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به صورت سیدگی رآمادگی دفاع داشته باشد و تقاضای استمهال نکند، اگر متهم  -1

 منع قانونی ندارد. ،از تاریخ ابالغمهلت هفت روز العاده قبل از فوق

علیه در یگان و محکومیت اضافه خدمت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح باحضور محکوم -2

خارج ( قانون آیین دادرسی کیفری 377اده )مشود و از شمول انجام خدمت اجرا می

 .است

 

 سؤال:

دانی دار اطالق بازداشت بوده و اصطالحًا پرونده زنجرای قرار تأمین کیفری در هایی که متهم در ادر پرونده -۱

دارد: فاصله بین ابالغ احضاریه تا جلسه قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می ۳4۳گردد، باتوجه به اینکه ماده می

قانونی ه( منع قت کمتر از یک هفتتعیین والعاده )آیا رسیدگی به صورت فوق دادگاه نباید کمتر از یک هفته باشد،

 دارد یا خیر ؟

بالغ و اباتوجه به اینکه ارسال ابالغیه به واحد دارد ) درخصوص پرونده های زندانیپس از صدور حکم  -۲

دان و تهم در زنمدریافت آن زمان بربوده و این امر برخالف منویات ریاست محترم قوه قضاییه موجب ماندن 

عنوان مثال در رأی ، وجاهت قانونی دارد؟ به ار متهم جهت ابالغالمال گشته( آیا احضتحمیل هزینه اضافی بر بیت

حد ابالغ باشد، اگر ابالغ از طریق واای که متهم به اضافه خدمت محکوم شده و در زندان بازداشت میپرونده

اند تا ای را در زندان بممدت اضافه ادی است،رغم اینکه واجد شرایط آزلیگردد زندانی عباعث می صورت پذیرد،

 ؟ونی داردی منع قانی به صورت حضورجواب ابالغیه به دفتر دادگاه واصل گردد، آیا احضار زندانی و ابالغ رأ

ا تعلیق اجرای ی( قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و ۳76)برابر ماده  -۳

( همین ۳77ده )گردد. از طرفی مابه دستور دادگاه آزاد می مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بالفاصله

ان م تا بیش از میزدارد: هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت قبلی مراتب را به زندان اعالقانون اشعار می

همین ای متهای نظامی برمحکومیت در زندان نماند. حال باتوجه به مراتب، محکومیت اضافه خدمت که در دادگاه

 ( قانون۳76اده )گیرند و در مواد قانونی فوق، قانون گذار در مورد آن صراحتاً اظهار نظر نکرده، طبق مدرنظر می

به زندان اعالم تا محکومیت  ایدب( مراتب ۳77مزبور باید بالفاصله به دستور دادگاه از زندان آزاد شده ، یا طبق ماده )

 د؟( تقویم تا بیش از میزان محکومیت در زندان نمانهمین قانون 64۱طبق بند الف ماده وی )

 

 

 

 پاسخ:

، به منظور رعایت حقوق طرفین ۱۳9۲( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۳4۳مهلت مقرر در ماده ) -۱

پرونده خصوصاً متهم از حیث تدارک دفاع است. بنابراین در فرض پرسش چنانچه متهم آمادگی دفاع داشته باشد و 

 07/10/1398ـ  195254/34/1 نظریه:
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 نی ندارد.تقاضای استمهال نکند، رسیدگی قبل از مهلت هفت روز از تاریخ ابالغ منع قانو

ل حقوقی قوه کاداره  08/۱۲/۱۳94مورخ  ۳400/94/7و  ۱۱/۱۱/۱۳94مورخ  ۳۱45/94/7ضمنًا نظرات شماره 

 قضاییه مؤید این عقیده است.

یق ، ابالغ آراء یا از طر۱۳9۲( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۳80( و )۱75واد )مباعنایت به  -۲

ارکنان شود. محکومیت اضافه خدمت کتوسط مأموران ابالغ انجام میهای الکترونیکی و یا حضوری و یا سامانه

( قانون ۳77شود و از شمول ماده )علیه در یگان و انجام خدمت اجرا میوظیفه نیروهای مسلح باحضور محکوم

 مت قابل احتساب است،( نسبت به اضافه خد64۱مذکور خارج است و صرفاً ایام بازداشت قبل از حکم برابر ماده )

اضافه  ه محکومیتببنابراین در فرض پرسش به لحاظ عدم قابلیت احتساب ایام بازداشت پس از صدور حکم نسبت 

شود، پس از صدور علیه در یگان و انجام خدمت در طی زمان اجرا میخدمت و اینکه اجرای حکم باحضور محکوم

 ربوط معرفی شود.زاد و جهت انجام خدمت به یگان مآعلیه باید از زندان رأی، محکوم
  


