خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد فرجام

 .تشود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی اسدرخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می

 .ودبار مطرح شتواند بیش از یکتقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی -2تبصره 

 .نمایدچنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می  -1تبصره 

العاده به اختالف دادستان و ( این قانون مکلف است در وقت فوق 1۱۱( و )1۱1(، )1۱۵مواد ) صالح موضوعدادگاه  -۲۴۵ماده 

 .بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است

در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبالً تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده  -۲۴۶ماده 

کند. چنانچه د، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر میباش

تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 

 .استان است



واند متناسب با جرم ارتکابی، عالوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند تبازپرس می -۲۴۷ماده 

 :مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند

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

 .موتوری نقلیه وسایل با رانندگی منع –ب 

 .های مرتبط با جرم ارتکابیتغال به فعالیتمنع اش -پ

 .مجوز دارای سالح نگهداری از ممنوعیت –ت 

 .کشور از خروج ممنوعیت –ث 

تواند در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین الزم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می -2تبصره 

 .دفقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کن

قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود،  -1تبصره 

 .باشدظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می

 .ماه و قابل تمدید است مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش -۲۴۸ماده 

در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی 

 .توانند مانع از خروج شوند

در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز، سالح و پروانه مربوط أخذ و به یکی از محلهای  -۲۴۹ماده 

 .کندشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعالم میل میمجاز نگهداری سالح تحوی

قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام،  -۲۵۰ماده 

سن، جنس، شخصیت و  احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی،

 .حیثیت او متناسب باشد

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

علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع هرگاه متهم یا محکومٌ  -۲۵۱ماده 

ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، مت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتبه اجرای حبس و تبعید یا اقا

 .شودتعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می

 .شوداعالم می مربوط مراجع به بالفاصله امر این قضایی، نظارت یا تأمین قرار الغاء صورت در –تبصره 

ای است که ظرف  نامه ( این قانون، به موجب آیین12۷شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای )ج( و )چ( ماده ) -۲۵۲ماده 

اییه قض شود و به تصویب رییس قوهاالجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه می شش ماه از تاریخ الزم

 .رسدمی

 رئیس قوه قضائیه را اینجا بخوانید 293۱فروردین  11مصوب ” یوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضاییآیین نامه ش“

 رئیس قوه قضاییه را اینجا بخوانید 293۷/۱/2۵مصوب « های الکترونیکیمراقبت»نامه اجرایی آیین



اید، بنا به درخواست وی که باید به که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نم در صورتی -۲۵۳ماده 

 .تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهدتأیید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می

هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار  -۲۵۴ماده 

 شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل میین، تشدید میتأم

 .شودگردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم، تفهیم می

 .دکر تبدیل موقت بازداشت قرار به را صادره قرار تواننمی ماده این اجرای در –تبصره 

شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می -۲۵۵ماده 

( این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت 2۱توانند با رعایت ماده )برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می

 .مطالبه کنند

 :زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست در موارد -۲۵۶ماده 

 .گناهی خود باشدبازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی -الف

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

 .م آورده باشدبه هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراه -پ

 .همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد -ت

گناهی خود، درخواست جبران  شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی حاکی از بی -۲۵۷ماده 

قدیم کند. ییه تخسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضا

کند. در صورت رد درخواست، این کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می

 .( این قانون اعالم کند1۱۳تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده )شخص می

ور عالی کش ازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوانرسیدگی به اعتراض شخص ب -۲۵۸ماده 

ی آید. رأی کمیسیون قطععمل می عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان

 .است

در صورتی که بازداشت براثر اعالم مغرضانه  ( این قانون بر عهده دولت است و1۱۱جبران خسارت موضوع ماده ) -۲۵۹ماده 

 .تواند به مسئول اصلی مراجعه کندجرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می

شود که ( این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می1۱۱به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده ) -۲۶۰ماده 

شود و اجرای آراء گردد. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میسال از محل بودجه کل کشور تأمین می بودجه آن هر

 .صادره از کمیسیون بر عهده وی است

ای است  نامه ( این قانون، به موجب آیین1۱۳( و )1۱۷های موضوع مواد )شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون -۲۶۱ماده 

یه قضای قوه شود و به تصویب رئیساالجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می از تاریخ الزمکه ظرف سه ماه 

 .رسدمی



 ز ختم تحقیقاتا پس دادستان و بازپرس اقدامات –فصل هشتم 

ه کند کبازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دالیل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعالم می -۲۶۲ماده 

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

 .ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی استاظهار کند یا مدرکی 

در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعالم عذر موجه،  -۲۶۳ماده 

 .شودحضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می

تحقیقات الزم و اعالم کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، پس از انجام  -۲۶۴ماده 

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

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و  -۲۶۵ماده 

صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری در 

کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را مالحظه و نظر خود را به طور نزد دادستان ارسال می

س برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق کتبی اعالم کند و پرونده را نزد بازپر

 .شودمقررات فوق اقدام می

چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت الزم است به تفصیل و  –۲۶۶ماده 

 .خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات استتکمیل آن را میکند و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می

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

شود و در در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صالحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می -۲۶۷ماده 

صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی  کند. در اینموارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابالغ می

 .شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نمایدآزاد می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بالفاصلهمی

در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور  -۲۶۸ماده 

 .کندکیفرخواست، 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 کند، پرونده برای حل  -۲۶۹ماده 

 .شوداختالف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می

 :عالوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است -۲۷۰ماده 

 .رار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکیق -الف

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

 .متهم تقاضای به خواسته تأمین قرار –پ 



ز ا ماه یک کشور از خارج مقیم افراد برای و روز ده ایران مقیم اشخاص برای اعتراض قابل قرارهای به اعتراض مهلت –تبصره 

 .تاریخ ابالغ است

مرجع حل اختالف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض،  -۲۷۱ماده 

با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقالب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا 

 .دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است تشکیل نشده باشد،

در صورت اختالف دادستان و بازپرس در صالحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختالف با دادگاه کیفری  -۲۷۲ماده 

 .کنددویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می

راض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در حل اختالف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعت -۲۷۳ماده 

گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی  العاده دادگاه صورت می جلسه فوق

مطابق مقررات  ( این قانون که در صورت تأیید، این قرارها9۵1تعقیب در جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )

 .قابل تجدیدنظر است

دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به  -۲۷۴ماده 

 تواند تکمیل تحقیقاتکند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میدادرسی صادر می

از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم را 

 .دهددادگاه قید شود. درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می

شود، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه، هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده  -۲۷۵ماده 

کند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال می

 .کندابهام از دادگاه استعالم می

به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار  در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب -۲۷۶ماده 

 .و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید

موقوفی نظر از جهتی که علت نقض قرار در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف -۲۷۷ماده 

 .کندتعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات الزم، تصمیم مقتضی اتخاذ می

 توان بار دیگر متهمهرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی –۲۷۸ماده 

ت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفای

توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای نمی

ا توان او رمی  بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستانیک

بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، برای یک

 .کندبازپرس مطابق مقررات رسیدگی می

 :شوددر کیفرخواست موارد زیر قید می -۲۷۹ماده 



ر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، پد نام خانوادگی، نام نام، شامل متهم، مشخصات –الف 

 محل اقامت و وضعیت تأهل او

 بازداشت شروع تاریخ و علت قید با وی بودن بازداشت یا و آن نوع و متهم بودن قضایی نظارت یا تأمین قرار تحت آزاد، –ب 

 تا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچهروس دهستان، بخش، از اعم جرم وقوع محل و تاریخ اتهام، نوع –پ 

 اتهام انتساب ادله –ت 

 اتهام قانونی مستند –ث 

 متهم کیفری مؤثر محکومیت سابقه –ج 

 متهم روانی وضعیت یا شخصیت پرونده خالصه –چ 

ا اصالح ر ستان آنداد دادگاه، به ارسال از پیش تا گیرد، صورت بیّن اشتباه یا قلم سهو کیفرخواست، صدور در هرگاه –تبصره 

 .کندو پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصالحی آن را به دادگاه اعالم می

شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می -۲۸۰ماده 

ا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسر

 .مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید

مین به وجود آید، دادسرا با هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأ -۲۸۱ماده 

 .کندرعایت مقررات قانونی اقدام می

تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را دادستان نمی -۲۸۲ماده 

 .شود به دادگاه اعالم کندتواند دالیل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میمسترد یا اصالح کند و فقط می

پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به  -۲۸۳ماده 

کند. در این صورت، قرار موقوفی دادستان اعالم کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می

شود. در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعالم کند، دادستان در زپرس صادر میتعقیب توسط با

تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می

واست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخ

 .کندمی

های مختلف است، در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صالحیت ذاتی دادگاه -۲۸۴ماده 

 .شودهای صالح صادر میکیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه

 نوجوانان و اطفال جرایم مقدماتی تحقیقات –فصل نهم 

ای از دادسرای عمومی و انقالب با عنوان دادسرای ویژه در معیّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه -۲۸۵ماده 

راد شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افنوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می

گیرد، طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می ( این قانون که به9۱۵( و )9۵9) پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد

 .آیددر این دادسرا به عمل می



و  آیدطور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به -2تبصره 

 .دهدبر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون

در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آالت، ادوات،  -1تبصره 

رت دستگیری وی، آثار، عالئم و دالیل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صو

موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل 

 .مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست

درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت ( این قانون، در جرایم تعزیری 1۵9عالوه بر موارد مذکور در ماده ) -۲۸۶ماده 

 .در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است

در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضایی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء،  -۲۸۷ماده 

یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که 

ور طفل یا نوجوان الزم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند. سپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضمصلحت بداند، می

 .باشندافراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه می

پذیر است. درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع درصورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان باالی پانزده سال امکان

( این قانون، 19۳تواند با رعایت ماده )( این قانون، دادسرا یا دادگاه می19۷بینی شده در ماده )یا در مورد جرایم پیشوثیقه و 

 .قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصالح و تربیت صادر کند

 .است موقت بازداشت قرار احکام و آثار کلیه تابع موقت، نگهداری قرار –تبصره 

 ایف و اختیارات دادستان کل کشوروظ –فصل دهم 

منظور حسن اجرای قوانین و دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقالب و نظامی نظارت دارد و به  -۲۸۸ماده 

تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای الزم را خطاب به مراجع قضایی مذکور ایجاد هماهنگی بین دادسراها می

 .کندربط ارائه میماید. همچنین وی پیشنهادهای الزم را به رئیس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرائی ذیصادر ن

چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود، به موارد تخلف یا جرم  -2تبصره 

 .کندنونی به دادسرای انتظامی قضات، مراجع قضایی یا اداری صالح اعالم میبرخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قا

 .های الزم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهندکلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری -1تبصره 

ضایی دادسراها را به رئیس جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قتواند انتصاب، جابهدادستان کل کشور می -۲۸۹ماده 

 .قوه قضاییه پیشنهاد دهد

جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق پیشنهاد انتصاب، جابه -2تبصره 

 .ربط با دادستان کل کشور استاز رئیس کل دادگستری استان ذی

غل و محل خدمت دادستانهای نظامی پس از کسب نظر موافق از رئیس جایی و تغییر شپیشنهاد انتصاب، جابه -1تبصره 

 .سازمان قضایی نیروهای مسلح با دادستان کل کشور است



دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که  -۲۹۰ماده 

 .المللی پیگیری و نظارت نمایدصالح داخلی، خارجی و یا بیننیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی

ر عالی کشو عهده دیوان در مواردی که مطابق قانون، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئوالن کشوری به -۲۹۱ماده 

 .گیرداست، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات الزم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می

کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به  -۲۹۲ماده 

 .ربط اعالم گرددمراجع ذی دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به

و عدم تمدید آن توسط مراجع  اشخاص کشور از خروج ممنوعیت قانونی مدت انقضاء موارد در کشور کل دادستان –تبصره 

 .کندمربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می

هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقوداالثر  -۲۹۳ماده 

ین و یا قانون تشخیص دهد به طور بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خالف شرع ب

 .( به رئیس قوه قضائیه اعالم می کند۱۷۷مستدل مراتب را جهت اعمال ماده )

 رأی صدور و رسیدگی کیفری، هایدادگاه –بخش سوم 

 کیفری هایدادگاه صالحیت و تشکیالت –فصل اول 

 هایادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، ددادگاه –۲۹۴ماده 

 .شودنظامی تقسیم می

 .شودالبدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی -۲۹۵ماده 

د. در صورت عدم دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یاب -۲۹۶ماده 

 .حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد

شود. در ها تشکیل میدادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان -2تبصره 

حیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرایم موضوع صالحوزه

 .شودآن استان رسیدگی می

ل کتواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رییسالبدل حسب مورد میدادرس علی -1تبصره 

دگاه انقالب در مواردی که با تعدد های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه

 .کند بالمانع استقاضی رسیدگی می

 شوند. جرایمیهای کیفری یک و دو تبدیل میهای کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاهدادگاه -9تبصره 

گی تابع مقررات زمان ثبت است و االجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صالحیت رسیدکه تا تاریخ الزم

های شود. این تبصره در مورد دادگاه انقالب و دادگاهسایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می

 .نظامی نیز جاری است



ود. یل می شدادگاه انقالب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشک -۲۹۷ماده 

( این قانون دارای 9۵1این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )

رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس 

 .می شودعلی البدل یا یک مستشار تشکیل 

 قاضی تعدد با که مواردی در انقالب، دادگاه در قانون این در مندرج شرح به یک کیفری دادگاه دادرسی مقررات –تبصره 

 .است جاری کندمی رسیدگی

 .دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. نظر مشاور، مشورتی است -۲۹۸ماده 

ه شود. تا زمانی کقضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می حوزه هر در –تبصره 

( این 92۱دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده )

 .شوددهد رسیدگی میرا انجام می قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن

 شود. این دادگاهدر صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می -۲۹۹ماده 

 .کندبه تمامی جرایم در صالحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می

های جدید که به لحاظ قلّت میزان دعاوی ستانبه تشخیص رئیس قوه قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهر -2تبصره 

 .حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بالمانع است

به تشخیص رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری،  -1تبصره 

 .کند، تشکیل دادگستری با همان صالحیت و تشکیالت دادگستری شهرستان بالمانع استضرورت ایجاب می

ی توانند برایا یکی از دادیاران به تعیین دادستان میهای کیفری دو، دادستان یا معاون او در تمامی جلسات دادگاه -۳۰۰ماده 

دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی 

دگی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسی

 .شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداندنمی

دادگاه کیفری دو صالحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صالحیت مرجع دیگری  -۳۰۱ماده 

 .باشد

 :شودبه جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می -۳۰۲ماده 

 .جرایم موجب مجازات سلب حیات -الف

 .جرایم موجب حبس ابد -ب

 .جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن -پ

 .جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و باالتر -ت

 .جرایم سیاسی و مطبوعاتی -ث

 :شودبه جرایم زیر در دادگاه انقالب رسیدگی می -۳۰۳ماده 



 یا ایران اسالمی جمهوری علیه اجتماع و تبانی بغی، االرض،فی افساد و محاربه خارجی، و داخلی امنیت علیه جرایم –الف 

 نظام با مقابله منظور به اموال اتالف و تخریب احراق، یا مسلحانه اقدام

 رهبری مقام و ایران اسالمی جمهوری بنیانگذار مقام به توهین –ب 

 سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل گردان و پیشبه مواد مخدر، روانتمام جرایم مربوط  -پ

 .سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است -ت

. در هر شودبه کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می -۳۰۴ماده 

صورت محکومان باالی سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصالح و تربیت ایجاد 

 .شوندشود، نگهداری میمی

 .طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است -2تبصره 

د، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمای -1تبصره 

یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می

اطفال و گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می

 .گرددمند مینوجوانان اعمال می شود، بهره

( این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان 9۱1به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده ) -۳۰۵ماده 

 .شودمحل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می

 .نامه اجرائی آن است عات و آیینمطبو قانون مطابق منصفه، هیأت ترتیبات و احکام –تبصره 

 .به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود -۳۰۶ماده 

منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و  -تبصره

 .مضاجعه است

گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت  رؤسای قوای سهرسیدگی به اتهامات  -۳۰۷ماده 

نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه 

کز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مرا

های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل

های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به مدیران کل اطالعات استانها، حسب مورد، در صالحیت دادگاه

 .قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد موجب

شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه  -2تبصره 

 .یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند

صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در  -1تبصره 

 .باشد، حسب مورد در صالحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران استمی



 های دولتی و نهادها و مؤسسهها، شرکتها و مؤسسهرسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، باالترین مقام سازمان -۳۰۸ماده 

های عمومی  ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسهها، سازمانمؤسسههای عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران 

ها و بخشداران، حسب ها، رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و شهرستانغیردولتی استان

ن اتهامات به موجب قوانین های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به ایمورد، در صالحیت دادگاه

 .خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد

( این قانون، اعم از آن است که در 9۵۳( و )9۵۷صالحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد ) -۳۰۹ماده 

 .های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشندزمان تصدی سمت

های  شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزهیمتهم در دادگاهی محاکمه م -۳۱۰ماده 

گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می

کند. در ها رسیدگی میارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آن

صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صالحیت رسیدگی به تمام 

 .جرایم را دارد

شوند که صالحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه  شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می -۳۱۱ماده 

 .نین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشددر قوا

 مواد در مذکور مقامات جزء آنان از یکی و باشند جرم ارتکاب در معاونت یا مشارکت به متهم نفر چند یا دو هرگاه –تبصره 

 رسیدگی استان مراکز یا و تهران کیفری هایدادگاه در مورد، حسب آنان، همه اتهام به باشد، قانون این( 9۵۳) و( 9۵۷)

( این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد 9۵۳( و )9۵۷شود و چنانچه افراد مذکور در مواد )می

 .شود( نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می9۵۳مذکور در ماده )

سال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگ -۳۱۲ماده 

 .شودبا اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می

 در متهمان از یکی اتهام به رسیدگی که صورتی در است، نفر چند یا دو فعل به منوط آن تحقق که جرایمی در –تبصره 

آید. در این به عمل میباشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ادگاه اطفال و نوجوانان د صالحیت

 .صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص باالتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است

یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صالحیت  به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صالحیت ذاتی، توأمان و -۳۱۳ماده 

 .رسیدگی به جرم مهمتر را دارد

هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صالحیت دادگاه کیفری یک و دو و  -۳۱۴ماده 

رسیدگی به مهمترین اتهام را بعضی دیگر در صالحیت دادگاه انقالب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صالحیت 

شود. در صورتی که اتهامات از حیث دادگاه مربوط اعزام می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر بهدارد، محاکمه می

 .شودنظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میمجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقالب، 



رگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صالحیت دادگاه کیفری یک و ه -2تبصره 

رسیدگی به بعضی دیگر در صالحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک 

 .شودرسیدگی می

یک مطرح گردد و دادگاه پس از  ( این قانون در دادگاه کیفری9۵1از بندهای ماده)چنانچه جرمی به اعتبار یکی  -1تبصره 

رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در 

 .نمایدیصالحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر م

جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر  -۳۱۵ماده 

توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و 

 .اه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گرددمتهم از کلیه امتیازاتی که در دادگ

دادگاه کیفری یک ویژه »در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان  -2تبصره 

برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از « رسیدگی به جرائم نوجوانان

 .ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست

حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه  -1تبصره 

 .رسیدگی به جرائم آنان الزامی است

شوند و مطابق قانون، به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم می -۳۱۶ماده 

ان صالحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ایران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و های ایردادگاه

 .شودچنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسیدگی می

الف بین دادسراها اختدادرسی مدنی است و حل  حل اختالف در صالحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین -۳۱۷ماده 

 .هایی است که دادسرا در معیت آن قرار داردمطابق قواعد حل اختالف دادگاه

 اثبات ادله به رسیدگی –فصل دوم 

شود که در قانون مجازات اسالمی مقرر گردیده است. تشریفات ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می -۳۱۸ماده 

 .رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است

شود، به امضاء یا اثر انگشت اقرار کننده شود و متن آن قرائت میعین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج می -۳۱۹ماده 

رسد و هرگاه اقرار کننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا  می

 .س قید شود و به امضاء و مهر قاضی و منشی برسداثر انگشت، باید در صورتمجل

شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می -۳۲۰ماده 

حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطالع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم 

 .شودمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میع

 .شود ذکر حضور عدم نتیجه و اطالع کسب یا شهادت موضوع باید مطلع یا شاهد احضاریه در –تبصره 



در جلسه هرگاه به علت بیماری که برای مدت طوالنی یا نامعلوم، غیر قابل رفع است، حضور شاهد و یا مطلع  -۳۲۱ماده 

دادگاه مقدور نباشد، رئیس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و یا مطلع، اظهارات وی را استماع 

 .کندمی

نماید و سپس نام، نام دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می -۳۲۲ماده 

سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیالت، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و  خانوادگی، نام پدر،

همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را 

 .کندسؤال و در صورتمجلس قید می

 .قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست و مخدومی و خادم رابطه –تبصره 

 :شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند -۳۲۳ماده 

 .«کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنمبه خداوند متعال سوگند یاد می»

اهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی ش و باشد شهادت بر متوقف حق احقاق که مواردی در –تبصره 

 .شودشود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطالع بیشتر استماع میاستماع می

های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در دادگاه آن دسته از ویژگی -۳۲۴ماده 

 .کندصورتمجلس قید می

هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختالف یا ابهام الزم است، از شهود و مطلعان مطرح دادگاه پرسش -۳۲۵اده م

 .کندمی

کند چنانچه هنگامی که دادگاه، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود، به طرف دیگر اعالم می -۳۲۶ماده 

 .تواند مطرح کندپرسشهایی از شاهد دارد، می

تواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام الزم دادگاه می -۳۲۷اده م

از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا را انجام دهد و بعد 

 .جمعی از شهود تحقیق نماید

توانند سؤاالت خود قطع کالم شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوی و دادستان می -۳۲۸اده م

 .را با اذن دادگاه مطرح کنند

 .شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند -۳۲۹ماده 

باید از قبل به اطالع دادستان و طرفین یا وکالی آنان  شود،ای که برای استماع شهادت تعیین میوقت جلسه  -۳۳۰ماده 

 .توانند صورتمجلس ادای شهادت را مالحظه کنندبرسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می

، طرف را شدتواند در صورتی که در وکالتنامه تصریح شده باتقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می -۳۳۱ماده 

 .تواند به جای موکل سوگند یاد کندسوگند دهد، اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی



شود، هر یک از اصحاب دعوی در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق می -۳۳۲ماده 

ند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه الناس، سوگتواند از حق سوگند خود استفاده کند. در حقمی

 .تواند متهم را سوگند دهدصاحب حق نمی

آید. در قرار دادگاه، موضوع عمل می سوگند به درخواست اصحاب دعوی، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به -۳۳۳ماده 

 .رسدس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی میشود. صورتمجلسوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند، تعیین می

تواند وقت هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند، به دلیل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می -۳۳۴ماده 

ه قاضی دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را ب

 .دیگری نیابت دهد

 کیفری هایدادگاه در رسیدگی –فصل سوم 

 رسیدگی به شروع کیفیت –مبحث اول 

 :کنندهای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی میدادگاه -۳۳۵ماده 

 دادستان کیفرخواست –الف 

 دادگاه توسط دادرسی به جلب قرار –ب 

 دادگاه در دادستان شفاهی ادعای –پ 

البدل در جرایم موضوع صالحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر در دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی  -۳۳۶ماده 

خواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرایی که  کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدید نظرمی

 .البدل استشود بر عهده دادرس علیتوسط وی صادر می

( این قانون، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات 9۵1در جرایم موضوع ماده ) -۳۳۷ماده 

دار  رؤسای شعب عهده نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی،دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می

ر کند و در هعنوان جانشین بازپرس اقدام می البدل بهخش فاقد رییس باشد، دادرس علی این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه ب

 .حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است

شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. رییس حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می در حوزه -۳۳۸ماده 

ست ای ا ه یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئیس شعبهتواند این وظیفه را بقضایی می

 .که دارای سابقه قضایی بیشتر است

 .الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد توان آن را از شعبه مرجوعٌپس از ارجاع پرونده نمی -۳۳۹ماده 

 .عالی کشور نیز الزامی است ده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوانرعایت مفاد این ما -2تبصره 

 .تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است -1تبصره 



اردی که شود. در این مورد و سایر موطور مستقیم در دادگاه مطرح می جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، به -۳۴۰ماده 

 :کندشود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میپرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می

کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صالحیت صادر می -الف

 .کندتعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می

 هجلس تشکیل با دادگاه نکنند، مهلت درخواست و باشند حاضر دعوی اصحاب چنانچه ،(الف) بند در مذکور موارد غیر در –ب 

 ررض دادخواست تقدیم یا دفاع تدارک برای یا نباشند حاضر دعوی اصحاب که صورتی در. کندمی رسیدگی به مبادرت رسمی،

با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و  دادگاه کنند، مهلت درخواست زیان، و

 .کندسایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابالغ می

هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف  -۳۴۱ماده 

بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، ماه، پرونده را  یک

حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات 

یق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دق

شود، طور مستقیم در دادگاه مطرح می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده بهاقدام به تکمیل تحقیقات می

 .انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد

( این قانون، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابالغ آن به شاکی یا 9۱2( و )9۱۵ارد مذکور در مواد )در غیر مو -۳۴۲ماده 

مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکالی آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در 

 .شودستاده میکند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرجلسه رسیدگی احضار می

 مصوب قضات رفتار بر نظارت قانون (9۵( این قانون و ماده )19۵در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ) -تبصره

 به خسارت یا دیه کننده پرداخت دستگاه از است موظف دادگاه شود، می مطالبه المال بیت از دیه که مواردی و 293۵/ ۷/ 2۷

 .المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد بیت حقوق از دفاع منظور

فاصله بین ابالغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد،  -۳۴۳ماده 

 .شودجلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول می

ضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابالغ احضاریه هرگاه ابالغ اح -۳۴۴ماده 

شود. های کثیراالنتشار ملی یا محلی آگهی میمقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه

چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی ماه باشد.  تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک

 .شود منافی باشد در آگهی قید نمی

هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را الزم بداند، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر  -۳۴۵ماده 

اه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه شود. هرگگردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است، احضار میمی

شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه الزم نباشد و همچنان حضور وی را ضروری بداند، برای روز و ساعت معین جلب می

 .شودموضوع، جنبه حق اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می

( این قانون، اقدام 19۵گذار باشد، مطابق ماده ) گذار بوده و یا خود متهم وثیقها وثیقه ی کفیل دارای متهم چنانچه –تبصره 

 .شودمی



توانند وکیل یا وکالی مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور در تمام امور کیفری، طرفین می -۳۴۶ماده 

 .یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است

 یمعرف دادگاه به وکیل دو حداکثر توانندمی طرفین از یک هر یک، کیفری دادگاه صالحیت موضوع جرایم غیر در – تبصره

 .کنند

تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت متهم می -۳۴۷ماده 

وزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم، وکیل احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکالی ح

الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین الوکاله کند، دادگاه حق نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق تعیین می

الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت ند. حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز ککند که در هر حال میزان حق می

 .شودمی

 اماقد ماده این مفاد طبق بداند، ضروری مالی تمکن فاقد دیده بزه شخص برای را وکیل دفاع و حضور دادگاه هرگاه –تبصره 

 .کندمی

سه رسیدگی بدون حضور وکیل ( این قانون، جل9۵1در جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) -۳۴۸ماده 

شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین متهم تشکیل نمی

وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن 

 .ودشالوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میکند. حق دیگری تعیین می عزل او، وکیل تسخیری

هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب  -2تبصره 

 .داردوکیل متخلف اعالم می

 .شودیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی میهرگاه پس از تعیین وکیل تسخ -1تبصره 

 .بار قابل پذیرش استتقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک -9تبصره 

وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکالی آنان موجب  -۳۴۹ماده 

 .وعیت از انجام وکالت در آن پرونده استممن

( این 9۵1در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) -۳۵۰ماده 

قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را الزم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی 

 .نیست

توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطالعات الزم را شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکالی آنان می -۳۵۱ماده 

 .تحصیل نمایند و با اطالع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند

الب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه مط حاوی اسناد و شده بندی طبقه اسناد از تصویر دادن –تبصره 

 .امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است



محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را  -۳۵۲ماده 

 :کنداکم را در موارد زیر صادر میدرخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن مح

 .است حسنه اخالق خالف یا عفت منافی که جرایمی و خانوادگی امور –الف 

 .باشد قومی یا مذهبی احساسات یا عمومی امنیت مخل بودن، علنی –ب 

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

انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت  -۳۵۳ماده 

علیه فقط در موارد مقرر در  ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌاداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه

 .افتراء استپذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم قانون امکان

د تواند دستور دههرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می -2تبصره 

 .صورت صوتی یا تصویری ضبط شود تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به

ه متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی ک -1تبصره 

دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان  صورتی که به عللی از قبیل خدشه

 .پذیر استکل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان

شود، بلکه باید به گونه ب غیرعلنی شدن محاکمه نمیاخالل در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موج -۳۵۴ماده 

شوند، صادر کند،  تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخالل در نظم دادگاه میمقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می

روز صادر  کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنجمگر اینکه اخالل

کننده از وکالی اصحاب دعوی باشد، دادگاه به وی شود. اگر اخاللکند. این دستور پس از جلسه رسیدگی، فوری اجراء میمی

کند. دهد و در صورت عدم تأثیر، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکال معرفی میدر خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می

د وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست. دادگاه پیش از چنانچه اعمال ارتکابی، واج

 .دهدشروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می

ز به تشخیص دادگاه حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری ج -۳۵۵ماده 

 .ممنوع است

 .یابددر صورتی که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت الزم در جلسه دادگاه حضور می -۳۵۶ماده 

دادگاه، عضو ارشد  شوند، در صورت غیبت یا معذور بودن رئیسهایی که با تعدد قضات تشکیل می در همه دادگاه -۳۵۷ماده 

دمت قضایی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضایی، عضوی که سن او بیشتر است، وظیفه دادگاه از حیث سابقه خ

 .گیردرییس دادگاه را برعهده می

 رسیدگی ترتیب –مبحث دوم 

( این 23۱( و )239پس از تشکیل جلسه و اعالم رسمیت آن، ابتدا در مورد شخص متهم به شرح مواد ) دادگاه -۳۵۸ماده 

نماید در موقع محاکمه برخالف حقیقت، وجدان، قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند، اخطار می

 .دکنقوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند، آنگاه رسیدگی را شروع می



 :شودصورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می رسیدگی در دادگاه به -۳۵۹ماده 

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

 .بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است

 .شودستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه میداد دالیل و اظهارات استماع –ب 

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

 در منشی توسط عیناً که او، وکیل و متهم دفاعیات استماع و انتسابی اتهام رد یا قبول به راجع متهم از پرسش –ت 

 .شودقید می صورتمجلس

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

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

 .نمایدمی

م و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه جر ارتکاب وسایل بررسی –ج 

 .دهدبرای کشف واقع، ضروری تشخیص می

ای در اقرار و نیز تردیدی گونه شک و شبهه طوری که هیچ هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به -۳۶۰ماده 

 .کندآن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می بودندر صحت و اختیاری 

دادگاه باید خالصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در  -۳۶۱ماده 

 .صورتمجلس درج کند

ناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که دادگاه عالوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد است -۳۶۲ماده 

 .دهدبرای کشف حقیقت الزم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می

هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه بدون ایجاد  -۳۶۳ماده 

 .کندرئیس حوزه قضایی مربوط اعالم میوقفه در جریان رسیدگی، حسب مورد، موضوع را به دادستان یا 

ای که دارای متهم اصلی، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقیقات از متهم اصلی شروع در پرونده -۳۶۴ماده 

 .شودمی

یک یا چند ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به  هرگاه در پرونده -۳۶۵ماده 

نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به 

 .دداربرخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می 

گی به اتهامات متعدد متهم موجب طوالنی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که هرگاه رسید -۳۶۶ماده 

 .نماید تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی می

دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد  -۳۶۷ماده 

کند. مترجم باید سوگند رجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میوثوق از بین مت

 .یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست



وا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشن -۳۶۸ماده 

ند کند. مترجم باید سوگند یاد کعنوان مترجم انتخاب می توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به

نویسد ال را برای آنان میکه راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤ

 .طور کتبی پاسخ دهند تا به

 طول انجامد، به پس از شروع محاکمه توسط دادگاه، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه به -۳۶۹ماده 

 .شودقدر لزوم تنفس داده می

جرم مجنون بوده است، تحقیقات الزم را از چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب  -۳۷۰ماده 

هام به اتکند و با احراز جنون، نسبت به اصل آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میعمل می نزدیکان او و سایر مطلعان به

 .گیردکند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم میصدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می

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

قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد،  -۳۷۱ماده 

هار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعالم ختم تواند عقیده خود را اظشود و دادستان یا نماینده وی نیز میاستماع می

دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی 

 .اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است

 .رسیدگی و اعالم رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام -۳۷۲ماده 

 .تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کنددادگاه پس از اعالم ختم رسیدگی، نمی -۳۷۳ماده 

 رأی صدور –مبحث سوم 

ر شرف و وجدان و با توجه به محتویات دادگاه پس از اعالم ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه ب -۳۷۴ماده 

هفته به انشای رأی مبادرت  پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک

 کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدورمی

 .رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است

دادگاه باید در رأی، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید  -۳۷۵ماده 

نظر یا فرجام اعالم کند این امر، کند. اگر رأی قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدید

 .خواهی نیستمانع واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام

هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد،  -۳۷۶ماده 

 .شودبالفاصله به دستور دادگاه آزاد می

موجب حکم غیرقطعی به حبس، شالق تعزیری و یا جزای  أمین در بازداشت باشد و بههرگاه متهم با صدور قرار ت -۳۷۷ماده 

نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعالم کند  نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت

 .تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند



خوانده « دادنامه»نویس یا تایپ شود. این رأی که د حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاکرأی دادگاه بای -۳۷۸ماده 

رسد و به مهر شعبه دادرس یا دادرسان میشود و به امضای شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج میمی

 :شودممهور می

 اریخ صدور رأیشماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و ت -الف

 ایشان سمت و رأی صادرکننده قضات یا قاضی و دادگاه مشخصات –ب 

 آنان وکالی و دعوی طرفین مشخصات –پ 

 رأی کامل متن و کار گردش –ت 

پیش از امضای دادنامه، اعالم مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر، حسب مورد، به  -۳۷۹ماده 

سال انفصال از خدمات دولتی محکوم  ماه تا یک م دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سهموجب حک

 .شودمی

که رأی دادگاه حضوری به طرفین ابالغ  شود و در صورتیدادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابالغ می -۳۸۰ماده 

 .صورت، ابالغ مجدد ضرورت ندارد صدق آن به طرفین الزامی است. در اینای از رأی یا تصویر مشود، دادن نسخه

 .مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه، آن را برای ابالغ ارسال نماید -2تبصره 

است و همچنین در جرایم در جرایم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطالع شاکی از آن حرام  -1تبصره 

تواند از مفاد کامل رأی اطالع یافته و از آن نفع میعلیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ابالغ دادنامه حضوری بوده و ذی

 .استنساخ نماید

ای رخ دهد و یا اشتباهی در هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه -۳۸۱ماده 

خواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز  علت عدم تجدید نظر اسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا بهمح

کند. رأی نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر میخواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی از آن تجدید نظر

تصویر هریک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد شود. تسلیم رونوشت یا تصحیحی نیز ابالغ می

 .شوداشتباه نیست، درصورت قطعیت اجراء می

در مواردی که اصل رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام است، تصحیح آن نیز در مدت قانونی، قابل  -2تبصره 

 .باشدواخواهی، تجدیدنظر یا فرجام می

 .شوداعتبار میتصحیحی نیز بی هرگاه رأی اصلی به واسطه واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود، رأی -1تبصره 

 یک کیفری دادگاه در رسیدگی –فصل چهارم 

 رسیدگی مقدمات –مبحث اول 

کند، ادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی مید -۳۸۲ماده 

شود. در این صورت، انجام طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می مگر در جرایمی که مطابق قانون لزوماً به

 .استتحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک 



شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می در مواردی که پرونده به -۳۸۳ماده 

چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی 

حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر این صورت قرار رسیدگی صادر دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه 

 .کندمی

( این 9۵1پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) -۳۸۴ماده 

 شود، هرگاهدادگاه کیفری یک رسیدگی می قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در

کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می

د تا کنل میابالغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسا

 .طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود

تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از هر یک از طرفین می -۳۸۵ماده 

 .شودتشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی

ه باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه در صورتی که هریک از اصحاب دعوی وکالی متعدد داشت -۳۸۶ماده 

 .کافی است

پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بالفاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل  -۳۸۷ماده 

تجدید مهلت به تقاضای  کند تا تمام ایرادها و اعتراض های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابالغ تسلیم کنند.آنان اخطار می

 .متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بالمانع است

های خود از قبیل مرور زمان، عدم متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکالی آنان باید تمام ایرادها و اعتراض -۳۸۸ماده 

عقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی صالحیت، رد دادرس یا قابل ت

نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور 

. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شودپذیرفته نمی

 .دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است

پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال  -۳۸۹ماده 

کند. را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میکند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آنمی

کند. دادگاه ش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس میعضو مذکور حداکثر ظرف ده روز، گزار

دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می به

 :کندشرح زیر اقدام می های اصحاب دعوی بهاعتراض

کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکه تحق در صورتی -الف

 .آن را بدون اظهار نظر اعاده کند فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،می

 .کندهرگاه موضوع، خارج از صالحیت دادگاه باشد، قرار عدم صالحیت صادر می -ب

مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب  در صورتی که به دلیل شمول -پ

 .شودصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه، فوری آزاد می کند. در ایننباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می



دعی خصوصی یا متهم و یا وکالی آنان را برای م یا شاکی او، نماینده یا دادستان ضرورت، صورت در تواندمی دادگاه –تبصره 

 .حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند

قرار عدم صالحیت از طرف دادستان و قرارهای مذکور در بند )پ( ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی  -۳۹۰ماده 

قدماتی و انجام سایر وظایف به خصوصی قابل تجدیدنظر است. درصورت نقض این قرار، پرونده برای طرح مجدد در جلسه م

 .شوددادگاه کیفری یک اعاده می

هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد، بالفاصله دستور تعیین  -۳۹۱ماده 

 .کندوقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است، صادر می

( این قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را 9۵1جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) در چنانچه –تبصره 

 .کندبرای محاکمه الزم بداند، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می

 عیین و مطابقمدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداکثر ظرف دو روز، وقت رسیدگی ت -۳۹۲ماده 

 .دستور دادگاه اقدام کند

در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل شود، اعضای هیأت منصفه نیز طبق مقررات دعوت  -۳۹۳ماده 

 .شوندمی

 مهرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجا -۳۹۴ماده 

تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص 

مگر آنکه دادستان احضار متهم کند، اقدام به رسیدگی می ورزد و در غیاب متهم،به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می ندهد،

دهد. س از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میصورت دادگاه پ را ممکن بداند که در این

 .مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد

در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع  -2تبصره 

های کثیراالنتشار ملی یا م حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامهاتهام و وقت دادرسی و نتیجه عد

 .شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشدمحلی آگهی می

 نماید ووع به رسیدگی میهرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شر -1تبصره 

 .کندترتیب فوق رسیدگی می در مورد غایبان به

 رسیدگی ترتیب –مبحث دوم 

أی شده باشد، ربینیدر دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش -۳۹۵ماده 

در پرونده درج شود. اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، طور مستدل اکثریت تمام اعضا مالک است. نظر اقلیت باید به

 .شودیک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می

( این 23۱( و )239شرح مواد )رئیس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعالم رسمیت آن، ابتداء در مورد متهم به -۳۹۶ماده 

محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در  کند در موقعقانون اقدام و سپس به وی اخطار می

کند مطلبی برخالف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت اظهار نکنند. پس از آن محاکمه شرکت دارند نیز اخطار می



س دادگاه موضوع کند. سپس رییدادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت می

 .نمایداتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی می

توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکالی آنان، شهود، اهل خبره و دادستان قضات دادگاه کیفری یک می -۳۹۷ماده 

 .پرسش کنند

ی آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست هرگاه دادستان، متهم، شاکی، مدعی خصوصی یا وکال -۳۹۸ماده 

 .کند، هرچند از قبل احضار نشده باشندکنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق می

( این قانون، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، 9۱3پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده ) -۳۹۹ماده 

گر بار دیشود. پیش از اعالم ختم رسیدگی، رییس دادگاه یکوکالی آنان نیز اجازه صحبت داده می شاکی، مدعی خصوصی یا

کند. هرگاه دهد، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی أخذ و سپس رسیدگی را ختم میبه متهم یا وکیل او اجازه صحبت می

 .قیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی استمتهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف ح

شود. انتشار آنها محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می -۴۰۰ماده 

 .ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است

ی یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی در مواردی که به جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفر -۴۰۱ماده 

شود، تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع می

 .جرم است

الحیت دادگاه در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صالحیت رسیدگی به جرایم موضوع ص -۴۰۲ماده 

 .اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است

 رأی صدور –مبحث سوم 

تواند قرار عدم صالحیت صادر کند و به دادگاه کیفری یک با رعایت صالحیت ذاتی، پس از شروع به رسیدگی نمی -۴۰۳ماده 

 .را صادر نمایدهر حال باید رأی مقتضی 

اعضای دادگاه پس از اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به  -۴۰۴ماده 

محتویات پرونده، مشاوره می نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک 

. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای هفته مبادرت به صدور رأی می کنند

رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه 

فاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بال

وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس 

 .ودش دادگاه به متهم تفهیم می شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می

پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعالم آن در  -تبصره

 .جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است



 .های کیفری مقرر گردیده استر دادگاهسایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سای -۴۰۵ماده 

 واخواهی و غیابی رأی –فصل پنجم 

یک از جلسات اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچدر تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق -۴۰۶ماده 

ه صورت، چنانچ کند. در اینباشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده

رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از 

هلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. م

 .کشور، دو ماه است

موجه غائب شود، دادگاه  هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر -2تبصره 

 .شود، حضوری استدهد. در این صورت حکمی که صادر میرسیدگی را ادامه می

حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به  -1تبصره 

اجراء گذاشته می شود. هرگاه حکم دادگاه ابالغ واقعی نشده باشد، محکومٌ علیه می تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطالع، 

، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی

 .شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می کند

د و تحقیق از متهم اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکندر جرایمی که فقط جنبه حق -9تبصره 

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

کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواهی، دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می -۴۰۷ماده 

 .نان مانع رسیدگی نیستنماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آتصمیم مقتضی اتخاذ می

 نوجوانان و اطفال دادگاه در رسیدگی –فصل ششم 

 تشکیالت –مبحث اول 

های اطفال های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاهرییس دادگستری یا رییس کل دادگاه -۴۰۸ماده 

 .و نوجوانان را نیز برعهده دارد

ال و نوجوانان را رییس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضات دادگاه و دادسرای اطف -۴۰۹ماده 

قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً 

 .کندداشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می

نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی،  مشاوران دادگاه اطفال و -۴۱۰ماده 

 .شونددانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می



حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط برای انتخاب مشاوران، رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه  -2تبصره 

کند. رییس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل مندرج در این ماده بداند به رییس کل دادگستری استان پیشنهاد می

 .نماید. انتخاب مجدد آنان بالمانع استچهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می

 .دن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشدبو مؤنث درصورت – 1تبصره 

واند تهرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رییس دادگستری می -۴۱۱ماده 

طور موقت مأمور  ان بهجای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوان شخصاً به

 .رسیدگی نماید

 رسیدگی ترتیب –مبحث دوم 

دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان،  -۴۱۲ماده 

 .کندوکیل وی و دادستان و شاکی ابالغ می

 .شودو یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابالغ می هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال -2تبصره 

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و همچنین در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس  -1تبصره 

و درخواست است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند 

 .تواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایدرسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه می

در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان  -۴۱۳ماده 

شوند. حضور اشخاص دیگر در ، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر میدر تحقیقات مقدماتی جلب شده

 .جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بالمانع است

( این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از 9۵۱( ماده )2هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره ) -۴۱۴ماده 

 .شودأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب میعمل آید. ر دادرسی در غیاب او به

در جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش  -۴۱۵ماده 

ت رسبیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و باالتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپ

نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعالم عذر قانونی متهم ابالغ می

شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می

 .تواند از خود دفاع کندا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز میتواند خود از وی دفاع و ییا نوجوان می

گردد، طبق مقررات قانونی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می -۴۱۶ماده 

که  در صورتی شود. در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، حضور طفل الزم نیست، مگررسیدگی و حکم مقتضی صادر می

 .توضیحات وی برای صدور رأی ضروری باشد

به ولی یا سرپرست قانونی متهم و علیه، آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان عالوه بر شاکی، متهم و محکومٌ -۴۱۷ماده 

 .شودعلیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابالغ میمحکومٌ



 احاله –فصل هفتم 

در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد،  -۴۱۸ماده 

به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به 

 .گیردن عالی کشور صورت میاستان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوا

 رییس یا نظامی دادستان درخواست به مورد حسب احاله مسلح، نیروهای قضایی سازمان صالحیت در جرایم مورد در –تبصره 

 .شودمی انجام مسلح نیروهای قضایی سازمان رییس موافقت با استان قضایی سازمان

 :گیرد احاله در موارد زیر صورت می -۴۱۹ماده 

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

 اندبتو ترآسان آن، وقوع محل به بودن نزدیک علت به دیگر دادگاه که نحوی به باشد، دور صالح دادگاه از جرم وقوع محل –ب 

 .کند رسیدگی موضوع به

 .رج شاکی و یا مدعی خصوصی شودح و عسر موجب که باشد کیفیتی به نباید پرونده احاله –تبصره 

منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا عالوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به -۴۲۰ماده 

 .شودعالی کشور، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می دادستان کل کشور و تجویز دیوان

 امنیت و نظم حفظ منظور به تواندمی سازمان این رییس مسلح، نیروهای قضایی سازمان صالحیت در جرایم در –تبصره 

 .کند احاله دیگر قضایی حوزه به را پرونده مسلح، نیروهای مصالح رعایت و عمومی

 دادرس رد –فصل هشتم 

 :توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنندطرفین دعوی نیز می دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و -۴۲۱ماده 

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

 .باشد

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

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

 .باشد بوده طرفین از یکی شاهد یا کرده ماهوی اظهارنظر سمتی یا عنوان هر تحت قبالً کیفری امر همان در دادرس –ت 

و و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا ا فرزند یا و همسر مادر، و پدر دادرس، بین –ث 

 .کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد

 .باشند داشته مطروحه موضوع در شخصی نفع او فرزند یا و همسر دادرس، –ج 

 .شودهات رد دادرس محسوب نمیج از انتظامی شکایت –تبصره 

کند و رسیدگی عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به –۴۲۲ماده 

 البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی بهشود. در صورت نبودن دادرس علیالبدل یا شعبه دیگر ارجاع می به دادرس علی

 .شودعرض فرستاده مینزدیکترین مرجع قضایی هم



هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد.  -۴۲۳ماده 

 .شودیدگی میقرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رس

مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی  –۴۲۴ماده 

توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعالم کنند. در صورت قبول ایراد، خصوصی یا متهم نیز می

نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس و مداخله در موضوع امتناع میدادستان یا بازپرس از رسیدگی 

تواند در مهلتی که صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابالغ شود. مدعی رد می شود و در غیر ایندیگر محول می

رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد  برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح برای

 .قطعی است

 .نیست مقدماتی تحقیقات انجام مانع ایراد، رد قرار صدور –تبصره 

در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از  -۴۲۵ماده 

با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش رسیدگی امتناع کند، دادگاه 

قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می 

مکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و ا

نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، 

 .پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود

 آراء به اعتراض –بخش چهارم 

 کلیات –فصل اول 

دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است،  -۴۲۶ماده 

ظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این جز در مواردی که در صالحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدن

 .دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند

شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میآرای دادگاه -۴۲۷ماده 

 :ه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام استهمان حوز

 .جرایم تعزیری درجه هشت باشد -الف

 .که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشدجرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی -ب

 .ن مجازات قانونی اولیه استهای جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همادر مورد مجازات -2تبصره 

آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است.  -1تبصره 

قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل 

 .تجدیدنظرخواهی باشد



آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و باالتر  -۴۲۸ماده 

است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم 

 .هی در دیوان عالی کشور استسیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خوا

اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم  -تبصره

 .( قانون اساسی نمی باشد292)

های در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه -۴۲۹ماده 

 .های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام استمزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه

خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا تجدیدنظر یا فرجامدر صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق  -۴۳۰ماده 

 .خواهی آنان جز در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیستفرجام

مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج  -۴۳۱ماده 

 .اریخ ابالغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی استاز کشور دو ماه از ت

هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند،  -۴۳۲ماده 

 این نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیردادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می

 .( این قانون مقرر شده است2۷۳کند. جهات عذر موجه همان است که در ماده )صورت قرار رد آن را صادر می

 :اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند -۴۳۳ماده 

 او قانونی نماینده یا وکیل علیه، محکوم –الف 

 نآنا قانونی نماینده یا وکیل یا و خصوصی مدعی یا شاکی –ب 

 دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات -پ

 :جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است -۴۳۴ماده 

 ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه -الف

 ادعای مخالف بودن رأی با قانون -ب

 ادعای عدم صالحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس -پ

 ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی -ت

 هم آن به دیگر، جهت وجود صورت در آید، عملبه ماده این در مذکور جهات از یکی استناد به تجدیدنظرخواهی اگر –تبصره 

 .شودمی رسیدگی

عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و  دنظر استان و دیواندادگاه تجدی –۴۳۵ماده 

 .کندنسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می



خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه تجدید نظر  -۴۳۶ماده 

رد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی گیدادرسی مقرر صورت می

 .مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است

 صورت به جرم از ناشی زیان و ضرر و کیفری محکومیت به نسبت علیهمحکومٌ خواهیفرجام یا تجدیدنظرخواهی –تبصره 

 .دادرسی مدنی نیست ر امر حقوقی و رعایت تشریفات آییند دادرسی هزینه پرداخت مستلزم توأمان،

خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم هرگاه تجدید نظر خواه یا فرجام -۴۳۷ماده 

 .کندشود، دادگاه صادرکننده رأی نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی می

خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا نظر خواه یا فرجام هرگاه تجدید -۴۳۸ماده 

 .گرددفرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می

خواه باید حسب مورد، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی تجدید نظر خواه یا فرجام -۴۳۹ماده 

ن یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند. دفتر دادگاه یا زندان باید بالفاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام نخستی

خواه و طرف دعوای او، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در تجدید نظر خواه یا فرجام

شود. دفتر خواهی محسوب میو فرجام درج کند. تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجامدادخواست یا درخواست تجدیدنظر 

دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، بالفاصله آن را به دادگاه صادرکننده 

 .رأی نخستین ارسال کند

خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد، دفتر دادگاه صادرکننده رأی نخستین، فرجام یا خواهی نظر تجدید که صورتی در –تبصره 

 .کندبالفاصله یا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال می

ونی باشد، مدیر دفتر هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی فاقد یکی از شرایط قان -۴۴۰ماده 

کند تا ظرف ده روز از دهنده اعالم و اخطار می را به درخواست کننده یا دادخواستدادگاه نخستین، ظرف دو روز، نقایص آن

تاریخ ابالغ، نقایص مذکور را رفع کند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست 

 رساند تا قرار مقتضی رافرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، مدیر دفتر، پرونده را به نظر رییس دادگاه میتجدیدنظر یا 

 .صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است

ست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه خواه درخواست یا دادخواهرگاه تجدید نظر خواه یا فرجام -۴۴۱ماده 

کند. چنانچه پرونده به مرجع صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می

دنظر تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدی

 .شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیستعالی کشور صادر می استان یا دیوان

های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، در تمام محکومیت -۴۴۲ماده 

نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را تواند پیش از پایان مهلت تجدیدعلیه میمحکومٌ

العاده با صورت، دادگاه در وقت فوق اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این

 .کم دادگاه قطعی استکند. این ححضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می

 .شود، قطعی استآرایی که در مرحله تجدیدنظر صادر می -۴۴۳ماده 



ای از دادگاه تجدیدنظر مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه -۴۴۴ماده 

 خواهی از آراء وگردد. مرجع فرجامه قضاییه تعیین میاستان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابالغ رییس قو

 .تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است

 .آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است -۴۴۵ماده 

توان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا ت دادگاه اطفال و نوجوانان را میدرخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیما -۴۴۶ماده 

شود به دفتر کانون اصالح و دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصالح و تربیت نگهداری می

 .تربیت تسلیم نمود

تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست و نوجوانان میدرخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال  -۴۴۷ماده 

واند تقانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می

ار منع یا موقوفی یا تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قردرخواست تجدیدنظر نماید. مدعی خصوصی می

 .تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظرخواهی کند

 استان تجدیدنظر دادگاه رسیدگی کیفیت –فصل دوم 

یدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه و ها پس از وصول به دادگاه تجد پرونده -۴۴۸ماده 

شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه، به وسیله رییس کل رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می

یب وصول از طریق سامانه دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترت

 .شودای دارند، ارجاع می ای در حوزه های قضایی که سامانه رایانهرایانه

که به موجب قانون، رسیدگی خارج از  کند، مگر در مواردیها به نوبت رسیدگی میدادگاه به ترتیب وصول پرونده -۴۴۹ماده 

 .نوبت ضروری باشد

ر شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و داجریحه موجب که جرایمی به –تبصره 

 .شودموافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می

کند و یا به نوبت به یکی از اعضای های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میرییس شعبه، پرونده -۴۵۰ماده 

دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص جاع میدادگاه تجدیدنظر استان ار

شود و کند. خالصه این گزارش در پرونده درج میتجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می

 :نمایدسپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می

کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میدر صورتی که تحقیقات  -الف

آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه صادرکننده رأی می

 .تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نمایدتجدیدنظر می

هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را  -ب

شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می

 .شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کندصادرکننده قرار اعاده می پرونده برای رسیدگی به دادگاه

هرگاه رأی توسط دادگاهی که صالحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را  -پ



 .کندبه مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعالم می

علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا اگر عملی که محکومٌ -ت

 .کندسایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می

صاص و جرائم غیرعمدی در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، ق -ث

مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت 

در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، 

ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند.  طرفین و اشخاصی را که حضورشان

 .در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست

در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور  -۴۵۱ماده 

( این قانون به ترتیب زیر انجام 9۵۵ن مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده )دادستان شهرستا

 :شودمی

 .قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه -الف

 .ت آنانطرح سؤاالت الزم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیا -ب

 .لزوم صورت در مطلعان و شهود از اطالع کسب –پ 

 .اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکالی آنان -ت

شود. به اجراء میقرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شع -۴۵۲ماده 

تواند اجرای قرار را از دادگاه چنانچه محل اجرای قرار، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد، دادگاه تجدیدنظر استان می

محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به 

 .درخواست اجرای قرار نماید دادگاه نخستین محل،

هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، حضور شخصی را که زندانی است الزم بداند، دستور اعزام او را به مسئول زندان  -۴۵۳ماده 

تواند با کسب موافقت مرجع قضایی کند. چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد، دادگاه مییا بازداشتگاه صادر می

متهم تحت نظر وی زندانی است، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل که 

 .دادگاه نگهداری شود

احضار، جلب، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات  -۴۵۴ماده 

 .مرحله نخستین است

 :کنددادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعالم ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می –۴۵۵ماده 

هرگاه رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به  -الف

 .کنددادگاه صادرکننده رأی اعاده می

ه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی هرگا –ب 

علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه کند، هرچند محکومٌتجدید نظر خواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می

 .شودآزاد می علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوریمحکومٌ

 در و نقض را آن قانونی، مستند و مبانی ذکر و استدالل با دهد تشخیص قانون مخالف را خواسته نظر تجدید رأی چنانچه –پ 

 .کندمی رأی انشای ماهیت،



 هک باشد اهمیت از ایدرجه به مذکور تشریفات آنکه مگر نیست، رأی نقض موجب دادرسی، تشریفات رعایت عدم –تبصره 

 .اعتباری رأی شود جب بیمو

هرگاه از رأی صادره درخواست تجدید نظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و  -۴۵۶ماده 

زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدید نظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا 

 .کند و این تصمیم قطعی استتهم، تأمین متناسب أخذ می مدعی خصوصی و یا م

اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون،  -۴۵۷ماده 

ازد، دادگاه به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی، لطمه وارد نساحتساب محکومٌ

 .دهدکند و تذکر الزم را به دادگاه نخستین میتجدیدنظر استان، رأی را اصالح و آن را تأیید می 

تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته دادگاه تجدیدنظر استان نمی -۴۵۸ماده 

ر در حکم نخستین برخالف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقر

خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر  قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر

 .کندم میاستان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدا

د به توانعلیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اساس حکم می هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ -۴۵۹ماده 

 .علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ

ت پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین دادگاه تجدیدنظر استان مکلف اس -۴۶۰ماده 

فرصت و حداکثر ظرف یک هفته، انشای رأی کند. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه 

 .چهار است

کیل او در هیچ یک از مراحل در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا و -۴۶۱ماده 

دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف 

بیست روز پس از ابالغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله 

 .قطعی است شود،صادر می

 کشور عالی دیوان رسیدگی کیفیت –فصل سوم 

خواهی شود و مرجع فرجام عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رییس و دو مستشار تشکیل می دیوان -۴۶۲اده م

 .( این قانون است۱1۳در جرایم موضوع ماده )

 .دیوان عالی کشور به تعداد الزم، عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند -۴۶۳ماده 

 :خواهی به قرار زیر استجهات فرجام -۴۶۴اده م

 .او قانونی مجازات و متهم تقصیر به مربوط قوانین رعایت عدم ادعای –الف 

 .دادگاه رأی اعتباری بی به منجر اهمیت از ایدرجه با دادرسی اصول رعایت عدم ادعای –ب 

 .پرونده در موجود مدارک با مستندات انطباق عدم –پ 



ها به ترتیب وصول، در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به روندهپ -۴۶۵ماده 

دیوان یا معاون او و در غیاب آنان، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به  شود و توسط رییسدادرسی الکترونیکی ثبت می

ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان انهعالی کشور و از طریق سامانه رای انتخاب رییس دیوان

 .شودارجاع می

کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی ها رسیدگی میعالی کشور به نوبت به پرونده شعب دیوان -۴۶۶ماده 

دار شدن احساسات عمومی یحهخارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رییس دیوان عالی کشور موجب جر

 .شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد

کند و یا به نوبت به یکی از های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آنها را تنظیم میشعبه، پرونده رییس -۴۶۷ماده 

ن جریان آن و بررسی کامل درباره دهد. عضو ممیز، گزارش پرونده را که متضماعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می

 .کندخواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم میفرجام

 زا تخلف اند،داشته دخالت پرونده آن در که قضاتی از یک هر از گزارش تنظیم حین در ممیز عضو یا رییس هرگاه –تبصره 

یی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروح و با استدالل در گزارش خود قضا مبانی رعایت عدم یا قانونی، مواد

 .گرددشود. به دستور رییس شعبه، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال میمتذکر می

شود، مگر آنکه شعبه میعالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکالی آنان انجام رسیدگی فرجامی در دیوان -۴۶۸ماده 

 .رسیدگی کننده حضور آنان را الزم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست

کند و طرفین یا وکالی در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که الزم است قرائت می -۴۶۹ماده 

وانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با تآنان، در صورت حضور، می

خواسته، نظر خود را اعالم  عنه یا فرجامحضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ

گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد می

 :کنند نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می

 .نماینداگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می -الف

ن، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن قانو مخالف رأی هرگاه –ب 

عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام اعتباری رأی شود، شعبه دیوانای از اهمیت باشد که موجب بیتشریفات به درجه

 :کندمی

حکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا علیه به اتهام ارتکاب آن ماگر عملی که محکومٌ -2

 .شودسایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بال ارجاع می

اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به  -1

 .شودرأی ارجاع می دادگاه صادرکننده

دهد، عالی کشور، صالح تشخیص میاگر رأی به علت عدم صالحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان -9

 .شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی استارسال می

 .شودعرض ارجاع میدر سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم -۱



کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می دی که دیوانموار در –تبصره 

 .را به تفصیل ذکر کند

 :کندعالی کشور به شرح زیر اقدام میمرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان -۴۷۰ماده 

عالی کشور را انجام دهد و سپس  ردنظر دیواندر صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات مو -الف

 .مبادرت به صدور رأی کند

 و رسیدگی ماهیت، در و نماید متابعت کشور عالیدیوان نظر از باید ماهوی، رسیدگی ضرورت و قرار نقض صورت در –ب 

 .شود حادث قرار صدور برای ایتازه جهت نقض، از پس آنکه مگر کند، حکم انشای

تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد قض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه مین صورت در –پ 

 کند و در غیر اینفرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدالل دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می

شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تأیید قرار گیرد، رأی می صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح

عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع  که نظر شعبه دیوان شود و در صورتیابرام می

کند. این حکم قطعی و غیرقابل فرجام می شود. دادگاه مزبور بر اساس استدالل هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادرمی

است. در صورتی که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه 

 .( اقدام می کند۱93( بند )ب( ماده )1دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت )

ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاههرگاه  -۴۷۱ماده 

عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان

منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب  عالی کشور را بهشوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان

شور یا عالی کتوانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوانها یا وکالی دادگستری نیز میها یا دادستانعالی کشور یا دادگاهدیوان

ی کشور به ریاست رییس عالدادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان

عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون دیوان

شود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه تمام شعب تشکیل می

االتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن الزمالی کشور و دادگاهعبرای شعب دیوان

 .اثر استبی

عالی کشور، عمل انتسابی عمومی دیوانکه رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأتدرصورتی

علیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری عد به حال محکومٌجرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مسا

 .شوداست و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می

منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آراء  عالی کشور بهکه هیأت عمومی دیواندر کلیه مواردی  -۴۷۲ماده 

گردد، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد. قبل از اتخاذ تصمیم، اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می

 .کنددادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر می

عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان -۴۷۳اده م

 .شود، قابل تغییر است( این قانون صادر می۱۷2)

 درسیدا اعاده –فصل چهارم 



ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه -۴۷۴ماده 

 :شودیا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می

 .کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد -الف

ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل گونهمحکوم شوند و ارتکاب آن جرم بهچند نفر به اتهام ارتکاب جرمی  -ب

 .شد

 همان انتساب علت به قضایی مرجع از حکمی موجب به نیز دیگری فرد و شود محکوم جرمی انتساب علت به شخصی –پ 

 .ی از آنان احراز گرددیک گناهیبی حکم، دو مفاد تضاد و تعارض از که طوری به باشد، شده محکوم جرم

 .درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود -ت

 .در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خالف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است -ث

گناهی بی اثبات موجب که شود ارائه جدیدی ادله یا ظاهر یا و حادث جدیدی واقعه قطعی، حکم صدور از پس –ج 

 .علیه یا عدم تقصیر وی باشدمحکومٌ

 .عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد -چ

 :اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند -۴۷۵ماده 

 و وراث قانونی و وصی اوعلیه، همسر علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌمحکومٌ -الف

 دادستان کل کشور -ب

 دادستان مجری حکم -پ

شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با عالی کشور تسلیم میدرخواست اعاده دادرسی به دیوان -۴۷۶ماده 

عرض دادگاه صادرکننده گاه هم( این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به داد۱۷۱یکی از موارد موضوع ماده )

 .نمایددهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر میحکم قطعی، ارجاع می

که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خالف شرع بیّن تشخیص دهد، با در صورتی -۴۷۷ماده 

کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر عالی تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان

یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خالف شرع بیّن اعالم شده، رأی قطعی قبلی تخصیص می

 .نمایندآورند و رأی مقتضی صادر میعمل میرا نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به

عالی کشور، سازمان قضایی آراء قطعی مراجع قضایی )اعم از حقوقی و کیفری( شامل احکام و قرارهای دیوان -2تبصره 

 .باشندهای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختالف مینیروهای مسلح، دادگاه

ها، اگر توسط رییس قوه رهای موقت دادگاهعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستوآراء شعب دیوان -1تبصره 

 .قضاییه خالف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود

عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل درصورتی که رییس دیوان -9تبصره 

قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خالف شرع بیّن تشخیص دهند،  دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی

بار قابل توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یکمی

 .اعمال است؛ مگر اینکه خالف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد



( اعاده دادرسی پذیرفته شده ۱۷۷الی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده )عهرگاه رأی دیوان -۴۷۸ماده 

افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می

 .نمایدکند، تأمین الزم را أخذ میدگی میمتناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسی

 باشد، بنا قمع و قلع یا بدنی هایمجازات سایر یا حیات سالب مجازات نوع از حکم، در مندرج مجازات که صورتی در –تبصره 

 .دهدا میر حکم اجرای توقف دستور تقاضا، درباره تصمیم اتخاذ از قبل دادرسی اعاده تقاضای وصول با کشور عالیدیوان شعبه

ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله -۴۷۹ماده 

 .گیرد شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام میصادر می

هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را  -۱۳۵ماده 

کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض و حکم مقتضی صادر می

 .خواهی تابع مقررات مربوط استظر یا فرجامشود. حکم دادگاه از حیث تجدیدننقض یا اصالح می

اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص  –۴۸۱ماده 

کند و چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می

 .کندی میرسیدگ

شود. شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمینسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می -۴۸۲ماده 

( بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت ۱۷۷که اعاده دادرسی از مصادیق ماده ) مگر این

 .همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشدقبلی باشد و یا رأی جدید مجدداً 

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند،  -۴۸۳ماده 

صورت،  تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در اینعلیه میمحکومٌ

( این قانون، 9۵۵العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده )علیه در وقت فوقدادگاه به درخواست محکومٌ

تر به حال محکومٌ دهد یا به مجازاتی که مناسبکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میرسیدگی می

 .د. این رأی قطعی استکنعلیه باشد، تبدیل می

 تربیتی و تأمینی اقدامات و کیفری احکام اجرای –بخش پنجم 

 کلیات –فصل اول 

تحت ریاست و نظارت وی در « معاونت اجرای احکام کیفری»اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و -۴۸۴ماده 

 .فه استدار این وظی دهد، دادسرا عهدهمناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می

 .تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشدمعاونت اجرای احکام کیفری، می -2تبصره 

ها و یا مؤسسات کیفری تواند با تصویب رییس قوه قضاییه در زندانمعاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می -1تبصره 

االجراء شدن این ای است که ظرف شش ماه از تاریخ الزمنامه اجرای وظایف آنها به موجب آیین مستقر شود. شیوه استقرار و



یب شود و به تصوها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میقانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان

 .رسدرییس قوه قضاییه می

 .البدل استاحکام کیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیدر حوزه قضایی بخش، اجرای  -9تبصره 

معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد الزم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور  -۴۸۵ماده 

 .مراقبتی در اختیار دارد

 .باشد داشته قضایی خدمت سابقه سال سه حداقل باید کیفری احکام اجرای قاضی –تبصره 

 را« مددکاری اجتماعی»منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیالت مناسبی تحت عنوان  قوه قضاییه به -۴۸۶ماده 

 .نمایددر حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد می

ی، شناسهای مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعهالتحصیالن رشتهبین فارغمددکاران اجتماعی از  -۴۸۷ماده 

 .شوندشناسی و حقوق استخدام می جرم

 .است اجتماعی مددکاری رشته التحصیالنفارغ با اولویت مذکور، هایرشته در –تبصره 

و و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عف -۴۸۸ماده 

 :شودمی

 ایجاد بانک اطالعاتی مجرمان خطرناک، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری -الف

های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثر انگشت و تصویر علیه در محکومیتتنظیم برگ سجل کیفری محکومٌ -ب

 وی به صورت الکترونیکی

 علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقرراتثبت و ارسال درخواست عفو محکومٌ -پ

اندازی شبکه ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات، امکان دسترسی به این اطالعات و چگونگی تشکیل و راه -2تبصره 

ماه از ای است که ظرف ششنامهو به موجب آیینالکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندانتاریخ الزم

 .رسدقضاییه میشود و به تصویب رییس قوهتهیه می

با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای اطالعاتی و امنیتی صورت  اقدامات موضوع بندهای )الف( و )ب( این ماده -1تبصره 

 .گیردمی

 :وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از -۴۸۹ماده 

 االجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنهاصدور دستور اجرای احکام الزم -الف

 ها در امور راجع به زندانیاننظارت بر زندان -ب

 اره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقرراتنظر درباعالم -پ

 مقررات و قوانین براساس محکومان به مرخصی اعطای –ت 

 افراد سایر و العالجصعب جسمی بیماریهای و روانی هایبیماری به مبتالیان سالمند، محکومان درباره تصمیم اتخاذ –ث 

 ژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقرراتوی توجه و مراقبت به نیازمند محکوم



ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات -ج

 .یا ناظر زندان قرار گرفته است

 :شوداز ابالغ به موقع اجراء گذاشته می آراء کیفری در موارد زیر پس  -۴۹۰ماده 

 .کندرأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می -الف

رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا  -ب

 .فرجام آن رد شده باشد

 .ز نقض رأی نخستین صادر کرده باشدرأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس ا -پ

 .رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد -ت

االجراء نداند، مراتب را با اطالع دادستان به هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی الزم -۴۹۱ماده 

 .ندکدادگاه صادرکننده رأی قطعی اعالم و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می

هرگاه رأی، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست  -۴۹۲ماده 

 .االجراء استتجدیدنظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه الزم

های الزم رجام درباره یک قسمت از رأی، مانع از اجرای سایر قسمتاعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا ف -۴۹۳ماده 

 .االجرای آن نیست

شود، مگر در شود و به هیچ وجه متوقف نمیعملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می -۴۹۴ماده 

 .مواردی که قانون مقرر نماید

شود و در مواردی که طبق قانون، ضی اجرای احکام کیفری اجراء میآراء کیفری به دستور و تحت نظارت قا -۴۹۵ماده 

های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها و نهادهایی که ها، مؤسسات و شرکتاجرای رأی باید توسط وزارتخانه

 دور دستور اجراء و ارائهشمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن ص

 .تعلیمات الزم، برچگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد

های ها، مؤسسات و شرکت تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه -۴۹۶ماده 

بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود ها و نهادهایی که شمول قانون دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان

وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. 

 .شودمتخلف از مقررات این ماده، عالوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می

رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکاالت مربوط به اجرای رأی با رعایت  -۴۹۷ماده 

 .شود موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می

شود و درصورت عدم تعیین شیوه اجراء، اجراء می هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب -۴۹۸ماده 

 .کندقاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را اجراء می



که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه  اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی -۴۹۹ماده 

مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات  ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق

 .را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند

شود تا گذار اخطار میشود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقهعلیه برای اجرای رأی احضار میمحکومٌ -۵۰۰ماده 

تواند به طور همزمان دستور جلب علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری میمٌمحکو

 .علیه را صادر کندمحکومٌ

 پرونده، رد دلیل ذکر با تواند می کیفری احکام اجرای قاضی باشد، علیهمحکومٌ شدن مخفی یا فرار بیم که درصورتی –تبصره 

 .علیه را صادر کنددستور جلب محکومٌ ابتداء از

 :افتد اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می -۵۰۱ماده 

 بارداری دوران –الف 

 ماه شش تا حداکثر زایمان از پس –ب 

 سالگی دو سن به طفل رسیدن تا حداکثر شیردهی دوران –پ 

 یام حیض یا استحاضها در شالق مجازات اجرای –ت 

علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتال باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در هرگاه محکومٌ -۵۰۲ماده 

بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق 

یم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری اندازد. چنانچه در جرامی

علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن محکومٌ

 .ندکنوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می

 احکام اجرای قاضی باشد، داشته فوریت مجازات اجرای تعویق و شود حادث بیماری مجازات، اجرای حین هرگاه –تبصره 

 .کند می اقدام ماده این مقررات طبق آن، اجرای توقف دستور صدور ضمن کیفری،

جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتال به هرگاه محکومٌ -۵۰۳ماده 

 .شودعلیه وصول میهای مالی که از اموال محکومٌافتد؛ مگر در مورد مجازاتتعویق می

 یبهبود تا جنون صورت در برد، می سر به حبس در نقدی جزای پرداخت عدم علت به که کسی یا حبس به محکوم –تبصره 

 .شودشود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میگری نگهداری میدی مناسب مکان یا روانی بیمارستان در

علیه برای پیشنهاد به مقام در غیر مجازات حبس، هرگاه رییس قوه قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ -۵۰۴ماده 

 .شود رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می

شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجراء صادر در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می -۵۰۵ماده 

 .کندمی



خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی  -۵۰۶ماده 

، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است

 .نسخ مجازات قانونی باشد

علیه در پرونده فاقد قرار تأمین علیه به دفعات باشد و محکومٌچنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ -۵۰۷ماده 

 .کندمطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری

گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر  علیه، کفیل یا وثیقهقاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ -۵۰۸ماده 

 .گیردگذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم میکفیل یا وثیقه

علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، یفری منتهی به دسترسی به محکومٌهرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام ک -۵۰۹ماده 

علیه تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعالم کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌمی

 .کندنسبت به لغو این دستور اقدام می

های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، علیه دارای محکومیتمحکومٌ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود -۵۱۰ماده 

 :کنددر میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می

ها وندهها پرطور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهاگر احکام به -الف

کند، تا پس از نقض تمام صورت به دادگاه دارای صالحیت باالتر ارسال میرا به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این

 .احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود

کند تا پس از ا را به این دادگاه ارسال میهاگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده -ب

نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه 

 .تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صالحیت رسیدگی دارد

عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام نین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیواندر سایر موارد و همچ -پ

ها را به های با صالحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پروندههای مختلف یا در دادگاههای قضایی استانمتعدد در حوزه

 .د، مطابق بندهای )الف( یا )ب( اقدام شودکند تا پس از نقض احکام، حسب مورعالی کشور ارسال میدیوان

 ماهیت و شرایط در ورود بدون و رسیدگی موضوع، به طرفین حضور بدون العادهفوق وقت در دادگاه فوق، موارد در –تبصره 

 .کندمی صادر واحد حکم جرم، تعدد مقررات رعایت با محکومیت

های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات لیه محکومیتعهرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌ -۵۱۱ماده 

کند. در این صورت، تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می

 .نمایدهای سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می چنانچه دادگاه، محکومیت

ابق های سشود تا چنانچه محکومیتعالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می اه حکم در دیوانهرگ –تبصره 

 .را محرز دانست، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند

ف شش ماه از تاریخ ابالغ رأی، از دادگاه تواند حداکثر ظرشخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می -۵۱۲ماده 

 هایصادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه در یکی از روزنامه

 .کثیراالنتشار منتشر شود



 حبس مجازات اجرای –فصل دوم 

اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع  -۵۱۳ماده 

ترین حوزه قضایی آن استان، صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک

 .شوندرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی میحسب مورد، به همراه مأمور بد

آموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصالح باز، مراکز حرفهها به زندان بسته، نیمهزندان -2تبصره 

 .شودو تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می

در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، به جز مواردی که  -1تبصره 

اری های فوق نگهدبندی و تأیید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشپیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه

 .شوندمی

صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه  در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه -9تبصره 

شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می

ه یشود. هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضایترین زندان به محل اقامت خود منتقل میصادرکننده رأی قطعی به نزدیک

 .شودپرداخت می

ها و زیر نظر سازمان نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه -۵۱۴ماده 

 .گیردها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت میزندان

قطعی الزم االجراء، حبس  علیه به موجب حکم شود که محکومٌمدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می -۵۱۵ماده 

نظر یا بازداشت  علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت شود. چنانچه محکومٌ

 .شودشده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می 

وچهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک  بیست از کمتر متهم شدن بازداشت یا نظر تحت زمان مدت اگر –تبصره 

 .شودروز محاسبه می

( ۱2۱های جایگزین حبس، شالق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده )در مورد محکومیت به مجازات -۵۱۶ماده 

 :شودبه شرح زیر محاسبه می

ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر  شتبه ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، ه -الف

 .شودمی

 .شوددر مورد محکومیت به شالق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شالق کسر می -ب

 .شودم میهای مالی اقدادر مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت -پ

چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب  -۵۱۷ماده 

 .کند های موضوع مواد فوق اقدام میاین ایام، حسب مالک



ای صادر کند که گونه قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به -۵۱۸ماده 

ر علیه، دستوحداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ

آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعالم کند. رییس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه 

ام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بالفاصله به قاضی علیه به اتهمحکومٌ

 .اجرای احکام کیفری اعالم کند

 عالوه کیفری احکام اجرای قاضی گردد، رأی در مقرر مدت از بیش حبس به منجر ماده این از تخلف که صورتی در –تبصره 

علیه ( این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکوم1۱۱ٌ( و )2۱درجه چهار، طبق مواد ) تا انتظامی محکومیت بر

 .است

های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را رییس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه -۵۱۹ماده 

 .ع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطالع دهدبالفاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرج

های اصالحی و تربیتی و کسب توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامهمحکومان می -۵۲۰ماده 

ارد بیماری حاد یا فوت امتیازات الزم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در مو

تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می

های اصالحی و تربیتی، چگونگی پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه

ای خواهد بود که ظرف سه ماه نامهموجب آیینیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان بهانطباق وضع

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان

 .رسدمی

ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران، در موارد شمول قسمت دوم این  -2تبصره 

 .یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بالمانع است

شده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز اعزام متهمان بازداشت -1تبصره 

 .است

در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطای مرخصی  -9تبصره 

تواند عالوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تأمین مناسب، تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی میمی

ه مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید. در صورتی که محکوم بتواند بخشی در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر ب

 .شودبار دیگر به مدت هفت روز تمدید میاز خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک

از تحمل یک سوم از میزان شوند، پس محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی -۱تبصره 

توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می

 .برخوردار شوند

در  رهای ملی و مذهبی عالوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو باتواند به مناسبترییس قوه قضاییه می -۱تبصره 

 .سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند



های طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به -9تبصره 

 .آن خارج است

فصال موقت از زمان پایان در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات ان -۵۲۱ماده 

 .شودیافتن مجازات حبس شروع می

 میزان از است، شده معلق خدمت از قانونی الزامات موجب به قطعی حکم صدور از پیش علیهمحکومٌ که زمانی مدت –تبصره 

 .شودمی کسر موقت انفصال به وی محکومیت

ان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زند -۵۲۲ماده 

کند و با أخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می

د و مدت گیرعلیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میاندازد و هرگاه محکومٌمی

 .شودمعالجه جزء محکومیت وی محسوب می

 .شودمی اجراء نیز برند،می سر به حبس در که افرادی سایر مداوای برای اعزام جهت از ماده این مفاد –تبصره 

اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت  -۵۲۳ماده 

فل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صالحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها و یا ط

 .شودصالح سپرده مینزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و درصورت فقدان یا عدم صالحیت آنان، به مؤسسات ذی

یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی  در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، -۵۲۴ماده 

 :شودتعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء می

 .باز آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمهانتقال از مراکز حرفه -الف

 .محرومیت از مالقات حداکثر تا سه نوبت -ب

 .ماه محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه -پ

 .ماه محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش -ت

های اصالح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط کانون -۵۲۵ماده 

ه ت با تشخیص رییس قوه قضاییها و به تناسب نیاز و ضرورها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استانسازمان زندان

 .شونداند و یا ایجاد میدر سایر مناطق کشور ایجاد شده

قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت  -۵۲۶ماده 

عمل آورند. این امر مانع اجرای  خود بازدید به اخالقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصالح و تربیت حوزه محل خدمت

 .وظایف قانونی دادستان نیست

هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخالق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخالق اطفال و یا نوجوانان دیگر  -۵۲۷ماده 

، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی

 .شودشود و پس از اصالح اخالق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده میدر همان قسمت نگهداری می



آموزی آنان، بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفهنامه اجرایی مربوط به نحوه نگهداری و طبقهآیین -۵۲۸ماده 

های اصالح و تربیت و کیفیت اصالح و تربیت اطفال و نوجوانان در ازپروری، نحوه مالقات زندانیان، نحوه اداره کانونهای ببرنامه

ها و نحوه اجرای مجازات حبس بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرایی این کانونآنجا، طبقه

ها و اقدامات تأمینی و ین قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زنداناالجراء شدن اظرف شش ماه از تاریخ الزم

 .رسدتصویب رییس قوه قضاییه می شود و بهتربیتی کشور تهیه می

 مالی هایمحکومیت اجرای –فصل سوم 

وسیله  وال وی بههرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، ام -۵۲۹ماده 

مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم 

تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم میاقدام می

عمل آورد. در علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی بهیا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌاجرای احکام مدنی و یا تمام 

علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ

 .تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نمایدشود میمی

های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل جرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهرگاه ا

 :شودمی

 .شودساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می هزار ریال به یک در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی -الف

همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند )الف( این ماده، هر سیصد هزار ریال  در جزای نقدی باالی پانزده میلیون ریال، -ب

 .شودبه یک روز حبس تبدیل می

علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده  چنانچه محکومٌ -2تبصره 

روز از مجازات ، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکدر بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات

 .کندشده کسر میتعیین

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام 

 .کنند

دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از  صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات -1تبصره 

 .آید، نیستعلیه به دست می اموالی که بعداً از محکومٌ

علیه ظرف ده روز از تاریخ ابالغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر هرگاه محکومٌ -9تبصره 

( جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام 1۵۲درصد ) داخت بیستتواند او را از پرشود، قاضی اجرای احکام می

 .علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کندکیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ

تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه علیه میدر صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ -۵۳۰ماده 

 .تجدیدنظرخواهی نیست نده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حقصادرکن

 .شود مطرح مستقل صورت به باید مورد هر در نقدی جزای تقسیط دعوای –تبصره 



علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس هرگاه محکومٌ -۵۳۱ماده 

خواهی از رأی صادره درباره  شود. در هر صورت، قابلیت تجدید نظروسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد میفاصله بهباشد بال

 .تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست

اعالم علیه، با موقع اقساط از سوی محکومٌدر صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به -۵۳۲ماده 

شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به

 .گیردمقتضی انجام می

اه م علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سهپس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ -۵۳۳ماده 

به اقدام شود. در غیر این صورت با اعالم قاضی اجرای احکام، الم نماید تا نسبت به وصول محکومٌبه قاضی مجری حکم اع

 .نمایددادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می

ند، قاضی علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کهرگاه محکومٌ -۵۳۴ماده 

 .کندله اعالم میاجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ

 یا و اعسار تقاضای پذیرش از مانع محض خطای و عمد شبه جرایم دیه پرداخت برای شده بینیپیش هایمهلت –تبصره 

 .نیست تقسیط

له مطابق مقررات مربوط، هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ  -۵۳۵ماده 

 .کندعلیه استیفاء میدیه را از ماترک محکومٌ

ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش -۵۳۶ماده 

فری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری درصورت احتمال عقالیی احکام کی

های مربوط، در رسد و پس از کسر هزینه تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش میفساد مال، می

 .گرددصندوق دادگستری تودیع می

های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، االجرای دادگاهستورهای دادستان و آراء الزماجرای د -۵۳۷ماده 

وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی،

 .است

ارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مو در رأی یا دستور اجرای چنانچه –تبصره 

 .مقررات اجرای احکام مدنی است

( این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تأمین أخذ شده 199( و )191در اجرای مواد ) -۵۳۸ماده 

 .شود پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می

ق به است باید مطابشود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌدادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی -۵۳۹اده م

 .مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند

 .نحوه اجرای محکومیت های مالی استسایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون  -۵۴۰ماده 



 کیفری احکام سایر اجرای –فصل چهارم 

خیر هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأ -۵۴۱ماده 

شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعالم کند. کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابالغ می

در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین 

طور موقت بایگانی علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به علیه بهچه محکومٌکند. در این صورت، چنانصادره را لغو می

 .شودمی

االجراء شدن هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرایم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از الزم -۵۴۲ماده 

بار تا اعالم نتیجه از حکم، اجرای آن فقط برای یک حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده

افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دوماه به این سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر می

 .تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعالم کند

از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب  پیش هفته یک حداقل است، مکلف کیفری احکام اجرای قاضی –تبصره 

 .کندعلیه اعالم را به محکومٌ

شود. هنگام اجرای حکم پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صالحیت اجراء می -۵۴۳ماده 

ا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل ی

محوطه زندان صورت گیرد، رییس زندان یا نماینده وی نیز  معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در

علیه در محل اجرای تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌعلیه نیز مییابد. وکیل محکومٌحضور می

راء شده، کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجحکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می

 .رسدشود و به امضای حاضران میصورتمجلس تنظیم می

 .شوداحکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجراء می -۵۴۴ماده 

 .شودشخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می -۵۴۵ماده 

ر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل نظارت ب -۵۴۶ماده 

 .اجرای حکم است

قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با أخذ تأمین مناسب  -۵۴۷ماده 

 .کند( این قانون مرخصی اعطاء می۱1۵ماده ) به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد

شوند و مراتب به شوند، از محل تعیین شده اخراج میای معین محکوم میاشخاصی که به منع از اقامت در نقطه -۵۴۸ماده 

 .شودنیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابالغ می

عضو، قصاص عضو و جرح، شالق، تبعید، اقامت  های سلب حیات، قطعنامه اجرائی نحوه اجرای مجازاتآیین -۵۴۹ماده 

االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با ماه از تاریخ الزم اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش

 .رسدشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میهمکاری وزیر کشور تهیه می



 .ام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی استاجرای احک -۵۵۰ماده 

 نیمه نظام حکم، صدور تعویق قرار مشروط، آزادی مجازات، اجرای تعلیق قرار اجرای –فصل پنجم 

 الکترونیکی هایسامانه نظارت تحت آزادی و آزادی

علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون ای احکام کیفری، محکومٌدر صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجر -۵۵۱ماده 

علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجراء و ضمانت عدم رعایت آنها را به کند و با حضور محکومٌعذر موجه، جلب می

 .نمایدوی تفهیم و ابالغ می

از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن  علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماههرگاه محکومٌ -۵۵۲ماده 

اخالق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از 

جرای العاده در مورد پیشنهاد قاضی اکند. دادگاه در وقت فوق دستورهای تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعالم می

 .گیرداحکام کیفری تصمیم می

در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هر دو ماه یک بار مجدداً اجرای  -تبصره

 .این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید

نیکی، قاضی اجرای احکام کیفری های الکترودر جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه  -۵۵۳ماده 

بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر تواند پس از وصول گزارش شورای طبقهمی

آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه

دیده مؤثر است، به دادگاه علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصالح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه سوی محکومٌ

های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه 

 .قدام کنددادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه ا

قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمین متناسب از  -۵۵۴ماده 

 .کندعلیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعالم میمحکومٌ

تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت  صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار -۵۵۵ماده 

های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، نظارت سامانه 

ه شود. چنانچعلیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابالغ می آثار عدم تبعیت محکومٌ

علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا  محکومٌ

تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می

 .مربوط اعالم کند

علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور محکومٌ  -۵۵۶ماده 

ای که قاضی های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوهحکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه 

می از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدااجرای احکام کیفری مشخص می

 .سازد از قبل به اطالع قاضی اجرای احکام کیفری برساندنظارت را با دشواری مواجه می



نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت  -۵۵۷ماده 

های جایگزین حبس به های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازاتنظارت سامانه 

االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر الزمای است که ظرف شش ماه از تاریخ  نامهموجب آیین 

 .درسشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میکشور و رییس سازمان زندان

آزادی و آزادی تحت  نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمهآیین

 های حبسهای الکترونیکی و جایگزیننظارت سامانه

 سلحم نیروهای کل ستاد رییس توسط مسلح، نیروهای قضایی سازمان صالحیت در جرایم مورد در ماده این نامهآیین –تبصره 

ود و به تصویب رییس قوه شمی تهیه ماده این صدر در مذکور مراجع همکاری با و مسلح نیروهای قضایی سازمان رییس و

 .رسدقضاییه می

 رئیس قوه قضاییه را اینجا بخوانید 293۷/۱/2۵مصوب « های الکترونیکیمراقبت»نامه اجرایی آیین

چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و  -۵۵۸ماده 

ای الکترونیکی، در حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص هآزادی تحت نظارت سامانه

توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت مذکور می

واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و 

 .شودالیه اجراء مینماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌمجری نیابت اعالم می

 دادرسی هزینه –بخش ششم 

بع ت شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تأدیه کند. مدعی خصوصی هم که به -۵۵۹ماده 

کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی و زیان می امر کیفری مطالبه ضرر

اخت کند از پردتوانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می

تواند او را از دعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه میشود و هرگاه مهزینه شکایت معاف می

 توانپرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی

 .به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت

 بهمحکومٌ محل از را دادرسی هزینه است مکلف کیفری احکام اجرای قاضی آن، اجرای هنگام و حکم صدور از پس –بصره ت

 .گردد اعسار از لهمحکومٌ خروج موجب که نباشد میزانی به یا و بوده دین مستثنیات از بهمحکومٌ آنکه مگر کند استیفاء

الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق شاکی و متهم بابت هزینه انتشار -۵۶۰ماده 

های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه پردازند و هزینهشوند، وجهی نمی اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می

اکی باید هزینه مقرر را مطابق شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شقضاییه پرداخت می

های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور قوانین و مقررات و تعرفه

شود و مراتب به اطالع دادستان باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می

رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه می

 .شودای أخذ نمیداری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه



های فوق نباشد، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه ، شاکی قادر به پرداخت هزینهصورتی که به تشخیص مقام قضایی در -2تبصره 

 .شودپرداخت می

 .شوددر موارد فوری به دستور مقام قضایی، اقدامات موضوع این ماده، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می -1تبصره 

االجراء شدن این قانون ماه از تاریخ الزم ه ظرف ششای است کمیزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه  -9تبصره 

 .رسد شود و به تصویب رییس قوه قضاییه میتوسط وزیر دادگستری تهیه می

 .هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آنها برابر مقررات قانونی است -۵۶۱ماده 

را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است،  هاییدادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه -۵۶۲ماده 

 .به تفصیل تعیین و مسئول پرداخت آن را معین کند

علیه های پرداخت شده دادرسی را از مدعیتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینهشاکی یا مدعی خصوصی می -۵۶۳ماده 

علیه را به پرداخت مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی حق شناختن وی،طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی

 .های مزبور ملزم کندهزینه

 .های دادرسی به عهده او استدرصورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه -۵۶۴ماده 

هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسئول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک  -۵۶۵ماده 

 شودل میوی وصو

 مقررات سایر –بخش هفتم 

تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی  -۵۶۶ماده 

 .برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند

 که تاس اینامهآیین موجب به ماده این موضوع کیفری و حقوقی از اعم قضایی مراجع تخصصی شعب تشکیل شیوه –بصره ت

 قضاییه قوه رییس تصویب به و شودمی تهیه دادگستری وزیر توسط قانون این شدن االجراءالزم تاریخ از ماه شش ظرف

 .رسدمی

( این قانون و در 9۱۳( و )9۱۷(، )12۱(، مواد )2۱۷(، تبصره ماده )2۱۱ماده ) در اجرای تکالیف مقرر در تبصره -۵۶۷ماده 

تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت 

 .دشوبینی و منظور میاست، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش

ای برای دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات مواردی که مقررات ویژه –۵۶۸ماده 

 .عمومی آیین دادرسی کیفری است

 ۱/ 9۵االجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی )آیین دادرسی کیفری( مصوب  از تاریخ الزم –۵۷۰ماده 

، الیحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر 292۱/ 1/ 9انون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ، ق2132/



(، 11(، )12(، )2۳(، )2۷(، )2۱(، )9، مواد)299۱/ 1/ 23کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 

های عمومی ، الیحه قانونی تشکیل دادگاه29۱9/ 9/ 1۱نین دادگستری مصوب ای از قوا( از قانون اصالح پاره1۱( و )1۱(، )19)

شورای انقالب، الیحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط  29۱۳/ ۷/ 2۵مصوب 

شورای انقالب، قانون تشکیل  29۱3/ ۱/ 12شوند مصوب به اخالل کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می

( در رابطه با 1۳( از ماده )2( و تبصره)19( و )11(، )2۷(، )29(، )3(، )۳(، )۷(، )2، مواد )2999/ 9/ 2های سیار مصوب دادگاه

( از 1۵) ( از ماده9( تا )2( و تبصره )2۳( و ماده )2۱( از ماده )1( و )2های )( و بند )ج( و تبصره۱(، )9امور کیفری و مواد )

های مالی مصوب ( از قانون نحوه اجرای محکومیت2، ماده )29۷9/ ۱/ 2۱های عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه

( قانون 12، ماده)29۷۳/ 9/ 1۳های عمومی و انقالب )در امور کیفری( مصوب ، قانون آیین دادرسی دادگاه29۷۷/ ۳/ 2۵

، 29۳۷/ 1/ 92نی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مد

مجمع تشخیص مصلحت نظام،  29۷9/ ۳/ 2۷( قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 91ماده )

و اصالحات و الحاقات  29۳۷/ 3/ 2۵ب های عمومی و انقالب مصو( قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه2۳قانون تفسیر ماده )

 .شودبعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می

 بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

 فصل اول ـ کلیات

شود، شامل دادسرا و دادگاه سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می ـ ۵۷۱ماده 

 .به شرح مواد آتی استی نظامی ها

رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه  ـ ۵۷۲ماده 

 .شودقضائیه منصوب می

های قضائی استانها، ریاست شعبه اول رئیس سازمان قضائی عالوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان ـ ۵۷۳ماده 

 .مقام و به تعداد الزم معاون داشته باشدتواند یک نفر قائم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می

ن قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان تبصره ـ ایجاد تشکیالت قضائی و اداری در سازما

واند ت( قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می29۱با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم )

 .پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید

قضائیه، عضو دادگاه های نظامی یک و یا  توانند با ابالغ رئیس قوهمعاونان و مدیران کل سازمان قضائی می ـ ۵۷۴ماده 

 .تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند

 .تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است

و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و  هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر ـ ۵۷۵ماده 

دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه  ختم مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعالم

مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه  دادرسی کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین

 .دادرسی ندارد



 .له دعوای اصلی اقامه شودبه موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌـ دعوای اعسار از پرداخت محکوم2ٌتبصره 

ت مربوط ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررا1تبصره 

 .دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست

 که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرحرسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی  ـ ۵۷۶ماده 

 .مدنی است دادرسی شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیینمی

( این قانون، به حکم دادگاه نظامی، 9۵9( ماده )9( و تبصره )929(، )9۵۷، )(9۵9(، )۱۷۱ـ تخلف از مقررات مواد ) ۵۷۷ماده 

 .شودموجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می

 فصل دوم ـ تشکیالت دادسرا و دادگاه های نظامی

ها در  ت. در شهرستان در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی اس ـ ۵۷۸ماده 

شود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین ناحیه تشکیل میصورت نیاز، دادسرای نظامی 

 .شودمی

ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و 2تبصره 

 .نمایدزم را ارائه میتعلیمات ال

ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، عالوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز 1تبصره 

 .ریاست دارد

جرای ـ حوزه قضائی هر استان به تعداد الزم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیالت مورد نیاز از قبیل واحد ابالغ، ا9تبصره 

 .باشداحکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می

رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای  ـ ۵۷۹ماده 

. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد

 .استان است نظامی

استان در دادسرای نواحی ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاه های نظامی  ۵۸۰ماده 

 .شود( این قانون مستقر می۱۷۳موضوع ماده )

ختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، ـ ا ۵۸۱ماده 

های عمومی و انقالب و سایر مقامات ها، دادستان همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری 

 .قضائی دادگستری مقرر شده است

و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری تبصره ـ گروه شغلی، حقوق 

 از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی پیش

 .باشد



 :، عبارتند ازشوندکه به موجب این قانون تشکیل میـ دادگاه های نظامی  ۵۸۲ماده 

 .الف ـ دادگاه نظامی دو

 .یکب ـ دادگاه نظامی 

 .پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی

 .دو زمان جنگ ت ـ دادگاه نظامی

 .زمان جنگث ـ دادگاه نظامی یک 

 .زمان جنگج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی 

نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است  ـ وظایف، اختیارات، صالحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو، ۵۸۳ماده 

که در مورد دادگاه های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو 

 .دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود

 .شود دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می  ـ ۵۸۴ماده 

 :شودیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی میبه جرائم نظام ـ ۵۸۵ماده 

 .باشندالف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و باالتر شاغل می

دادرسی کیفری ( قانون آیین9۵۷ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده )

 .نباشند ۱/21/2931مصوب

با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان  ـ ۵۸۶ه ماد

 .بالمانع است

گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بالتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو  هر  ـ ۵۸۷ماده 

نماید. در این هایی که در صالحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی میرجاع، به پروندهباشد، دادگاه نظامی یک حسب ا

 .شود صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می 

تشکیل نشده یا بالتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی 

های مربوط، حسب کان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پروندهدادرس، ام

 .آیدعمل می ترین حوزه قضائی بهمورد در نزدیک

تواند به اعتبار صالحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صالحیت دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی ـ ۵۸۸ماده 

 .صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید

در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صالحیت سازمان قضائی است، با تصویب  ـ ۵۸۹ماده 

و باالتر و یا رده همتراز آنها در در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی رئیس 

 .عهده یگان مربوطه است شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز بهسایر نیروها برای مدت معین تشکیل می



قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور  جنگ با تصویب رئیس قوه  در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان ـ ۵۹۰ماده 

( این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق ۱32رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده )

 .شودمورد نیاز تشکیل می

ضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین ـ حوزه قضائی دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مقت2تبصره 

 .شودمی

ـ دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مورد 1تبصره 

 .کنندبرابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می

 :شود، عبارتند از یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می ه جنگ که توسط نظامیان ارتکاب میجرائم مربوط ب ـ ۵۹۱ماده 

 الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صالحیت سازمان قضائی

 ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صالحیت سازمان قضائی

 .ا اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشدپ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط ب

زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر ـ ترکیب، صالحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه های نظامی  ۵۹۲ماده 

 .است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شوددادگاه های نظامی 

شود و در صورت عدم تشکیل، زمان جنگ تشکیل می امی زمان جنگ در معیت دادگاه های نظامیدادسرای نظ ـ ۵۹۳ماده 

 .دهدرا انجام میاستان محل وقوع جرم، وظایف آن دادسرای نظامی مرکز 

ادگاه دتوانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا با ابالغ رئیس قوه قضائیه میتبصره ـ قضات سازمان قضائی 

 .زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایندنظامی 

نظامی زمان جنگ،  تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، برکلیه شعب دادگاه ها و دادسرایرئیس شعبه اول دادگاه ـ ۵۹۴ماده 

جنگ  عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان وی ریاست اداری بهنظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب

 .حوزه قضائی مربوط است

ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه های هازمان جنگ، پروندهـ پس از انحالل دادسرا و دادگاه های نظامی  ۵۹۵ماده 

 .شودصالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی مینظامی 

 .شوندنحل میزمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه متبصره ـ دادگاه های نظامی 

زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل ـ پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه های نظامی  ۵۹۶ماده 

 .دادگاه های مزبور است

 فصل سوم ـ صالحیت

م ضابط دادگستری جز جرائم در مقاـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به ۵۹۷ماده 

 .شوددر سازمان قضائی رسیدگی می



اند در دادگاه ها و دادسراهای سازمان ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری اجازه فرموده2تبصره 

 .قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صالحیت این سازمان است

ابالغ  12/۱/2933/م مورخ 29۷۱1/2له به شماره العالی که به موجب نامه دفتر معظممقام معظم رهبری مدظلهبر اساس اجازه 

های رسیدگی سازمان صالحیت 2۱/۱/2933مورخ  2۵۵/۳۷112/3۵۵۵ی شده و نامه ریاست محترم قوه قضاییه به شماره

 :قضایی نیروهای مسلح در پنج بند به شرح زیر توسعه یافته است

ـ کلیه جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیروهای مسلح، از ناحیه کارکنان قراردادی و یا کسانی که به طور موقت در 2»

 .های وابسته که مشمول مقررات نیروهای مسلح نیستندها، مؤسسات و شرکتخدمت نیروهای مسلح، سازمان

، از ناحیه اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به شده نیروهای مسلح بندی ـ جرایم مرتبط با اطالعات طبقه1

 .تأمین تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح همکاری دارند

 .ـ جرایم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح، مرتبط با زمان اشتغال تا پنج سال پس از پایان خدمت9

 .وهای مسلحـ کلیه جرایم مرتبط با سالح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیر۱

 «.های اجراییهای حفاظت دستگاهـ جرایم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و انتظامی کارکنان یگان ۱

ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با 1تبصره 

 .انون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردندهای نظامی و انتظامی که طبق قوظایف و مسئولیت

 .شودجرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی رسیدگی بهـ رهایی از خدمت مانع 9تبصره 

ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم ۱تبصره 

 .شوندی دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب میمشهود و یا در راستای اجرا

ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون،  ۵۹۸ماده 

، در تدادگاه های ایران صالحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صالحیت سازمان قضائی اس

 .شود دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می 

مقررات مربوط  به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صالحیت سازمان قضائی است با رعایت ـ ۵۹۹ماده 

 .شودرسیدگی میبه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی 

استان، نظر دادگاه در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک  ـ ۶۰۰ماده 

نظامی یک متّبع است. در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در 

 .االتباع است زماستان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ الحوزه قضائی یک 

در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی،  ـ ۶۰۱ماده 

 .نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است



 فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

 مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در  ۶۰۲ماده 

شدن او،  لوگیری از فرار و یا مخفیآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جکشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع

 .کنندتحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می

 :باشندهای الزم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می مأموران زیر پس ازکسب مهارت  ـ ۶۰۳ماده 

 .الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح

 .ها و وظایف قانونیعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریتب ـ مأموران حفاظت اطال

 .پ ـ مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح

 .دیده نیروی انتظامیداران آموزشت ـ فرماندهان، افسران و درجه

 .داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامیث ـ افسران و درجه

 .شوندموجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب میو مأمورانی که به ج ـ مقامات

ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران  ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان 2تبصره 

ور که در صالحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط اطالعات وزارت اطالعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزب حفاظت

 .شوندنظامی محسوب می

نند کمورد انجام وظیفه می شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اینـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی1تبصره 

 .ی مسئولیت کارکنان وظیفه نیستشده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسئولیت نافو مسئولیت اقدامات انجام

عهده ضابطان نظامی مربوط ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به9تبصره 

 .است

های الزم و  های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت سازمان قضائی مکلف است به طور مستمر دوره ـ ۶۰۴ماده 

 .نونی برای ضابطان نظامی برگزار نمایدایفای وظایف قا

االجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزمتبصره ـ آیین

 .رسدهماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می

شود و پس از وع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام میدر غیاب ضابطان نظامی در محل وق ـ ۶۰۵ماده 

شود، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می

 .عهده دادستان نظامی است ریاست و نظارت بر ضابطان به

آوری دالیل، بررسی صحنه کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمعه به تشخیص قاضی رسیدگیدر موارد ضروری ک ـ ۶۰۶ماده 

شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می



راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای  منظور رعایت مقررات و نظامات تواند بههمکاری با آنان است. همچنین وی می

 .همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید

بار منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک دادستان نظامی به ـ ۶۰۷ماده 

شود، قید و دستورهای الزم را که به این منظور تهیه میدهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی مورد بازرسی قرار می

 .کند. مسئوالن یگان مربوط مکلف به همکاری هستندصادر می

محض اطالع از وقوع جرم در حوزه مسئولیت خود، مراتب را  فرماندهان و مسئوالن نظامی و انتظامی مکلفند به ـ ۶۰۸ماده 

مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از 

 .شودنیروهای مسلح محکوم می

های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش

 .شودائی ارسال میتواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضکه می

عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است.  از حیث وظایفی که بهریاست و نظارت بر ضابطان نظامی  ـ ۶۰۹ماده 

 .دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات الزم را دارندنیز در اموری که به ضابطان ارجاع میسایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی 

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

 .انتظامی تا درجه چهار است

ربط است عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی بهـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی  ۶۱۰ماده 

گیرد، مگر اینکه مرجع قضائی صورت میبوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی که یگان مر و در صورتی

 عهده یگان بدرقه شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال بهصورت برابر دستور انجام می دستور خاصی صادر نماید که در این

 .کننده است

رش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بالفاصله به حوزه وظیفه عمومی یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزا ـ ۶۱۱ماده 

 .اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعالم نمایند

تبصره ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر 

 .مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند

به های ضابطان نظامی در محدوده صالحیت دادسرا و دادگاه های نظامی  ـ سایر وظایف، اختیارات و مسئولیت  ۶۱۲ماده 

 .شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است

با اطالع فرمانده یگان یا رئیس یا مسئول قسمت و انتظامی انهای نظامی توانند در یگقضات سازمان قضائی می ـ ۶۱۳ماده 

انجام دهند. که در صالحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی مربوط، تحقیقات و اقدامات الزم را درباره جرائمی 

 .باشندمکلف به همکاری میو انتظامی در این رابطه مسئوالن و فرماندهان نظامی 

 بحث دوم ـ کارشناسیم



و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی  ـ ۶۱۴ماده 

 .نمایدکننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر میمرجع رسیدگی

ا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای باشد یکه موضوع کارشناسی از امور نظامی ـ در مواردی 2تبصره 

مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام 

 .نمایند

ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی 1تبصره 

االجراء شدن این قانون توسط ای است که ظرف سه ماه از تاریخ الزمنامه به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین

 .رسدشود و به تصویب فرماندهی کل قوا میان قضائی تهیه میستاد کل نیروهای مسلح با همکاری سازم

 مبحث سوم ـ احضار

گیرد، اما در موارد از طریق فرمانده یا مسئول مافوق انجام می ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطالعات ۶۱۵ماده 

گیرد و مراتب به اطالع ل اقامت صورت میکه به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محضروری یا در صورتی 

 .رسد فرمانده یا مسئول مافوق می 

ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئوالن نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل 2تبصره 

 .رسدقوا می

ده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام ـ ابالغ احضاریه توسط مأموران ابالغ در محل اقامت، بدون استفا1تبصره 

 .شودمی

طریق دیگری هم مقدور علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به  ـ هرگاه ابالغ احضاریه به ۶۱۶ماده 

شوری ای کثیراالنتشار کهنباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه

شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار مییا محلی و با درج مهلت یک 

 .یابدرسیدگی طبق مقررات ادامه می

ینی وی موجود است، تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابالغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگز

 .یابدشود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه میابالغ قانونی محسوب می

که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت  در صورتی ـ ۶۱۷ماده 

نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا 

 .شودیا نتیجه عدم حضور ذکر نمی

 مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت

 :در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است ـ ۶۱۸ماده 

 االرضائم موجب مجازات محارب یا مفسد فیالف ـ جر

 ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و باالتر



 پ ـ شورش مسلحانه

های ضروری  ای با شرایط جنگی و یا محدودیت ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه

 اعالم شده

 د ضرب و یا جرح عمدی با سالح، نسبت به مافوقث ـ ایرا

 ج ـ قتل عمدی

 چ ـ فرار از جبهه

 ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقالب، اشرار و قاچاقچیان مسلح

 سایل موتوری جنگی یا مجهز به سالح جنگیخ ـ فرار همراه با سالح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و و

 دـ فرار به سوی دشمن

 ذـ فرار با تبانی یا توطئه

باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی رـ سرقت سالح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده

 چند نفر از مرتکبان در حین سرقتدرصورت اخالل در مأموریت یگان و یا حمل سالح ظاهر یا مخفی توسط یک یا 

ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها،  زدن، از بین بردن و اتالف عمدی تأسیسات، ساختمان زـ تخریب، آتش

ای هبندی شده مورد استفاده نیروانبارها، راه ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه

مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا 

 .دیگری را وادار به آن کند

که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز تبصره ـ در مواردی 

 .کند

شود، مرجع قضائی نظامی ـ در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می ۶۱۹ده ما

 .کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعالم نمایدرسیدگی

 .االجراء استگیرد نیز الزمورت میتبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاه ها ص

 مبحث پنجم ـ مرور زمان

طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار  ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به ۶۲۰ماده 

 .شودشود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی آنان مستمر محسوب می 

که زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور )کادر( نیروهای مسلح در مواردی ـ مقررات مرور  ۶۲۱ماده 

 .ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست

زمان نسبت به جرم فرار از خدمت ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور  ۶۲۲ماده 

 نمایند یا دستگیر می  طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می  کارکنان پایور نیروهای مسلح که به

 .گیردشود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمیشوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی

 علیهص جرائمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌدر خصو ـ ۶۲۳ماده 

 .شودبرخالف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی



سال پس از اعالم پایان جنگ و  زمان جنگ، یکـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صالحیت دادگاه نظامی دو  ۶۲۴ماده 

 .پایان آن استسال پس از اعالم  زمان جنگ، سهدر مورد جرائم در صالحیت دادگاه نظامی یک 

 فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

کلی سری است و  ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطالعات سری و به ۶۲۵ماده 

یل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی رسیدگی به آنها در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وک

 .نماینددادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می

 .ماده است زمان جنگ تابع مقررات مذکور در ایننظامی تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه 

مللی الاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بینتوانند برای دفاع در دادگوکالی دارای تابعیت خارجی نمی ـ ۶۲۶ماده 

 .به این موضوع تصریح شده باشد

 فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابالغ رأی

استان تهران را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی  هاتواند ارجاع پروندهـ رئیس سازمان قضائی می ۶۲۷ماده 

استان تهران بر عهده رؤسای دادگاه های در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی اهتفویض کند. ارجاع پرونده

 .استتجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه 

عهده عهده معاون و در غیاب وی بهدر غیاب رئیس سازمان قضائی استان، بهدر دادگاه نظامی  هاـ ارجاع پرونده ۶۲۸ماده 

 .است ترتیب شماره شعبهجدیدنظر و نظامی یک و دو بهرؤسای دادگاه های ت

ـ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه  ۶۲۹ماده 

 .تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نمایدمی

 .گیرددر جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی ـ ۶۳۰ماده 

گناهی مقتول های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی ـ چنانچه در اجرای مأموریت  ۶۳۱ماده 

مأموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام 

یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به 

دم حضور نماید. عشود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت میارسال میدادگاه نظامی 

 .نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست

زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعالم ختم دادرسی با دادگاه نظامی  ـ ۶۳۲ماده 

ر صورت استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و د

 .کندعدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می



انتشار اطالعات مربوط به آراء دادگاه های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در  ـ ۶۳۳ماده 

ظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه تواند اطالعات مربوط به آراء قطعی دادگاه های نصورت اقتضای مصلحت، می

 .رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهداطالع

تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به 

 .گیرد یگانها قرار می  میزان الزم اطالعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار

 دادرسی فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده

شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی  ـ آراء دادگاه های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می  ۶۳۴ماده 

 .خواهی استهمان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام

خواهی مانند آراء سایر دادگاه های کیفری نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجامآراء دادگاه های  ـ ۶۳۵ماده 

 .است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد

زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابالغ، قابل خواهی دادگاه های نظامی ـ آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام ۶۳۶ماده 

کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده،  عالی خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیواننظر یا فرجامتجدید

رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دالیل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور 

 .مستدل در پرونده قید شود طور صورت باید علت تأخیر به نباشد که در این

( قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام ۱۷۱ـ عالوه بر اشخاص مندرج در ماده ) ۶۳۷ماده 

 .قطعی دادگاه های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد

علیه مانند محرومیت از محکومٌخدمتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص  ـ در صورتی ۶۳۸ماده 

مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را  ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی

 .کندصورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می دارد. در این

 فصل هشتم ـ اجرای احکام

عهده دادسرای نظامی صادرکننده  دادرسی کیفری به اجرای احکام دادگاه های نظامی مطابق مقررات قانون آیین ـ ۶۳۹اده م

الیه و ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صالحیت، اجرای احکام دادگاه ها، به

 .مرجع صالح به رسیدگی است

 .ای از رأی را به یگان مربوط ابالغ نمایدپس از قطعیت آراء دادگاه ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خالصه ـ ۶۴۰ماده 

 .االجراء استتبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس الزم

های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر ازاتبینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجعالوه بر موارد پیش ـ ۶۴۱ماده 

 :شود محاسبه می 



 .الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

 .ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی

 .اشت قبلیپ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازد

تبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی 

 .است

الکفاله یا وثیقه و نیز جزای االجرای دادگاه های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجهاجرای دستورها و آراء الزم ـ ۶۴۲ماده 

د مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان نقدی، وصول دیه، ر

 .قضائی برعهده قاضی اجرای احکام است

 ی نظامیها و بازداشتگاه ها فصل نهم ـ زندان

زندانها و اقدامات تأمینی و متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان  ـ ۶۴۳ماده 

شوند. نگهداری محکومان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری میتربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان

 .و متهمان در یک مکان ممنوع است

 وط و دادستان نظامیدر صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مرب ـ ۶۴۴ماده 

 .نمایند سپری می های نظامی و زنداناین افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها استان، 

شود، با رعایت و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج میدادگاه های نظامی  تبصره ـ محکومان غیر نظامی

 .شوند معرفی می های عمومی  حکومیت حبس به زندان مقررات فوق جهت تحمل م

احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد های نظامی  و زندان  تا زمانی که بازداشتگاه ها ـ ۶۴۵ماده 

زبور را در بند اختصاصی ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد م نباشد، سازمان زندان متهمان و محکومان نظامی 

 .نظامیان نگهداری نماید

نامه اجرائی سازمان زندانها و نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه های نظامی با رعایت آیین ـ ۶۴۶ماده 

انون توسط سازمان االجراء شدن این قماه از تاریخ الزمای است که ظرف سهنامه اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین

 .رسدشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میزندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه می

حوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده  های نظامی بر امور بازداشتگاه ها و زندان دادستان نظامی  ـ ۶۴۷ماده 

 .ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست قانونی سازمان زندان نافی اختیارات 

مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین نیروهای مسلح ای برای دادرسی جرائم که مقررات ویژه مواردی ـ ۶۴۸ماده 

 .دادرسی کیفری است

 بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی



های الزم نامهمدت و بلندمدت و تدوین آیینریزی میانبه منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ـ ۶۴۹ماده 

 که در این« شورای راهبری دادرسی الکترونیکی»برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، 

 :شودقوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود به ریاست رئیسبخش به اختصار شورا نامیده می

 (الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه )دبیر شورا

 ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه

 پ ـ رئیس دیوان عالی کشور

 ت ـ دادستان کل کشور

 ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری

 ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورندانچ ـ رئیس سازمان ز

 ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور

 دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

 ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

 رـ معاون راهبردی قوه قضائیه

 زـ مسؤول حفاظت و اطالعات قوه قضائیه

 ریژـ وزیر دادگست

 س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

 ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور

 نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسالمی به عنوان عضو ناظرص ـ یک

 ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه

اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل یابد و مصوبات آن با ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می2تبصره 

 .اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست

 .تواند حسب مورد از مسئوالن مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آوردـ دبیر شورا می1تبصره 

 .شودقوه قضائیه تشکیل می ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطالعات9تبصره 

ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار به منظور ساماندهی پرونده ـ ۶۵۰ماده 

دیدگان و مجرمان و  قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطالعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه

در مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق « های قوه قضائیهمرکز ملی داده»طالعات قضائی، سایر ا

 .شوداندازی میراه

ای است که ظرف سه ماه نامه صالح قضائی به اطالعات این مرکز به موجب آیینـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی2تبصره 

 .رسد شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می جراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میاالاز تاریخ الزم

ای که ظرف سه ماه از تاریخ نامه ـ اسناد، مدارک و اطالعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین1تبصره 

وهشگران ها و پژر اختیار مراکز علمی، پژوهشکدهرسد، دتصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می



گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطالعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطالعات قرار می

ی که قانون ملی آنان جز در موارد مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره

 .تجویز کند، ممنوع است

ها و ـ کلیه دستگاه های تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ۶۵۱ماده 

اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و 

ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسالمی، موظفند کلیه اطالعات خود را در جع ذیمرا

 .های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارندمرکز ملی داده

ضائیه توسط آن قوه تهیه های قوه قنامه اجرائی نحوه دسترسی به اطالعات محرمانه و سری در مرکز ملی دادهـ آیین2تبصره 

 .رسدشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میمی

ربط موظفند اطالعات مرتبط با  های ذی  ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأتها و کمیسیون 1تبصره 

 .های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارندامورقضائی خود را در مرکز ملی داده

قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه های تابعه خود  ـ ۶۵۲ماده 

ری کارگی را با به« شبکه ملی عدالت»و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطالعات آنها نیاز است، 

 .اندازی کندی الکترونیکی راهتمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضا

ن عمل آورند. در ایتوانند استعالمات قضائی و کسب اطالعات الزم را از طریق شبکه ملی عدالت بهتبصره ـ مراجع قضائی می

های حقوقی موظفند پاسخ الزم را از طریق شبکه مزبور صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت

ـ 1/9/29۷۱( قانون مجازات اسالمی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۷9مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده )اعالم کنند. 

 (293۱ اصالحی) است.

 .ارائه کند وآنها را روزآمد نگه دارد« قضائیهدرگاه ملی قوه»قضائیه موظف است اطالعات زیر را ازطریق ـ قوه ۶۵۳ماده 

قضائیه به همراه معرفی مسئوالن و شرح  ها و ساختار کالن مدیریتی و اجرائی قوهمشی، خطهاالف ـ اهداف، وظایف، سیاست

 وظایف و نحوه ارتباط با آنان

های استانها، دستگاه های تابعه قوه ها و دادگستریسایت( تمامی معاونتب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای )وب

 ی وکالی دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستریهاقضائیه، وزارت دادگستری، کانون

االجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،  پ ـ کلیه قوانین الزم 

 های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیهبخشنامه

ی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خالف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به ت ـ آراء صادره از سوی محاکم در صورت

 نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاصصورت برخط )آنالین( برای تحلیل و نقد صاحب

المللی و های همکاری حقوقی بینصالح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهدهث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی

 اتباع سایر کشورها طالعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی بها

 درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندانج ـ آموزش آسان و قابل

 چ ـ اطالعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی



، تارنمای ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری استانهای سراسر کشور، و دستگاه های تابعه قوه قضائیه ۶۵۴ماده 

 :دارند اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطالعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگهسایت( اختصاصی راه)وب

 همراه معرفی مسئوالن و شرح وظایف و نحوه الف ـ نمودار تشکیالتی دادگاه ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی، به

 .ارتباط با آنان

 .نشانی و شماره تماس دادگاه ها، سایر دستگاه های تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استانب ـ 

 .ربطپ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاه های ذی

 .ای امالکت ـ کلیه اطالعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه

 .درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندانث ـ آموزش آسان و قابل

 .ج ـ سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شده

 .چ ـ اطالعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی

، ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند ۶۵۵ماده 

مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابالغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن الزم باشد صورت الکترونیکی 

های آن کافی و معتبر یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره

 .است

کل توان صرفاً به لحاظ شاحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمیـ در کلیه مر2تبصره 

یا نحوه تبادل اطالعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است 

طات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک های امنیتی الزم را جهت تبادل امن اطالعات و ارتباسامانه

 .های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نمایدقضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان

تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد ـ قوه قضائیه می1تبصره 

یک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با دفاتر خدمات الکترون

توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می

شود االجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می اه از تاریخ الزمنامه اجرائی این ماده ظرف سه مانتخاب یا تأسیس شوند. آیین

 .رسدو به تصویب رئیس قوه قضائیه می

ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در 9تبصره 

موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات الزم برای دسترسی به  صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار

 .پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند

شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه  ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطالعات مبادله ۶۵۶ماده 

 .ی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آوردقضائیه موظف است تمهیدات امنیت

تبصره ـ قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطالعات 

 .اندازی نماید امن راه 



ظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی ـ مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه مو ۶۵۷ماده 

دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی الزم را به عمل  های مربوط بههای دادرسی و سایر پرداختهزینه

 .آورد

زینه دادرسی آنان پنج درصد برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هتبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره

 .( و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود۱۲)

 هایـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی الزم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده ۶۵۸ماده 

 .شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد

های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب های ویدئو کنفرانس و سایر سامانهگیری سامانهکار به  ـ ۶۵۹ماده 

دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت 

 .مطمئن سوابق صورت پذیرد

های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا چنانچه اشخاصی که داده ـ ۶۶۰ماده 

محرمانگی اطالعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صالحیت قرار دهند، به 

میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست 

 .شد

ای و مخابراتی و اطالعات موضوع این بخش های رایانهچنانچه اشخاصی که مسئول حفظ امنیت مراکز، سامانه ـ ۶۶۱ماده 

ارت یا مباالتی یا عدم مهاطی یا بیاحتیها یا سامانه)سیستم(های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بیهستند یا داده

را  ای و مخابراتیهای رایانهها و سامانهای به وسیله یا علیه دادهعدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه

ون ریال محکوم نقدی از ده تا صد میلی فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال از خدمت تا پنج سال یا جزای

 .خواهند شد

ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاه های تابعه قضائی و  ۶۶۲ماده 

 .مراجع انتظامی اقدام کند

های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس نامه ـ آیین ۶۶۳ماده 

 .رسد قوه قضائیه می 

 ایبخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه

 :بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صالحیت رسیدگی به موارد زیر را دارندالوه بر موارد پیشع ـ ۶۶۴ماده 

ای و مخابراتی یا های رایانهاند که به هر نحو در سامانهکار رفتهبههایی که برای ارتکاب جرم های مجرمانه یا دادهالف ـ داده

 .ایران ذخیره شود اسالمی مینی، دریایی و هوایی جمهوریحاملهای داده موجود در قلمرو حاکمیت ز

 .ارتکاب یابد ( ir . ) باالی کد کشوری ایرانمرتبه ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه

 ا تحتای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یهای رایانهپ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه

دهد یا ای که خدمات عمومی ارائه میهای رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسهگانه یا نهاد رهبری یا نمایندگیکنترل قوای سه



 .تارنماهای دارای دامنه مرتبه باالی کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد علیه

دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی   هجده سال، اعم از اینکه بزهاستفاده از اشخاص کمتر از  ت ـ جرائم رایانه ای متضمن سوء

 .باشد و مرتکب در ایران یافت شود

ولی محل وقوع آن معلوم چنانچه جرم رایانه ای در صالحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود،  ـ ۶۶۵ماده 

 جام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود،نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را ان

کند و دادگاه مربوط نیز رأی   دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می

 .کندمقتضی را صادر می

ه های کیفری یک، کیفری دو، ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگا ۶۶۶ماده 

 .اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد

 .شوندتبصره ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به امور رایانه دارند انتخاب می

های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و   سترسی موظفند دادهدهندگان خدمات د  ارائه ـ ۶۶۷ماده 

 .اطالعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند

های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید   ـ داده ترافیک، هرگونه داده ای است که سامانه2تبصره 

ها شامل اطالعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ،   کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این دادهمی

 .شود  زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می

کانات فنی مورد استفاده و ـ اطالعات کاربر، هرگونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، ام1تبصره 

، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل ( IP ) نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنتمدت زمان آن، هویت، 

 .شودمی

ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک  ـ ۶۶۸ماده 

 .توای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنندو مح

تواند دستور   شده برای تحقیق یا دادرسی الزم باشد، مقام قضائی میهای رایانه ای ذخیره  ـ هرگاه حفظ داده ۶۶۹ماده 

نترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا ک

توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار   ها، ضابطان قضائی می  یا تغییر یا از بین رفتن داده

ایر اشخاص از اجرای این دستور ساعت به اطالع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا س

شود را از مفاد دستور   های مزبور به آنها مربوط می  های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده  خودداری یا داده

صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و 

 .شوندیک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می

 .ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است  ـ حفظ داده2تبصره 

 .قضائی قابل تمدید است ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقامـ مدت زمان حفاظت از داده1تبصره 



( این قانون را 993( و )99۳(، )99۷های حفاظت شده مذکور در مواد )  تواند دستور ارائه داده  مقام قضائی می ـ ۶۷۰ماده 

به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم 

 .شود( این قانون می993ها موجب مجازات مقرر در ماده )ن دادهمواظبت از ای

آید   ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل میهای رایانهها یا سامانهتفتیش و توقیف داده ـ ۶۷۱ماده 

 .که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد

های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی   ها یا سامانه  قیف دادهـ تفتیش و تو ۶۷۲ماده 

شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه ها انجام می  آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه

اقتضاء کند، قاضی با ذکر دالیل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور  تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر

 .کنداشخاص مذکور را صادر می

دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و  ـ ۶۷۳ماده 

  نحوه دستیابی به دادهافزارها،   افزارها و نرم  تعداد سخت های مورد نظر، نوع و  محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده

 .کند  های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می

 :شودهای رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل میها یا سامانهـ تفتیش داده ۶۷۴ماده 

 .های رایانه ای یا مخابراتی  به تمام یا بخشی از سامانه الف ـ دسترسی

 .ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت 

 .های حذف یا رمزنگاری شده  پ ـ دستیابی به داده

  رتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ دادهها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ا  در توقیف داده ـ ۶۷۵ماده 

ها با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و   ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده

 .شودضبط حاملهای داده عمل می

 :شوندیهای رایانه ای یا مخابراتی توقیف م  ـ در شرایط زیر سامانه ۶۷۶ماده 

 .های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد  الف ـ داده

 .پذیر نباشد  افزاری امکان  ها بدون سامانه سخت  ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده

 .پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد

 .ذیر نباشدپ  ها به لحاظ فنی امکان  ت ـ تصویربرداری از داده

 .ها شودث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده

ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل های رایانهتوقیف سامانه ـ ۶۷۷ماده 

 .ردگیسامانه صورت می تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم )پلمب( سامانه در محل استقرار و ضبط

 هایهای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانهچنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده ـ ۶۷۸ماده 

ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و رایانه

 .کنندهای مورد نظر را تفتیش یا توقیف میدهدهند و داهای دیگر گسترش میتوقیف را به سامانه



های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به   ها یا سامانه  توقیف داده ـ ۶۷۹ماده 

یت اشخاص یا اخالل در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امن

 .کشور ضرورت داشته باشد

نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند،   ذیشود،   ها توقیف می  در جایی که اصل داده ـ ۶۸۰ماده 

ای وارد نسازد و   شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمههای توقیف  مشروط به اینکه ارائه داده

 .ها مجرمانه نباشد  هداد

شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می  ها یا سامانه  ـ در مواردی که اصل داده ۶۸۱ماده 

افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و   افزارها و نرم  ها و نوع و تعداد سخت  و میزان داده

 .ارف برای آنها تعیین تکلیف کندمتع

ای و مخابراتی، اعتراض های رایانهها و سامانهتواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف دادهـ متضرر می ۶۸۲ماده 

کتبی خود را همراه با دالیل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت 

 .شود و قرار صادره قابل اعتراض استرسیدگی می

های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به   ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ۶۸۳ماده 

 .کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است

نگار )ایمیل( یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم ذخیره شده، نظیر پیام تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی

 .رعایت مقررات مربوط است

االجراء شده ظرف شش ماه از تاریخ الزمآوری نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمعآیین ـ ۶۸۴ماده 

شود و به تصویب رئیس قوه اطالعات تهیه می رتباطات و فناوریشدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ا

 .رسدقضائیه می

های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا   ـ چنانچه داده ۶۸۵ماده 

ند که به صحت و تمامیت، اعتبار و و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل ک ذخیره یا منتقل شود

 .ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است  انکارناپذیری داده

عالوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد کلیه مقررات مندرج در این بخش،  ـ ۶۸۶ماده 

 .شود  گیرند نیز می  استناد قرار می

 بینیدادرسی پیش ای مقررات خاصی از جهت آیینواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانهدر م ـ ۶۸۷ماده 

 .دادرسی کیفری استعمومی آیین  نشده است، تابع مقررات

 دادرسی جرائم اشخاص حقوقی بخش یازدهم ـ آیین



ته باشد، عالوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داش ـ ۶۸۸ماده 

شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا  باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می متوجه او می

 .وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست

 .دار شودتواند نمایندگی آن را عهده جه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب تو

شود. حضور نماینده شخص  پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می  ـ ۶۸۹ماده 

های مقرر حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت

 .شود در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی 

در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای  ـ ۶۹۰ماده 

 .تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است

 .کند دد جرم را فراهم می های شغلی که زمینه ارتکاب مج الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت 

ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحالل، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن 

های تعزیری درجه هفت یا هشت برای شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات

 .مرتکب است

 .صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بالمانع استـ در  ۶۹۱ماده 

شود.  در صورت انحالل غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می  ـ ۶۹۲ماده 

مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در 

 .شود مربوط اقدام می 

 .ـ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است ۶۹۳ماده 

در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسئولیت کیفری تنها متوجه  ـ ۶۹۴ماده 

است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شعبه یا واحدی 

 .باشد شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می 

سوگند نیز متوجه او شود و اتیان  ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی  ۶۹۵ماده 

 .نیست

ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی ـ در مواردی که مقررات ویژه ۶۹۶ماده 

 .شوددادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام میآیین

 بخش دوازدهم ـ سایر مقررات

( این قانون با توجه به 9۱9( تا )9۱۱( و )9۱1(، )9۱۵مقرر در اجرای احکام مواد )دولت موظف است به تکالیف  ـ ۶۹۷ماده 

مانده اجرای آن عمل ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در مدت باقی122بندهای )ح( و )ف( ماده )

 .گردددادرسی کیفری تأمین می قانون آیین قانون از محل افزایش درآمدهای نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این



 9/ 1االجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب از تاریخ الزم ـ ۶۹۸ماده 

قانون،  ( آن3( و )۳(، )۱جز مواد ) به 299۱/ 1/ 11، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب 2993/

، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها 299۳/ ۱/ 1۵قانون تشکیل دادگاه های کیفری )یک و دو( و شعب دیوان عالی کشور مصوب 

به قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازاتهای  29۳۳/ 9/ ۱( الحاقی مورخ ۷۷3( الی )۷۱9، مواد )29۷1/ ۱/ 29مصوب 

 .و اصالحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است 2931/ 21/ ۱دادرسی کیفری مصوب  ن( قانون آیی۱93بازدارنده( و ماده )

 ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین ۶۹۹ماده 

 .االجراء استالزم 293۱/ ۱/ 2الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ  2931/ 21/ ۱دادرسی کیفری مصوب 

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو 

( قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با ۳۱کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم )

 19ماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن اجرای آزمایشی آن به مدت سه

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 2931/ 21/

 


