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  ۱۱تا۱مواد 

 

 ) در امور كيفري ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 

 

 ت وزارت دادگستري  ۰۰/۳/۰۷۳۱: تاريخ  ۷۱۱۷۲: شماره 

قانون اساسي  ۱۳كه طبق اصل ( در امور كيفري ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 

در جلسه روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم شهريورماه يكهزار و  سال اجراي آزمايشي ۷براي مدت 

سيصد و هفتاد و هشت كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي تصويب ودر تاريخ 

واصل  ۱/۳/۰۷۳۱ق مورخ  ۷۷۱۹ -به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  ۷۰/۱/۰۷۳۱

 . ي گردد گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابالغ م

 سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور 

 

  ۱/۳/۰۷۳۱: ق تاريخ  - ۷۷۱۹: شماره 

 حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي 

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران 

در ) دولت درخصوص آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب  ۰۲/۱/۰۷۳۱مورخ  ۱۳۳۱اليحه شماره 

كه بنا به تصميم مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ( امور كيفري 

قانون اساسي به كميسيون امورقضايي و (  ۱۳) تصويب آن طبق اصل هشتاد و پنجم  ۹۱/۰۰/۰۷۳۳

حقوقي تفويض شده بود تا پس از تصويب و پيشنهاد مدت اجراي آزمايشي تقديم مجلس شوراي 

به تصويب كميسيون مذكوررسيده و در  ۳/۰۰/۰۷۳۳به مورخ اسالمي گردد ، در جلسه روز يكشن

سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديد (  ۷) با سه  ۹۹/۰/۰۷۳۱جلسه علني روز يكشنبه مورخ 

كميسيون مذكور تصويب و به تاييد  ۹۱/۱/۰۷۳۱و پس از ايرادات شوراي محترم نگهبان نهايتادر جلسه 

قانون اساسي (  ۰۹۷) است در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم شوراي محترم نگهبان نيز رسيده 

 . به پيوست ارسال مي گردد 

 علي اكبر ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسالمي 
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 (  ۰) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 

 : زيرنويس 

 .  ۰۷۳۱/۳/۰۱مورخ  ۰۳۲۰۰منتشره در روزنامه رسمي شماره  - ۰

 

 ر امور كيفري د -كتاب دوم 

 كليات 

آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و  - ۰ماده 

تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف واختيارات 

 (  ۹. ) مقامات قضايي وضع شده است 

 : زيرنويس 

حدود اختيار و طرز رسيدگي شعب بدوي و تجديدنظر : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۹/۰۱ - ۳/۳۱۱نظريه  - ۹

هيات وزيران بيان شده و استناد به  ۰۷۳۷/۳/۹۷تعزيرات حكومتي همان است كه در آيين نامه مصوب 

مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد اخذ تامين و يا ساير مواد از همان قانون كه اختصاص به محاكم 

 . اهت قانوني ندارد قضايي دارد وج

 

 : كليه جرايم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي گردد  - ۹ماده 

 . جرايمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي  -اول 

 . جرايمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي باشد  -دوم 

 . ه حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است جرايمي كه تعدي ب -سوم 

تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسالم براي ارتكاب فعل حرام يا  - ۰تبصره 

ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات 

 . اسالمي مي باشد 

 : جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي تواند موجب دو ادعا شود  - ۹تبصره 

 . ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي  -الف 

ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي  -ب 

 ( .۷  ) 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۹۰۳مندرج در زيرنويس ماده . ق . ح  .ا  ۰۷۳۱/۰۹/۱ - ۳/۱۷۲۹به نظريه  - ۷

ك . د . آ . صدور حكم به پرداخت خسارت با توجه به مقررات ق : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۹/۱ - ۳/۱۲نظريه 

محتاج به مطالبه شاكي خصوصي زيان ديده و تقديم دادخواست ضرر و زيان است و بدون  ۰۷۳۱. 

دادگاه نمي تواند حكم به خسارت ) به صورت دادخواست ) درخواست شاكي يا مدعي خصوصي آنهم 

صادر نمايد و اين امر اختصاص به مواردخاص ندارد و تنها در جرايمي از قبيل كالهبرداي و اختالس و 

ارتشاء و سرقت قانونگذار تصريح به رد وجه يا مال ناشي از جرم بدون نياز به تقديم دادخواست نموده 

 . است 

 

يب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسالمي برابر ضوابط تعق - ۷ماده 

) قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي باشد و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي 

 (  ۳. ) شروع مي گردد (  ۱

 : زيرنويس 

* اصالحي قانون مدني (  ۰۹۰۱) با توجه به مفاد ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۹۹ - ۳/۹۱۱۱نظريه  - ۱

. رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير امور مالي مي باشد مگر خالف آن ثابت شود 

او ثابت نشده باشد مي تواند در هر نوع ( عدم رشد ) بنابراين فردي كه به سن بلوغ رسيده وسفه 

ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد >  ۹< امور مربوط به خود جز در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 

است دخالت نمايد و لذا صغيري كه به سن بلوغ رسيده مي تواند شكايت كيفري نمايد و دادگاه مكلف 

به رسيدگي است ولي چنانچه شكايت كيفري مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي 
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نموده و محكوم به مالي نيز بايستي تحويل ولي از جرم باشد بايد ولي او در اين خصوص اقامه دعوي 

 ( .  ۰۷۱۱/۰۱/۷مورخ  ۷۱راي وحدت رويه شماره ) يا قيم شاكي گردد 

هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن  -)  ۰۷۳۱/۱/۰۱اصالحي )  ۰۹۰۱ماده . : م . از ق * 

 . او ثابت شده باشد  بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون

ارگانهاي دولتي نمي توانند عنوان شاكي خصوصي پيدا نمايند : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۰/۱ - ۳/۹۱۳نظريه 

 . مگر اينكه درقانون به آن تصريح شده باشد 

شخصي كه به حد بلوغ شرعي رسيده اما داراي هيجده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۹/۹۱ - ۳/۰۲۳۰نظريه 

اعالم شكايت براي او منشا آثار مالي نباشد مي تواند عنوان شاكي  سال تمام نيست چنانچه

 . خصوصي داشته باشد 

چنانچه بزه اعالم شده از جرايم عمومي يا حق هللا باشد : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۱/۷۱ - ۳/۹۲۳۷نظريه  - ۳

است اما و شخص ديگري غير از متضرر از جرم اعالم جرم نموده باشد ، بزه اعالم شده قابل رسيدگي 

اگر جرم اعالم شده ازجرايم خصوصي باشد كه جز با شكايت شاكي خصوصي نمي توان تعقيب نمود 

در اين صورت چون شخص مذكورفاقد سمت مي باشد مجوزي براي رسيدگي مرجع قضايي وجود 

 . ندارد بايد از رسيدگي امتناع و دستور بايگاني كردن آن را صادر نمود 

 

 : ت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي شوند جرايم از جه - ۱ماده 

جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا  - ۰

 . رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند . نكرده باشد 

 . تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد  جرايمي كه با شكايت شاكي - ۹

 . جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد  - ۷

تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد  -تبصره 

 . 

 

 . قط نسبت به مباشر ، شريك و معاون جرم خواهد بود تعقيب امر جزايي ف - ۳ماده 

 

تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود ، مگر  - ۱ماده 

 (  ۱: ) در موارد زير 

 (  ۳. ) فوت متهم يا محكوم عليه در مجازاتهاي شخصي  -اول 

 (  ۱. ) بل گذشت گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قا -دوم 

 . مشموالن عفو  -سوم 

 . نسخ مجازات قانوني  -چهارم 

 (  ۲. ) اعتبار امر مختومه  -پنجم 

 (  ۰۱. ) مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده  -ششم 

هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتال به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف  -تبصره 

  ( ۰۰. ) خواهد شد 

 : زيرنويس 

با كشف جسد و احتمال وقوع قتل ، اقدامات تعقيبي تا : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۳/۰۲ - ۳/۳۰۹۳نظريه  - ۱

مرحله نهايي ادامه مي يابد ، عدم شناسايي قاتل و اولياي دم مقتول موجب مختومه نمودن پرونده 

ي و دستگيري و نخواهد شد چنانچه وقوع جرم محرز باشد مقامات ذي صالح مكلف به شناساي

محاكمه مجرم هستند و نمي توانند به عذر اينكه مجرم يا قاتل مشخص نيست تحقيقات خود را 

 . موقوف بدارند 

رد مال مجازات نيست بلكه تكليف قانوني است و به جهت : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۹۳ - ۳/۱۳۱از نظريه 

دادگاه مكلف است . قرارگيرد  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۱اينكه مجازات نيست لذا نمي تواند مشمول ماده 

 . ضمن صدور حكم كيفري ، حكم به رد عين مال ناشي از جرم را صادر نمايد 

چنانچه وقوع جرم محرز باشد مقامات ذي صالح طبق ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۰۳ - ۳/۳۳۳۳نظريه 
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تند و نمي توانند به عذر مكلف به شناسايي و دستگيري و محاكمه مجرم هس ۰۷۳۱. ك . آد . ق  ۱۳

قاضي دادگاه بايد به مامورين . اينكه مجرم يا قاتل مشخص نمي باشد ، تحقيقات خود را موقوف بدارند 

كشف جرم دستور دهد تا نسبت به شناسايي و معرفي مجرم به تحقيقات خود ادامه دهند بنابراين 

 . م وجاهت قانوني ندارد مختومه نمودن پرونده به علت مشخص نبودن مجني عليه يا مته

در مواردي كه راننده فوت شده و شاكي وجود ندارد و يا : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰۱ - ۳/۰۱۱۳نظريه  - ۳

كسي خودكشي كرده باشد دادگاه مي تواند پرونده را بايگاني نمايد و اگر شكايتي شده ودالئل 

 . ضعيف است دادگاه بايد قرارمنع پيگرد صادركند 

منظور از عبارت پمجازات هاي شخصي پ مجازاتهايي است : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۹۳ - ۳/۱۳۱از نظريه 

كه صرفاناظر به شخص محكوم عليه است و فقط درباره او قابل اجرا است ، در صورتي كه مجازاتهاي 

غيرشخصي ، مجازاتهايي است كه درباره غير محكوم عليه اجراء مي شود مثال در مواردي كه ديه را 

بنابراين در مجازاتهاي شخصي با فوت محكوم عليه مجازات . اقله يا اقارب و يا بيت المال مي پردازند ع

منتفي مي شود و كيفرهاي حبس ، جزاي نقدي و شالق نيز جملگي مجازات شخصي محسوب مي 

 . شوند 

توانند گذشت  ادارات و سازمانهاي دولتي در صورتي مي: ق . ح . ا  ۰۷۱۷/۱/۹۲ - ۳/۱۳۱۱نظريه  - ۱

 . نمايند وگذشت آنان موثر است كه در قانون تصريح شده باشد 

عدم حضور شاكي خصوصي ، پس از طرح شكايت گذشت : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۳/۰ - ۳/۰۳۹نظريه 

به بيان ديگر . تلقي نمي شود وموقوف كردن تعقيب كيفري به جهت اخيرالذكر با قانون مطابقت ندارد 

 . صي دليلي بر انصراف يا گذشت او از تعقيب دعوي نيست عدم حضور شاكي خصو

در قوانين فعلي ، عدم حضور شاكي مجوز موقوف كردن : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰۰/۰۱ - ۳/۰۰۱۰۳از نظريه 

 . تعقيب متهم وقرينه گذشت شاكي نمي باشد و دادگاه بايد به رسيدگي ادامه دهد 

رضايتنامه تنظيم شده از . م . ق  ۰۹۱۳داپ به ماده مستن: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۲ - ۳/۳۱۱۳نظريه 

طرف مامورين انتظامي در حدود وظايف قانوني خود و به مناسبت انجام وظايف شغلي در حين انجام 

 . وظيفه سند رسمي محسوب مي شود 

 .ا . م . ق  ۹۷عدول از گذشت در امور كيفري بر طبق ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۷/۹۹ - ۳/۰۳۳۱نظريه 

مسموع نيست و اين امر در تمام مراحل صادق است ، اعم از اينكه گذشت شاكي يا شكات در 

مرحله بدوي ارائه شود يا مراحل ديگر و اعم از اينكه رسمي يا عادي و در كالنتري و مرجع قضايي 

 بديهي است در صورتي كه شاكي يا شكات گذشت خود را منكر و آن را نفي. باشد و يا خارج از آن 

كرده باشند وگذشت نامه از جانب طرف مقابل تقديم شده باشد ، دادگاه به اصالت آن رسيدگي كرده 

 . و در صورت احراز صحت آن ، به آن ترتيب اثر خواهد داد 

صدور قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل از مصاديق : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۰/۹۲ - ۳/۰۱۱۲۷نظريه  - ۲

حسوب نمي شود و لذا در صورت صدور قرار منع پيگرد و كشف داليل جديد اعتبار قضيه محكوم بها م

كه وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نمايد تعقيب متهم فاقد اشكال قانوني است و در قوانين 

ليكن درخصوص حكم برائت مادامي كه . منع نشده است ) تعقيب مجدد به نحو مذكور ) جاريه اين امر 

ادره به طرق قانوني الغاء نشود نمي توان قانونامتهم را به همان اتهام تحت تعقيب قرار راي برائت ص

 . داد 

مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور . : ا . م . ق  ۰۳ماده  - ۰۱

گردد از  حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي

قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي واقامت در 

 . نقطه يا نقاط معين و مانند آن 

در موارد ششگانه آن  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۱در اجراي ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۹/۰۳ - ۳/۳۱۷نظريه 

دادگاه صادركننده حكم رسانده دادگاه نيز وفق مقررات اجراي احكام مكلف است مراتب را به نظر 

نسبت به صدور قرار موقوفي اجراحكم اقدامي مي نمايد ، بنابر اين ثبت پرونده به كالسه جديد يا 

 . صدور دستور اداري برخالف قانون و مقررات خواهدبود 

كم مجنون هرگاه متهم قبل ازقطعيت ح: ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۱/۱ - ۳/۳۱۱۱نظريه  - ۰۰

تعقيب كيفري و از آن جمله ابالغ حكم تا  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۱ماده +شودبايدبراساس تبصره ذيل 
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 . زمان افاقه او متوقف مي شود 

 

هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت  - ۳ماده 

 . د گرفت شود ، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواه

 

. در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود  - ۱ماده 

هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود 

و چنانچه قسمتي از حكم اجرا شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگر اينكه در 

 . انون ترتيب ديگري مقرر شده باشد ق

 

شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا  - ۲ماده 

 (  ۰۹. ) كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود 

 (  ۰۷: ) ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد 

 . ي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است ضرر و زيانها - ۰

منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم ومتضرر مي  - ۹

 (  ۰۱. ) شود 

 : زيرنويس 

ارائه استشهاديه كه بيان كننده نسب و وراثت شاكي : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۰۱/۷۱ - ۳/۳۱۱۷نظريه  - ۰۹

وفي باشد و در صورت اقتضا ، تحقيق از گواهان كه سمت شاكي يا شكات را محرز نمايد نسبت به مت

ضمناگواهي بخش كنسولي . كافي است و ضرورتي جهت تهيه گواهي انحصار وراثت نمي باشد 

سفارت افغانستان كه امضاي متصدي آن مورد تاييدوزارت امور خارجه قرار گرفته باشد اعتبار كافي 

 . ت و پرداخت ديه را دارد جهت احراز سم

 ۰۱) مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق تبصره ماده :  ۰۷۳۰/۰۹/۹ - ۳۱۹راي وحدت رويه  - ۰۷

در دادگاه  ۰۷۱۱/۷/۷۰مصوب * و شعب ديوان عالي كشور  ۹و  ۰قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ) 

دعاوي حقوقي در دادگاههاي  كيفري مطرح مي شودعنوان دعوي حقوقي دارد ، شروع رسيدگي به

قانون آيين دادرسي مدني مستلزم دادن دادخواست با شرايط )  ۳۱) دادگستري هم به صراحت ماده 

 . قانوني آن مي باشد 

به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيز بايد همانند : ق . ح . ا  ۰۷۳۰/۰۱/۹۷ - ۳/۰۰۹۱۰نظريه 

 . ي به صورت تمبر ابطال شود دادخواستهاي مالي ديگر هزينه دادرس

مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم طبق راي وحدت رويه شماره : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۹۱ - ۳/۰۷۲۱نظريه 

نياز به تقديم دادخواست دارد و اين دادخواست علي القاعده بايد به * *  ۰۷۳۰/۰۹/۹۷ه ـ ۰۳۳۳/

 . دادگاه مامور رسيدگي به دعوي جزايي ارجاع شود 

و  ۰۷۱۱و شعب ديوان عالي كشور مصوب  ۹و  ۰صرفنظر از نسخ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري * ) 

نقل راي به لحاظ استفاده از مالك آن در مورد لزوم تقديم دادخواست براي مطالبه ۰۷۰۱. م . د . آ . ق 

 ( . ضرر و زيان ناشي از جرم است 

 . به شرح فوق منظور باشد  ۰۷۳۰/۰۹/۹ - ۳۱۹به نظر مي رسد راي وحدت رويه * * 

منافع ممكن  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۲ماده  ۹بند : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۱ - ۳/۳۱۱۳از نظريه  - ۰۱

الحصولي را قابل مطالبه مي داند كه براثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر شده 

خسارات ناشي از عدم النفع را كه براثر  ۰۷۳۲. م . د . آ . ق  ۳۰۳ماده  ۹در حاليكه تبصره . است 

تاخير در انجام تعهد يا عدم انجام تعهد ممكن است واردشود ، قابل مطالبه نمي داند اين دو موضوع 

 . باهم فرق دارد و هر كدام در جاي خود قابل اعمال بوده ناسخ و منسوخ همديگر نيستند 

 

قطعي ، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم  - ۰۱ماده 

اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي . باقي است 

 . شود 
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پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي مي تواند اصل يا رونوشت تمامي  - ۰۰ماده 

به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي تواند قبل از اعالم  داليل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده

مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني . ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد 

 (  ۰۳. ) مي باشد 

 : زيرنويس 

به  اموالي كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل شده بايستي: ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۹۲ - ۳/۱۱۷۱نظريه  - ۰۳

 . صاحب آن مسترد شود واحتياج به تقديم دادخواست عليه متصرف ندارد 

مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مطروحه در دادگاه كيفري ، : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۷/۰۳ - ۳/۹۰۹۱نظريه 

عنوان دعوي حقوقي دارد و شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري به صراحت 

 . مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد ۰۷۳۲. م . د . آ . ق  ۱۱ماده 

تقديم دادخواست ضرر و زيان و مطالبه خسارات وارده در اثر : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۰۷ - ۳/۷۱۱۱نظريه 

. ك . د . آ . ق  ۰۰وقوع جرم در قالب دادخواست از سوي شاكي ضروري است و به استناد ماده 

ه جبران خسارات وارده به علت وقوع جرم مستلزم تقديم دادخواست ضرر و زيان صدور حكم ب ۰۷۳۱

 . خواهد بود 

اگر كسي بخواهد از  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۰در اجراي ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۰۰ - ۳/۱۹۷۰نظريه 

ن مزاياي رسيدگي به دعاوي خصوصي ضمن دعاوي كيفري استفاده كند بايد دادخواست ضرر و زيا

و . ناشي از جرم را تا قبل از اعالم ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد و اين ناظر به مرحله بدوي است 

 . در مرحله واخواهي و تجديدنظر نمي توانددادخواست ضرور و زيان تقديم دادگاه نمايد 

شي از جرم نظر به اينكه رسيدگي به دعوي ضرر و زيان نا: ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۰/۹۲ - ۳/۰۱۱۳۱نظريه 

، فرع بر رسيدگي و احراز وقوع جرم است ، بنابراين چنانچه جنبه كيفري موضوعي در يك شعبه در 

. ك . د . آ . ق  ۰۹و ۰۰حال رسيدگي باشد رسيدگي به جنبه حقوقي آن با توجه به قسمت اخير مواد 

د و چنانچه نيز بايد در همان شعبه اي كه مشغول رسيدگي به امركيفري است صورت گير ۰۷۳۱

پرونده حقوقي به شعبه ديگري ارجاع شده باشد بدون صدور قرار عدم صالحيت مي توان جهت 

رسيدگي توام از مقام ارجاع كننده پرونده خواست كه پرونده حقوقي را جهت رسيدگي به شعبه 

پرونده  مگراينكه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم ، پس از ختم رسيدگي در. كيفري ارجاع نمايد 

كيفري تقديم شده باشدكه در صورت اخير به اين دادخواست ، دادگاه حقوقي مستقال رسيدگي 

 . خواهد نمود 

 

هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و  - ۰۹ماده 

رسيدگي به ضرر و زيان زيان مدعي خصوصي را نيز طبق داليل و مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه 

محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي راصادر ، پس از آن به 

 (  ۰۱. ) دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي نمايد 

 : زير نويس 

و * دادرسي كيفري  آيين)  ۰۱و  ۲) نظر به اينكه طبق مواد :  ۰۷۳۹/۳/۹۳ - ۳۱راي وحدت رويه  - ۰۱

اصل كلي شخصي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده مي تواند به تبع ادعاي دادستان مطالبه 

ضرر و زيان نمايد و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است به دادخواست تاوانخواه 

حكم ضرر و زيان وي را نيز  كه با رعايت تشريفات مقرر تقديم شده رسيدگي و ضمن صدور حكم جزايي

با عنايت به داليل موجود صادر نمايد لذا در نظايرموضوع كه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق 

حكم قرار گرفته دادگاه نمي تواند به اين استدالل كه مرتكب جرح يا ضرب معلوم نيست و تاوانخواه 

را رد نمايد بنا به مراتب با اكثريت آراي  خود از جمله مجرمين قضيه مي باشد دعوي خصوصي او

 دادنامه صادر از شعبه ششم ديوان عالي كشور دراين خصوص تاييد مي شود و اين راي 

براي شعب ديوان مزبور و دادگاهها در موارد مشابه الزم  ۰۷۷۱طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 

 . االتباع است 

 :  ۰۷۷۳/۰۰/۷۱مصوب  -د آيين دادرسي كيفري از اليحه قانوني اصالح قسمتي از موا* 
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شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر  - ۲ماده 

و زيان مي كندمدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي 

 . خصوصي ناميده مي شود 

 : ست به شرح ذيل مي باشد ضرر و زياني كه قابل مطالبه ا

 . ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است  - ۰

 . ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي  - ۹

 . منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي شود  - ۷

هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و  - ۰۱ماده 

زيان مدعي خصوصي را نيز طبق داليل و مدارك موجود صادر نمايد مگراين كه رسيدگي به ضرر و زيان 

ر محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در آن صورت دادگاه حكم جزايي را صادر نموده بعد نسبت به ضر

و زيان رسيدگي كرده حكم خواهد داد در هر حال دادگاه جزايي نمي تواند با وجود حكم به محكوميت 

 . متهم رسيدگي به دعواي خصوصي را به دادگاه حقوقي احاله كند 

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در  ۰۹از ماده :  ۰۷۳۲/۳/۳ - ۱۱۲راي وحدت رويه 

نباط ميشود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر اموركيفري چنين است

داشته در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي ، حكم 

ضرر و زيان را صادر نمايد مگر ان كه پرونده معد براي اظهار نظر نباشد كه در اين صورت پس از تكميل 

بنابراين ماده مذكور داللتي بر منع رسيدگي نسبت به امر . ر و زيان صادر خواهد شد پرونده حكم ضر

قانون تشكيل دادگاههاي  ۷بنابه مراتب وبا توجه به ماده . ضرر وزيان در صورت صدور حكم برائت ندارد 

عمومي و انقالب در خصوص صالحيت عام دادگاههاي عمومي و انقالب در رسيدگي به كليه امور 

حسبيه راي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران كه انطباق با اين نظر دارد به ) و ) ني ، جزايي مد

اكثريت آراي اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص داده مي 

 . شود 

 

به آن  هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي - ۰۷ماده 

در صالحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات 

صادر و به طرفين ابالغ مي شود ، ذي نفع مكلف است (  ۰۳) ديگر آيين دادرسي مي باشد قرار اناطه 

كننده ارائه ويا  ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي

درغيراينصورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و . دادخواست الزم به همان دادگاه تقديم نمايد 

 (  ۰۱. ) تصميم مقتضي خواهد گرفت 

 : زيرنويس 

كه ثبوت تقصير متهم را *  ۰۹۲۱. ك . د . آ . ق )  ۰۳) ماده :  ۰۷۱۱/۱/۹ - ۳۹۲راي وحدت رويه  - ۰۳

لي قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است ناظر به اختالف در منوط به مسائ

 حق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول مي باشد و درمورد اموال منقول صدق نمي كند 

هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي  -)  ۰۷۷۳اصالحي )  ۰۹۲۱. ك . د . آ . ق  ۰۳ماده * 

ت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افالس امر جزايي تعقيب كه محاكمه و ثبو

 . . . نمي شود واگر تعقيب شد معلق مي ماند تا حكم قطعي از محكمه حقوق صادر شود 

 . مندرج در پاورقي بعدي همين ماده مالحظه شود  ۰۷۳۱/۱/۰۱ - ۱۱۱راي وحدت رويه 

در صورتيكه اختالف در محصول جمع آوري شده و از حيث  :ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۰۰/۰ - ۳/۳۲۹۲نظريه 

تعلق يا عدم تعلق باشد با عنايت باينكه صدور قرار اناطه صرفادر باب اموال غير منقول صادق است 

ولي در صورتيكه اختالف راجع به محصول با . خارج است  ۰۹۲۱. ك . د . آ . ق ۰۳مورد از شمول ماده 

 ۰۳يا درخت باشد ، در اين صورت چون اختالف در اصل مالكيت است ماده توجه به اصل مالكيت زراعت 

 . قانون مذكور شامل خواهد بود 

عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از : ق . ح . ا  ۰۷۳۷/۰۱/۰۲ - ۳/۱۷۱۷نظريه 

 . موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد 

اليحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي  ۳و  ۱انگرش به مواد ب: ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۳/۹۱ - ۳/۳۳۱۱نظريه 
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قانون مذكور اصل بر صحت سند  ۹و مطابق بند يك ماده  ۰۷۷۷/۰۱/۳و اسنادمالكيت معارض مصوب 

مالكيت ثبت مقدم است مگر اين كه حكم قطعي و نهايي بر بطالن آن صادر شده باشد و لذا در 

، مقدم الصدور باشد بايد براساس آن حكم به خلع يد صادر صورتي كه سند مالكيت خواهان خلع يد 

 . شود و صدور قرار اناطه موجه نيست 

قانون تشكيل دادگاههاي )  ۰۲) ماده > ب < از بند :  ۰۷۳۱/۱/۰۱ - ۱۱۱راي وحدت رويه  - ۰۱

ي عمومي و انقالب چنين مستفاد مي شود كه قرارهاي مذكور در ماده يادشده مربوط به امور حقوق

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب )  ۰۳۰) است نه كيفري ، ضمنا از نظر تنقيح مناط مستنبط از ماده 

قانون تشكيل )  ۳) كه قرار اناطه را جزء قرارهاي قابل شكايت دانسته و نيز با توجه به ماده  ۰۹۲۱

اعتراض بودن دادگاههاي عمومي و انقالب كه صرفا احكام را قطعي اعالم نموده واصل بر قابل 

قرارهايي است كه اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي سازدو با توجه به 

قانون آيين )  ۰۷) اين كه معموال قرارهاي قطعي در قانون ذكر مي شود و چنين امري در ماده 

ه ، به نظر اكثريت دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب درامور كيفري درخصوص قرار اناطه بيان نشد

دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بر قابل  ۰۱اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه 

 . تجديدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود 

 

درصورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي  - ۰۱ماده 

ه قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع ب

 .به شعبه ديگر به اطالع رئيس حوزه قضايي مي رساند 

  ۵۱تا ۱۱كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ، ضابطين دادگستري و تكاليف آنان مواد * 

 

 باب اول 

 (  ۰۲) كشف جرم و تحقيقات مقدماتي 

 : زيرنويس 

جلسه دادرسي بايد در محل استقرار دادگاه تشكيل : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۹ - ۳/۲۰۱۱نظريه  - ۰۲

شود ، و تشكيل جلسه دادرسي در بيمارستان يا منزل يا مكان ديگر قانوني نيست و فقط در تحقيقات 

 . مقدماتي امكان انجام تحقيقات خارج از دادگاه تجويز شده است 

 

 ضابطين دادگستري و تكاليف آنان  -فصل اول 

و تعليمات مقام قضايي در (  ۹۱) ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت  - ۰۳ماده 

كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و داليل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و 

 (  ۹۰: ) مي نمايند و عبارتند از  ابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام

 (  ۹۹. ) نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  - ۰

 . روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان  - ۹

) كه به موجب قوانين خاص (  ۹۷) مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي  - ۷

 . ه ضابط دادگستري محسوب مي شوند و درمحدوده وظايف محول(  ۹۱

ساير نيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابطبن  - ۱

 . نيروي انتظامي را به آنان محول كند 

مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص درحدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب  - ۳

 (  ۹۳. ) مي شوند 

 . گزارش ضابطين درصورتي معتبر است كه موثق و مورداعتماد قاضي باشند  -بصره ت

 : زيرنويس 

سركشي يگانهاي انتظامي ارتباطي با نظارت بر وظايف : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۰ - ۳/۳۱۱۱نظريه  - ۹۱

 . ضروري باشد  ماموران انتظامي ندارد ، مگر اينكه در مورد يا موارد خاصي در ارتباط با اجراي وظايف ،

رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي  ۰۷۱۱/۰۱/۱مورخ  ۰/۱۱/۰۱۱۹۱از بخشنامه شماره  - ۹۰

يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور : قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها 
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، ارسال  ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف و تعقيب جرايم

شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به 

منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظرمقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل 

 : پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد 

 . . . 

نده هاي ناقص كه به منظور تكميل به مراجع انتظامي فرستاده مي شوند ، به علت فقد سابقه پرو ۱ -

، امكان مطالبه آنها در فرصت مناسب نمي باشد و همين امر سبب خروج آنها از گردش رسيدگي ، 

 توقف امور جزايي وايجاد مسووليت گرديده است و لذا ، 

خودداري ) كه امري عادي و موجب نارضايي شده است ) ها  از اعاده مكرر و غيرضرور پرونده -اوال 

گردد و نقايص جزيي آنها ، با اخذ توضيح از طرفين يا يكي از آنان يا اقدام مقتضي ، توسط خود قضات 

برطرف گردد تا از ازدياد حجم پرونده ها ، تاخير در رسيدگي ، تنظيم گزارشهاي تكراري و اتالف وقت ، 

 . جلوگيري شود 

در موارد مهم كه چاره اي جز برگرداندن پرونده نباشد ، حتمابا تشكيل بدل و قيد وقت احتياطي  -نيا ثا

در آن ، اصل پرونده برگ شماري و همراه نامه اي با متن الزم ، جهت رفع نقص فرستاده شود تا 

د ، به موقع چنانچه در اسرع وقت يا در مدتي كه مقام قضايي تعيين كرده است تكميل و اعاده نگرد

پيگيري و مطالبه شود و از تراكم پرونده ها درواحدهاي انتظامي ، مشكالت ناشي از برگشت يكجا و 

 . همزماني آنها با پرونده هاي وقتي و مورد ارجاع روزانه و تداخل امور ، جلوگيري شود 

 . . . 

ده و روشن و خوانا تحرير و دستورهاي قضايي صادر به ضابطان ، بايد مبتني بر مطالعه دقيق پرون ۱ -

مواردي كه بايد تكميل و اقدام گردد با شماره تعيين و ذيل آنها با قيد نام و سمت قاضي ، امضاء شوند 

تا در مقام اجراي هريك ، ضابطين دچار ترديد و ابهام نشوند و از رفت و برگشت مكرر پرونده و بروز 

 . مشكالت ديگرجلوگيري شود 

رييس قوه قضاييه به قضات دادگاههاي عمومي ،  ۰۷۱۰/۱/۱مورخ  ۰/۱۰/۰۱۳۹۱بخشنامه شماره 

اطالع رسيده  ۰۷۱۱/۰۱/۱مورخ  ۰/۱۱/۰۱۱۹۱پيرو بخشنامه شماره : انقالب و نظامي سراسركشور 

حاكي است كه تعدادي از قضات به صدور دستورهاي شفاهي در پرونده هاي ارجاعي به واحدهاي 

 . ها تاكيد كرده اند انتظامي بسنده و براجراي آن

خواستن اقدام شفاهي از ضابطان يا مراجع و مقامهاي ديگر نه تنها وجاهت قانوني ندارد و براي آنان 

الزام و تكليفي راايجاد نمي كند ، بلكه به لحاظ عدم درج در پرونده يا ثبت و ضبط در واحدهاي اداري و 

عمال نظارت صحيح و تضييع حقوق صاحبان انتظامي ، فراموش و موجب اتالف وقت و عدم امكان ا

 . پرونده خواهد شد 

شان قاضي و منزلت كار قضاء ، ايجاب مي نمايد تا دستورهاي صادر به ضابطان يا مراجع ديگر ، 

مسووالنه و ناشي ازمطالعه دقيق پرونده ، مالحظه جوانب و با قيد و انعكاس كتبي آنها به مخاطب 

انجام نشدند ، امكان مراجعه بعدي و پيگيري كتبي آنها تا حصول نتيجه  باشد تا چنانچه در مدت مقرر

نيز  ۰۷۱۱/۰۱/۱مورخ  ۰/۱۱/۰۱۱۹۱بخشنامه شماره  ۱وجود داشته باشد و همانطوري كه در بند 

تصريح گرديده است دستور قضايي صادر به ضابطان ، بايد خوانا وروشن نوشته شود و ذيل آن را قاضي 

و عنوان و تاريخ امضاء كند تا در مقام اجراي كامل ، عوامل انتظامي يا مخاطب مامور مربوط با قيد نام 

انجام آن ، مواجه با اشكالي نگردند و موجبات تاخير در رسيدگيها و ايجاد ذهنيت منفي درطرفين و 

 . موجب مسووليت نگردد 

قانون نيروي انتظامي  ۱اده م ۱اوال با توجه به بند : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۷ - ۳/۳۰۳۹نظريه  - ۹۹

كليه افراد نيروهاي انتظامي كه وظايف مذكور در اين  ۰۷۱۲/۱/۹۳جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 

ثانيافرمانده نيروهاي انتظامي رييس اداره . بند را به عهده دارند ، ضابطدادگستري شناخته مي شوند 

 . است 

نيروي آموزش ديده و : رييس قوه قضاييه  ۰۷۳۲/۱/۰۳مورخ  ۰/۳۲/۰۹۹۷۹بخشنامه شماره  - ۹۷

در صورت عدم حضور ) واجدمجوز مخصوص مقاومت بسيج سپاه پاسداران ، در برخورد با جرايم مشهود 

به منظور جلوگيري از امحاي آثار جرم ، فرار ) ضابطين ديگر ياعدم اقدام به موقع آنها و يا اعالم نياز آنان 
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قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب  ۰ن به مراجع قضايي ، برابر ماده متهم ، تهيه گزارش و ارسال آ

آن قانون ، به  ۱مجلس شوراي اسالمي ، مجاز به اقدامات قانوني الزم اند وبه موجب ماده  ۰۷۳۰

منظور حمايت از افراد موضوع قانون ، دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضايي ، بسيجيان نيز تشكيل 

 . شده اند 

ن ، در راستاي انجام وظايف قانوني و از جمله مقابله با ناهنجاريهاي مشهود و نهي از منكرات بسيجيا

، گاهي نيز باگستاخي اراذل و اوباش ، مواجه مي شوند ، چنان كه ، مواردي از اين درگيريهاي منجر 

ا ، گزارش و پرونده آمرين به معروف و ناهيان از منكر ، از پاره اي شهره. . . به اهانت ، ضرب و جرح و 

 . هايي در مراجع قضايي ، مطرح شده اند 

برخورد قانوني با عوامل جرم و افراد فارغ از قيد و بندهاي اجتماعي ، نه تنها از تكاليف رسمي قضات 

رسيدگي كننده است ، بلكه وظيفه همگاني نهي از منكر ، حمايت قانوني و بي دريغ ازماموران بزه 

 . مي نمايد  ديده را نيز ايجاب

شايسته است قضات محترم در رسيدگي به پرونده هاي متشكل عليه مهاجمان به ضابطين يا 

ماموران همانند آنان ، قاطعانه اقدام و دقت و سرعت الزم به عمل آورند ، تاموجب تجري افراد و تكرار 

 . جرايم مذكور نشود 

 . مراجعه شود  ۰۷۳۰/۰۱/۰مصوب > بسيج قانون حمايت قضايي از < )  ۹) و )  ۰) به مواد  - ۹۱

به استناد ماده يك قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب سال : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۰ - ۳/۳۲۳۲نظريه 

، اعضاء نيروي مقاومت بسيج تحت شرايط مقرر در اين ماده آنهم در جرايم مشهود حق دخالت  ۰۷۳۰

 . باشد ، مستندي جهت دخالت اعضاء بسيج وجود ندارد و اقدام دارند بنابراين چنانچه جرم غيرمشهود 

جهت اطالع از فهرست كامل ضابطين دادگستري به مجموعه آيين دادرسي كيفري از انتشارات  - ۹۳

 . مراجعه شود ) دردست انتشار ) اين معاونت 

رييس قوه قضاييه به كليه واحدهاي قضايي  ۰۷۳۲/۳/۷مورخ  ۰/۳۲/۳۳۳۱بخشنامه شماره 

چون از جمله وظايف سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كاال و خدمات ، نظارت بر : ركشور سراس

واحدهاي صنفي مي باشد و انجام اين مهم عمدتاوسيله بازرسان و ناظران سازمان كه از طرف وزارت 

بازرگاني و ادارات مربوطه معرفي مي شوند و براي آنها از طرف مرجع قضايي مربوطه كارت بازرسي 

مجمع  ۰۷۱۳/۰۹/۹۷قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۷۰صادر مي شود صورت مي گيرد و برابر ماده 

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور  ۰۳ماده  ۳تشخيص مصحلت نظام و بند 

كيفري اين بازرسان جزء ضابطين دادگستري در حدود وظايف محوله محسوب مي گردند و بعضاگزارش 

ست كه اين مامورين در مراجعه به واحدهاي صنفي و در اجراي وظايف قانوني بابرخوردهاي شده ا

اهانت آميز وحتي ضرب و شتم صاحبان حرف و واحدهاي صنفي مواجه مي گردند و استمرار اين 

روندانجام وظايف قانوني بخش بازرسي را خدشه دار مي نمايد ، لذا كليه واحدهاي قضايي مكلفند 

ايت بازرسان يا سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كاال و خدمات به موضوع در اسرع وقت پس از شك

 . رسيدگي و با متخلفين برابر قانون برخورد جدي نمايند 

رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها  ۰۷۳۲/۱/۷مورخ  ۰/۳۲/۲۷۰۰بخشنامه شماره 

در مورد رسيدگي به پرونده هاي  ۰۷۳۱/۰۰/۱ مورخ ۰/۳۱/۰۱۲۱۳پيرو بخشنامه شماره : وشهرستانها 

به ) تخريب اراضي ، تجاوز و تصرف مراتع و جنگلها در شعب خاصي كه به اين منظور در دادگستريها 

تعيين شده اند ، الزم است دادگاهها در مقام تحقيق و رسيدگي به پرونده هاي ) ويژه شمال كشور 

 : وجه مبذول دارند ناشي از اجراي قوانين مربوط ، نكات زير ت

اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق نسبت به جنگلها ، مراتع  ۰ -

به  ۱۹و ) تعزيرات ) قانون مجازات اسالمي  ۱۲۱و  ۱۳۳و منابع طبيعي و تخريب آنها ، براساس مواد 

خارج از نوبت بررسي و دادگاه حسب مورد .  . .بعد قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع و 

موظف است با تنظيم صورتمجلس ، دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي صادر 

و در نهايت به رفع تصرف عدواني يا مزاحمت ياممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق ، اقدام نمايد 

 . 

مان جنگلها كه وظايف ضابطان دادگستري را دركالس مخصوص ماموران كشف و تعقيب جرايم ساز ۹ -

و تبصره آن از قانون حفاظت و  ۳۱تعليم ديده اند و از ناحيه سازمان معرفي شده باشند براساس ماده 
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قانون آيين  ۰۳ماده  ۳با اصالحات بعدي و بند  ۰۷۱۱/۳/۷۱بهره برداري از جنگلهاو مراتع كشور مصوب 

در محدوده وظايف قانوني ) و تبصره ذيل آن  ۰۷۳۱مي وانقالب در امور كيفري دادرسي دادگاههاي عمو

 . ضابط ، محسوب مي شوند ) خاص خود 

رسيدگي به اعتراض زارعان صاحب نسق ، مالكان و صاحبان باغها و تاسيسات و موسسات  ۷ -

)  ۰۷۱۱كشور مصوب قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع  ۳۱دولتي نسبت به اجراي ماده 

> قانون تعيين تكليف اراضي اختالفي < درصالحيت هيات مقرر در ماده واحده ) تشخيص مستثنيات 

 . مي باشد  ۰۷۱۳مصوب 

ضابطين دادگستري را قانون تعيين و معرفي مي نمايد ، بدون : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۰۱ - ۳/۳۱۳۱نظريه 

ط دادگستري دانست و چون در مورد مديران كل سازمان نص صريح قانون هيچ ماموري را نمي توان ضاب

زندانها و اقدامات تاميني كشور ، چنين نصي وجود ندارد لذا مديران كل مذكور ، ضابط دادگستري 

 . نيستند 

 

درصورت تخلف به سه ماه . ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند  - ۰۱ماده 

 (  ۹۱. ) مت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد تايكسال انفصال از خد

 : زيرنويس 

قانون اساسي و تبصره ذيل ماده  ۰۳۹به استناد اصل : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۲ - ۳/۳۱۲۱نظريه  - ۹۱

يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ، رسيدگي به جرايم اشخاص مذكور در 

قام ضابطدادگستري مرتكب شوند در صالحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است اين اصل كه در م

 . 

 

رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با  - ۰۳ماده 

 (  ۹۳. ) رئيس حوزه قضايي است 

 : زيرنويس 

قوه قضاييه به روساي حوزه هاي رييس  ۰۷۱۱/۰۱/۱مورخ  ۰/۱۱/۰۱۱۹۱از بخشنامه شماره  - ۹۳

 : قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها 

يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي 

چگونگي كشف وتعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده 

ز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظر مقامات مقدماتي و ني

قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان 

 : مي دهد 

 . . . 

شكيل دهنده بعضي از قضات جوان از مفاهيم ضابط بودن ، تعبير درستي ندارند وافسران ت<  ۹ -

پرونده مقدماتي رادر تابعيت محض و مطلق خود دانسته و بعضابا برخوردهاي نامناسب ، امر و نهي 

 > . مي نمايند كه در شان افسران نمي باشد و اين امر موجب تضعيف روحيه آنان گرديده است 

از حيث وظايفي  رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري< قانون مذكور  ۰۳از آنجا كه به موجب ماده 

با رييس حوزه قضايي مي باشد ، لذا نظارت و آموزش مقام قضايي > كه به عنوان ضابطبه عهده دارند 

در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و داليل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و 

راي دستورهاي قضايي ، تنها ابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي و تكليف ضابطين دادگستري بر اج

براساس قانون و در حدود وظايف ضابطي آنان قابل اعمال است و خارج از آن ، نبايد از ضابطين كه بنابر 

و از حيث آنها ) مقررات شغلي و استخدامي وظايف و ماموريتهاي سازماني ديگري به عهده دارند 

 . تظاري داشت ان) قضات در سلسله مراتب سازماني آنان قرار ندارند 

برخورد مناسب با افسران و ماموران حامل پرونده ها ، به منظور بهبود وضع و ايجاد هماهنگي بهتر  ۷ -

، معطل نكردن بي مورد آنان در پشت درها ، مراعات شوون واقتدار ضابطين در حضور شكات ، متهمان 

مرئي و منظر ديگران به تجري و  زيرا اقدامي نسنجيده و واكنشي در. و مظنونان ، مورد تاكيداست 

انتقامجويي ناظران و كاهش اقتدار نيروي ضابط كمك خواهد كرد كه به مصلحت جامعه و دستگاه قضا 
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)  ۰۱) تخلفات احتمالي و ايرادهاي وارد بر برخي اقدامات ضابطين با توجه به بند . نمي باشد 

وزه قضايي قابل تذكر حضوري توسط رييس ح ۰۷۳۱/۲/۳مورخ *  ۰/۳۱/۱۱۲۰بخشنامه شماره 

ياانعكاس به مراجع و مقامات مربوط مي باشد و به جرايم انتسابي آنان نيز بايد در كمال بي نظري ، 

 . براساس داليل و مطابق قوانين و ضوابط مقرر رسيدگي گردد 

 . اين بخشنامه بطور كامل در انتهاي مجموعه درج شده است * 

قانون  ۰۷و ماده  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۳با توجه به ماده : ق . ح .  ا ۰۷۱۱/۰۱/۷ - ۳/۳۰۳۹نظريه 

تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب ، ضابطين از حيث و ظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند 

. د . آ . ق  ۱۹و  ۹۱و  ۰۱تحت رياست و نظارت رييس دادگستري هستند و در صورتيكه براساس مواد 

تخلف شوند ، رييس دادگستري مي تواند آنان را مورد تعقيب قراردهد و چون هر مرتكب  ۰۷۳۱. ك 

بنابراين رييس دادگستري . رييسي مي تواند از امور مربوط به كارمندان تحت امر خود ، بازرسي نمايد 

به لحاظ حق رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفي كه به عنوان ضابطبر عهده دارند ، مي تواند 

صايا توسط نماينده خود از پاسگاههاي انتظامي نسبت به امور مربوط به پرونده هاي قضايي و شخ

 . نحوه عملكرد ضابطين بازرسي نمايد 

 

ضابطين دادگستري به محض اطالع از وقوع جرم ، در جرايم غيرمشهود مراتب راجهت  - ۰۱ماده 

م مي كنند و درخصوص جرايم مشهود كسب تكليف و اخذ دستور الزم به مقام ذي صالح قضايي اعال

تمامي اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت و ادوات و آثار و عالئم و داليل جرم وجلوگيري از فرار متهم و 

 . يا تباني ، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بالفاصله به اطالع مقام قضايي مي رسانند 

 

ماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تحقيقات مقدماتي مجموعه اقدا - ۰۲ماده 

ضابطين دادگستري حق . تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد 

 (  ۹۱. ) اخذ تامين از متهم را ندارند 

 : زيرنويس 

ت واحدهاي قضايي رييس قوه قضاييه به قضا ۰۷۳۲/۲/۲مورخ  ۰/۳۲/۰۱۰۳۱بخشنامه شماره  - ۹۱

بنابر اعالم نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ، مالحظه شده است ، مقامات : سراسر كشور 

قضايي ضمن صدوردستورات قضايي خود به پاسگاهها و كالنتريها ، برخالف مقررات از مراجع مذكور ، 

صدور اين قبيل . > نمايند نسبت به اخذ تامين ازمتهمين اقدام و آنان را فعال آزاد < خواسته اند 

دستورات ، عالوه بر اشكال قانوني ، ابهام ، سردرگمي ومشكالتي براي واحدهاي انتظامي ، به وجود 

 . آورده است 

قطع نظر از آن كه ، تاميناتي كه از طرف ضابطان اخذ شود ، فاقد ضمانت اجراء مي باشد ، اصوال و در 

براي دسترسي به متهم و حضور به موقع وي يا جلوگيري از  صورت وجودداليل كافي بر توجه اتهام ،

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و  ۰۷۹تباني ، صدور يكي از قرارهاي تامين مقرر در ماده 

و ابالغ آن درپي تفهيم اتهام به متهم ، از تكاليف قانوني قاضي  ۰۷۳۱انقالب در امور كيفري مصوب 

 . پرونده است 

قانون  ۹۱جز در موارد جرايم مشهود كه برابر ماده ) ستري ، در جريان تحقيقات مقدماتي ضابطان دادگ

ساعت تحت نظر نگهداشتن متهم تجويز  ۹۱مرقوم ، براي تكميل تحقيقات ضروري و حداكثر تا مدت 

 قانون مزبور ، حق اخذ تامين از متهم را ندارند و بنابراين ۰۲به صراحت بخش آخر ماده ) شده است 

به مراجع انتظامي سپردن اختيار اخذ تامين > متهم با قيد ضامن معتبر ، آزاد شود < صدور دستور 

كيفري به مقامات غير قضايي و فاقد اختيار در اين زمينه مي باشد كه تخلف از قانون و موجب 

 . مسووليت خواهدبود 

ين دادگستري دائر بر پآزاد كردن دستور مقام قضايي به ضابط: ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۱/۳ - ۳/۳۷۲۲نظريه 

 . نباشد مجوز قانوني ندارد  ۰۷۳۱. ك . د . آ . متهم با ضامن معتبرپ اگر در چارچوب تامينات مقرر در ق 

اخذ  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۲به صراحت قسمت اخير ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰/۷۱ - ۳/۱۱۳نظريه 

قائم به قاضي است و اخذ آن توسط غيرقاضي فاقد اعتبار تامين يك تصميم قضايي است كه ذاتاناظر و 

 . قانوني است 
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ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي نمايد  - ۹۱ماده 

چنانچه بهرعلت اجراي دستور و ياتكميل ميسر . نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام كنند 

متخلف از . پايان هر ماه گزارش آنرا با ذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند  نگردد موظفند در

 (  ۹۲. ) اين قانون محكوم خواهد شد (  ۰۱) اين امر به مجازات مقرر در ماده 

 : زيرنويس 

مراجعه به مراجع بازرسي ضابطين دادگستري از حيث : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۷ - ۳/۳۰۳۹نظريه  - ۹۲

 . لزومي ندارد  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۱مقررات ماده  نقض

 

 : جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود  - ۹۰ماده 

جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بالفاصله مامورين ياد شده درمحل  - ۰

 .  وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده كنند

درصورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بالفاصله پس از وقوع  - ۹

 . جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد 

بالفاصله پس از وقوع جرم عالئم و آثار واضحه يا اسباب و داليل جرم در تصرف متهم يافت شود يا  - ۷

 . به متهم محرز شود  تعلق اسباب و داليل يادشده

درصورتي كه متهم بالفاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن  - ۱

 . دستگير شود 

 . در مواردي كه صاحبخانه بالفاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضانمايد  - ۳

 . وقتي كه متهم ولگرد باشد  - ۱

 

هرگاه عالئم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطالعات ضابطين دادگستري ازمنابع  - ۹۹ماده 

موثق نباشد قبل از اطالع به مقامات قضايي ، تحقيقات الزم را بدون اينكه حق دستگيري ياورود به 

 . منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات يادشده اطالع مي دهند 

 

درمورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صالحيت مقام قضايي محل خارج است ، مقام  - ۹۷اده م

قضايي محل مكلف است كليه اقدامات الزم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم وفرار متهم و هر 

قضايي  تحقيقي كه براي كشف جرم الزم بداند به عمل آورده ونتيجه اقدامات خود را سريعاپبه مقام

 . صالح اعالم نمايد 

مي باشد (  ۷۱) در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرايم آنان در صالحيت دادگاههاي مركز  -تبصره 

 (  ۷۰. ) ضمن اعالم مراتب منحصراآثار و داليل جرم جمع آوري و بالفاصله به مركز ارسال خواهد گرديد 

 : زير نويس 

از قبيل ) اي مركز استان و تهران به جرايم افراد معين در خصوص صالحيت رسيدگي دادگاه ه - ۷۱

ت . ق  ۱صرفنظر از محل وقوع جرم به قسمت اخير تبصره ماده . . . ( استانداران ، نمايندگان مجلس و 

آيين نامه اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و  ۰۱و ماده (  ۰۷۱۰/۳/۹۱الحاقي . ) ا . ع . د . 

 . رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود  ۰۷۱۰/۰۰/۲انقالب مصوب 

شهردار غيرمركز ) جرايم انتسابي به شهردار بادرود نطنز :  ۰۷۱۲/۰۹/۹۰ - ۳۳۱راي وحدت رويه 

نبوده و  ۰۷۳۳قانون اصالح قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب )  ۹) ازجرايم مذكور در ماده ( شهرستان 

هم نمي باشد لذا راي  ۰۷۳۱قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب (  ۱) ماده  ۹مشمول تبصره 

دادگاه كيفري يك اصفهان كه رسيدگي را در صالحيت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحيح و  ۰۳شعبه 

 . منطبق با موازين قانوني است 

انونگذار در با توجه به اصل صالحيت محلي جرايم ارتكابي ، ق. : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۹/۹۰ - ۳/۹۱۱نظريه 

موردصالحيت رسيدگي بين رييس اداره و كارمند اداره فرق قايل شده است ، در حالي كه رسيدگي 

به جرايم ارتكابي كارمندان در صالحيت دادگاه محل وقوع جرم است رسيدگي به جرايم ارتكابي 

اين حال پاره روساي ادارات به مناسبت شغل ووظيفه در صالحيت دادگاه عمومي مركز استان است با 
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اي از جرايم كاركنان دولت از قبيل ارتشاء درصالحيت ديوان كيفر بوده و در حال حاضر بايد در دادگاه 

 . مركز استان رسيدگي شود 

در مورد كارمندان دادگاه انقالب نيز همين مقررات الزم االجرا است ، ولي قضات دادگاه انقالب چنانچه 

بوط به ساير قضات مي باشند و فقط دادگاههاي تهران صالح به مرتكب جرم شوند تابع مقررات مر

 . رسيدگي هستند 

مالك براي رسيدگي به جرايم مورد بحث زمان وقوع جرم است ، چنانچه رييس اداره در زمان تصدي 

رياست مرتكب جرم به مناسبت شغل و وظيفه شده باشد در دادگاه عمومي مركز استان به جرم او 

 . اعم از اينكه درزمان رسيدگي رييس باشد يا خير . رسيدگي مي شود 

آ . ق  ۹۷منظور از دادگاههاي مركز مذكور در تبصره ذيل ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۹/۹۲ - ۳/۰۳۹۳نظريه 

است به اين معني كه ) مركز كشور ) هم دادگاه مركز استان و هم دادگاههاي تهران ۰۷۳۱ك . د . 

صالحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است بايستي آن پرونده ها به جرايمي كه رسيدگي به آن در 

دادگاههاي مركز استان ارسال شود و پرونده هايي كه مربوط به اشخاص مذكور در قسمت اخير تبصره 

است بايستي به دادگاه تهران ارسال  ۰۷۳۱قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال  ۱يك ماده 

 . شود 

رسيدگي به جرايم عمومي بخشدار در دادگاه محل وقوع  -الف : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۹ - ۳/۷۱۳۲نظريه 

رسيدگي به جرائمي كه داخل در صالحيت ديوان كيفربوده است در  -ب . بزه رسيدگي خواهدشد 

اعم از ) دادگاه مركز استان صورت خواهد گرفت و در اين موارد دادگاه عمومي محل وقوع جرم 

يا تكليف تحقيق از متهم و اخذ تامين از وي را ندارد مگر اينكه دادگاه مركز  حق) شهرستان يابخش 

 . استان چنين تكليفي را با تفويض اختيار و نيابت از دادگاه شهرستان محل وقوع جرم خواسته باشد 

اليحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي  ۱تبصره ذيل ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۳ - ۳/۲۳۱۱نظريه 

 . و اصالحات بعدي آن نسخ نشده و به اعتبار خود باقي است  ۰۷۳۱/۳/۰۱ب مصو

. ك . د . آ . ق  ۹۷با توجه به صراحت تبصره ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۱ - ۳/۱۷۲۹از نظريه  - ۷۰

 . به قاضي غيرمركز اجازه اخذ تامين داده نشده است  ۰۷۳۱

 

د را به اطالع مرجع قضايي صالح مي رسانند ، در ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خو - ۹۱ماده 

صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت مي تواند تكميل آن رابخواهد ، دراين مورد 

ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند ، 

زداشت نگهدارند و چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل ليكن نمي توانند متهم را در با

تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتبابه متهم ابالغ شود و حداكثر تا مدت 

ساعت مي توانند متهم را تحت نظرنگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ (  ۹۱) 

قانوني به اطالع مقام قضايي برسانند مقام قضايي درخصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تصميم 

همچنين تفتيش منازل ، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم (  ۷۹. ) تعيين تكليف مي نمايد 

هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف (  ۷۷) غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد 

 (  ۷۱. ) مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد 

 : زير نويس 

،  ۹۱مثل مواد  ۰۷۳۱. ك . د . آ . براساس مقررات ق : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۹/۹۳ - ۳/۰۰۱۱۰نظريه  - ۷۹

ساعتي كه متهم تحت نظر بوده ، ضابطين بايستي متهم را حتي در روزهاي  ۹۱باانقضاي  ۰۹۷و  ۰۹۳

) معرفي نمايند و قاضي هم حسب ماده ) ولوقاضي كشيك ) ري به قاضي تعطيل و ساعات غيرادا

ساعت پس از حضور متهم مبادرت به تحقيق و تكليف او را  ۹۱از قانون يادشده بايستي ظرف )  ۰۹۳

روشن كند ، در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي مي شود ، بنابراين به تجويز اين ماده فقط 

ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نمايدنتيجه اينكه با اتمام مهلت  ۹۱ي قاضي مي تواند برا

ساعت كه متهم تحت نظر بوده ضابطين مكلفند كه به نحوي از انحاء متهم را به مقام قضايي  ۹۱

 . معرفي تا براي وي تعيين تكليف شود 

ال از مشتركات و مشاعات است لذا چون راهروي طبقه با: ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۷ - ۳/۱۷۳از نظريه  - ۷۷

حكم بازرسي طبقه اول شامل آن نيز مي شود و مامورين مي توانند راهروي طبقه باال را نسبت به 
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لكن بازرسي نسبت به اشيا و اموال موجود در . اشياء مالك و متصرفين طبقه اول بازرسي نمايند 

ديگر غير از طبقه اول باشد ، مستلزم اخذ راهروي طبقه باال كه متعلق به مالكين ومتصرفين طبقات 

 . است  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۱مجوز جديد بر طبق ماده 

به اينكه  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۱با توجه به تصريح ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۰۳ - ۳/۳۳۱۳از نظريه 

ه مخصوص مقام همچنين تفتيش منازل و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجاز

قضايي باشد ، و باتوجه به اينكه اشياء جمع شيئي است و شيئي هم شامل اتومبيل و غير آن است 

، بازرسي خودروها در معابر ، گلوگاهها و در داخل شهر توسط نيروي نظامي و انتظامي احتياج به 

 . اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضايي دارد 

قانون بكارگيري سالح توسط  ۱با توجه به تبصره ذيل ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۹۱ - ۳/۹۹۱۱نظريه 

مامورين نيروهاي مسلح الزم و ضروري به نظر مي رسد كه ايستگاههاي ايست و بازرسي برحسب 

نياز و با ضوابط مقرر درمحلهاي خاص ايجاد شود و بازرسي افراد و اتومبيل ها و متوقف كردن آن ها جز 

ك . د . آ . ق  ۹۱ر موقعيت قانوني نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخير ماده در محلهاي مذكو

 . بايد بازرسي و تفتيش با اجازه مقامات قضايي باشد  ۰۷۳۱. 

ايجاد ايستگاههاي ايست بازرسي نيازمند تصويب شوراي عالي امنيت ملي يا شوراي تامين استان يا 

جهت مبارزه با قاچاق و كشف جرم و شناسايي و دستگيري مامورين دولتي . شهرستان مي باشد 

متهمين و مجرمين نمي توانند ومجاز نيستند در محلهايي كه مقتضي بدانند بدون تصويب مراجع مذكور 

 . در فوق به طور موقت ايجاد ايستگاه ايست بازرسي بنمايند 

. ك . د . آ . ق  ۹۱توجه به ماده  تفتيش اشياء و اتومبيل با: ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۳/۲ - ۳/۷۱۳۲نظريه 

مستلزم كسب اجازه از مقامات قضايي است و بدون كسب اجازه از مراجع مذكور خالف قانون  ۰۷۳۱

 . است 

نظر به اصل بيست و دوم : رييس قوه قضاييه  ۰۷۳۲/۱/۰مورخ  ۰/۳۱/۰۹۱۳بخشنامه شماره  - ۷۱

دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب  قانون آيين ۹۱قانون اساسي و با لحاظ بخش آخر ماده 

< در غير جرائم مشهود را به توسط ضابطين ، مستلزم > تفتيش منازل و اماكن < كه  ۰۷۳۱/۱/۹۱

 . دانسته است > اجازه مخصوص مقام قضايي 

در مواردي كه به موجب داليل ، ظن قوي به وجود متهم يا كشف آالت و مدارك جرم در محلي ، 

راايجاب نمايد ، نحوه اقدام بايد بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخير ، صورت > ازل من< بازرسي 

. گيرد و از بازرسي در غير موارد مهم وضروري و نيز تفويض نمايندگي هاي مطلق و كلي اجتناب گردد 

در  اجازه بازرسي و اعطاي نمايندگي به ضابطين در موردخاص هم بايد پس از اعالم وقوع بزه باشد و

آن زمان ، مكان بازرسي ، مشخصات نماينده و حدود ماموريت او درج گردد تا در موقع مراجعه مامورين 

به محل مورد نياز بازرسي ، در صورت مطالبه صاحبخانه يا متصرف آنجا بتوانند مدرك مثبت سمت 

 . نمايندگي و اقدام قانوني خود را ارائه دهند 

خارج از ضوابط قضات ، موجب مسووليت آنان مي باشد و دادسراي تخلف از مدلول قوانين و اقدام 

 . انتظامي قضات ، متخلف را مورد پيگرد انتظامي قرار خواهد داد 

 

ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده اند به وي تسليم  - ۹۳ماده 

ام قضايي و يا ماموريت جديدي كه ازطرف وي به نموده و ديگر حق مداخله ندارند ، مگر به دستور مق

 . آنان ارجاع مي شود 

  ۱۱تا  ۵۲اختيارات دادرس و قاضي تحقيق مواد*   

 

 اختيارات دادرس دادگاه و قاضي تحقيق  -فصل دوم 

 (  ۷۳) شروع به رسيدگي و قرار بازداشت  -مبحث اول 

 : زيرنويس 

رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر  ۰۷۱۱/۹/۰۳مورخ  ۰/۱۱/۹۱۰به بخشنامه شماره  - ۷۳

مراجعه ) به بعد  ۹۱۰مواد ) ترتيب اجراي احكام پ همين قانون  -كشورمندرج در زيرنويس پفصل دوم 

 . شود 
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ادامه بازداشت محكوم عليه كه به موجب قرار بازداشت : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۹/۹۳ - ۳/۰۱۱۱۳نظريه 

پايان محكوميت وي ، در حكم غيرقطعي فاقد مجوز قانوني است و محكوم موقت در زندان بوده پس از 

همين طور در زندان نگهداشتن محكوم عليه به علت محكوميت وي به . عليه بايد از زندان آزاد گردد 

 . پرداخت ديه قبل از سپري شدن مهلتهاي قانوني و تقاضاي محكوم له براي دريافت ديه مجوزي ندارد 

 

ر حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد ، پرونده ها و شكايات واصله د - ۹۱ماده 

رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه (  ۷۱. ) توسط رئيس حوزه قضايي به شعب ارجاع مي شود 

در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و فوريت امر روساي . را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد 

 (  ۷۱. ) عهده دار ارجاع پرونده خواهند بود (  ۷۳) ديگر به ترتيب تقدم شعب 

 : زيرنويس 

چنانچه پرونده اي به لحاظ وحدت متهم يا متهمين و : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۷۱ - ۳/۳۹۱۱نظريه  - ۷۱

سبق ارجاع ، ارجاع شود و دادگاه مرجوع اليه تشخيص دهد كه پرونده ارجاع شده با پرونده سابق 

االرجاع ارتباطي ندارد و در دوپرونده متهم يا متهمين متفاوت مي باشند دادگاه مرجوع اليه تكليفي جز 

 . رسيدگي ندارد 

و اصوال عدم  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۱تخلف از ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰/۰۰ - ۳/۹۱۱نظريه  - ۷۳

، به قاضي مرجوع اليه ) تقدم شعب  عدم رعايت ترتيب) رعايت ضوابط قانوني در ارجاع پرونده ها 

 . اجازه استنكاف از رسيدگي را نمي دهد 

 ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۱منظور از تقدم مذكور درماده  ۰ -: ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰۰/۱ - ۳/۲۱۱۱نظريه  - ۰

تقدم روساي شعب ديگر براساس رتبه و سابقه قضايي است كه مسووليت ارجاع پرونده هايي كه 

 . يت دارد را قانونگذار به آنان محول نموده است قيد فور

قانون فوق الذكر در غياب رييس حوزه قضايي و معاونين وي  ۹۱با توجه به قسمت آخر ماده  - ۹

روساي شعب ديگر عهده دار ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد مي باشند و ارجاع پرونده هايي 

 . عاون حوزه قضايي صورت مي پذيرد كه فوريت ندارند پس از حضوررييس يا م

 . تشخيص فوريت به عهده مقام ارجاع كننده است  - ۷

در غياب رييس شعبه اول كه رييس حوزه قضايي نيز  ۰ -: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۷/۰۲ - ۳/۹۷۱۳نظريه  - ۱

ه ترتيب با روساي شعب ديگر ب. ك . د . آ . ق  ۹۱هست و يامعاون او ، ارجاع پرونده ها بر طبق ماده 

تقدم است و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضايي است كه مسووليت ارجاع پرونده هايي كه قيد 

 . فوريت دارد ، قانونگذار به آنان محول كرده است 

در غياب رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان ، ارجاع پرونده ها بين شعب با رييس شعبه  - ۳

 . ي از همطرازان بيشتر باشد تجديدنظري است كه سابقه قضايي و

 

رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات الزم را شخصاانجام دهد اين امرمانع از آن  - ۹۳ماده 

نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقررات قانوني پاره اي از تحقيقات و تصميمات به دستور و زيرنظر 

 . به عمل آيد  قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري

 . تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي خواهد بود 

 

زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مي تواندپاره اي از (  ۷۲) قاضي تحقيق  - ۹۱ماده 

به  اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطين دادگستري بخواهد ، دراين صورت نتيجه

 . قاضي تحقيق اعالم مي شود 

 : زيرنويس 

ارجاع پرونده جهت تهيه گزارش به قاضي تحقيق ، : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۲ - ۳/۹۲۱۳نظريه  - ۷۲

رسيدگي قضايي ومحاكمه و صدور حكم نيست بلكه يك كار اداري است كه توسط غيرقاضي هم 

 . ممكن است انجام شود 

 

ي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب مقامات و اشخاص رسم - ۹۲ماده 



  8731مصوب آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری

 

 

 . را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وي اطالع دهند 

 

 . قاضي دادگاه مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد  - ۷۱ماده 

 

ه را اجرا نموده و نتيجه آن را درصورت قاضي تحقيق در موقع تحقيقات ، دستورات دادگا - ۷۰ماده 

مجلس قيد مي كند و چنانچه در جريان اجراي دستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن 

 . مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعالم و طبق نظر دادگاه اقدام مي نمايد 

 

امارات موجود داللت بر توجه اتهام به متهم نمايد ، صدور قرار در موارد زير هرگاه قرائن و  - ۷۹ماده 

 : بازداشت موقت جايز است 

 . جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد  -الف 

 . جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد  -ب 

 (  ۱۱) زات اسالمي جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجا -ج 

در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و داليل جرم شده و يا باعث تباني بامتهمان  -د 

. ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند 

ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود  همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد وبه طريق

 . 

 . در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز  -ه ـ 

در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز  - ۰تبصره 

 . است كه آزادبودن وي موجب افساد شود 

 . نيز الزامي است ( ج ) و ( ب ) ، ( الف ) در بندهاي ( د ) بند  رعايت مقررات - ۹تبصره 

 : زيرنويس 

 : كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي  - ۱۱

 جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور  -فصل اول 

هركس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل ياخارج  - ۱۲۱ماده 

اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد  ازكشور تحت هر

 . و محارب شناخته نشودبه حبس از دو تاده سال محكوم مي شود 

عضويت )  ۱۲۱) هركس در يكي از دسته ها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده  - ۱۲۲ماده 

مي گردد مگراينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطالع بوده يابد به سه ماه تاپنج سال حبس محكوم 

 . است 

هركس عليه نظام جمهوري اسالمي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به  - ۳۱۱ماده 

 . هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد 

سناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور هركس نقشه ها يا اسرار يا ا - ۳۱۰ماده 

را عالما و عامدا دراختيار افرادي كه صالحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع 

كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال 

 . حبس محكوم مي شود 

هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از  - ۳۱۹ماده 

جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم 

 . خواهدشد 

ي يا هركس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطالع از اسرار سياسي يا نظام - ۳۱۷ماده 

امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يا مقامات ذي صالح 

در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم ياعكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير 

 . شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند 

يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند  هركس نيروهاي رزمنده - ۳۱۱ماده 

تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي 
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حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود و اال 

حبس ازدو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به 

 . سال حبس محكوم مي شود 

هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطالعات طبقه بندي شده را با  - ۳۱۳ماده 

پوشش مسوولين نظام يامامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار 

ن قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك ديگرا

 . تا پنج سال محكوم مي شود 

چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطالعاتي طبقه بندي شده مي باشند  - ۳۱۱ماده 

عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان و به آنها آموزش الزم داده شده است در اثر بي مباالتي و 

 . تخليه اطالعاتي شوند به يك تاشش ماه حبس محكوم مي شوند 

هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور  - ۳۱۳ماده 

اقدام مي كنند بوده ورياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت و اسامي 

اصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مامورين دولتي اطالع دهد و يا پس از شروع به اشخ

تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصامرتكب 

 . جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهدشد 

ل خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسالمي ايران هركس يا گروهي با دو - ۳۱۱ماده 

 . همكاري نمايد ، درصورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد 

هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل  - ۳۱۲ماده 

 . د شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گرد

هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مامور تفتيش  - ۳۰۱ماده 

يا واردكردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به 

 . حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود 

جاسوسان را مخفي نمايد ، افرادي را به هر نحو  هركس بدون آنكه جاسوسي كند و يا -تبصره 

شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه 

 . معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود 

ي هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذار - ۳۰۰ماده 

هواپيما ، كشتي ووسايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است 

 . عالوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد 

ا تحريك هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا ي - ۳۰۹ماده 

 . كند صرفنظر ازاينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد 

و  ۳۱۱در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد  -تبصره 

 . نمي شود ۳۰۹و  ۳۱۲

 

ه تاييد رئيس حوزه قضايي محل يا معاون قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و ب - ۷۷ماده 

ظرف مدت ده روز مي (  ۱۹) مي رسد و قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان (  ۱۰) وي 

) در هرصورت ظرف مدت يك ماه . رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود (  ۱۷. ) باشد 

ي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را الزم بداند بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاض(  ۱۱

 (  ۱۳. ) به ترتيب ياد شده اقدام خواهد نمود 

درصورتي كه قرار بازداشت توسط رئيس حوزه قضايي صادر شود و يا محل فاقد رئيس حوزه  -تبصره 

 (  ۱۱. ) قضايي و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهدشد 

درصورتي كه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد قرار بازداشت موقت رافسخ و پرونده 

 . به منظور اخذ تامين مناسب ديگر به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي گردد 

 : زير نويس 

بايستي قرار  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۷مستندابه ماده : ق . ح . ا  - ۰۷۳۲/۹/۹۳ ۳/۰۰۰۷نظريه  - ۱۰

بنابراين . بازداشت موقت صادره در مورد متهم به تاييد رييس حوزه قضايي محل يا معاون وي برسد 
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چنانچه مقامات مذكورقراربازداشت موقت صادره را تاييد ننمايند ، دادرس صادر كننده قرار مكلف است 

س حوزه قضايي يا معاون وي در قانون كه قرار تامين ديگري صادر نمايد واختالف بين دادرس مذكور و ريي

پيش بيني نشده است و در صورت عدم تاييدقرار از سوي مقامات مذكور ، در حقيقت قرار بازداشت 

منظور . موقت تحقق نمي يابد و دادرس صادر كننده قرار نمي تواند برقرار بازداشت صادره اصرار نمايد 

ره به نظر مقامات مذكور برسدتا در باب آن اظهار نظر نمايند قانونگذار از كلمه تاييد آن است كه قرار صاد

 . و مكلف به تاييد قرار صادره نيستند 

قراربازداشت موقت اعم از اينكه از دادگاه انقالب صادر  ۰ -: ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۱ - ۳/۳۱۱۳نظريه  -

بايد به تاييد رييس  ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۷۷شده باشد يااز دادگاه عمومي با توجه به صراحت ماده 

حوزه قضايي يا معاون وي برسد وچنانچه محل فاقد رييس حوزه قضايي و معاون وي باشد بر طبق 

در صورت اعتراض متهم به قراربازداشت ، پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي  ۷۷تبصره ذيل ماده 

 . گردد 

حوزه قضايي يا معاون وي به قاضي دادگاه  تفويض اختيار تاييد قرار بازداشت موقت از ناحيه رييس -

 . مجوزقانوني ندارد 

كلمه  ۰۷۳۱. ك . د . آ . از ق  ۷۷با استنباط از مفاد ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۰ - ۳/۹۳۰۲از نظريه 

 . شامل قايم مقام هم هست  ۷۷معاون مندرج در ماده 

حق موافقت يا مخالفت با قرار بازداشت  دادرس علي البدل ،: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۱ - ۳/۹۳۳۹نظريه 

 . موقت را ندارد 

مطلق است و علي االطالق  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۷ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۰۳ - ۳/۱۹۲۱نظريه 

و . كليه قرارهاي بازداشت موقت صادره بايستي به تاييد رييس حوزه قضايي محل يا معاون وي برسد 

 . دندارد براين نص عام استثناء وجو

دادگاه محل دستگيري و صدور قرار بازداشت نيابتي ، صالح : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۹/۰ - ۳/۹۹۱نظريه  - ۱۹

 . به رسيدگي در مورد اعتراض متهم است 

رسيدگي به درخواست تجديدنظر از قرار بازداشت موقت : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۹/۰۰ - ۳/۱۲۱نظريه  -

در صالحيت دادگاه تجديدنظر استاني است كه دادگاه نيابت  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق ۷۹موضوع ماده 

 . كننده در حوزه آنست 

. ك . د . آ . ق  ۷۷با توجه به عموم و اطالق ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۱ - ۳/۱۷۲۹از نظريه  - ۱۷

اي و اينكه در هرحوزه قضايي فقط يك رييس حوزه وجود دارد و رييس حوزه قضايي بر دادگاهه ۰۷۳۱

عمومي وانقالب نظارت ورياست اداري دارد قراربازداشت موقت صادره از سوي دادگاههاي انقالب نيز 

بايد به تاييد رييس يا معاون حوزه قضايي محل برسد وگرنه قابل اجرا نيست و بايد به قرار تامين ديگري 

 . تبديل شود 

. آ . ق  ۷۳و  ۷۷ماه مهلت مندرج در مواد تاريخ شروع يك : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۹ - ۳/۱۱۹۱نظريه  - ۱۱

تاريخ صدور قرار بازداشت كه همان تاريخ زنداني شدن متهم است مي باشد به عبارت ۰۷۳۱ك . د 

خواه قرار بازداشت وسيله قاضي . ديگر تاريخ بازداشت از زمان سلب آزادي متهم شروع مي شود 

 . ر شده باشد تحقيق و يا دادرس يا هر مقام قضايي ديگرابتداءصاد

رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي  ۰۷۱۱/۰/۳مورخ  ۰/۱۱/۷۱از بخشنامه شماره  - ۱۳

بازبيني برخي پرونده هاي زنداني . . . حاكي است كه . . . گزارشهاي رسيده : استانها و شهرستانها 

قاي قرار بازداشت يا دار ، حكايت از عدم تصميم گيري پس از مدتهاي طوالني در خصوص فك يا اب

 . حوزه قضايي ، داشته اند ) معاون ) نرسيدن قرار به تاييد رييس 

بعضي دادگاهها ، فاقد دفتر ويژه بازداشت شدگان ، بوده اند و اجراي احكام شالق توسط افراد آموزش 

 . . . . نديده و به نحوناصحيح اجرا مي شود 

مدت مقرر قانوني و اختصاص دفتر الزم به زندانيان هر  بازنگري در قرارهاي بازداشت موقت ، در ۷ -

 . شعبه وبازبيني مرتب آنها ، مورد تاكيد و امعان نظر جدي قرارگيرد 

و يا تبديل قرار بازداشت صادره درباره متهم زنداني تا اعاده پرونده از ديوان عالي كشور مسووليت با 

 . است ) مومي دادگاه ع) دادگاه صادركننده قرار بازداشت موقت 

پس از صدور  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۷مستنبط از مفاد ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۳ - ۳/۷۰۱۱نظريه 
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حكم از سوي دادگاه بدوي ضرورتي در خصوص فك و يا ابقاء قرار بازداشت موقت و اظهارنظر به آن 

 . ندارد 

براي اينكه قرار  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۷ه به تصريح ماد: ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۹/۹۳ - ۳/۱۰۱۷نظريه  - ۱۱

بازداشت قابل اجراء شود الزم است كه رييس حوزه قضايي محل يا معاون او آن را تاييد كند و چون 

رييس دادگاههاي انقالب رييس حوزه قضايي نيست لذا تاييد وي كافي نيست مگر اينكه در سمت 

 . د معاونت رييس حوزه قضايي آنرا تاييد كرده باش

در صورتي كه  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۷مستندابه تبصره ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۰۷ - ۳/۱۳۰۳نظريه 

قرار بازداشت توسط رييس حوزه قضايي صادر شود با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال 

ازسوي رييس حوزه مستفاد ازنص اين تبصره آنست كه قراربازداشت موقت صادره . . . خواهد شد 

قضايي ، نياز به تاييد مقام قضايي ديگري ندارد و در مورد استعالم نيز چون رييس حوزه قضايي با حفظ 

سمت به عنوان دادرس علي البدل ، قراربازداشت موقت صادر نموده است نياز به تاييد مقامات قضايي 

 . ر ارسال خواهدشد ديگر ندارد و در صورت اعتراض متهم مراتب به دادگاه تجديدنظ

 

قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم ويا قرار اخذتامين و يا  - ۷۱ماده 

تبديل تامين را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود 

براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، ساعت پرونده را (  ۹۱) مكلف است حداكثر ظرف مدت 

. اقدام مي شود (  ۷۷) درصورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده 

درمورد ساير قرارها درصورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد ، راسامبادرت به صدور قرارمتناسب 

 . مي نمايد 

تامين مذكور در اين ماده در خصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راساصادر تبديل قرار  -تبصره 

 . كرده باشد 

 

اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن وامارات (  ۷۹) در موارد زير با رعايت قيود ماده  - ۷۳ماده 

و تاصدور  ( ۱۳) موجود داللت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است 

ادامه خواهد يافت مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني (  ۱۱) حكم بدوي 

 (  ۱۲. ) جرم ارتكابي تجاوز ننمايد 

 (  ۳۱. ) قتل عمد ، آدم ربايي ، اسيدپاشي و محاربه و افساد في االرض  -الف 

 . م باشد در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائ -ب 

جرايم سرقت ، كالهبرداري ، اختالس ، ارتشاء ، خيانت در امانت ، جعل و استفاده از سندمجعول  -ج 

درصورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت 

 (  ۳۰. ) غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور را داشته باشد 

 . ر مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد د -د 

 (  ۳۹. ) در كليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد  –ه ـ 

 : زيرنويس 

موارد جواز صدور قرار  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۹در ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۰۰ - ۳/۱۹۷۰نظريه  - ۱۳

همان قانون ، موارد الزامي بودن صدور قرار  ۷۳بازداشت موقت احصاء شده است ليكن در ماده 

قابل تحقق بوده وجرايم نيز از  ۷۹ماده ) د ) بازداشت موقت تعيين شده است بنابراين در جايي كه بند 

محقق نباشد ، صدور قرار ) د ) باشد ، توقيف الزامي است ليكن اگر بند  ۷۳جرم هاي مذكور در ماده 

و همراه با  ۷۳د به عبارت ديگر هر جا از جرايم احصاء شده در ماده بازداشت موقت الزامي نخواهد بو

 . باشد ، صدور قرار بازداشت موقت الزامي و در غير اين صورت جايزخواهد بود  ۷۹قيود ماده 

اين نيست كه  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۳منظور از ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۲ - ۳/۳۱۲۱نظريه  - ۱۱

قرار بازداشت بايد فك شود ، منظور اين است كه قرار بازداشت تا صدور حكم ادامه  پس از صدور حكم ،

مگر اينكه به علت ) دارد و پس از صدور حكم اگرحكم صادره بر برائت متهم باشد بايد فوراآزاد گردد 

و اگر حكم برمحكوميت او صادر گردد و مدت محكوميت را قبال در بازداشت ) ديگري بازداشت باشد 

حمل كرده باشد نيز بايد آزاد گردد و نگهداشتن اوبيش از مدت محكوميت به استناد قرار بازداشت ت



  8731مصوب آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری

 

 

مجوز قانوني ندارد ، اما اگر حكم بر محكوميت او به حبس طوالني صادر شود كه هنوز آن مدت را 

است پس از  تحمل نكرده است در زندان خواهد ماند ، زيرا اگر بازداشت او قبل از محكوميت الزم بوده

 . محكوميت به طريق اولي جايز و بلكه الزم خواهد بود 

ك . د . آ . ق  ۷۳قسمت آخر ماده ) حداقل مجازات حبس : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۷/۲ - ۳/۰۳۳۹نظريه  - ۱۲

ناظربه جرايمي است كه مجازات آنها حبس است و اال ساير جرايم كه مجازاتي غيراز حبس )  ۰۷۳۱. 

در . مدي كه مجازات آن قصاص است رعايت حداقل مجازات حبس در آنهامنتفي است دارند مثل قتل ع

اين جرايم هرگاه ابقاء قرار بازداشت موقت ، ضروري تشخيص شود ، بر طبق ماده قانون يادشده ، ابقا 

 . خواهد شد ، هر چند كه طوالني باشد 

ولياء دم تبديل قرار بازداشت متهم به با وجود گذشت ا: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۰۳ - ۳/۲۹۳۷نظريه  - ۳۱

 . قتل عمدي مجوز قانوني ندارد 

يك فقره سابقه قطعي يا دو فقره و بيشتر سابقه : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۹/۰ - ۳/۹۹۱نظريه  - ۳۰

گوياي  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۳محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرايم موضوع بند ج ماده 

 . واني سابقه با جرم در حال رسيدگي است عدم ضرورت هم عن

صرفاناظر به مواردي  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۳بند ج ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۰۱ - ۳/۳۳۳۰نظريه 

است كه متهم سابقه داشته باشد ، اعم از اينكه مبلغ كمتر از دويست هزار لاير باشد يا بيشتر به 

قانون  ۷ماده  ۱ابقه است نه مبلغ ، در صورتيكه در تبصره عبارت ديگر ، مالك دربند يادشده وجودس

، مالك مبلغ است نه  ۰۷۱۳تشديد مجازات مرتكبين كالهبرداري و ارتشاء و اختالس مصوب سال 

سابقه ، يعني در مواردي كه سابقه منتفي است و مبلغ هم بيش از دويست هزارلاير باشد ، داخل 

 . ده است قانون يادش ۷ماده  ۱در شمول تبصره 

 مراجعه شود  ۷۷مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۳ - ۳/۹۲۱۷به نظريه 

پقانون مربوط به مقررات امورپزشكي و دارويي و موادخوردني و آشاميدني پ  ۰۱از جمله به ماده  - ۳۹

مندرج ) داري با اصالحات بعدي ، قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبر ۰۷۷۱/۷/۹۲مصوب 

و بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شالق ) در مجموعه جرايم و مجازاتها از انتشارات اين معاونت 

نيز مراجعه ) مندرج در جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري در دست انتشار )  ۰۷۱۱/۱/۱مصوب 

 . شود 

سرد و يا چاقو به شمار نمي آيد ، گزن و موكت بر ، اسلحه : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۲ - ۳/۷۹۰۲نظريه 

 ۰۷۹۹بنابراين مرتكبين جرح با آنها از شمول بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شالق مصوب سال 

خارج است و لذا صدور قراربازداشت موقت الزامي نيست و قاضي حسب مورد مي تواند هر قراري را 

 . كه مقتضي بداند ، حتي قرار بازداشت موقت صادر كند 

جرح با چاقو از موارد قابل گذشت نيست و لذا گذشت شاكي چه قبل از . ا . م . ق  ۳۹۳مطابق ماده 

صدور قرار بازداشت موقت و چه بعد از آن موثر در مقام نيست و طبق صراحت بند ج ماده واحده قانون 

 ۰۹۲ماده  ۹ه قرار بازداشت موقت تا صدور حكم با رعايت تبصر ۰۷۹۹لغو مجازات شالق مصوب سال 

 . قانون آيين دادرسي كيفري ادامه خواهديافت 

قانون تشديد مجازات  ۷ماده  ۱بازداشت موضوع بند : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۰۳ - ۳/۲۷۷۹نظريه 

 . به قوت خود باقي است  ۰۷۱۳مصوب . . . مرتكبين ارتشاء واختالس و 

ر قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چون تجويز صدو: ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰۰/۰۱ - ۳/۰۱۳۱۷نظريه 

. ك . د . آ . چاقوموضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شالق قانون خاص و مغايرتي نيز با ق 

قانون مذكور نيز بدان اشاره نموده است لذا نسخ نشده و به  ۷۳ماده ‘ ندارد بخصوص كه بند ه  ۰۷۳۱

 . قوت خود باقي است 

قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس  ۷ماده  ۱در تبصره : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۳/۰۹ - ۳/۷۷۳۷نظريه 

وكالهبرداري تصريح شده ، هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار لاير باشد صدور قرار 

قانون فوق نيز تصريح شده ،  ۳ذيل ماده  ۳و در تبصره . بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است 

‘ در بند ه . زان اختالس زائد بر يكصدهزار لاير باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است هرگاه مي

دركليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص قرار . نيز تصريح شده است  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۳ماده 

انون بنابراين هر دو ق. صدور قرار بازداشت موقت الزامي است . بازداشت موقت تجويز شده است 
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 . معتبر و الزم االجرا است و منافاتي با يكديگر ندارند 

لزوم صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چاقو : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۷/۰۰ - ۳/۰۱۳۷نظريه 

 ۰۷۳۱. ك . د . آ . موضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شالق ، قانون خاص و مغايرتي با ق 

قانون فوق الذكر نيز بدان اشاره نموده است لذا نسخ نشده و  ۷۳ماده ) ‘ ه ) ندارد به خصوص كه بند 

قانون موخر محسوب مي  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق ۷۷به قوت خود باقي است ليكن با توجه به اينكه ماده 

شود ، قرار بازداشت موقت صادره در اجراي ماده واحده قانون لغومجازات شالق از مقررات آن پيروي 

مايد و بايستي ماه به ماه در مورد آن تجديدنظر شود ، به اين ترتيب كه درصورت وجود شرايط مي ن

ابقاء قرار بازداشت موقت ، آن را ابقاء كرده و در هر بار كه ابقاء مي كند بايستي به موافقت رييس 

ي يابد كه از حوزه قضايي برسد اين ابقائات در جرايمي كه مجازات آنها حبس است ، تا مدتي ادامه م

حداقل حبس جرم ارتكابي تجاوز نكند رعايت حداقل مجازات ناظر به جرايمي است كه مجازات آنها 

حبس است و اال ساير جرايم كه مجازاتي غير از حبس دارند ، رعايت حداقل مجازات حبس در آنها 

 . منتفي است 

پرونده هايي است كه در جريان  الزام قاضي رسيدگي كننده به تمديد قرار بازداشت موقت ناظر به

رسيدگي و تحقيقات مقدماتي باشد و پرونده هايي كه تحقيقات مقدماتي آن پايان يافته و منتهي به 

 ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۳و  ۷۳،  ۷۱،  ۷۷صدور قرار رسيدگي و تعيين وقت شده است از شمول مواد 

 . خارج است 

 

 . متهم منوط به تقاضاي شاكي است  در حقوق الناس جواز بازداشت - ۷۱ماده 

 

كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و داليل آن و حق  - ۷۳ماده 

 . اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود 

همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكرداليل و 

. ) زداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم راآزاد نمايد مستندات ، قراربا

۳۷  ) 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۷۷مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۳ - ۳/۹۲۱۷به نظريه  - ۳۷

ق  ۷۳ال ماده با صدور حكم محكوميت متهم موردي براي اعم: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۳ - ۳/۷۰۱۱نظريه 

نيست و آن ماده ناظر به مرحله تحقيق است و اگر كسي مثال به چند ماه حبس  ۰۷۳۱ك . د . آ . 

 . محكوم شد ديگر تبديل قرار اوضرورت ندارد وتكليفي متوجه دادگاه صادر كننده قرار بازداشت نيست 

 

دماتي مي نمايند كه طبق دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مق - ۷۱ماده 

 (  ۳۱. ) قانون اين حق را داشته باشند 

 : زيرنويس 

اگر دادگاه صالحيت ذاتي رسيدگي به اتهام متهم را : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۱/۰۰ - ۳/۲۹۱۲نظريه  - ۳۱

نداشته باشد ، حق انجام تحقيقات مقدماتي را ندارد و بايد دستور اعزام متهم را به مرجع صالح صادر 

 . ند ك

 

دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و  - ۷۲ماده 

 . احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است بي طرفي كامل را رعايت نمايند 

 

 دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار وعالئم جرم به - ۱۱ماده 

 . عمل آورده و در تحصيل و جمع آوري اسباب و داليل جرم به هيچ وجه نبايد تاخيرنمايند 

 

دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارندو چنانچه  - ۱۰ماده 

 . تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذمي نمايند 
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و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را (  ۳۳) مقامات رسمي  - ۱۹ه ماد

(  ۳۱) فوري ، به موقع اجرا گذارند ، متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمي 

 . محكوم خواهد شد 

 : زيرنويس 

كه مقامات  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۱۹به ماده  با توجه: ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۱ - ۳/۱۷۲۹از نظريه  - ۳۳

رسمي را موظف به اجراي دستورات دادرسان و قضات تحقيق نموده و متخلف را مستحق مجازات 

دانسته است و با التفات به اينكه مقامات نظامي هم از )  ۳۳۱ماده ) مقرر در قانون مجازات اسالمي 

دستور  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۱۰درمورد ماده  مقامات رسمي مي باشند چنانچه مقامات نظامي

 . قاضي مربوطه را اجرا نكنند قابل تعقيب و مجازات مي باشند 

صرفنظر از ) بنظر مي رسد  ۱۹و  ۰۱علي رغم تعارضي كه بين مادتين ) همين قانون  ۰۱ماده  - ۳۱

قام قضايي را بموقع اجرا در خصوص ضابطين دادگستري كه دستورات م. ا . م . ارجاع ماده حاضر به ق 

 ۳۳۱در خصوص مورد تكليفي تعيين ننموده است و ماده . ا . م . نگذارند تعيين تكليف كرده ، لكن ق 

به شرح ذيل نيز منصرف از مورد است كه به هر حال نياز به تعيين تكليف از سوي مقنن . ا . م . ق 

 . دارد 

خدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و چنانچه هريك از صاحب منصبان و مست - ۳۳۱ماده 

مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين 

مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامرمقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر 

 . از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال 

 

در غير موارد منافي عفت ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش ياتحقيق از  - ۱۷ماده 

شهود و مطلعين يا جمع آوري اطالعات و داليل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف 

 . الزم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد جرم الزم بدانند با تعليمات 

تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي  -تبصره 

 (  ۳۳. ) شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد 

 : زيرنويس 

هريك از  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۱۷مستنبط از تبصره ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۱/۰۱ - ۳/۰۳۹۱نظريه  - ۳۳

مشهود بودن جرم و يا دارا بودن شاكي خصوصي به تنهايي مجوز رسيدگي براي قاضي رسيدگي 

 . كننده مي باشد 

 

و هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود ، دادرسان  - ۱۱ماده 

قواي يادشده مكلف به انجام آن . قضات تحقيق مي توانند از قواي نظامي و انتظامي استفاده كنند 

 . هستند 

 

دادرسان ، قضات تحقيق و ضابطين نمي توانند به عذر اين كه متهم مخفي شده يامعين  - ۱۳ماده 

 .نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات خود را متوقف سازند 

  ۲۱تا  ۱۲احاله مواد  -درسان و صالحيت دادگاه رد دا*  

 

 رد دادرسان و قضات تحقيق  -مبحث دوم 

دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند وطرفين دعوا  - ۱۱ماده 

 : نيز مي توانند آنان را رد كنند 

طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر  -الف 

 (  ۳۱. ) ازطرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند 

دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور  -ب 

 . قاضي يا همسر او باشد 
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ن وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امرجزايي دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنا -ج 

 . دخالت دارند 

و يا شاهد يكي از (  ۳۲) دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبال اظهارنظر ماهوي كرده  -د 

 . طرفين باشد 

بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي  –ه ـ 

 (  ۱۱. ) شد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد مطرح با

 . دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان ، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند  -و 

 : زيرنويس 

كه  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۱۱منظور از بند الف ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۳ - ۳/۰۱۱۹نظريه  - ۳۱

است كساني كه در امر جزايي به عنوان شريك يا  ۰۹۲۱. ك . د . آ . ق  ۷۷۹تقريباهمان بند الف ماده 

معاون دخالت دارند و شامل وكالء اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه در امر جزايي يعني در موضوع 

 .  جزايي مورد رسيدگي دخالت ندارند ولي در دادرسي دخالت دارند نمي شود

نظر دادرس دادگاه كيفري بر قابل تعقيب دانستن متهم كه :  ۰۷۱۳/۰۰/۰۱ - ۳۰۳راي وحدت رويه  - ۳۲

ضمن رسيدگي به شكايت از قرار منع پيگرد ابراز شود اظهارعقيده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از 

كه با اين نظر  موارد رد دادرس نمي باشد بنابراين راي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور تا حدي

 . مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود 

قانون آيين )  ۷۷۹) جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده :  ۰۷۱۱/۰/۹۲ - ۳۹۱راي وحدت رويه 

دادرسي كيفري تصريح شده و رسيدگي ديوان عالي كشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ نظر دادگاه 

بيق نمي كند تا مجوز رد دادرس براي رسيدگي به درخواست كيفري يك با هيچ يك از جهات مزبور تط

قانون آيين )  ۹۱۱) ماده  ۳اعاده دادرسي باشد اظهارعقيده در موضوع دعوي هم كه به شرح بند 

دادرسي مدني از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از اين مورد است زيرا در اعاده دادرسي 

 . ده و سابقه رسيدگي ندارد مسائلي عنوان مي شود كه قبال مطرح نش

اظهارنظر بر تاييد قرار منع پيگرد ، در حقيقت اظهارنظر بر : ق . ح . ا  ۰۷۱۳/۰۱/۹۷ - ۳/۷۳۰۱نظريه 

 . بيگناهي متهم است و اظهارنظر ماهوي محسوب مي شود و موجب رد دادرس است 

مصاديق اظهارنظر در موضوع صرف صدور قرار عدم صالحيت از : ق . ح . ا  ۰۷۳۹/۲/۰۰ - ۳/۳۲۱۳نظريه 

دعوي اقامه شده ، تلقي نمي گردد و خارج از مصاديق رد دادرس بوده ، قاضي ملزم به رسيدگي 

 . است 

اصوال وقتي قاضي مردود از رسيدگي است كه قبال در همان : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۳/۰۰ - ۳/۰۱۰۱نظريه 

غير اين صورت چنانچه اظهارنظر او در ماهيت امر پرونده نفيايااثباتادر ماهيت اظهارنظر نموده باشد در 

 . نباشد موجبات رد نيست 

صرف دخالت  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۱۱با توجه به بند د ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۰۲ - ۳/۱۱۰۰نظريه 

 . در مرحله تحقيقات موجب رد قاضي نيست و آنچه موجب رد است اظهارنظر ماهوي مي باشد 

. د . آ . ق  ۱۱ماده ) د ) براي تحقق جهات رد مندرج در بند : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۰۹ - ۳/۱۳۲۷نظريه 

علي االصول بايد دو شرط موجود باشد ،  ۰۷۳۲. م . د . آ . ق  ۲۰ماده ) د ) وهمچنين بند  ۰۷۳۱. ك 

 . اول رسيدگي ماهوي و دوم اينكه دعوي ثانوي عين دعوي اولي باشد 

مراد از اظهارنظر ماهوي در امور كيفري ، اظهارنظر بر : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۹۳ - ۳/۰۱۱۲۱نظريه 

 . مجرميت يا عدم مجرميت است 

ه < و بند  ۰۷۰۱. م . د . آ . ق )  ۹۱۱) ماده >  ۱< بند : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۰۳ - ۳/۷۹۹۲نظريه  - ۱۱

،  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق )  ۱۱ )ماده > ‘ ه < و همچنين بند  ۰۷۳۲. م . د . آ . ق )  ۲۰) ماده > ‘ 

حكايت از اين دارد كه در زمان اعالم رد دادرس ، دعوي حقوقي يا كيفري مطروحه از ناحيه خوانده يا 

متهم عليه دادرس يا فرزندان وي وجود داشته باشد ، چنانچه خوانده يامتهم به منظور استفاده از ايراد 

عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي بنمايد با توجه به  رد دادرس ، اقدام به شكايت كيفري يا حقوقي

مفهوم مواد قانون مذكور و جلوگيري از سوءاستفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد ، قانوناحق دارد به 

مگراين كه مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد كه در اين صورت پرونده به نظر . رسيدگي ادامه دهد 

 . رحسب مصلحت اقدام نمايد سرپرست مجتمع مي رسد كه ب
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قانون . . . ماده ‘ شكايت انتظامي از قاضي از مصاديق بند ه : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۰/۱ - ۳/۹۱۰نظريه 

نيست زيرا اين نوع  ۰۷۳۲/۰/۹۲آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب 

 ۱۱مذكور و بندها از ماده ‘ و بند ه  شكايت نه حقوقي است و نه جزايي و لذا مانع از رسيدگي نيست

حكايت از اين دارد كه در زمان اعالم ايراد رد دادرس ، دعوي ۰۷۳۱قانون مذكور در امور كيفري مصوب 

حقوقي يا شكايت كيفري مطروحه از ناحيه خوانده يامتهم عليه دادرس يا همسر يا فرزندان او وجود 

نظور استفاده از ايراد رددادرس ، اقدام به شكايت كيفري يا داشته باشد و چنانچه خوانده يا متهم به م

حقوقي عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي نمايد با توجه به مواد قانوني مذكور به منظور جلوگيري از 

سوء استفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد حق دارد به رسيدگي ادامه دهد مگر اين كه مصلحت 

در اين صورت پرونده به نظر رييس حوزه قضايي مي رسد تا بر حسب مصلحت درپذيرش ايراد باشد كه 

 . اقدام نمايد 

 

رد دادرس يا قاضي تحقيق درصورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل مذكوراست ، بايد  - ۱۳ماده 

ن قبل از صدور راي يا انجام تحقيقات باشد مگر اينكه جهت رد بعد از صدور راي كشف شود كه دراي

 . صورت مورد از جهات تجديد نظر خواهد بود 

 

اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم مي شود هرگاه دادرس آن را بپذيرد از رسيدگي امتناع  - ۱۱ماده 

مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا به شعبه ديگر ارجاع مي شود و در صورت نبودن دادرس 

هم عرض فرستاده مي (  ۱۰) رسيدگي به نزديكترين دادگاه علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده جهت 

 . شود 

 : زير نويس 

علت ارسال پرونده به نزديكترين استان مجاور ، تسريع و : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۹/۳ - ۳/۰۱۰۲نظريه  - ۱۰

رسيدگي است و براي حصول اين امر ، بايستي فاصله بين دو دادگاهي كه به دليل يك +تسهيل در

بنابراين فاصله بين دادگاه صادركننده راي و دادگاه . ني مرتبط مي شوند ، درنظرگرفته شود امر قانو

 . صالحيتدار مراكز استانهاي مجاور ، مناط اعتباراست و هر فاصله كه كمتر باشد بايد آن را انتخاب كرد 

 

را باصدور قرار الزم  هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننمايد مكلف است ظرف سه روز نظر خود - ۱۲ماده 

اعالم و به رسيدگي ادامه دهد ، قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل درخواست تجديد نظر در 

 . به اين درخواست خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد . دادگاه تجديد نظر استان است 

 

موجب رد قاضي مي  شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم مي توانند به جهت يا جهاتي كه - ۳۱ماده 

باشد قاضي تحقيق را رد و موضوع را به صورت كتبي به دادرس دادگاه اعالم نمايند ، درصورت قبول 

ايراد ، دادرس دادگاه مي تواند شخصا تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت تعيين قاضي تحقيق ديگري 

 . به نظر رئيس شعبه اول برساند 

 

 (  ۱۹) صالحيت دادگاه  -مبحث سوم 

 : زيرنويس 

جرمي كه  ۱۲/۰۹/۹۰ - ۳۱۲با توجه به راي وحدت رويه : ق . ح . ا  ۰۷۱۳/۱/۹۳ - ۳/۹۱۳۱نظريه  - ۱۹

 . بايد به اتهام هر دو در يك دادگاه رسيدگي شود ) مانند زنا ) تحقق آن منوط به وجود دو نفر باشد 

در  ۰۷۷۱/۱/۹۱مورخ  ۰۱۱۹دت رويه با توجه به راي وح: ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰۱/۰۹ - ۳/۲۳۱۲نظريه 

دادگاههايي كه با صدور كيفرخواست شروع به رسيدگي مي گردد تاريخ صدور كيفر خواست ، و اال 

 . تاريخ تسليم شكايت مناطصالحيت دادگاه در رسيدگي به پرونده هاي كيفري خواهد بود 

 

ظيفه نموده ودرصورت وجود جهات دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل ماموريت خود ايفاي و - ۳۰ماده 

 : قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند 

 (  ۱۷. ) جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد  -الف 



  8731مصوب آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری

 

 

جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه  -ب 

 . دستگير شده باشد 

در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم باشد جرم  -ج 

 ( .۱۱  ) 

 : زيرنويس 

از قبيل ) در خصوص صالحيت رسيدگي دادگاه هاي مركز استان و تهران به جرايم افراد معين  - ۱۷

ت . ق  ۱ه قسمت اخير تبصره ماده صرفنظر از محل وقوع جرم ب. . . ) استانداران ، نمايندگان مجلس و 

آيين نامه اصالحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و  ۰۱ماده )  ۰۷۱۰/۳/۹۱الحاقي . ) ا . ع . د . 

 . رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود  ۰۷۱۰/۰۰/۲انقالب مصوب 

قانون ديوان كيفر ، فقط شهردار  ۰ماده  ۹بنا به تصريح بند : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۱/۰۷ - ۳/۱۲۱۰نظريه 

 . شهرستان مشمول بند مذكور مي باشد و شهرداران نواحي شهر را شامل نمي شود 

در مورد اقدام به ارتباط تلفني به صورت مزاحمت ، محل جرم : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۳ - ۳/۱۱۲۲نظريه 

 . جايي است كه مزاحم اقدام به ارتباط مي نمايد 

رسيدگي به اتهام عضو شوراي اسالمي شهر در صالحيت : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۷/۹۲ - ۳/۷۱۲۱نظريه 

 . دادگاه محل وقوع جرم است 

اصالحي از فصل يازدهم )  ۷۳) با توجه به مقررات ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۱/۰۰ - ۳/۱۲۱۱نظريه 

غير مجاز يا مرز غير  كه راجع است به مجازات هر ايراني كه از نقاط ۰۷۱۳/۳/۰۱قانون گذرنامه مصوب 

مجاز از كشور خارج شود ، لذا محل وقوع بزه همان محلي خواهد بود كه شخص از آنجا به طور غير 

بنابراين چنانچه متهم در نقطه خارج از محل اوليه . مجاز عبور كرده است نه محل دستگيري او 

اعزام تا نسبت به اتهام وي  دستگير شود بايد همراه پرونده نزد دادگاه صالحيتدار محل وقوع جرم

 . رسيدگي گردد 

در جرم مزاحمت تلفني ، دادگاه محل گويش كه محل وقوع جرم : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۷/۷ - ۳/۳۱۳نظريه 

 . مي باشدصالح به رسيدگي مي باشد 

د  .آ . ق  ۳۰شاكي مي تواند با توجه به بند ج ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰۰/۳ - ۳/۰۱۳۹۰از نظريه  - ۱۱

ازدادگاهي كه متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم است نيز با تسليم  ۰۷۳۱. ك . 

 . شكايت شروع به تحقيق ورسيدگي به موضوع شكايت خود را خواستار شود 

 

درمواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يامرتكب در  - ۳۹ماده 

(  ۱۳) آن دستگير شده باشد و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صالحيت محلي  حوزه

در ) براي رسيدگي نداشته باشد ، دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم 

 . نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد ( صورت دستگيري 

 : زيرنويس 

در مواردي كه دادگاه محل دستگيري متهم صالحيت : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۹/۰۱ - ۳/۰۰۳۳۰نظريه  - ۱۳

ذاتي نداشته باشد ، چون هيچگونه مستند قانوني جهت مداخله دادگاه مذكور وجود ندارد لذا 

دادگاهي كه ذاتاصالح به رسيدگي نمي باشد منحصرابايد دستور اعزام متهم را به دادگاه صالح صادر 

اتهامات متعدد هم كه هر يك درصالحيت ذاتي يك مرجع قضايي خاص است براساس نمايد و در موارد 

 . مراتب فوق ، هر اتهام بايستي موضوع پرونده مستقل شده و به مرجع قضايي ذي صالح ارسال گردد 

 

چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي  - ۳۷ماده 

ادامه مي دهد تا وقتي كه تحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه  كه شروع كرده

 . محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور راي مي نمايد 

 

متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است واگرشخصي  - ۳۱ماده 

رجاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهدشد كه مهمترين جرم درحوزه مرتكب چند جرم د

آن واقع شده وچنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزه 
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آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و درصورتي كه جرايم متهم در حوزه هاي قضايي مختلف واقع 

تگير نشده ، دادگاهي كه ابتدائاشروع به تعقيب موضوع نموده ، صالحيت شده باشد و متهم دس

 (  ۱۱. ) رسيدگي به كليه جرايم مذكور را دارد 

 : زيرنويس 

 ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۱۷و  ۳۳و  ۳۱با توجه به مواد : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۰۰ - ۳/۷۷۲۲از نظريه  - ۱۱

ين قانوني جرايم ارتكابي ، تواماو يكجا رسيدگي مي شود ، به اتهامات متعدد متهم ، صرف نظر از عناو

قانون مذكور به آن اشاره شده  ۳۳تنها استثنايي كه وجود دارد ، عدم صالحيت ذاتي است كه در ماده 

، بدين معني كه اگر برخي از جرايم ارتكابي متهم از صالحيت ذاتي مرجع رسيدگي كننده خارج باشد 

 . اقدام نمايد  ۳۳جرايم ، اعمال نخواهد شد و دادگاه بايد براساس ماده  ، اين قاعده در خصوص آن

ك . د . آ . ق  ۳۱و ماده  ۰۷۳۱. ا . م . ق  ۱۳با عنايت به ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰/۹۹ - ۳/۹۱۷نظريه 

 به جرايم متعدد متهم اعم از اينكه جرايم مشابه باشد يا مختلف بايد در يك دادگاه رسيدگي ۰۷۳۱. 

بنابراين ، به اتهامات صدورچك بي محل و مشاركت متهم در منازعه بايد يك دادگاه رسيدگي . شود 

 . كند 

 

هركس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صالحيت  - ۳۳ماده 

دادگاهي كه دادگاه عمومي وبعضي ديگر در صالحيت دادگاه انقالب يا نظامي باشد متهم ابتدا در

صالحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام 

درصورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشدمتهم حسب . ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد 

 . مورد به ترتيب در دادگاه انقالب ونظامي و عمومي محاكمه مي شود 

 

شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صالحيت رسيدگي به اتهام مجرم  - ۳۱ماده 

 . اصلي را دارد 

 

هرگاه يكي از اتباع ايراني درخارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسالمي ايران مرتكب جرمي  - ۳۳ماده 

 ۱۳. ) شده است شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه آن دستگير

 ) 

 : زيرنويس 

هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ) :  ۰۷۳۱مصوب . ) ا . م . ق  ۳ماده : الف  - ۱۳

ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات 

 . جمهوري اسالمي ايران مجازات مي شود 

ـ اقدام عليه حكومت جمهوري اسالمي ايران و امنيت داخلي وخارجي و تماميت ارضي يا استقالل  ۰

 . كشورجمهوري اسالمي ايران 

 . ـ جعل فرمان يا دست خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن  ۹

گهبان و يا رئيس ـ جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسالمي و يا شوراي ن ۷

مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا هر يك از 

 . وزيران يا استفاده از آنها 

ـ جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي  ۱

ناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و صادر شده ازطرف بانكها و يا اس

 . يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله 

چنانچه متهم ايراني در خارج از ايران دستگير و محاكمه : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۳/۹۹ - ۳/۱۱۳۷نظريه : ب 

ه نيز در موردي اجرا شده باشد ، تعقيب مجدد متهم در ايران به همان اتهام خالف گرديده وحكم صادر

اصول كلي دادرسي كيفري مي باشد ولي چنانچه حكم قطعي در مورد وي صادر نشده و يا اجرا 

، در صورتي كه در ايران دستگير  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق ۳۳و يا ماده . ا . م . ق  ۳نشده باشد طبق ماده 

 . ، قابل تعقيب و مجازات مي باشد شود 

چنانچه متهم در اتريش دستگير و محاكمه گرديده و حكم : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۰۰/۹۲ - ۳/۳۹۳۳نظريه 
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صادره نيز درمورد وي اجرا شده باشد تعقيب مجدد وي در ايران به همان اتهام خالف اصول كلي 

صادر نشده و يا اجرا نشده باشد طبق  دادرسي كيفري ميباشد ولي چنانچه حكم قطعي در مورد وي

درصورتي كه در ايران دستگير شود قابل تعقيب و . ا . م . ق  ۳و ماده . ك . د . آ . ق  ۹۱۱ماده 

 . مجازات مي باشد 

قوانين جزائي ايران ، اجراء احكام كيفري صادره از دادگاههاي خارجي را توسط مراجع قضايي ايران 

نچه حكم كيفري در مورد متهم ايراني در كشور خارجي صادر و اجرا شود آن ولي چنا. تجويز نمي كند 

 . متهم در ايران مجدداو به همان اتهام قابل تعقيب نيست 

چنانچه بزه قتل عمدي در خارج ايران ارتكاب يافته باشد : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۰/۹۱ - ۳/۰۰۱۳۰نظريه 

 . دادگاه ايران صالح به رسيدگي نمي باشد 

 

امور ) حل اختالف در صالحيت ، در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در  - ۳۱ه ماد

 . خواهد بود ( مدني 

 

چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل ، بازرسي از منزل ، جمع  - ۳۲ماده 

از حوزه قضايي دادگاه است الزم شود ، آوري آالت جرم و بطور كلي هر اقدام ديگر در محلي كه خارج 

انجام آنرا با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل (  ۱۱) دادگاه رسيدگي كننده با اعطاي نيابت قضايي 

را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از (  ۱۲) دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا . تقاضا مي نمايد 

 (  ۳۱. ) نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده مي كند  امضا با ساير مدارك بدست آمده

درمواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند راي  -تبصره 

 . دادگاه مي باشد ، استماع آن توسط قاضي صادركننده راي الزامي است 

 : زيرنويس 

) قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي رييس  ۰۷۱۱/۲/۰مورخ  ۰/۱۱/۰۱۱۱۱بخشنامه شماره  - ۱۱

برابر گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع قضايي : سراسر كشور ) قضات تحقيق  -دادگاههاي عمومي 

بدون مشخص شدن محل اقامت يا سكونت متهم نيابت هايي به صورت سراسري و كلي به 

كه برگ نيابت تكثير و دادگستريهاي شهرستانها ودادگاههاي عمومي بخش ارسال و قيد مي نمايند 

به كليه واحدهاي قضايي استان هم ابالغ گردد ودر مواردي هم عكس متهم را كه واضح و روشن نمي 

نظر به اينكه اعطاي نيابت به كيفيت فوق عالوه . باشد را نيز ضميمه برگ نيابت سراسري مي نمايند 

بوده وغالباهم به نتيجه . ك . د . آ . ق  ۱۱و  ۳۲بر صرف هزينه هاي زياد و اتالف وقت مغاير مفاد مواد 

نمي رسد با توجه به مراتب مذكور و به منظور جلوگيري از اتالف وقت و صرف هزينه هاي زياد 

موكدامتذكر مي گردد تا زماني كه دادگاه علم بر حضور يا سكونت متهم در حوزه قضايي ديگر نداشته 

هم در حوزه قضايي شهرستان يا استان ديگري وجود باشد يا قرائن و اماراتي بر اقامت و حضور مت

نداشته باشد ، اعطاي نيابت كلي خالف اصول و مقررات بوده و بي نتيجه مي باشد و جدابايد از 

اعطاي چنين نيابتهايي خودداري شود و هرگاه حضور متهم متواري براي تحقيق و محاكمه الزم باشد 

اين قانون رسيدگي  ۹۰۱و  ۹۰۳قاضي بايد با رعايت مواد اقدام و در صورت عدم حضور ۰۰۳طبق ماده 

روساي حوزه هاي قضايي هر منطقه مسوول نظارت بر حسن اجراي اين . واظهار عقيده نمايد 

 . بخشنامه هستند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را گزارش نمايند 

كلف است موضوع اتهام و قاضي مجري نيابت قضايي هم م: ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۱/۰۰ - ۳/۲۹۱۲نظريه 

داليل وقوع جرم و انتساب بزه را صريحابه متهم تفهيم كند و اگر در برگ نيابت دالئل مزبور تصريح نشده 

باشد ، قاضي مجري نيابت بايد آن را نزد قاضي معطي نيابت عودت دهد تا پس از تكميل آن را اعاده 

رتكب تخلف از قانون شود كه تشخيص آن با نمايد تا اقدام قانوني معمول دارد واال ممكن است م

 . دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است 

كسب مدافعات وكيل متهم لزومي به تصريح در برگ نيابت : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۰/۱ - ۳/۹۱۰نظريه  - ۱۲

 . قضايي ندارد وقاضي مجري نيابت ملزم به استماع اظهارات وكيل مدافع متهم مي باشد 

ابت تصريح شده باشد ، كه به دفاعيات وي رسيدگي شود ، چنانچه متهم در مقام دفاع اگر در برگ ني

به گواهي شهوداستناد نمود از اين جهت تحقيق از گواهان متهم توسط قاضي انجام دهنده نيابت 
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 . الزامي است و انجام و اجابت اين امرلزومي به تصريح در نيابت قضايي ندارد 

قرار بازداشت موقت متهم بايد به تاييد رييس  -الف : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۰۰ - ۳/۱۳۲۱از نظريه  - ۳۱

حوزه قضايي محل صادركننده قرار برسد تا قابل اجراء باشد لذا در موارد نيابت تاييد قرار بايستي توسط 

رييس حوزه قضايي محل اجراي نيابت صورت پذيرد و به اعتراض متهم نيز دادگاه حوزه اجراي نيابت 

چنانچه اعزام متهم به محل دادگاه معطي نيابت مستلزم زماني بيش از  -ب . سيدگي خواهد كرد ر

نسبت ) وفق مقررات ) ساعت باشد ، دادگاه مجري نيابت بايستي پس از صادرنمودن قرار تامين  ۹۱

ض نيابت كليه اقدامات قضات اعم از اينكه راساانجام شوديا با تفوي -ج . به اعزام متهم اقدام كند 

صورت گيرد در محدوده قانون و براساس موازين قانوني صورت پذيرد و چنانچه تقاضاي اجراي نيابت 

 . خالف قانون باشد ، قاضي مجري نيابت مكلف به اجراي آن نيست 

اعاده نيابت قضايي در دادسراها از مواردي نيست كه : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۱/۰۱ - ۳/۲۳۱۲نظريه 

اظهارنظر دادستان را الزم داشته باشد ولي چون قضات دادسرا تحت نظر و رياست الزاماموافقت يا

دادستان انجام وظيفه مي نمايند وبا توجه به نظارتي كه دادستان بر عملكرد قضات مذكور در پرونده ها 

اده دارد ، لذا چنانچه دادستان به قضات دادسرادستور داده باشد كه پرونده هاي نيابتي نيز قبل از اع

 . به مرجع معطي نيابت به نظر او برسد ، بايد طبق دستور عمل شود 

 

هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق از متهمي را از دادگاه ديگري نمايد ، مي تواندنوع  - ۱۱ماده 

. تامين را معين كرده ، و يا آن را به نظر دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد 

دي كه دادگاه تقاضاكننده نظري درمورد تامين اظهار نكرده باشد و يا براي دادگاهي كه تحقيق در موار

از آن درخواست شده احراز شود كه تامين اخذ نشده و يا آنرا نامتناسب تشخيص دهد ، به نظرخود 

 . تامين متناسبي اخذ خواهد كرد 

 . را به قاضي تحقيق محول نمايد دادگاه مجري نيابت مي تواند انجام مورد نيابت  -تبصره 

 

 . تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيالت مانع از انجام تحقيقات نمي شود  - ۱۰ماده 

 

 احاله  -مبحث چهارم 

در امور كيفري ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه  - ۱۹ماده 

ل دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به مبدا و موافقت شعبه او

 . درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد 

 

 : موارد احاله عبارتست از  - ۱۷ماده 

 . بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند  -الف 

الح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل محل وقوع جرم از دادگاه ص -ب 

 . واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد 

 

عالوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنيت ، هرگاه رئيس قوه  - ۱۱ماده 

نده به مرجع قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد ، پس از موافقت ديوان عالي كشور پرو

 . قضايي ديگر احاله خواهد شد 

  ۵۱تا  ۲۱معاينه و تحقيقات محلي مواد  -شروع و كيفيات تحقيقات *   

 

 (  ۳۰) شروع و كيفيت تحقيقات  -مبحث پنجم 

 : زيرنويس 

رييس قوه قضاييه به كليه قضات  ۰۷۱۰/۰۱/۰۳مورخ  ۰/۱۹/۰۱۱۳۰بخشنامه شماره  - ۳۰

اركنان قضايي كشور را روحانيون وارسته ، پرهيزگار و دانش آموختگان با آن كه ك: سراسركشور 

مجربي تشكيل داده اندكه بين آنان ، مظاهر ايثار و اخالق فراوانند ، متاسفانه ، چند مورد رفتار خالف 

رويه و انتظار ، از محاكم دو واحد قضايي گزارش كرده اند كه ضمن صدور دستور برخورد قاطع با مرتكبان 
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 : الزم ديدنظر همكاران قضايي را به منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه ، به نكات زير متوجه سازد  ،

به لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسي و تساوي عمومي در برابر قانون و عدم امتياز  ۰ -

پرونده هاي قضايي ،  آنان بريكديگر در برخورداري حقوق يكسان ، ايجاب مي نمايد كه در رسيدگي به

تفاوتي بين متداعيين گذاشته نشود و بدون ترجيح يكي برديگري ، با طرفين دعوي به تساوي رفتار 

 . گردد 

شاغالن قضا عالوه بر احتراز از اموري كه مانع از انجام وظيفه صحيح آنان باشد ، در جريان تحقيقات  ۹ -

و واژه هاي موهن كنايه آميز و آنچه كه موجب جريحه و ضمن گفت و گوها ، از به كار بردن عبارت ها 

 . دار شدن عواطف واحساسات مخاطبان شود ، اجتناب ورزند 

در موارد اختالف مذهب زوجين و يا مراجعه فرق مختلف به محاكم ، نبايد باورهاي عقيدتي يا  ۷ -

 . گرايش هاي فرقه اي و اعتقادي مراجعان تحقير و مورد سخريه قرار گيرد 

در مواردي كه گواه ، شرطهاي مقرر در قانون را ندارد يا به علل شرعي گواهي او قابل استماع يا  ۱ -

ترتيب اثرنباشد ، رد آن نبايد به نحوي عنوان و اظهار شود كه در خارج از محكمه بازتاب نامطلوب داشته 

  .اقدام كند * قانون آيين دادرسي مدني  ۹۷۲يا دادگاه خالف مدلول ماده 

و فارغ از تعصبات و عوامل ) واحد قضايي مستقر در هر يك از نقاط كشور با رسيدگي بي طرفانه  ۳ -

به دعاوي و اختالفات مطروح و صدور احكام متين و موجه در خصوص آنها و احقاق حقوق ) تاثيرگذار 

دبيني و بروز مظلومان و ستمديدگان ، مي تواند نويدبخش وحدت و مجري عدالت اسالمي و مانع از ب

تنش هاي احتمالي باشد و ساكنان منطقه را فارغ از تفاوت هاي قومي يا فكري و فرهنگي آنان ، به 

 . وجود دادرسان عالم ، بي نظر و آگاه مطمئن سازد 

دادگاه نمي تواند گواه را به اداي گواهي : به شرح زير است  ۰۷۳۲. م . د . آ . ق  ۹۷۲منظور ماده * 

آن منع يا اورا در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد ، بلكه فقط مورد ترغيب يا از 

 . گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گذارد 

 . در امور كيفري مجوزي براي ارجاع امر به داوري وجود ندارد : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۰/۰۱ - ۳/۰۳۳نظريه 

 

 : نوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است جهات قا - ۱۳ماده 

 . شكايت شاكي  -الف 

 . اعالم و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود  -ب 

 . جرايم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد  -ج 

 . اظهار و اقرار متهم  -د 

 . رسيدگي منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي مي باشد  شروع به تحقيقات و -تبصره 

 

هرگاه كسي اعالم نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي  - ۱۱ماده 

باشد ، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي است هرچند داليل ديگري براي انجام تحقيقات 

نبوده به صرف اعالم نمي توان شروع به تحقيق نمود ، مگر  نباشد ولي اگر اعالم كننده شاهد قضيه

 . اينكه داليل صحت ادعا موجود باشد 

 

گزارشها و نامه هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست ،  - ۱۳ماده 

اخالل  نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنكه داللت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب

در نظم و امنيت عمومي است يا داراي قرايني باشد كه به نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت 

 . نمايد 

 

شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است ، قاضي دادگاه نمي تواند از انجام آن  - ۱۱ماده 

 . خودداري نمايد 

 

درشكوائيه (  ۳۹. ) شكايت كند شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصايا توسط وكيل  - ۱۲ماده 

 : موارد زير بايد قيد شود 
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 . نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي  -الف 

 . موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم  -ب 

 . ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است  -ج 

 . در صورت امكان مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون  -د 

 . ادله و اسامي و مشخصات و نشاني شهود و مطلعين درصورت امكان  -ه ـ 

در حوزه هايي كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكي در دفتر كل ثبت وتوسط  – ۰تبصره 

 (  ۳۷. ) رئيس حوزه قضايي به يكي از شعب ارجاع مي شود 

باشد مراتب در صورتجلسه تنظيمي توسط دفتر دادگاه  چنانچه عرض حال ناقص يا شفاهي - ۹تبصره 

 . منعكس وبه امضا يا اثر انگشت شاكي مي رسد 

 : زيرنويس 

نظر به اين كه مسووليت : رييس قوه قضاييه  ۰۷۳۱/۰۹/۱مورخ  ۰/۳۱/۰۹۲۳۳بخشنامه شماره  - ۳۹

ي عمومي و كشور و حفظو نگهداري و بهره برداري مناسب از تاسيسات آب و برق و شبكه هاي آبيار

جلوگيري از تجاوز وتخريب و سرقت و اخالل در تاسيسات مزبور و حريم قانوني آنها به عهده وزارت نيرو 

و شركتهاي آب و برق و آب وفاضالب منطقه اي مي باشد و با توجه اهميت حفظ تاسيسات مزبور به 

قانون  ۰۱ندگان و با لحاظ ماده عنوان ثروت عمومي و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزين و اخالل كن

قانون توزيع عادالنه آب و اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات  ۳۱و  ۷۱سازمان آب و برق ايران و مواد 

قانون  ۱۱۳ - ۱۱۱ - ۱۳۲آب وبرق كشور و قانون مجازات اخالل كنندگان در تاسيسات آب برق ومواد 

 : مجازات اسالمي الزم است در موارد زير 

 آلوده كردن آب هاي عمومي خصوصاآب شرب مردم  - الف

 ساخت وساز غيرمجاز در حريم رودخانه ها و انهار و تاسيسات عمومي آب  -ب 

تجاوز و تخريب شبكه هاي توزيع برق و حريم خطوط فشار قوي و سرقت و استفاده غير مجاز از  -ج 

 تاسيسات آب وبرق 

ي كه بعلت كاهش آب زيرزميني ممنوعه اعالم گرديده و حفر چاه هاي غير مجاز خصوصادر مناطق -د 

رسيدگي به شكايات افراد عليه وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضالب در خصوص مسدود نمودن چاه 

 هاي غير مجاز ودرخواست حفر چاه جديد 

و  دادگاهها ضمن رسيدگي خارج از نوبت به شكايت نمايندگان قانوني وزارت نيرو و شركتهاي وابسته

به لحاظ فني بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضيحات كارشناسان و مسوولين فني نهادهاي 

مذكور براي كشف حقيقت استفاده نموده و آن گاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقيقات انجام شده راي 

تقل مقتضي صادر نمايند و چون شركتهاي برق منطقه اي و آب و فاضالب داراي شخصيت حقوقي مس

و در مواردي نيز ماهيت دولتي ندارند ، لذا الزم است دردعاوي له و عليه اين شركتها و كاركنان آنان 

شخصيت حقوقي آنها لحاظ گرديده و نماينده قانوني آنها براي اداي توضيح در دعاوي و شكايات له و 

مسوول حسن اجراي روساي حوزه هاي قضايي مربوطه . احضار گردد ) و ) عليه اين شركتها دعوت 

 . اين بخشنامه مي باشند 

ارجاع  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۱۲ماده  ۰طبق نص تبصره : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۹/۹۳ - ۳/۱۰۱۷نظريه  - ۳۷

پرونده ها به شعب بايد توسط رييس حوزه قضايي باشد و از اين حيث فرقي بين شعب دادگاه عمومي 

 . و انقالب نيست 

 

ي نتواند متهم را معين نمايد يا داليل اقامه دعوي كافي نباشد ويا شاكي هرگاه شاك - ۳۱ماده 

ازشكايت خود صرفنظر نموده ولي موضوع از جرايم غير قابل گذشت باشد ، دادگاه تحقيقات الزم را 

 . انجام مي دهد 

 

قضات ذي ربط و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول  - ۳۰ماده 

شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد ، اگر شاكي نتواندامضا . نمايند 

كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات 

 (  ۳۱. ) صورتمجلس تصديق مي شود 
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 : زيرنويس 

قوه قضاييه به روساي حوزه هاي  رييس ۰۷۱۱/۰۱/۱مورخ  ۰/۱۱/۰۱۱۹۱از بخشنامه شماره  - ۳۱

يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور : قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها 

، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف و تعقيب جرايم ، ارسال 

يز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و ن

منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظرمقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل 

 : پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد 

برخالف گذشته كه برگهاي شكايت بدواثبت و سپس به واحدهاي انتظامي ارسال مي شد در  ۰ -

حال حاضر به عذراينكه ورقه شكايت نزد شاكي مي ماند و درصدي از شاكيان ، از تعقيب و ارائه آنهابه 

ضابطان منصرف مي گردند ، آنها را بدون ثبت به مراجع انتظامي مي فرستند و چون در آنجا هم ثبت 

اقع الزم ميسر نمي نمي شوند ، امكان پيگيري ونظارت براين قبيل ارجاعات وارائه آماري ازآنها درمو

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري به  ۳۰در حالي كه تكليف ماده . باشد 

قضات ذي ربط و ضابطين در پذيرش همه وقت شكايات ، مستلزم تمهيد الزم بر ثبت و پيگيري موارد 

 . . . . مهم و ضروري و نظارت بر حسن اجراي آنها نيز مي باشد 

 

در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرراز جرم  - ۳۹ماده 

بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا ( صغير ، غيررشيد يا مجنون ) محجور 

ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور ومداخله 

قيم يا نصب قيم و همچنين درصورتي كه ولي يا قيم ، خود مرتكب جرم شده يامداخله در آن داشته 

باشد ، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند و يا خود امرجزايي را تعقيب نموده 

 ۳۳. ) به عمل مي آورد و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري داليل جرم و جلوگيري ازفرار متهم 

 ) 

فقط در دعاوي غيرمالي ترتيب مذكور در اين ماده الزم الرعايه مي (  ۳۱) درخصوص غيررشيد  -تبصره 

 . باشد 

 : زيرنويس 

قسمت اخير اين ماده جانشين پماده واحده قانون راجع به تعيين  ۰۷۳۱. ك . د . در زمان اعتبار آ  - ۳۳

 . مي باشد پ ۰۷۰۱قيم اتفاقي مصوب سال 

هر دعوايي كه نتيجه آن براي خواهان يا شاكي آثار مالي : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۱/۱ - ۳/۳۹۱۲نظريه 

مصاديق دعاوي غيرمالي به طور كلي زياد است ولي آنچه كه . نداشته باشد ، غيرمالي است 

از دعاوي مي باشد دعوي جزايي و مواردي  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۳۹موردنظر تبصره ذيل ماده 

غيرمالي است كه به تبع شكايات كيفري قابل طرح است ، ماننداسترداد نوشته هايي كه اشخاص از 

افراد غيررشيد دريافت مي نمايند مثل استرداد الشه هاي چك ، سفته ، قبض ، مفاصاحساب و امثال 

نعت از حق و رفع تجاوز و يا رفع تصرف عدواني و رفع مزاحمت و مما. ) ا . م . ق  ۳۲۱موضوع ماده ) آن 

بنابراين دعوي ضرر و زيان و مطالبه ) قانون مذكور  ۱۲۹و  ۱۲۱موضوع مواد ) از اموال غيررشيد 

 . اجراء نمي شود و ولي يا قيم دائمي بايد حسب مورد اقدام نمايند  ۳۹خسارات مقررات ماده 

جور با رعايت غبطه محجور وظيفه ولي قهري يا قيم قانوني مح: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۷ - ۳/۱۹۱۱نظريه 

تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا تبديل قصاص به مقدار كمتر يا بيشتر و گذشت از مجرم را دارد و 

چنين گذشتي نافذ است غبطه محجور حسب مورد مي تواند مختلف باشد يعني گاهي غبطه محجور 

شتر از ديه قانوني باشد كه در قصاص است و گاهي مي تواند تبديل قصاص به مقدار كمتر يا بي

 . تشخيص هريك از آنها وعمل به آن حسب مورد با ولي قهري يا قيم قانوني است 

از نظر مقررات كيفري ، چنانچه عمل والدين مشمول قسمت : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۱ - ۳/۳۹۱۳نظريه 

مصوب ) قانون ثبت احوال  ۰۱يا به لحاظ خودداري از وظيفه مقرر درماده . ا . م . ق  ۱۷۷دوم از ماده 

قانون پتخلفات و جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي  ۷مشمول ماده ) با اصالحات بعدي  ۰۷۳۳

بايد براي طفل ، قيم  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۳۹باشد ، نخست وفق ماده  ۰۷۳۱و شناسنامه پ مصوب 

 . د موقت تعيين و سپس نسبت به تعقيب متهم يا متهمان اقدام كر
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غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقاليي . : م . ق  ۰۹۱۱ماده  - ۳۱

 . نباشد 

 

شاكي حق دارد هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي وداليل خود را اظهار نمايد ونيز از  - ۳۷ماده 

پس از پرداخت هزينه ،  صورتجلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد

 (  ۳۳. ) رونوشت بگيرد 

 : زيرنويس 

 . مالحظه شود  ۳۷مندرج در زيرنويس ماده . ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۰۷ - ۳/۳۲۱۲نظريه  - ۳۳

 

مي تواند تامين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند ، درصورتي كه تقاضاي (  ۳۱) شاكي  - ۳۱ماده 

ل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را صادر مي نمايد ، اين قرارقطعي و شاكي مبتني بر داليل قاب

 (  ۳۲. ) غيرقابل اعتراض است 

 : زيرنويس 

قانون حفاظت درياها و رودخانه  ۰۳با توجه به اينكه ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۰۳ - ۳/۱۱۷۰نظريه  - ۳۱

زمان بنادر و كشتيراني اجازه داده كه در به سا ۰۷۳۱هاي مرزي از آلودگي موارد نفتي مصوب سال 

صورت لزوم معادل خسارات وارده و طبق مقررات آيين دادرسي كيفري از دادگاه درخواست تامين 

نيز به دادگاه اختيار داده در صورتي كه تقاضاي ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۳۱خواسته را بنمايد و ماده 

مين خواسته را صادر نمايدو از اين ماده چنين استنباط شاكي مبني بر داليل قابل قبول باشد قرار تا

مي شود كه چنانچه داليل شاكي براي دادگاه قابل قبول باشد نيازي به پرداخت خسارات احتمالي 

 . نيست ، لذا صدور قرار تامين خواسته در شرائط فوق مالزمه با پرداخت خسارات احتمالي ندارد 

هرگاه نسبت به مال منقول يا  - ۰۱۱ماده :  ۰۷۳۱/۱/۰مصوب از قانون اجراي احكام مدني  - ۳۲

غيرمنقول ياوجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم 

قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است ، توقيف رفع مي شود در غير اين 

د ومدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گرد

 . خود مي تواند به دادگاه شكايت كند 

شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت  - ۰۱۳ماده 

شخص مفاد شكايت به طرفين ابالغ مي شود و دادگاه به داليل . هزينه دادرسي رسيدگي مي شود 

ثالث و طرفين دعوي به هرنحو و در هر محل كه الزم بداند رسيدگي مي كند و در صورتي كه داليل 

در . شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي نمايد 

دستور رفع توقيف و  اين صورت اگرمال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي تواند با اخذ تامين مقتضي

به شكايت شخص ثالث بعد ازفروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب . تحويل مال را به معترض بدهد 

 . فوق رسيدگي خواهدشد 

تبصره ـ محكوم له مي تواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي 

مورد اعتراض رفع توقيف مي شود و رسيدگي به شكايت  در اين صورت آن مال توقيف واز مال. نمايد 

 . شخص ثالث نيز موقوف مي گردد 

 

درصورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن  - ۳۳ماده 

نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي كند واگر 

ضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مي تقا

 . قرار تامين به محض ابالغ به موقع اجرا گذاشته مي شود . نمايد 

 

در صورتي كه ثابت شود شاكي تعمدا اقدام به طرح شكايت خالف واقع نموده به پرداخت  - ۳۱ماده 

 . ظر دادگاه محكوم خواهد شد خسارات طرف شكايت طبق ن

 

چنانچه ضمن تحقيق ، قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط  - ۳۳ماده 
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نيست درصورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي نمايد وچنانچه 

آثار و امارات جرم مكشوف و  شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات الزم را موافق قوانين براي حفظ

 . جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزه قضايي اطالع مي دهد 

 

 معاينه محل و تحقيقات محلي  -مبحث ششم 

معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين  - ۳۱ماده 

هنگام معاينه محل اشخاصي كه . مورد وثوق قاضي ، انجام مي شود (  ۱۱) دادگستري ويا اهل خبره 

 . درامر جزايي شركت دارند مي توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع انجام معاينه نخواهدبود 

 : زيرنويس 

رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر  ۰۷۱۱/۰/۳مورخ  ۰/۱۱/۱۰به بخشنامه شماره  - ۱۱

 . مراجعه شود  ۱۷درج در پاورقي ماده كشور من

 

 . معاينه محل در روز به عمل مي آيد ، مگر در مواردي كه فوريت دارد  - ۳۲ماده 

 

هنگام تحقيق و معاينه محل تمامي آثار و عالئم مشهوده و مكشوفه كه به نحوي درقضيه  - ۱۱ماده 

 . موثر است ، در صورتمجلس قيد مي شود 

 

. ور در معاينه و تحقيق محلي عالوه بر شهود واقعه از مطلعين نيز دعوت مي شود براي حض - ۱۰ماده 

 . درموارد فوري قاضي مي تواند اشخاصي را كه حضور آنان ضروري است به محل احضارنمايد 

 

اشخاصي كه براي حضور در معاينه و تحقيق محلي دعوت شده اند و حضور آنان ضروري  - ۱۹ماده 

رايم مخل امنيت و خالف نظم عمومي بوده و بدون عذر موجه حاضرنشوند به دستور باشد چنانچه در ج

 . قاضي جلب خواهند شد 

 

هنگامي دعوت به عمل مي آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يافني (  ۱۰) از اهل خبره  - ۱۷ماده 

) ديگر صاحبان حرف ،  و يا معلومات مخصوص الزم باشد از قبيل پزشك ، داروساز ، مهندس ، ارزياب و

چنانچه در جرايم مخل امنيت و يا خالف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من (  ۱۹

 (  ۱۷. ) به الكفايه هم نباشد ، به حكم قاضي جلب خواهدشد 

 : زيرنويس 

ر رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراس ۰۷۱۱/۰/۳مورخ  ۰/۱۱/۱۰بخشنامه شماره  - ۱۰

گزارش ها و شكايتهاي رسيده به مركز  ۰۷۳۲/۰۱/۳مورخ  ۰/۳۲/۰۱۳۳۳پيرو بخشنامه شماره : كشور 

بخشنامه مذكور به  ۰حفاظت و اطالعات قوه قضاييه و بررسي آنها ، حاكي است كه عليرغم ابالغ بند 

ر امور واحدهاي قضايي سراسر كشور ، برخي از مراجع قضايي هنوز هم از وجود كاركنان اداري د

، دادرسي دعاوي ، سرپرستي اموال وايتام ، تصفيه امور ورشكستگي استفاده ) خبره ) كارشناسي 

مي كنند كه قطع نظر از منع قانوني در بسياري از موارد و بازداشتن آنان ازانجام وظايفي كه براي آن 

جعان و كاركنان وايجاد استخدام شده اند ، اقدامهاي مزبور ، سبب ارتباط غيراداري و نامتعارف مرا

زمينه هاي اعمال نفوذ و تاثير در پرونده ها و در معرض اتهام قرارگرفتن كارمندان اداري و بدبيني مردم 

 . به قضات و عوارض سوء ديگر خواهد شد 

اقتضاء دارد قضات محاكم به اين نكات توجه و روساي حوزه هاي قضايي و دفتر حفاظت اطالعات هر 

و تخلف از آن را اعالم كنند تا . اجراي بخشنامه ، نظارت و مراقبت كافي به عمل آورند واحد ، برحسن 

 . اقدام مقتضي معمول گردد 

انتخاب قضات به عنوان كارشناس براي تعيين ارش : ق . ح . ا  ۰۷۳۰/۰۰/۹۱ - ۳/۳۱۷۷نظريه  - ۱۹

 . صحيح نيست 

كي از ادله اثبات دعوي است مگر اينكه قاضي نظر كارشناس ي: ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۷/۰۱ - ۳/۲۷۹نظريه 

تشخيص دهد كه منطبق با واقع نيست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان ديگر استفاده خواهد 
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بنابراين در صورتيكه نظريه پزشكي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را . كرد 

 . آن عمل كند  منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق

، تشخيص  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۲۳الي  ۱۷با توجه به مواد : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۲/۰۷ - ۳/۱۱۱۱نظريه 

صحت يا عدم صحت نظريه پزشك قانوني يا اهل خبره به نظر قاضي رسيدگي كننده است ، تنها وجود 

ر توجه اتهام به متهم وجود گواهي پزشك كافي براي احرازبزهكاري متهم نيست و بايد دالئل كافي ب

 . داشته باشد 

كارشناس بايد طبق قراردادگاه كارشناسي و اظهارنظر كند : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۰۲ - ۳/۱۱۰۰از نظريه 

اگر نظركارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن . . . 

 . تبعيت نمي كند 

آن است كه  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۱۷مستفاد از ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۱ - ۳/۱۷۲۹از نظريه  - ۱۷

 . جلب خبره تنها درشرايط مقرر در آن ماده مجاز مي باشد 

صرف از ميان رفتن سند مورد ادعاي جعل مانع رسيدگي و : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۷/۰۱ - ۳/۰۲۹۷نظريه 

از تحقيقات كافي و تامين داليلي كه جمع آوري آنها  مرجع رسيدگي بايد پس. جمع آوري داليل نيست 

كارشناسي براي . ميسراست نسبت به اتهام جعل يا استفاده از سند مجعول اظهار عقيده نمايد 

تطبيق خط و امضا مورد ادعاء جعل با خط و امضامسلم الصدور است و در صورتي كه اصل خط و امضا 

 . موجود نباشد نمي تواند انجام شود 

مطالبه خسارت مستلزم مطالبه آن با تقديم دادخواست : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۹۳ - ۳/۱۱۳۳ظريه ن

. است كه خواهان بايد ضمن آن منشاء خسارت و مقدار خسارت را تقويم و مستدال تشريح و ثابت كند 

 . ند و قاضي هم در صورت لزوم مي تواند از نظر كارشناس رسمي دادگستري در مانحن فيه استفاده ك

 

قاضي مكلف است پرسشهاي الزم را از اهل خبره به صورت كتبي و يا شفاهي به عمل  - ۱۱ماده 

درصورتي كه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت در كشف . آورده و آن را در صورتمجلس قيد نمايد 

واست قاضي حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد ، خبره مكلف است به درخ

 . نسبت به آن اظهار نظر نمايد 

 

 . هنگام تحقيق توسط اهل خبره ، چنانچه قاضي الزم بداند مي تواند حضور يابد  - ۱۳ماده 

 

اگر رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد و شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به  - ۱۱ماده 

احقاق حق متوقف به شهادت شاهدي باشدكه  شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يا

دادگاه علم به شاهدبودن وي دارد و يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و نظم عمومي باشد ، 

 . احضار شاهد جايز است 

 

هرگاه در عقايد اهل خبره اختالفي حاصل شود يا عقيده آنان به نظر قاضي مشكوك باشد  - ۱۳ماده 

برگان ديگري دعوت نمايد و يا نظريه آنان را نزد متخصصين علم يا فن مربوط ارسال قاضي مي تواند از خ

 (  ۱۱. ) و عقيده آنان را استعالم نمايد 

 : زيرنويس 

از حيث اعتبار . . . در رسيدگي به جعل امضاء دستخط و : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰/۰۳ - ۳/۰۱۱نظريه  - ۱۱

ظرات اهل خبره با توجه به محتويات پرونده و قرائن و شرعي و قانوني تشخيص اينكه كداميك از ن

. ك . د . آ . ق  ۱۳امارات موجود و ساير داليل ، اقرب به صواب و مقرون به واقع است با توجه به ماده 

 . به عهده قاضي رسيدگي كننده مي باشد  ۰۷۳۱

 

جسمي وآسيب هاي رواني براي معاينه اجساد و جراحتها وآثار و عالئم ضرب و صدمه هاي  - ۱۱ماده 

و ساير معاينه ها و آزمايش هاي پزشكي ، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي نمايد و اگر 

پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمدديگري دعوت مي شود 

 . 
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پزشك متخصص دعوت به عمل هرگاه پزشك قانوني در امري تخصص نداشته باشد قاضي مي تواند از 

 . آورد 

 

پزشك . قاضي مي تواند درصورت لزوم به يك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند  - ۱۲ماده 

 . معالج مستثني نخواهد بود 

 

قاضي تا زمان حضور پزشك ، اقدامات الزم را براي حفظ جسد ، كشف هويت متوفي و  - ۲۱ماده 

 . مي آورد  چگونگي فوت و غيره به عمل

 

شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه حق حضور دارند مي توانند به نظريه اهل خبره اعتراض  - ۲۰ماده 

 . مراتب اعتراض در صورتمجلس قيد مي شود . نمايند 

 

پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعالم نمايد مگر درمواردي كه اظهار  - ۲۹ماده 

 . بيشتري باشد  نظر مستلزم مدت

 

درصورت اختالف نظر پزشكان ويا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه ، قاضي نظر  - ۲۷ماده 

پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتري دارند مي فرستد ، اشخاص يادشده نظر خودرا در صورت 

، بطور كتبي به قاضي لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يا با معاينه مستقيم 

 . اعالم مي كنند 

 

هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد قاضي عالئم و مشخصات جسد و اثر انگشت اورا بطور  - ۲۱ماده 

دقيق در صورتمجلس قيد مي نمايد و درصورت امكان دستور عكسبرداري از آن مي دهد ، سپس براي 

 . قدام مي نمايد تشخيص هويت متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند ا

 

هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون  - ۲۳ماده 

بوده است ، تحقيقات الزم را از كسان و نزديكان او و ساير مطلعين به عمل آورده و نظريه پزشك 

را به دادگاه ارسال مي دارد  متخصص را در اين مورد تحصيل ، مراتب را در صورتمجلس قيد كرده پرونده

دادگاه پس از بررسي پرونده هرگاه تحقيقات قاضي تحقيق و اهل خبره را كافي ديدو از صحت آن . 

مطمئن شد از نظر جزايي قرار موقوفي تعقيب صادر و در مورد ديه يا خسارات مالي درصورت مطالبه ، 

حقيقات حاصل نكرد ، به تحقيق و جلب حكم مقتضي صادر مي نمايد ، و چنانچه اطمينان به صحت ت

شخص مجنون با اذن ولي و يادر صورت ضرورت به . نظر اهل خبره تا حصول نتيجه ادامه مي دهد 

 .مراكز مخصوص نگهداري و درمان منتقل خواهد شد 

  ۱۳۱تا  ۵۲احضار و بازجويي متهم مواد  -بازرسي منازل و كشف ادوات جرم *  

 

 (  ۱۳) رسي منازل و اماكن تفتيش و باز -فصل سوم 

 و كشف آالت و ادوات جرم 

 : زيرنويس 

مصوب > قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران <  ۰۷به ماده  - ۱۳

 . مراجعه شود  ۰۷۳۱/۹/۷مصوب > قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا <  ۷۱و ماده  ۰۷۳۰/۰۰/۹۳

ورود به منازل افراد بايد با اجازه مقامات قضايي صورت گيرد ، : ق . ح . ا  ۰۷۱۷/۲/۹۷ - ۳/۱۷۳۱نظريه 

مراجع رسيدگي كننده به تعزيرات حكومتي كه طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام جزء قوه 

 . مجريه اند ، راساحق ورودبه منازل مسكوني اشخاص را ندارند 

 

و اشياء در مواردي به عمل مي آيد كه حسب داليل ، ظن تفتيش و بازرسي منازل ، اماكن  - ۲۱ماده 

 (  ۱۱. ) قوي به كشف متهم يا اسباب و آالت و داليل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد 
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 : زيرنويس 

 ۹۱رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده  ۰۷۳۲/۱/۰مورخ  ۰/۳۱/۰۹۱۳به بخشنامه شماره  - ۱۱

 . مراجعه شود 

مثالپ محل هاي ) براي ورود به محل هاي محصور : ق . ح . ا  ۰۷۳۰/۰۹/۰۱ - ۳/۰۹۲۱۳نظريه 

 . نمايندگي دادستان الزم است ) محصوري كه در ان بناي غير مجاز انجام مي شود 

بازرسي منازل مسكوني اشخاص در صورتي وجاهت قانوني : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۲/۰۷ - ۳/۱۱۱۱نظريه 

ا اسباب و آالت و دالئل جرم در محل وجود داشته باشد ، تشخيص دارد كه ظن قوي به كشف متهم ي

 . اين امر بعهده قاضي رسيدگي كننده است 

براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۹/۰۲ - ۳/۳۲۳نظريه 

 . > غيرمجازاجازه رئيس دادگستري الزم است 

بازرسي منازل به منظور دسترسي به متهم در جرايم : ق .  ح. ا  ۰۷۳۲/۹/۰۲ - ۳/۱۷۳از نظريه 

صورت گيرد بايد با اجازه  ۰۷۳۱. ك . د . آ . و بعد ق  ۲۱مشهود ، چنانچه بارعايت مقررات مواد 

مگر اينكه بيم فرار متهم وجود داشته و ضابطين ناگزير شوند . صاحبخانه يا متصرف خانه صورت گيرد 

 . هم وارد منزلي شوند كه در آن مخفي شده است براي جلوگيري از فرار مت

 

مزاحمت نمايد ، در صورتي مجازاست (  ۱۳) چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص  - ۲۳ماده 

 . كه از حقوق آنان مهمتر باشد 

 : زيرنويس 

ك . د . آ . ق  ۲۳اصطالح حقوق اشخاص مندرج در ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۹۰ - ۳/۹۷۱۱نظريه  - ۱۳

متهم ، شاكي ، افراد . ظاهرادر برابر حقوق عمومي است و شامل حقوق هر فردي مي شود  ۰۷۳۱. 

 . خانواده آنان و همسايگان نيز ازشمول آن خارج نيستند 

 

تفتيش و بازرسي درحضور متصرف قانوني و شهود تحقيق و در غياب وي درحضور ارشد  - ۲۱ماده 

و بازرسي اماكن نيز حتي المقدور با حضور صاحبان يا متصديان آنها  تفتيش. حاضرين به عمل مي آيد 

 . انجام مي شود 

هرگاه در محلي كه از آن تفتيش و بازرسي به عمل مي آيد كسي نباشد و تفتيش وبازرسي  -تبصره 

 . نيز فوريت داشته باشد ، قاضي مي تواند باقيد مراتب در صورتجلسه ، دستور بازكردن محل را بدهد 

 

اشخاصي كه در امر جزايي دخيل هستند مي توانند در موقع تفتيش و بازرسي حاضر  - ۲۲ماده 

 . باشند ولي ساير اشخاص نمي توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانوني 

 

تفتيش وبازرسي منازل در روز به عمل مي آيد و هنگام شب در صورتي انجام مي گيرد كه  - ۰۱۱ماده 

 (  ۱۱. ) جهت ضرورت را قاضي بايد در صورتمجلس قيد نمايد . كند  ضرورت اقتضا

 : زيرنويس 

 ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۱۱با توجه به صراحت ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۹/۷ - ۳/۰۱۷۷۱نظريه  - ۱۱

براي انجام تحقيقات و ورود به منزل و تفتيش جهت تعقيب متهمين بين روز و شب تفاوتي نيست ولي 

ن گونه موارد به لحاظ رعايت حال خانواده و حفظ حرمت مسكن اشخاص بهتر است در موقع روز در اي

 . انجام پذيرد مگر در صورت ضرورت كه تشخيص آن نيز با دادگاه بوده و در صورتمجلس بايد قيد گردد 

 

اي اجراي درصورت لزوم قاضي مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را ممنوع نمايد وبر - ۰۱۰ماده 

 . استفاده كند (  ۱۲) اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۱۹مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۱ - ۳/۱۷۲۹به نظريه  - ۱۲

 

ازكردن محلها درصورتي كه متصرفين قانوني اماكن يا متصديان آن ها دستور قاضي رادرب - ۰۱۹ماده 
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واشياي بسته اجراننمايند ، قاضي مي تواند دستور بازكردن را بدهد ولي مكلف است حتي المقدور از 

 . اقداماتي كه باعث ورود خسارت مي شود احتراز نمايد 

 

از اوراق و نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم ، فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم  - ۰۱۷ماده 

درصورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود و قاضي مكلف است درمورد سايرنوشته  است تحصيل و

ها و اشياي متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه 

 . ارتباط به جرم ندارد نشود 

 

براتي صوتي وتصويري در مواردي كه مالحظه ، تفتيش و بازرسي مراسالت پستي ، مخا - ۰۱۱ماده 

مربوط به متهم براي كشف جرم الزم باشد قاضي به مراجع ذي ربط اطالع مي دهد كه اشياء فوق را 

توقيف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب رادر صورتمجلس 

استنكاف متهم ازامضا در صورتمجلس .  قيد نموده و پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط مي نمايد

قيد مي شود و چنانچه اشياء مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به 

 . صاحبش مسترد مي شود 

كنترل تلفن افراد جز در مواردي كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي احقاق حقوق  -تبصره 

 (  ۲۱. ) ي تشخيص داده شود ، ممنوع است اشخاص به نظر قاضي ضرور

 : زيرنويس 

هريك از مستخدمين و مامورين دولتي ، مراسالت يا مخابرات يا  - ۳۱۹ماده . ا . م . از ق  - ۲۱

مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا 

مع نمايديا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از بازرسي يا ضبط يا استراق س

 . يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون لاير محكوم خواهدشد 

 ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۱۱با توجه به صراحت تبصره ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۱ - ۳/۱۷۲۹از نظريه 

راد منحصرابه دستور قاضي رسيدگي كننده بايد باشد و تشخيص اينكه موضوع از دستور كنترل تلفن اف

 . موارد مربوط به امنيت كشوراست يا خير ؟ نيز به عهده همان قاضي رسيدگي كننده است 

 

مقامات و مامورين وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و  ۰۱۳ -ماده 

ا و ماموران به خدمات عمومي و بانك ها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه هايي نهادها و شهرداري ه

اسباب و داليل جرم و اطالعات و (  ۲۰) كه شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذكر نام است مكلف 

آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آن ها براي تحقيق امر جزايي الزم است به 

مگر در مورد . ع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند درخواست مرج

اسنادسري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد ، متخلف از اين ماده محكوم 

 . به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد 

 : زيرنويس 

 . صحيح باشد « مكلفند » تباه تايپي رخ داده و واژه به نظر مي رسد اش - ۲۰

 

هرگاه متهم نوشته هاي خود را كه موثر در كشف جرم است به وكيل خود يا شخص  ۰۱۱ -ماده 

ديگري سپرده باشد قاضي مي تواند آن ها را حسب مورد در حضور وكيل يا آن شخص بررسي نمايدو 

(  ۲۹) به مجازات مقرر براي خالصي متهم از محاكمه در صورت استنكاف از ارائه آنها ، مستنكف 

 . محكوم خواهد شد 

 : زيرنويس 

قانون مجازات  ۳۳۱عنوان پخالصي متهم از محاكمه پ در قوانين مالحظه نشد ، لكن در ماده  - ۲۹

 : اسالمي به شرح زيرعبارت پخالصي مجرم از محاكمه پ بكار برده شده است 

جرمي مطلع شده و براي خالصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت هركس از وقوع  - ۳۳۱ماده 

كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي 

 . ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد 



  8731مصوب آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری

 

 

متهم * اده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول و اين م)  ۳۳۷) در موارد مذكور در ماده  -تبصره 

 . باشد مقدارمجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهدبود 

 . همين قانون مراجعه شود  ۰۰۱مندرج در پاورقي ماده . م . ق  ۰۱۷۷الي  ۰۱۷۰به مواد * 

 

د ساختگي ، سكه تقلبي و كليه اشيايي آالت و ادوات جرم از قبيل حربه ، اسلحه ، اسنا ۰۱۳ -ماده 

كه در حين بازرسي به دست آمده و مي تواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشدبايد ضبط 

 . شده و در صورتمجلس ، هر يك از اشياي مزبور تعريف و توصيف شود 

 

چه را كه قاضي تحصيل آالت و ادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور و حفظ نمود و آن ۰۱۱ -ماده 

 . مي كند بايد با ذكر مشخصات به صاحبش رسيد بدهد 

 

، ) مثل خوني كه ريخته ) هرگاه داليل جرم چيزي باشد كه نتوان از محل جدا و خارج نمود  - ۰۱۲ماده 

دراين صورت قاضي بايد نسبت به حفظ داليل يادشده اقدام نمايد واگر الزم باشد محل راقفل و مهر 

 . مخصوص بسپارد (  ۲۷) كرده حفاظت آن رابه نيروي انتظامي يا مستحفظ وموم 

 : زيرنويس 

را قاضي . ك . د . آ . ق  ۰۱۲مستحفظ موضوع ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۱ - ۳/۱۷۲۹از نظريه  - ۲۷

رسيدگي كننده تعيين مي نمايد مستحفظ در حد امين عهده دار حفظ آثار و عاليم جرم مي باشد هر 

 . ونه بزه ارتكابي عليه او و يابزه هايي كه او مرتكب شود مشمول مقررات عمومي جزايي خواهدبود گ

 

از مايعاتي كه قابل تجزيه است بايد به قدر لزوم تحصيل و در ظرفي ريخته مهر وموم شود  - ۰۰۱ماده 

 . نه برداشته شود به طوري كه ضايع يا تفريط نگردد ، از مايعات بايد حداقل سه ظرف به عنوان نمو

 

اموال مسروقه يا اشيايي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده ويا هرنوع مالي كه در  - ۰۰۰ماده 

جريان تحقيقات توقيف شده ، بايد به دستور قاضي ، به كسي كه مال از او سرقت رفته ويا اخذشده 

ق يا دادرسي الزم باشد كه دراين مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع تحقي. مسترد شود 

اشيايي كه برابر قانون بايد ضبط يامعدوم . صورت پس از رفع احتياج به دستورقاضي مسترد مي شود 

 (  ۲۱. ) شود از حكم اين ماده مستثني است 

 : زير نويس 

نه انجام توقيف اتومبيلي كه با آن رانندگي بدون پروا: ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۰۳ - ۳/۳۳۱۳نظريه  - ۲۱

 . شده است مجوز قانوني ندارد 

 

 

 بازجويي و اخذ تامين  -فصل چهارم 

 (  ۲۳) احضار و بازجويي متهم  -مبحث اول 

 : زيرنويس 

دستگيري و جلب متهم مقيم خارج از كشور بايد در : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۰/۹۷ - ۳/۰۱۲۱۷نظريه  - ۲۳

ساس قرارداد موجود بين دو كشور و يا تعهد به عمل چارچوب مقررات استرداد مجرمين باشد كه يا برا

متقابل صورت مي گيرد ودر مانحن فيه به جهت عدم وجود قرارداد استرداد بين ايران و ژاپن طرح 

 . تقاضاي استرداد نزد مقامات قضايي كشورياد شده نتيجه اي در بر نخواهد داشت 

لذا . طرف مراجع قضايي ذي صالح گردد لكن عدم دسترسي به متهم نمي تواند مانع رسيدگي از 

بديهي است اجراي . مرجع قضايي بايد به اتهام نامبرده رسيدگي و حكم مقتضي را صادر نمايد 

 . مجازات موكول به حضور و دستگيري متهم در ايران مي باشد 

رييس قوه قضاييه به دادسراي انتظامي قضات  ۰۷۳۲/۰۹/۳د مورخ ۳۲/۱۱۱۱۱/بخشنامه شماره 

به قرار اطالع ، احضار مستقيم قضات شاغل به مجتمع قضايي : مجتمع قضايي كاركنان دولت و

كاركنان دولت ، جهت پاسخ گويي به اتهامات وارد بر آنان و برخورد نامناسب به عمل آمده در پاره اي از 
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ه است اين موارد ، اسباب گله مندي واحساس عدم امنيت شغلي قضات و نارضايي آنان را موجب شد

قانون اصول تشكيالت ، مستلزم رعايت  ۱۹و حال آنكه ، تعقيب كيفري كارمندان قضايي به موجب ماده 

ترتيبات خاص و از جمله اطالع دادستان انتظامي از قضيه وتعليق كارمند مظنون از شغل خود ، تا صدور 

 . راي نهايي مراجع كيفري ، در دادگاه عالي انتظامي قضات ، مي باشد 

ابراين ، درمواردي كه به يكي از قضات شاغل نسبتي داده شود كه مقرون به داليل و قرائن كافي بن

باشد و پيگرد جزايي او را ايجاب نمايد ، پيش از هرنوع احضار ، بايد مراتب جهت بررسي و انجام 

 . اقدامات قانوني ، به دادسراي انتظامي ، اعالم گردد 

اتهام ، اعم از قاضي و غير آن ، اخالق و آداب قضاي اسالمي ،  و در مواجهه با اشخاص در مظان

 . مراعات شود 

رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريهاي استان  ۰۷۳۲/۰۹/۹۳مورخ  ۰/۳۲/۹۹۱۲۱بخشنامه شماره 

برخي از آقايان مديران دفاتر و منشيان محاكم ، : ، شهرستان و دادگاه عمومي بخش سراسركشور 

كارو نداشتن فرصت كافي در اوقات اداري ، به منظور اجراي تصميمات قضايي دادگاه يا به عذر تراكم 

اقدامهاي دفتري مانند اجراي قرارهاي تامين دليل و توقيف اموال و صدور قرار داخواست ، تنظيم 

اهاي برگهاي احضاريه و اخطاريه نوشتن نامه هاي اداري و امور ديگر پرونده ها را با خود به خانه يا ج

 . ديگر مي برند 

با آنكه مبادرت به چنان اقدامي ، اغلب با حسن نيت و انگيزه دلسوزي و تسريع در انجام وظايف محوله 

مي باشد ، متاسفانه در برخي موارد هم به سوءاستفاده هايي چون تباني با صاحبان پرونده ، 

آنها ، كاهش و افزايش مستندات و  افشاي اسرار ، از بين رفتن برگها و بكاربردن اوراق ديگر بجاي

 . گاهي نيز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل ، منجرشده است 

رويه مزبور ، عالوه بر آن كه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان يا مطالبه پرونده از سوي 

نباشد ، شكايت و دادگاه يا مقامات ذي صالح جهت مالحظه و اقدام قضايي يا اداري ، در اختيار 

 . بدبيني ارباب رجوع را فراهم كرده است 

جز در مواقع ) مطابق قوانين و مقررات ، كاركنان اداري موظفند از ابتداي وقت اداري تا پايان آن 

بدون وقفه در محل كار خود حاضر باشند و امور محول را طوري ) ماموريت رسمي خارج از دادگاه 

وقت عادي يا اضافي مقرر براي اضافه كاري كار روزانه را با جديت به پايان سامان بخشند كه در پايان 

برند و نيازي به خارج كردن پرونده از محيط كار ، تحت هيچ عنواني پيدا نشود و نيز نبايد انجام حوايج 

ه ضروري مراجعان و درخواستهاي قانوني آنان را مانند اجراي قرارهاي توقيف اموال و تامين دليل ، ب

 . خارج از وقت اداري و ايام تعطيل موكول و از صاحبان آنها ، وجه يا مالي مطالبه يا دريافت كنند 

و به هيچ عذري نبايد پرونده اي از محل كار خود به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه به اقتضاي 

ي عضو اقدام كننده ، ضرورت ، چنان اقدامي را ايجاب نمايد ، اجازه خروج پرونده با درخواست كتب

موافقت دادگاه مربوط و تصويب رييس يا معاون حوزه قضايي ، نسبت به همان مورد و پرونده خاص 

صادر شود و در آن كمترين مدت مناسب براي اقدام تعيين و پس از برگ شماري دقيق پرونده منظور ، 

 . آن واحد فرستاده شود  نسخه اي از تقاضا ومجوز مزبور ، به دفتر حفاظت اطالعات مستقر در

قضات محاكم كارهاي دفتر دادگاه خود را در انتهاي وقت اداري بازبيني و بر كارهاي انجام شده نظارت 

 . الزم معمول دارند 

دفاتر حفاظت اطالعات مستقر در دادگستري ها ، مراقبت بر حسن اجراي اين بخشنامه را به عهده 

 . خواهند داشت 

رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي و دواير اجراي  ۰۷۱۱/۹/۰مورخ  ۰/۱۱/۰۷۱۲بخشنامه شماره 

 : بنابر اعالم سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور در مواردي مشاهده شده است : احكام 

احضار زنداني ، براي شركت در جلسه دادگاه يا اعزام به خارج از زندان براي انتقال به حوزه قضايي 

، يا معرفي به مراكز درماني و بهداشتي و نظاير آنها ، با امضاي مديران دفاتر ، يا منشي ديگر 

دادگاهها ، صورت گرفته است ، كه اقدامي خالف مقررات و موجب تاخير يا سوء استفاده احتمالي 

 . برخي افراد خواهد شد 

حكم و دستور كتبي مقام صالح همانطور كه متهمان و محكومان ، با يكي از قرارهاي تامين كيفري يا 

قضايي ، جهت بازداشت يا تحمل كيفر ، به زندان معرفي مي شوند ، احضار ، اعزام و آزادي به موقع 
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زنداني هم بايد با دستور صريح ، قيدنام و سمت و امضاي قاضي و مهر شعبه مربوط ، صورت گيرد ، تا 

، محل ترديد و اشكال واقع نشود و موجب صدور دستور كتبي مقامات قضايي ، براي اداره زندان 

 . مسووليت نگردد 

رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري هاي  ۰۷۱۱/۰۱/۹۱مورخ  ۰/۱۱/۹۱۰۱۷بخشنامه شماره 

آيين نامه اجرايي سازمان زندانهاو اقدامات تاميني  ۹۹۹نظر به اينكه برابر ماده : استان سراسر كشور 

رقه ، نقل و انتقال زندانيان به مراجع قضايي ، موسسات صنعتي و اعزام ، بد ۱۱/۱/۹۱ -مصوب 

كشاورزي و خدماتي ، مراكزدرماني ، تربيتي آموزشي ، مرخصي هاي تحت الحفظ و يا ساير مراجع 

ذي ربط طبق ضوابطي كه از سوي سازمان اعالم مي شود به عهده نيروهاي مسلح يگان انتظامي 

وهاي مورد نياز و استقرار كامل يگان مزبور اين امر از طريق نيروي سازمان مي باشد و تا تامين نير

انتظامي صورت مي گيرد و برابر گزارش رياست محترم سازمان زندانهاو اقدامات تاميني و تربيتي يگان 

مزبور تاكنون تشكيل نگرديده و نيروي انساني آن تامين نشده است ، لذا اعزام و بدرقه زندانيان به 

 . كماكان با نيروي انتظامي مي باشد  مراجع فوق

الزم است روساي حوزه هاي قضايي مراتب را به كليه مراجع قضايي حوزه مربوطه ابالغ نموده و بر 

 . حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت نمايند 

 

احضارنامه در دو نسخه فرستاده مي . احضار متهم به وسيله احضارنامه به عمل مي آيد  - ۰۰۹ماده 

 (  ۲۱. ) ود ، يك نسخه را متهم گرفته ونسخه ديگر را امضاء كرده به مامور احضار ردمي كند ش

 : زيرنويس 

رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي  ۰۷۱۱/۰/۳مورخ  ۰/۱۱/۷۱از بخشنامه شماره  - ۲۱

مي شود كه نتيجه آن  ابالغ اوراق ، با تحميل هزينه ، ازطريق پست انجام: . . . استانها و شهرستانها 

 . . . . ابالغ ناقص ، تجديدجلسات دادرسي يا اقدامهاي ديگر ، خواهد بود 

 . ابالغ اوراق قضايي و اجراي احكام ، بايد براساس قوانين و مقررات مربوط صورت گيرد  ۹ -

 

دم در احضارنامه اسم وشهرت احضارشده وتاريخ و علت احضار و محل حضور ونتيجه ع - ۰۰۷ماده 

 . حضور بايد قيد شود 

 . در جرايمي كه مصلحت اقتضاء نمايد ، علت احضار و نتيجه عدم حضور ذكرنخواهد شد  -تبصره 

 

هرگاه احضارشده سواد نداشته باشد ، مضمون احضارنامه درحضور دو نفر شاهد ابالغ مي  - ۰۰۱ماده 

 . ه آيين دادرسي مدني خواهد بود ترتيبات ابالغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط ب. شود 

 

هرگاه درامر جزايي ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به  - ۰۰۳ماده 

باتعيين وقت رسيدگي ، متهم يك نوبت وسيله (  ۲۳) طريق ديگري هم ابالغ احضاريه ممكن نگردد 

درصورت عدم حضور ، قاضي رسيدگي و با لحاظ يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار يا محلي احضار و 

تاريخ نشر آگهي تا روزدادرسي كمتر (  ۲۱. ) اين قانون اظهار عقيده مي نمايد (  ۹۰۱) و (  ۹۰۳) مواد 

 (  ۲۲. ) از يك ماه نبايد باشد 

 : زيرنويس 

شناخته  رسيدگي به جرم چك بالمحل ، درصورت: ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰۰/۳ - ۳/۰۱۳۹۰از نظريه  - ۲۳

در نشاني بانكي ، احضار متهم به نشاني تعيين شده توسط شاكي منع قانوني ندارد +نشدن متهم 

 . 

 ۳۲رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده  ۰۷۱۱/۲/۰مورخ  ۰/۱۱/۰۱۱۱۱به بخشنامه شماره  - ۲۱

 . مراجعه شود 

 ۹۰۱و  ۹۰۳سيدگي و با لحاظ مواد قاضي ر) منظور از عبارت : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۱ - ۳/۱۳۱۱نظريه 

قاضي و يا دادرس دادگاه  ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۰۰۳مذكور در ماده ) اين قانون اظهار عقيده مي نمايد 

است و قابل تسري به قاضي تحقيق نمي باشد ، زيرا قاضي تحقيق قانوناحق رسيدگي و صدور حكم 

 . ندارد 
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 . مراجعه شود  ۷۱۰مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۳ - ۳/۷۱۱۷به نظريه  - ۲۲

و هم طبق ماده  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۰۳هم طبق ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۰۱ - ۳/۲۱۱۱نظريه 

اين قانون ، درصورتي كه ابالغ احضاريه به متهم ممكن نگردد و امكان جلبش هم نباشد وقت  ۰۱۱

زنامه هاي كثيراالنتشار طبق مقررات اين دو ماده به رسيدگي تعيين و متهم از طريق يكي ازرو

رسيدگي دعوت مي شود ابالغ به صورت فوق قانوني تلقي مي گردد ولي اگر منظور دادگاه از ابالغ 

 ۰۱۱و  ۰۰۳قانوني ابالغ به بستگان و خادمين در نبودن متهم باشد ، اين ابالغ مشمول مقررات مواد 

نيز نمي باشد كه متهم شناخته نشده و احضار و جلبش غيرممكن  قانون مذكور نبوده و از مواردي

باشد زيرا مفهوم ابالغ احضاريه به بستگان و خادمين وجود متهم در محل است و بايد به كمك نيروهاي 

 . در اين صورت نياز به انتشار آگهي نيست . انتظامي احضار و جلب شود 

 

ضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعالم نمايد متهم موظف است در موعد مقرر حا - ۰۰۱ماده 

 . 

 : جهات زير عذر موجه محسوب مي شود 

 . نرسيدن احضارنامه يا دير رسيدن به گونه اي كه مانع از حضور در وقت مقرر شود  - ۰

 . مرضي كه مانع از حركت است  - ۹

 (  ۰۱۱)  .فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم  - ۷

 . ابتال به حوادث مهم از قبيل حريق و امثال آن  - ۱

عدم امكان تردد به واسطه حوادث قهري مانند طغيان رودخانه و امراض مسري ، از قبيل وباو  - ۳

 . طاعون 

 . در توقيف بودن  - ۱

 : زيرنويس 

 : به شرح ذيل مراجعه شود . م . ق  ۰۱۷۷الي  ۰۱۷۰به مواد  - ۰۱۱

 . قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي :  ۰۱۷۰ماده 

 : قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است :  ۰۱۷۹ماده 

 . پدر و مادر و اوالد و اوالد اوالد : طبقه اول 

 . اجداد و برادر و خواهر واوالد آنها : طبقه دوم 

 . اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها : طبقه سوم 

ر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثال در طبقه در ه

اول قرابت پدر و مادربا اوالد در درجه اول و نسبت با اوالد اوالد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه 

و خواهر و جد و جده در دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از طبقه دوم و اوالد برادر 

درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه اول از 

 . طبقه سوم و درجه اوالد آنها در درجه دوم از آن طبقه است 

 هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و:  ۰۱۷۷ماده 

به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي 

 . سببي درجه اول آن مرد و برادر و خواهرشوهريك زن ازاقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهند بود 

 

ند ، به اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باش - ۰۰۳ماده 

 . دستور قاضي جلب مي شوند 

 

قاضي مي تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا احضاريه فرستاده باشد ، دستورجلب متهم را  - ۰۰۱ماده 

 (  ۰۱۰: ) صادر نمايد 

 . در جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو مي باشد  -الف 

كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به  متهميني كه محل اقامت يا شغل و -ب 

 (  ۰۱۹. ) متهم به نتيجه نرسيده باشد 

 : زيرنويس 
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ك . د . آ . ق  ۰۰۱موارد جلب بدون احضار متهم در ماده : ق . ح . ا  - ۰۷۳۲/۷/۳ ۳/۱۱۱۲نظريه  - ۰۱۰

قانون مذكور از  ۰۰۹طبق ماده در ساير موارد احضار متهم . به طورانحصاري احصاء شده است  ۰۷۳۱. 

يادشده  ۰۰۱جلب بدون احضار جز در موارد مذكور در ماده . طريق ارسال احضارنامه صورت مي گيرد 

 . توجيه قانوني ندارد 

مربوط به مرحله قبل  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۰۱مقررات ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۷۱ - ۳/۱۱۹۹نظريه 

. ك . د . آ . ق  ۹۳۱عليه براي اجراي حكم الزم االجرا موضوع ماده  از صدور حكم است جلب محكوم

 . بالفاصله بعد از ابالغ دادنامه فاقد اشكال قانوني است  ۰۷۳۱

اصدار دستور جلب متهم ، بدون اينكه مسبوق به : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۰۰ - ۳/۱۳۲۱از نظريه  - ۰۱۹

در صورتي  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۰۱ل بند الف از ماده ابالغ احضاريه باشد ، در مورد غير جرائم مشمو

قانون مذكور محرز باشد لذا جلب متهم بدون  ۰۰۱با قانون مطابقت دارد كه يكي ازشرايط بند ب ماده 

 . ارسال احضاريه خالف قانون است 

براي  چنانچه احضار متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۹۷ - ۳/۱۷۷۱نظريه 

تحقيق باشد و باوجود ابالغ احضاريه متهم حاضر نشود و عذر موجهي نيز نداشته باشد به دستور 

مرجع رسيدگي جلب مي شود و اگركفيل يا وثيقه داشته باشد طبق قانون به كفيل يا وثيقه گذار 

م محاكمه چنانچه احضار متهم درمرحله دادرسي و براي انجا. اخطار مي شود تا او را حاضر نمايد 

باشد و متهم با وجود ابالغ احضاريه حضور به هم نرساند در صورت معد بودن پرونده دادگاه اقدام به 

جرم : الف . البته در دو مورد دادگاه مجاز نيست راي غيابي صادر نمايد . صدور راي غيابي خواهد كرد 

اخذ توضيح از متهم : ب . اشد ارتكابي جنبه حق اللهي داشته و داليل كافي بر مجرميت او موجود ب

اصدار . در اين دو فرض دادگاه متهم را براي انجام دادرسي جلب مي نمايد . ضرورت داشته باشد 

دستور جلب متهم بدون اينكه مسبوق به صدور و ابالغ احضاريه باشد در مورد غير ازجرايم مشمول بند 

ن مطابقت دارد كه يكي از شرايط مذكور در بند ب در صورتي با قانو ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۰۱الف ماده 

لذا جلب متهم بدون ارسال احضاريه و به استناد اينكه وي بالفاصله پس . مذكور محرز باشد  ۰۰۱ماده 

 . از ابالغ احضاريه اقدام به فرار يا تباني و محو آثار جرم مي كند خالف قانون است 

 

برگ جلب كه مضمونش ، مضمون . عمل مي آيد  جلب متهم به موجب برگ جلب به - ۰۰۲ماده 

 (  ۰۱۷. ) احضاريه است بايد به متهم ابالغ شود 

 : زيرنويس 

منظور از جلب سيار آنست كه متهم در هر مكاني كه : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۰۹/۹۱ - ۳/۱۱۲۷نظريه  - ۰۱۷

ضر دادگاه حاضر شود يافت شود ، جلب گردد و پس از جلب توسط مامورين انتظامي تا وقتي كه در مح

 . تحت نظر بوده و محافظت خواهد شد 

 

مامور جلب پس از ابالغ برگ جلب متهم را دعوت مي نمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود  - ۰۹۱ماده 

چنانچه متهم امتناع نمايد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهدنمود و درصورت نياز 

كساني كه در امتناع متهم به او كمك نمايند تحت تعقيب . ران استمداد نمايد مي تواند از ساير مامو

 . قانوني قرار خواهند گرفت 

 

 . جلب متهم به استثناي موارد فوري ، بايد در روز به عمل آيد  - ۰۹۰ماده 

 

هر درصورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرارمي گيرد تا  - ۰۹۹ماده 

 . جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايي نمايند 

درصورت ضرورت قاضي مي تواند برگ جلب را دراختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او ،  -تبصره 

 . ضابطين متهم را جلب وتحويل مرجع قضايي نمايند 

 

 . افظت خواهدبود متهم از هنگام ابالغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و مح - ۰۹۷ماده 

مامورين مكلفند متهم جلب شده را بالفاصله تحويل مقام قضايي دهند و در صورتي مي توانند  -تبصره 
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وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار و امحاي آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداري 

 (  ۰۱۱ . )ساعت بدون اجازه مقام قضايي ندارند (  ۹۱) وي را بيش از 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۹۱مندرج در پاورقي ماده  ۰۷۱۰/۰۹/۹۳ - ۳/۰۰۱۱۰به نظريه  - ۰۱۱

 

كند ، مگر اينكه داليل كافي براي (  ۰۱۱) يا جلب (  ۰۱۳) قاضي نبايد كسي را احضار  - ۰۹۱ماده 

 (  ۰۱۳. ) احضار يا جلب موجود باشد 

 : زيرنويس 

قاضي بدون . ك . د . آ . ق  ۰۹۱حسب مقررات ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۳ - ۳/۲۷۱۷نظريه  - ۰۱۳

وجود داليل كافي نه كسي را مي تواند احضار كند و نه اتهامي را به وي تفهيم نمايد ، بايد به ضابطين 

دادگستري دستور دهد كه با تحقيق وبررسي و كشف داليلي پرونده را تكميل نمايند و پس از تكميل 

 . اقدام مقتضي به عمل آيد نسبت به آن 

صرف شكايت شاكي كافي براي احضار يا جلب متهم نيست : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۰۱ - ۳/۷۲۰۱نظريه 

ولي اگر به نظرقاضي شكايت شاكي بي شائبه و مقرون به صحت باشد احضار متهم بالاشكال است 

 . و در هر صورت تشخيص آن باقاضي است 

هر گونه اقدامي  ۰۷۳۱. ك . د . آ . با استناد به عمومات ق : ق . ح .  ا ۰۷۱۱/۱/۹۱ - ۳/۳۱۷۰نظريه 

كه به نظر قاضي رسيدگي كننده به جرم در شناسايي و دستگيري مرتكب جرم موثر تشخيص داده 

شود به نظر مجاز مي باشد و انتشارعكس مرتكب جرم از طريق رسانه هاي جمعي فاقد منع قانوني 

 . است 

چون مجوزي براي جلب شاكي نيست لذا دادگاه : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۹/۹۱ - ۳/۰۰۹۷۰نظريه  - ۰۱۱

 + بايستي 

 . براساس گواهي هاي پزشكي قبلي و ساير داليل نفيايا اثباتااتخاذ تصميم نمايد 

 : رييس قوه قضاييه  ۰۷۳۲/۲/۱مورخ  ۰/۳۲/۰۱۱۳۹بخشنامه شماره  - ۰۱۳

 سالمي ايران رييس محترم سازمان صداو سيماي جمهوري ا

در مورد مسائل و مشكالت ناشي از  ۰۷۳۲/۱/۰۱م مورخ ۹۰۷۱/۹۱۱۳/۳۰۱۱/بازگشت به شماره 

احضارخبرنگاران و كاركنان صدا وسيما ، در ارتباط با شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي ، راجع به 

مهم رسانه پخش اخبار ، به دادگستري استانها ، ذيل همين شماره اعالم شد تا با توجه به رسالت 

قانون آيين  ۰۹۱و  ۰۹۱صداو سيما و حساسيت وظايف خبرنگاران ، قضات در احضار آنان مفاد مواد 

 . دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري را موردتوجه قرار دهند 

 رييس قوه قضاييه  -سيد محمود هاشمي شاهرودي 

تا در ارتباط با مواردي كه گزارشگران و  فرستاده مي شود. . . رونوشت به دادگستري استان 

خبرنگاران راجع به اخبارپخش شده ، مورد شكايت قرار مي گيرند ، قضات قبل از احضار و جلب افراد ، 

در مقام تحقيق و كسب دليل و احرازواقع بدواپ توضيحات سازمان را خواسته و با توجه به مواد مرقوم 

اتهام ، به نحوي كه اقدام قضايي موجب سلب حرمت و موجد و در صورت وجود ادله كافي بر توجه 

 . وقفه در امر اطالع رساني نشود ، اقدام نمايند 

: رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور  ۰۷۳۲/۰۱/۰۳مورخ  ۰/۳۲/۰۳۷۷۱بخشنامه شماره 

، اعالم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  ۰۷۳۱/۳/۹۱مورخ  ۰/۳۱/۱۱۲۳پيروبخشنامه شماره 

كرده است ، دادگاهها بدون رعايت بخشنامه مذكور ، پرونده هاي اتهامي صاحبان حرف پزشكي ، در 

جرايم ناشي از مشاغل آنان رابه نيروي انتظامي ارجاع و بدون كسب نظريه مشورتي نظام پزشكي ، 

 . مبادرت به احضار پزشكان به عنوان متهم وبرخورد نامناسب با آنان كرده اند 

ز آنجاكه مسائل پزشكي از امور فني و مستلزم ارزيابي كارشناسانه و تخصصي مي باشد و احضار ا

مستقيم پزشكان مورد شكايت ، از محل كار ، مطب ، بيمارستان و بالين مريض به پاسگاهها يا 

واحدهاي انتظامي و قضايي ، هم موجب تاخير و تعلل در درمانهاي فوري و حساس يا وقفه دراعمال 

جراحي و اقدامهاي پزشكي خواهد بود كه عوارض وآثار آن ، متوجه بيماران كشور مي گردد و هم عدم 

مراعات شان و حرمت و امنيت شغلي ، صاحبان حرفه هاي پزشكي وبه ويژه پزشكان ، موجب 
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و ، دلسردي آنان و ايجاد محدوديت در اعمال پزشكي و درماني ، مورد انتظار جامعه مي گردد ، ازاين ر

 ۰۹۱اقتضاء دارد مراجع قضايي ، در رسيدگي به جرايم ناشي از حرفه هاي پزشكي ، با توجه به ماده 

 ۳۲ماده  ۹ناظر به بند  ۰۷۳۱قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب 

احراز رعايت موازين و در مقام تكميل تحقيقات و بررسيها و  ۰۷۳۱قانون مجازات اسالمي مصوب آذرماه 

قانون تشكيل *  ۹۳فني ، علمي و نظامات مقرر ، دراعمال طبي و جراحي مشروع ، مفاد ماده 

ماده مرقوم را * *  ۹و تبصره  ۰۷۳۱دي ماه ۹۱سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 . مورد توجه قراردهند 

هيات :  ۰۷۳۱/۰۱/۹۱سالمي ايران مصوب قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري ا ۹۳ماده * 

هاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستان ها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و 

تخصصي خود را نسبت به هر يك ازپرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان 

 . . . . ند مشاغل پزشكي در اختيار دادگاه هاي شهرستان مربوطه قرار ده

 ۹۱دادگاه هاي جمهوري اسالمي ايران در هر يك از شهرستان ها مجازند حداقل  - ۹تبصره * * 

ساعت قبل از احضارو جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه به خاطر رسيدگي به اتهام 

م پزشكي بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطالع هيات بدوي انتظامي نظا

 . شهرستان مربوطه برسانند 

صرف اظهار يك متهم ، عليه ديگري دليل و حتي مجوز احضار : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۱ - ۳/۷۱۱۱نظريه 

يا جلب اونيست مگر اينكه اظهارات او مورد ثقه باشد در آن صورت هم بايد تمام مشخصات شخص دوم 

 . معين شده باشد 

 

ستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزدقاضي هرگاه شخصي كه د - ۰۹۳ماده 

حاضر شود در صورت اهميت و فوري بودن امر جزايي قاضي نزد او رفته و بازجويي الزم رابه عمل مي 

 . آورد و يا منتظر رفع مانع مي شود 

 

باحضور در محل درمواردي كه مصلحت اقتضا نمايد ، قاضي مي تواند تحقيقات را شخصا - ۰۹۱ماده 

 . افرادي كه تحقيق از آنها الزم است انجام دهد 

 

قاضي مكلف است بالفاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع ودرصورت عدم  - ۰۹۳ماده 

درغيراينصورت بازداشت غيرقانوني تلقي و . ساعت مبادرت به تحقيق نمايد (  ۹۱) امكان حداكثر ظرف 

 (  ۰۱۲. ) محكوم خواهد شد (  ۰۱۱) ر قانوني مرتكب به مجازات مقر

 : زيرنويس 

هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذي صالح برخالف قانون توقيف يا  -. ا . م . ق  ۳۳۳ماده  - ۰۱۱

دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت 

 . ل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد قضايي و محروميت از مشاغ

 . + مراجعه شود  ۹۱مندرج در پاورقي ماده  ۰۷۱۰/۰۹/۹۳ - ۳/۰۰۱۱۰به نظريه  - ۰۱۲

و  ۰۹۳،  ۹۱مثل مواد  ۰۷۳۱. ك . د . آ . براساس مقررات ق : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۱ - ۳/۷۱۳۱نظريه 

ابطين بايستي متهم را حتي در روزهاي ساعتي كه متهم تحت نظر بوده ، ض ۹۱با انقضاي  ۰۹۷

 ۰۹۳تعطيل و ساعات غيراداري به قاضي مثالپ قاضي كشيك معرفي نمايند و قاضي هم حسب ماده 

ساعت پس ازحضور متهم مبادرت به تحقيق و تكليف او را روشن  ۹۱از قانون ياد شده بايستي ظرف 

بنابراين به تجويز اين ماده فقط قاضي مي . كند در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي مي شود 

 ۹۱ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نمايد ، نتيجه اينكه با اتمام مهلت  ۹۱تواند براي 

ساعت كه متهم تحت نظر بوده معرفي متهم به زندان بدون اخذ تامين فاقد وجاهت قانوني است و 

ضايي ولو اينكه در روز تعطيل باشد مراجعه تا براي ضابطين مكلفند كه به نحوي از انحاء به مقام ق

 . متهم تعيين تكليف شود 

 

وكيل متهم مي تواند بدون مداخله . متهم مي تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد  - ۰۹۱ماده 
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در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يااجراي قوانين 

 (  ۰۰۱. ) اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي شود . زم بداند به قاضي اعالم نمايد ال

دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب (  ۰۰۰) در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه  -تبصره 

ه فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگا

 (  ۰۰۹. ) خواهد بود 

 : زيرنويس 

مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در  ۰۷۳۱/۳/۰۰طبق مصوبه : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰/۳ - ۳/۳نظريه  - ۰۰۱

النهايه در . خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي كليه دادگاهها ملزم به پذيرش وكيل خواهند بود 

وكيل حق مداخله در امر تحقيق  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۹۱مرحله تحقيقات مقدماتي با توجه به ماده 

را نداشته و فقظ پس از خاتمه تحقيقات چنانچه وكيل مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا 

 . اجراي قوانين داشته باشد به قاضي اعالم تا درصورتجلسه قيد شود 

. د . آ . ق  ۰۹۱محرمانه در تبصره ماده  منظور از موارد: ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۷۱ - ۳/۳۷۳۲نظريه  - ۰۰۰

 . همان قانون است  ۰۱۱مواردمذكور در بندهاي سه گانه ماده . ك 

بايد بين امور مدني و كيفري و مراحل مختلف : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۱ - ۳/۳۱۱۱نظريه  - ۰۰۹

ري پس از پايان به اين طريق كه در امور مدني و همچنين در امور كيف. رسيدگي كيفري فرق گذاشت 

تحقيقات مقدماتي و تعيين وقت وكيل اصحاب دعوا مي تواند به پرونده مراجعه و آن را مطالعه و خود را 

آماده براي دفاع نمايد و مدير دفتر بايد پرونده را دراختيار او بگذارد و نيازي به كسب اجازه از دادگاه 

وتبصره آن كسب اجازه از دادگاه  ۰۷۳۱. ك . د . آ .  ق ۰۹۱ندارد اما در مرحله تحقيقات با توجه به ماده 

 . الزم است 

 

اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فاميل ، سن ، (  ۰۰۷) قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم  - ۰۹۲ماده 

شهر ، بخش ، دهستان ، روستا ، خيابان ، كوچه ) شغل ، عيال ، اوالد و تابعيت و همچنين آدرس 

قيقاسوال نموده به نحوي كه ابالغ احضاريه و ساير اوراق به آساني مقدور او را د) وشماره منزل 

باشدو متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد وسپس موضوع اتهام وداليل آنرا به صورت صريح 

 . به متهم تفهيم مي كند آنگاه شروع به تحقيق مي نمايد 

چنانچه . غفال يا اكراه واجبار متهم ممنوع است سواالت تلقيني يا ا. سواالت بايد مفيد وروشن باشد 

 . متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او درصورتمجلس قيد مي شود 

قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي كند محلي را كه براي اقامت خود اعالم مي  - ۰تبصره 

ر دهد بايد محل اقامت جديدرا به كند ، محل اقامت قانوني اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغيي

گونه اي كه ابالغ ممكن باشد اعالم كند ، در غيراين صورت احضاريه ها به محل اقامت سابق فرستاده 

تغيير محل اقامت به منظور تاخير و طفره و تعلل به گونه اي كه ابالغ اوراق متعسر باشد . خواهد شد 

تشخيص اين موضوع با مقامي . ق ابالغ خواهد شد پذيرفته نيست و كليه اوراق به همان محل ساب

رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يامدعي . است كه رسيدگي مي نمايد 

 . خصوصي الزم است 

تخلف مامورين ابالغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خالف واقع آنان در امورمربوط به  - ۹تبصره 

 (  ۰۰۱. ) مقرر قانوني خواهد بود وظايفشان مشمول مجازات 

 : زيرنويس 

هرگاه متهم از :  ۳هفته دادگستري صفحه  ۱۱ق مندرج در شماره . ح . ا  ۰۷۱۲/۱/۹۹نظريه  - ۰۰۷

امتناع نمايد و تحقيقات و اقدامات مراجع ) علي رغم آن كه كر و گنگ نيست و با تجنن ) معرفي خود 

يجه نرسد ، اين امر مانع تعقيب و اجراي حكم نخواهد بود و تحقيق و تعقيب در كشف هويت وي به نت

در چنين موردي بايد مشخصات دقيق جسمي متهم را در قرار بازپرس يا ادعانامه دادستان و در حكم 

دادگاه قيد نمود و در سجل كيفري نيز مشخصات جسمي و اثارانگشت محكوم عليه درج و ثبت خواهد 

 . شد 

مامور ابالغ را  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۹۲ماده  ۹تبصره : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۰ - ۳/۲۳۹نظريه  - ۰۰۱

چنانچه گزارش خالف واقع . كه گزارش خالف واقع مي دهد مستوجب مجازات قانوني دانسته است 
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محكوم مي . ا . م . ق  ۳۱۱موجب زيان شخص ثالث يا تضررخزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده 

موجب ضرر نگردد عمل او تخلف اداري بوده و قابل تعقيب در هيات رسيدگي به تخلفات  شود و اگر

 . اداري مي باشد 

 

از متهمين جز درمورد مواجهه ، به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي آيد ونبايد با  - ۰۷۱ماده 

 . ضروري مي باشد رعايت موازين شرعي در مورد متهمين زن . همديگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند 

 

پاسخ سواالت همان طوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته  ۰۷۰ -ماده 

 (  ۰۰۳. ) شود 

 . متهمين با سواد مي توانند شخصا پاسخ سواالت را بنويسند 

 : زيرنويس 

قضايي رييس قوه قضاييه به محاكم  ۰۷۱۰/۷/۱مورخ  ۰/۱۰/۷۱۱۱بخشنامه شماره  - ۰۰۳

از نكات مهمي كه بايد همواره مورد توجه قضات تحقيق و دادرسان محاكم باشد لزوم : سراسركشور 

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مي باشد كه )  ۰۷۰) رعايت ماده 

 : مقرر مي دارد 

. ل يا تحريف نوشته شود پاسخ سواالت همان طوري كه بيان مي شود بايد بدون تغيير وتبدي< 

 > . متهمين باسواد مي توانندشخصاپاسخ سواالت را بنويسند 

بنابراين ، اعمال سليقه در تغيير مطالب و انعكاس اظهارات به نحوي كه بيان نشده باشد و نيز محروم 

كردن متهم ازنوشتن پاسخ سواالت ، تخلف از موازين قانوني محسوب و موجب مسووليت خواهد شد 

.  

در مواردي هم كه توضيحات و اظهارات توسط منشي دادگاه ، نوشته مي شود ، بايد با نظارت دقيق و 

مستقيم قاضي محكمه انجام و به امضاي متهم برسد تا چنانچه اعتراضي به نحوه انعكاس تقريرها و 

 . نويسد مطالب اظهاري دارد ، ضمن امضاي صورتجلسه ، موارد اعتراض را به خط و امضاي خودش ب

دادگاههاي تجديدنظر و مراجع نظارتي نيز به اين نوع اعتراضها ، توجه ويژه به عمل آورند تا عالوه بر 

رعايت مقررات ، زمينه هاي احتمالي تضييع حقوق قانوني افراد ، در مراجع قضايي ، به كلي از بين 

كشور ، بيش از پيش فراهم برود و موجبات اعتمادعمومي به عملكرد كاركنان محاكم قضايي سراسر 

دادسراي انتظامي قضات و سايرمراجع نظارتي مربوط به حسن اجراي بخشنامه نظارت خواهند . گردد 

 . كرد 

 

  ۱۷۵تا  ۱۳۵جرح و تعديل شهود مواد  -احضار شهود  -قرار تامين *   

 

 (  ۰۰۱) قرار تامين  -مبحث دوم 

 : زيرنويس 

پس از تفهيم اتهام به متهم و در صورت وجود : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۳/۰۰ - ۳/۰۱۰۱نظريه  -الف  - ۰۰۱

داليل كافي مرجع قضايي مكلف است در باره متهم با توجه به نوع و اهميت جرم قرار تامين كيفري 

اضافه مي نمايد در مواردي كه به . صادر نمايد و بالقيد آزاد نمودن متهم خالف مقررات قانوني است 

رار بازداشت موقت الزامي است مرجع قضايي مكلف است در صورت وجود داليل و حكم قانون صدور ق

 . قرائن كافي قرار بازداشت موقت صادر نمايد 

چنانچه اتهام متهم به داليلي كه براي دادگاه موجه است : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۰۹/۰۷ - ۳/۱۱۱۷نظريه 

مجدد قرار وثيقه به بازداشت منع قانوني مستلزم صدورقرار بازداشت باشد ، تشديد تامين يعني تبديل 

ندارد دادگاه مي تواند در مقام رسيدگي به اتهامات ، متهم را مجددابا صدور قرار بازداشت زنداني 

 . نمايد 

با تشديد وثيقه سابق الصدور و تبديل آن به قرار بازداشت : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۹/۱ - ۳/۰۱۱۱۳نظريه 

عمل آمده است ، چنانچه قرار بازداشت موقت برخالف مقررات قانوني صدور موقت ازقراروثيقه رفع اثر ب

 . يافته باشد ، اين اقدام موجب بقاء قرار قبلي و ادامه مسووليت وثيقه گذار نخواهد بود 
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رييس قوه قضاييه به قضات واحدهاي قضايي  ۰۷۳۲/۲/۲مورخ  ۰/۳۲/۰۱۰۳۱به بخشنامه شماره  -ب 

 . مراجعه شود  ۰۲رقي ماده سراسركشور مندرج در پاو

: رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور  ۰۷۱۱/۹/۱مورخ  ۰/۱۱/۹۱۳بخشنامه شماره 

بعضامشاهده مي شود كه < : سازمان زندانها واقدامات تاميني و تربيتي كشور ، اعالم كرده است 

ه را پس از صدور قرار به همراه سال همراه متهمان دستگير شد ۹قضات محترم محاكم ، كودكان باالي 

زنداني ، به زندان معرفي ، و زندان ناچاربه پذيرش و نگهداري از آنها مي باشد كه با توجه به شرايط 

سني اين گونه كودكان و ساختار روحي و رواني آنان و آثارسوء نگهداري اين نوباوگان در محيط زندان ، 

 . گردد آسيبهاي جبران ناپذيري به آنان وارد مي 

تاقبل ازمعرفي اين گونه متهمين به < نظربه اهميت موضوع وپيشگيري ازمشكالت مزبورخواسته اند

سال به مراكز مجهزي كه بدين منظور ، از سوي سازمان  ۹زندانها نسبت به معرفي فرزندان باالي 

 . است ، اقدام گردد >بهزيستي ، فراهم گرديده 

آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات  ۳۳ماده  ۹مراتب با توجه به تبصره 

 . تاميني و تربيتي كشور ، جهت اطالع قضات محترم اعالم مي گردد 

رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي ،  ۰۷۱۱/۰۱/۱مورخ  ۰/۱۱/۰۱۱۹۱از بخشنامه شماره 

 : سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها 

هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي  يافته

چگونگي كشف وتعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده 

مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظر مقامات 

نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان قضايي و 

 : مي دهد 

 . . . 

بعضي قضات ، تحت تاثير عواملي و از جمله اطمينان به قول متهمان و احساس رافت نسبت به  ۳ -

رخورد قانوني نكرده آنان ، بامرتكبان جرايم مالي ، جاني ، سالبان امنيت و آسايش عمومي ، قاطعانه ب

اند و با وجود داليل كافي و سوابق سوء ، برخي از اين متهمان را با اخذ كفيل يا وثيقه كمي ، آزاد 

كرده اند و اين نحوه اقدام موجب فرار ، تجري ، تكرار جرايم ، احساس ناامني و نگراني به ويژه در زنان 

ومبارزه باجرايم مهم وخطير شده است ،  ، كودكان ونوجوانان ونيزكاهش انگيزه ضابطان دركشف

 . تاكيد گرديده است ۰۷۳۲/۳/۷مورخ  ۹/۲۳۹۳/۳۲اقتضادارد همانگونه كه در بخشنامه شماره 

مراجع قضايي با مرتكبان انواع سرقتها ، مزاحمان و متجاوزان به نواميس ، گيرندگان به عنف نقود و 

فراد بدسابقه و شرور ، قاطع تر برخورد و بر اساس اموال مردم ، مهاجمان مسلح ، اراذل و اوباش و ا

قوانين موجود تامين كافي اخذ ودر صدور واجراي احكام عليه آنان به نحوي اقدام نمايند كه عالوه بر 

تنبه مجرمان مزبور و عبرت كساني كه در وسوسه ارتكاب جرايم قرار دارند ، حمايت قانوني از 

 . مل ضابط در ايجاد امنيت اجتماعي فراهم گردد تالشهاي كاشفان بزه و دلگرمي عوا

رييس قوه قضاييه به دادگاه هاي عمومي ، انقالب  ۰۷۱۱/۰۱/۰مورخ  ۰/۱۰/۰۱۱۲۱بخشنامه شماره 

 : ونظامي كشور 

به طوري كه سازمان زندانهاو اقدامات تاميني و تربيتي كشور ، اعالم كرده است ، زندانياني به دستور 

به ماموران . . . منظور انجام تحقيقات ، انتقال يا با صدور قرار عدم صالحيت و مراجع قضايي ، به 

انتظامي و وزارت اطالعات ، تحويل داده شده اند كه مجددابه زندان برنگردانده اند و تعدادي از آنان 

ب پيش از تسويه حساب با زندان ، با نظر همان مرجع قضايي آزاد ، بعضي نيز از دست ماموران مراق

 . فرار كرده اند و اداره زندان از سرنوشت زندانيان مذكور ، اطالعي ندارد 

مراتب به كليه واحدهاي قضايي ابالغ مي گردد تا چگونگي را بررسي و چنانچه مورد يا مواردي منطبق 

 . با اين بخشنامه داشته باشند ، بالفاصله زندان را از سرنوشت زندانيان مربوط ، مطلع نمايند 

بعد از صدور قرار تامين منجر به بازداشت متهم نمي توان متهم : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰۱ - ۳/۹۳۰يه نظر

 . را در اختيارسازمان و يا مقامات ديگر قرار داد 

 

به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي ، در موارد لزوم و جلوگيري ازفرار يا  - ۰۷۹ماده 
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به وي يكي ازقرارهاي (  ۰۰۳) ، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام  پنهان شدن يا تباني با ديگري

 : زير را صادر نمايد (  ۰۰۱) تامين كيفري 

 . التزام به حضور با قول شرف  - ۰

التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و درصورت استنكاف تبديل به  - ۹

 . وجه الكفاله 

 (  ۰۰۲. ) با وجه الكفاله اخذ كفيل  - ۷

 (  ۰۹۱. ) اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول  - ۱

 (  ۰۹۰. ) بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون  - ۳

ه چنانچ) قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار  -تبصره 

تفهيم نمايد ، درصورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا ( وثيقه گذار غير از متهم باشد 

عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه الكفاله و ضبط وثيقه طبق مقررات 

 . اين قانون اقدام خواهد شد 

 : زيرنويس 

دادگاه  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۷۹به صراحت ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۱/۹۳ - ۳/۳۹۱۳از نظريه  - ۰۰۳

 . مكلف است پس از تفهيم اتهام مبادرت به صدور قرار تامين كيفري نمايد نه بعد از صدور حكم 

در مواردي كه هيچ دليلي عليه متهم اقامه نگرديده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۳/۹۱ - ۳/۱۱۱۱از نظريه  - ۰۰۱

 . ي براي صدور قرار تامين نيست و در اين مورد اخذ تامين مجوز قانوني ندارد ، صرف شكايت موجب

 . نيز مراجعه شود  ۹۳۱مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۷۱ - ۳/۳۳۱۰به نظريه 

هيچگونه تعارض و يا تناقضي در جهت آثار و تكاليف  ۰ -: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۰۳ - ۳/۱۷۱۳نظريه 

مشهود نمي باشد ضمن آنكه تكليف مقرر  ۰۷۳۱ك . د . آ . از ق  ۰۷۹و  ۰۹۲به بين مواد قانوني مترت

همان قانون مي باشد كه قاضي  ۰۹۲از قانون مذكور مكمل تكاليف مقرر در ماده  ۰۷۹در ماده 

رسيدگي كننده متعاقب انجام تحقيقات مقدماتي و بازپرسي از متهم پس از تفهيم اتهام و وجود ادله و 

راز مجرميت متهم مكلف است به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و اح

منصوص در ۳تا  ۰جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري ، يكي از قرارهاي مندرج در بندهاي 

كه دليلي بر ثبوت قانون مذكور را از متهم اخذ نمايد و مستنبط از مفاد مواد مرقوم تا زماني ۰۷۹ماده 

اتهام عليه متهم در پرونده امر اقامه نشده باشد ، جوازي براي تفهيم اتهام به وي نمي باشد و 

بديهي است هنگامي كه اتهام انتسابي به متهم بالدليل باشد نيازي به اخذ يكي از تامينات مذكور در 

قانون مذكور در  ۰۷۱ايت ماده مذكور نمي باشد و فرض اخذ و صدورقرارهاي تامين با رع ۰۷۹ماده 

صورت وجود داليل اتهام عليه متهم مي باشد و ماال هيچگونه تعارضي در مواد مرقوم مشاهده نمي 

 . شود 

اخذ تامين از متهم نه تنها الزم است بلكه قاضي مكلف است : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۹ - ۳/۱۱۹۱نظريه 

كيفري نمايد و چنانچه تشخيص دهد اتهامي متوجه پس از تفهيم اتهام مبادرت به صدرو قرار تامين 

 . شخص متهم نمي باشد در آن صورت اصوال نيازي به اخذ تامين در حال و آينده نيست 

اعطاي نيابت قضايي به منظور احراز مالئت كفيل و : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۹/۹۳ - ۳/۰۰۱۰نظريه  - ۰۰۲

كفيل با توجه به عمومات و اصول حاكم و ماده صدور قرار قبولي كفالت به مرجع قضايي محل سكونت 

 . بالاشكال بوده و فاقد منع قانوني است  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۳۲

 ۰۱۳رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده  ۰۷۳۲/۹/۰مورخ  ۰/۳۲/۰۱۹۳به بخشنامه شماره  - ۰۹۱

 . مراجعه شود 

مان مال طلق و آزاد نيست كه توقيف مجدد آن اوال وجه الض: ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۳/۹۳ - ۳/۷۷۳۰نظريه 

قانون آيين )  ۰۹۲) ثانيا وجه الضماني كه از متهم اخذ مي گردد در اجراي ماده . موردي داشته باشد 

دادرسي كيفري كه از تدابيري است كه قانونگذار براي دسترسي بعدي به متهم اتخاذ كرده است و تا 

) چرا كه وجه الضمان با استفاده از مواد . ديگري مقيدنمي شود  اجراي حكم در مورد متهم به هيچ امر

همان قانون پشتوانه پرداخت خسارات مدعي خصوصي نيز هست و تامين آن به )  ۰۷۱و  ۰۷۹

 . درخواست طلبكاران وجهه قانوني ندارد 

انون اصالح ق ۰۷نوع قرار تامين در مورد چكهاي موضوع ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۱ - ۳/۳۳۹۱نظريه 
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قانون مذكور منحصراوجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه  ۰۱مستندابه ماده  ۰۷۳۹صدور چك مصوب سال 

 . است واخذ تامين ديگري از متهم به استثناء موارد مصرحه در قانون فاقد وجاهت قانوني است 

رار تامين كيفري قرار بازداشت موقت سنگين ترين ق: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۷/۱ - ۳/۰۱۳۱نظريه  - ۰۹۰

است كه به موجب آن قاضي مي تواند در مرحله انجام تحقيقات و در حالي كه هنوز بزهكاري متهم 

مقنن با توجه به اين مطلب موارد صدور قرار بازداشت موقت را . ثابت نشده ، آزادي وي را سلب نمايد 

كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد < : تصريح نموده  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۳مشخص نموده و در ماده 

به > . مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و داليل آن و حق اعتراض متهم درمتن قرارداد ذكر شود 

قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به < : همان قانون مقرر گرديده  ۷۷عالوه در ماده 

قابل تجديدنظر خواهي در دادگاه تجديد  تاييد رئيس حوزه قضايي محل يا معاون وي مي رسد و

وضع اين مقررات براي صدور و تاييد قرار بازداشت موقت > . نظراستان ظرف مدت ده روز مي باشد 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ، احياي حقوق عامه  ۰۳۱بدان سبب است كه براساس اصل 

نين در زمره وظايف قوه قضاييه قرار دارد وگسترش عدل و آزاديهاي مشروع ونظارت بر حسن اجراي قوا

و تحقق اين اهداف مستلزم آن است كه روساي حوزه هاي قضايي به لحاظ داشتن باالترين مسووليت 

قضايي در هرمحل ، اهتمام به مسائل قضايي را در راس اقدامات خود قراردهند از آنجا كه به موجب 

ب ، رييس حوزه قضايي با تصويب رييس قوه قضاييه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقال ۰۰ماده 

مي تواند به تعداد الزم معاون داشته باشد ، عدم حضور رييس حوزه قضايي يا معاون وي نبايد توجيهي 

براي تاييد قرار بازداشت موقت از جانب مقاماتي شود كه قانوناچنين اختياري ندارند يا براي قانوني 

راه حل منطقي قضيه در اين موارد آن . قانون آيين دادرسي كيفري باشيم شدن اين رويه درصدد تغيير 

است كه درصورت عدم حضور رييس حوزه قضايي يكي از معاونان وي در محل حضور داشته و اين 

نظارت را اعمال نمايد تاضمن آنكه امكان بازداشت اشخاصي كه قانونابراي آنان چنين قرارهايي صادر 

راقبت شود تاصدور اين قرارها محدود به موارد و جهات قانوني باشد ، زيرا در شده فراهم گردد ، م

صورتي كه در صدور قرار بازداشت موقت دقت ونظارت كافي معمول نگردد و من غير حق آزادي 

اشخاص سلب شود ، هيچ راهي براي جبران آن متصور نيست ومسووليت قوه قضاييه ايجاب مي 

بنابراين موانع اجراي قانون بايدبااتخاذ روش هاي . اردي جلوگيري گردد نمايد كه از وقوع چنين مو

ديگري ، من جمله افزايش تعداد معاونان رييس حوزه قضايي كه ابالغ آنان از سوي رييس قوه قضاييه 

لذا تغيير مقررات قانون آيين دادرسي كيفري در حال حاضر . صادر شده باشد ، از ميان برداشته شود 

 . نظر نمي رسد  ضروري به

 

با توجه به اهميت و داليل جرم دادگاه مي تواند عالوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم  - ۰۷۷ماده 

مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه الزم (  ۰۹۹. ) خروج متهم را از كشور صادر نمايد 

 . د بداند مي تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نماي

 ۰۹۷. ) اين قرار پس از ابالغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد 

 ) 

درصورت فسخ قرار توسط مرجع صادركننده ، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر ويا صدور قرار  -تبصره 

رابالفاصله به مراجع ذي  منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب

 . ربط اطالع دهد 

 : زيرنويس 

د . آ . ق  ۰۷۷صدور قرار عدم خروج از كشور درماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۹۹ - ۳/۱۰۷۲از نظريه  - ۰۹۹

 . درمرحله تحقيقات مقدماتي مستلزم اين نيست كه قبال از متهم تاميني اخذ شده باشد  ۰۷۳۱. ك . 

. ق  ۰۷۷فرض صدور قرار عدم خروج ازكشور در ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰۹/۰ - ۳/۰۰۷۳۳نظريه  - ۰۹۷

در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي آنهم تا قبل از مرحله اجراي حكم است پس  ۰۷۳۱. ك . د . آ 

از قطعيت حكم كه نوبت به اجراي حكم برسد صدور آن وسيله دادگاه موضوعامنتفي است و با توجه 

قانون مرقوم قاضي اجراي احكام حق صادر كردن قرار ممنوع الخروج شدن را ندارد ،  ۰۷۷به ماده 

بديهي است كه اين امر مانع از آن نيست كه در جهت اجراءحكم قطعي به مامورين مرزي دستور دهد 

كه اگر محكوم عليه را در هنگام ورود يا خروج از كشور مشاهده نمودند براي اجراء حكم قطعي كيفري 
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 . اجراي احكام معرفي نمايند  به

 

تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و داليل و اسباب اتهام و احتمال فرارمتهم و از  - ۰۷۱ماده 

 . بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد 

 

ص قاضي صادركننده قرار براي كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه اعتبار او به تشخي - ۰۷۳ماده 

در صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او درمواردي كه . پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد 

 . حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله خواهدبود 

 

كمتر از خسارتهايي باشدكه  مبلغ وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه االلتزام نبايد درهرحال - ۰۷۱ماده 

 (  ۰۹۱. ) مدعي خصوصي درخواست مي كند 

 : زيرنويس 

ميزان و مبلغ قرار وجه الضمان يا كفالت در هرحال بايد با : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۷ - ۳/۳۱۱۹نظريه  - ۰۹۱

خسارت احتمالي كه به شاكي خصوصي وارد شده متناسب باشد و اين تشخيص با مقام صادركننده 

 . ر تامين است قرا

 

قاضي درخصوص قبول وثيقه يا كفيل ، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل ياوثيقه گذار  - ۰۷۳ماده 

 . خود نيز امضاء مي نمايد و درصورت درخواست ، رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي دهد 

 

درصورت عجز از معرفي كفيل يا  متهمي كه درمورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده ، ۰۷۱ -ماده 

 . توديع وثيقه بازداشت خواهد شد 

 

هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود راثابت نمايد ويا  - ۰۷۲ماده 

 . پرونده مختومه شده باشد ، وثيقه مسترد و يا كفيل از مسووليت مبرا مي شود 

مي (  ۰۹۱) با معرفي و تحويل متهم (  ۰۹۳) ار در هرمرحله از دادرسي كفيل يا وثيقه گذ - ۰تبصره 

 . توانند درخواست رفع مسووليت و يا آزادي وثيقه خود را بنمايند 

هرگاه متهم يا محكوم عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم  - ۹تبصره 

 (  ۰۹۳. ) قرار تامين ملغي االثر مي شود جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات 

 : زيرنويس 

 ۰مذكور در تبصره > هر مرحله از دادرسي < عبارت : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۰۹ - ۳/۱۷۱۳نظريه  - ۰۹۳

چنانچه كفيل يا وثيقه گذار در مرحله از . روشن و خالي از ابهام است  ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۰۷۲ماده 

يا تجديد نظر متهم را معرفي كنند مي توانند ) درمورد آراي غيابي ) اخواهي رسيدگي اعم از بدوي يا و

تقاضاي اعمال تبصره مذكور را بنمايند مرجع اعمال اين تبصره همان دادگاهي است كه پرونده در آن 

 . مطرح است 

. . . ) ل متهم با معرفي و تحوي) . . . منظور از عبارت . : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۷/۹۳ - ۳/۹۷۳۳نظريه  - ۰۹۱

اين است كه كفيل يا وثيقه گذار بايستي متهم را همراه خود ، . ك . د . آ . ق  ۰۷۲در تبصره يك ماده 

بنابراين معرفي بدون تحويل او به . ضمن معرفي وي كه او همان متهم است ، به دادگاه تحويل دهد 

 . دادگاه ، كفايت نمي كند 

منظور نهائي از صدور قرار اخذ كفيل يا وثيقه تضمين : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰/۹۰ - ۳/۷۱۹نظريه  - ۰۹۳

امكان اجراي حكم جزائي است و پس از شروع به اجراي حكم قطعي ، ديگر مسووليتي متوجه كفيل 

 . نيست و وثيقه نيز بايد آزاد يامسترد شود 

هرگاه  ۰۷۳۱. ك . د  .آ . ق  ۰۷۲ماده  ۹با توجه به تبصره : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۷/۱ - ۳/۹۹۱۹نظريه 

متهم يا محكوم عليه درمواعد مقرر حاضر شده به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن 

قرار تعليق اجراي مجازات ، قرار تامين ملغي االثر مي شود و موجبي براي ادامه بازداشت وي وجود 

 . نخواهد داشت 
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د يا كفيل معرفي كند و حكم حبس درباره او در صورتي كه محكوم عليه قادر نباشد كه وثيقه بسپار

 . اجرا شده باشد چون براي تاديه ديه قانوني مهلت دارد ، زنداني نمودن او وجاهت قانوني ندارد 

قرارهاي تامين در دو مورد ملغي االثر مي شود يكي در : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۰۹ - ۳/۱۷۱۳نظريه 

. ق  ۰۱۱يا حكم برائت و مختومه شدن پرونده كه در ماده  صورت صدور قرارمنع پيگرد يا موقوفي تعقيب

آن قانون  ۰۷۲ماده  ۹آمده است و ديگر باشروع به اجراي حكم مي باشد كه در تبصره  ۰۷۳۱ك . د . آ 

ذكر گرديده است در ساير موارد قرار باقي مي ماندمگر اينكه قاضي آنرا تبديل نمايد و چنانچه متهم به 

است محكوم شده باشد قبل از شروع به اجراءحكم نمي توان تامين را ملغي االثر ديه كه جزاي مالي 

دانست و چنانچه مهلت پرداخت تمام نشده باشد بهتر است كه تبديل به تاميني شودكه منتهي به 

 . بازداشت محكوم عليه نگردد 

يد از زندان آزاد شود ، پس از پايان مدت حبس ، محكوم عليه با: ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۳/۷ - ۳/۱۱۹۱نظريه 

قانون آيين دادرسي  ۰۷۲ماده  ۹زيرا باشروع به اجراي حكم تامين ماخوذه به صراحت تبصره 

دادگاههاي عمومي و انقالب ملغي مي شود و مجوزي نيز براي اخذ تامين مجدد وجود ندارد و مطالبه 

ديه و قطعيت آن است و لكن ديه از محكوم عليه و اجابت اين تقاضا موكول به حلول موعد پرداخت 

چنانچه موعد پرداخت ديه برسد و محكوم له با توجه به قطعيت آن را مطالبه نمايد و محكوم عليه از 

به درخواست  ۰۷۳۳قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب  ۹اداي آن امتناع نمايد طبق ماده 

 . د شد محكوم له تا زمان تاديه آن و با صدور حكم اعسار حبس خواه

 

بدون (  ۰۹۱) هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او الزم بوده  ۰۱۱ -ماده 

از متهم اخذ و وثيقه ضبط (  ۰۹۲) عذرموجه حاضر نشود وجه االلتزام به دستور رئيس حوزه قضايي 

و متهم در موقعي كه  اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده(  ۰۷۱. ) خواهدشد 

اخطار مي شود ظرف بيست روز متهم را (  ۰۷۰) حضور او الزم بوده حاضر نشده به كفيل يا وثيقه گذار 

اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضايي وجه (  ۰۷۹) درصورت عدم تسليم و ابالغ واقعي . تسليم نمايد 

 (  ۰۷۷. ) الكفاله اخذ ووثيقه ضبط خواهد شد 

 : زيرنويس 

چنانچه در زمان صدور دستور اخذ وجه الكفاله از كفيل ، : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۷ - ۳/۷۰۹۳نظريه  - ۰۹۱

جرم ارتكابي مشمول مرور زمان بوده ، احضار متهم مستند قانوني نداشته و درنتيجه وصول وجه 

ه هنوز جرم ارتكابي ليكن هرگاه درزمان صدور دستور احضار متهم و اخذ وجه الكفال. الكفاله مورد ندارد 

مشمول مرور زمان نبوده كفيل اشتغال ذمه پيدامي كند و قرار موقوفي تعقيب بعدي تاثير در مسووليت 

 . كفيل نسبت به انجام تعهد خود ندارد 

دستور رييس حوزه قضايي به ضبط وثيقه كافي است و : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۷ - ۳/۱۷۱۱نظريه  - ۰۹۲

در ضمن معني و مفهوم ضبط وثيقه اين نيست كه سند . و صدور اجراييه ندارد نياز به دخالت دادگاه 

مالكيت وثيقه گذار ابطال شود ، يعني ملك مورد وثيقه از مالكيت وثيقه گذار خارج و در ملكيت دولت 

مستقر شود ، بلكه منظوراز ضبط وثيقه اين است كه رييس حوزه قضايي وثيقه را به فروش رسانيده و 

حاصل از فروش وثيقه ، معادل وثيقه را از آن برداشت و به صندوق دولت واريز و در صورت وجود  از وجه

 . الباقي مابقي را به وثيقه گذار مسترد نمايد 

در امور  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۱۱درست است كه در ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۹۳ - ۳/۰۱۱۲۱نظريه 

يح شده لكن چون تشخيص تخلف متهم يا كفيل يا وثيقه گذار و كيفري فقط به رييس حوزه قضايي تصر

نهايتادستور ضبط وجه التزام ووجه الكفاله و وثيقه قائم به شخص رييس حوزه قضايي نيست تا 

مباشرت او شرط باشد لذا در صورت اعطاي اختيارو رييس حوزه قضايي اعمال ياد شده توسط معاون 

 . هم فاقد منع قانوني است 

به بعد آيين نامه اجرايي  ۹۱۱در خصوص مرخصي زندانيان و تامين ماخوذه از آنان به مواد  - ۰۷۱

روزنامه رسمي ) مصوب رييس قوه قضاييه > اقدامات تاميني و تربيتي كشور +سازمان زندانها و

 : به شرح زير مراجعه شود  ۹۰۱و  ۹۰۹و باالخص مواد )  ۰۷۱۱/۱/۷۰مورخ  ۰۱۱۷۱

مرخصي صرفا ناظر به زندانيان مربوط به جرايم تعزيري ، زندانيان موضوع اعمال اعطاي  - ۹۰۹ماده 

و )  ۰۷۳۳مصوب ) قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي  ۹قانون مجازات اسالمي و ماده  ۱۲۱ماده 



  8731مصوب آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری

 

 

 . نيز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي و حبسهاي بدل از تبعيد مي باشد 

داني پس از پايان مدت مرخصي ، به تشخيص مقام اعطاكننده مرخصي ، چنانچه زن. . .  - ۹۰۱ماده < 

بدون عذر موجه به زندان مراجعه ننمايد ، عالوه بر ضبط تامين ماخوذه مطابق مقرران قانون آيين 

دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري ، اقدام قانوني الزم نيز معمول و ايام مرخصي و 

 > . محكوميت وي محسوب نمي گردد غيبت جزء دوران 

تعهد وثيقه گذار مبني بر معرفي متهم به مرجع قضايي : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۰/۷۱ - ۳/۱۱نظريه  - ۰۷۰

قائم به شخص است و لذا به ورثه منتقل نمي شود و به همين دليل ورثه را نمي توان به معرفي 

قه يا انحالل قرارداد وثيقه نمي شود و با از طرفي مرگ وثيقه گذارموجب فك وثي. متهم مكلف نمود 

فوت وثيقه گذار مال مورد وثيقه كماكان در وثيقه باقي خواهدماند و در شرايط مذكور چنانچه حضور 

متهم الزم باشد و نامبرده از حضور در دادگاه امتناع نمايد ، اولي اين است كه قبل از ضبط وثيقه مرجع 

روز از تاريخ ابالغ اخطاريه متهم راحاضر نكند وثيقه  ۹۱چه ظرف مدت قضايي به ورثه اخطار نمايد چنان

. ك . د . آ . ق  ۰۱۱ضبط خواهد شد ، ولي در صورت طفل بودن وارث رعايت تشريفات مقرر در ماده 

روزه جهت معرفي متهم تا رسيدن طفل شيرخوار به سن قانوني و  ۹۱به خصوص ابالغ اخطاريه  ۰۷۳۱

 . وي عمال غيرممكن بوده و فك يا ضبط وثيقه نيز به تبع آن امكان پذير نمي باشد حدوث شرايطالزم در 

منظور از ابالغ واقعي در امور حقوقي و كيفري ابالغ به : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۳/۱ - ۳/۱۱۱۱نظريه  - ۰۷۹

چنانچه مخاطب از رويت . شخص مخاطب و يا وكيل وي مي باشد به نحوي كه از مفاد آن مطلع گردد 

 . اخطاريه استنكاف ورزد ابالغ اخطاريه واقعي محسوب مي گردد 

 . جلب كفيل فاقد مجوز قانوني است : ق . ح . ا  ۰۷۳۰/۰۹/۹۷ - ۳/۰۹۲۳۱نظريه  - ۰۷۷

به موجب قانون منع بازداشت بدهكاران ، مقررات ذيل ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰۹ - ۳/۰۱۹۲نظريه 

قانون اصالحي نحوه اجراي  ۹سخ شده است و مقررات ماده ن ۰۹۲۱. ك . د . آ . مكررق  ۰۷۱

محكوميتهاي مالي هم ناظر به محكوميتهاي مالي است كه با اصدار حكم از دادگاه به مرحله اجراء 

 . گذاشته مي شود ، در حال حاضر نمي توان كفيل راباستناد ماده مذكور توقيف نمود 

 ۰۱۱و حاكميت ماده  ۰۹۲۱. ك . د . آ . توجه به نسخ ق با : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰۰ - ۳/۱۲۳۱نظريه 

درمواردي كه حضور متهم الزم باشد و متهم خود را حاضر ننمايد به وثيقه گذار  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق 

قانون مذكور هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر  ۰۷۲با توجه به ماده . مانند كفيل اخطار مي شود 

جع قضايي عذر وي رادر تاخير موجه بداند وثيقه مسترد و كفيل از نشده باشد در صورتي كه مر

 . مسووليت مبرا مي شود 

چنانچه ضبط وثيقه حسب مقررات قانوني و رعايت دقيق : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۰۱ - ۳/۲۳۰۱نظريه 

ه و به دستور رييس حوزه قضايي صورت گرفته باشد رفع اثر از آن ب ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق ۰۱۱ماده 

قانون مذكورفقط در دادگاه تجديدنظر استان مقدور است كه وثيقه گذار با اعالم  ۰۱۷استناد ماده 

اقدام به رفع بازداشت از وثيقه و عدول قاضي اجراي . عذرموجه نسبت به فسخ آن اتخاذ تصميم شود 

 . احكام از آن توجيه قانوني ندارد 

رييس حوزه يا معاون حوزه قضايي داير به اخذ وجه دستور : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۹/۰۳ - ۳/۱۱۱نظريه 

الكفاله يا ضبطوثيقه وسيله اجراي احكام كيفري وفق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجرا 

 . درخواهد آمد 

چنانچه محكوم به كمتر از تامين ماخوذه باشد ، به استناد : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۹/۷۰ - ۳/۰۳۱نظريه 

بنابراين پس . مي بايد از محل وجه الكفاله پرداخت شود  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۱۱قسمت اخير ماده 

از وصول وجه الكفاله بايد مبلغ جزاي نقدي پرداختي از وجه الكفاله كسر و مابقي به حساب دولت 

واريز شود و در مورد صدور دستور اخذ وجه الكفاله ازسوي رييس حوزه قضايي كفيل مي تواند 

 . از همان قانون به دادگاه تجديدنظر شكايت نمايد  ۰۱۷براساس ماده 

 

چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابالغ واقعي اخطاريه نشاني  - ۰۱۰ماده 

حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعالم نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده ، ابالغ 

 . ول وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است قانوني اخطاريه براي وص
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خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز درموردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه  - ۰۱۹ماده 

 . يااجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است 

 

الغ دستور روز از تاريخ اب(  ۰۱) متهم ، كفيل و وثيقه گذار مي توانند درموارد زير ظرف  - ۰۱۷ماده 

رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه االلتزام يا وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر 

 : شكايت نمايند 

در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم درموعد مقرر حاضر شده يا او را حاضرنموده اند يا  -الف 

 . شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است 

اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود (  ۰۰۱) واهند ثابت نمايند به جهات يادشده درماده هرگاه بخ -ب 

 . و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او را حاضر كند 

 . هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است  -ج 

 . فالت يا التزام معسر شده اند درصورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول ك -د 

دادگاه درتمام موارد نسبت به شكايت ، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي  -تبصره 

كرده ، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر 

دور حكم به نفع معترض ، وجوه واموال اخذ و نكرده عمليات يادشده ادامه خواهد داشت و درصورت ص

 . ضبط شده ، بازگردانده مي شود 

 

چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هركيفيت  - ۰۱۱ماده 

قاضي مربوط مكلف است ازقرار تامين . مختومه شود قرارهاي تامين صادره ملغي االثر خواهد بود 

 (  ۰۷۱. ) قه رفع اثر نمايد وثي

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۰۷۲مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۰۹ - ۳/۱۷۱۳به نظريه  - ۰۷۱

 

درمواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده ، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي  - ۰۱۳ماده 

 . برآن به نفع دولت ضبط مي شود  از تامين گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زايد

 

درصورتي كه محكوم عليه عالوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي  - ۰۱۱ماده 

محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتراز تامين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از 

واهد شد و زايد برآن بازگردانده مي شود و در اين وثيقه توديعي يا وجه الكفاله ياوجه االلتزام پرداخت خ

 . صورت حكم اجرا شده تلقي مي شود 

 

درصورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد . قرار تامين بايد به متهم ابالغ شود  ۰۱۳ -ماده 

شده باشد چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت . نوع قرار در برگ اعزام درج مي شود 

 . اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي گردد 

در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن  -تبصره 

 (  ۰۷۳. ) قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد 

 : زيرنويس 

قضاييه به كليه واحدهاي قضايي  رييس قوه ۰۷۳۲/۹/۰مورخ  ۰/۳۲/۰۱۹۳بخشنامه شماره  - ۰۷۳

و بخشنامه هاي  ۳۱/۲/۳مورخ *  ۰/۳۱/۱۱۲۰بخشنامه شماره  ۰۷و  ۳پيرو بندهاي : سراسر كشور +

در مواردي كه صدور قرار تامين كيفري . . . و  ۳۱/۰/۰۱مورخ  ۰/۱۲۱۲/۱۲و  ۱۲/۰۱/۹۳مورخ ۰/۳۲۳۲

راض باشد ، عالوه بر مراعات تبصره ذيل منتهي به بازداشت مي گردد ، چنانچه قرار مذكور قابل اعت

تفهيم قابل اعتراض بودن ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري  ۰۱۳ماده 

همان قانون ،  ۰۷۹ماده  ۱و نيز توجه به معناي اعم وثيقه مذكور در بند ) قرار به متهم با درج در پرونده 

ني دار ، جداي از ساير پروندها ، تحت نظارت و مراقبت مستقيم قاضي اقتضاء دارد ، پرونده هاي زندا

 . صادر كننده قرار يا جانشين وي قرار گرفته و نسبت به تكميل و رسيدگي آن تسريع الزم به عمل آيد 
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با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري مورد عمل در سازمان قضايي ) دادسراها و دادگاههاي نظامي 

) مومي و انقالب و تجديد نظر ، عالوه بر دارابودن دفتر خاص پرونده هاي زنداني دار و محاكم ع) 

حتي االمكان از فن آوري رايانه اي و نظام )  ۱۲/۰۱/۹۳مورخ  ۰/۳۲۳۲/۹بخشنامه شماره  ۰موضوع بند 

مان اطالعاتي صدور قرارهاي مذكور به ويژه در موارد بازداشتهاي موقت ، استفاده كنند تا در هر ز

بتوانند پاسخگوي دقيق تعداد پرونده ها و مشخصات متهمان تحت قرار و از جمله توقيف شدگان 

احتياطي باشند ، محاكم بدوي و مراجع تجديد نظر ، بايد به پرونده هاي زنداني دار ، با دقت و خارج از 

ص تحت قراري ها ، نوبت رسيدگي نمايند و با تدابير قانوني الزم جهت كاهش آمار زندانيان و بخصو

 . تصميم مقتضي اتخاذ و اقدام كنند 

 . اين بخشنامه بطور كامل در انتهاي مجموعه درج شده است * 

 

 

 (  ۰۷۳) شهادت ، جرح و تعديل شهود (  ۰۷۱) شاهد ،  -فصل پنجم 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۱۳به بخشنامه رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده  - ۰۷۱

هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و  -. ا . م . ق  ۱۳۱ماده  - ۰۷۳

يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا دوازده ميليون لاير جزاي نقدي محكوم 

 . خواهدشد 

ص و ديات براي مجازات مذكور دراين ماده عالوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصا -تبصره 

 . شهادت دروغ ذكر گرديده است 

براي كتمان شهادت در قوانين كيفري و جزاي اسالمي مجازاتي : ق . ح . ا  ۳/۷۳۷ - ۰۷۱۱/۱/۳نظريه 

 . در نظر گرفته نشده و ظاهراپ عمل مذكور جرم محسوب نميگردد 

 

 احضار شهود تحقيق و مطلعين  -مبحث اول 

ا كه به تشخيص خود يابه معرفي شاكي يا اعالم مقامات ذي ربط يا قاضي ، اشخاصي ر - ۰۱۱ماده 

 . به تقاضاي متهم براي روشن شدن اتهام الزم بداند ، برابر اصول مقرر احضار مي نمايد 

 

شهود تحقيق و مطلعين به دستور قاضي توسط ضابطين يا مامورين ابالغ و يا به هرطريقي  - ۰۱۲ماده 

 . اين قانون احضار مي شوند (  ۱۱) رعايت مفاد ماده كه قاضي مقتضي بداند با 

 

درصورتي كه يكي از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نيروهاي مسلح باشد ، بايدحداقل  ۰۳۱ -ماده 

فرمانده و يا . ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود  ۹۱

ول دستور دادگاه ، شخص احضار شده را در موقع مقرراعزام نمايد رئيس مربوط مكلف است پس از وص

 . 

 

قاضي از هريك از شهود و مطلعين جداگانه وبدون حضور متهم ، تحقيق مي نمايدو  - ۰۳۰ماده 

تحقيق مجدد ومواجهه آنان درصورت . اظهاراتشان را نوشته به امضا يا اثر انگشت آنان مي رساند 

 . ضرورت بالمانع است 

 

 . تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعين قبل از محاكمه غير علني است  ۰۳۹ -ماده 

 

 : شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطالعات خود بايد به شرح زير سوگند يادنمايند  ۰۳۷ -ماده 

  .« به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم وتمام حقايق را بيان نمايم » 

در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتيان  -تبصره 

 . سوگنداستنكاف نمايد بدون سوگند شهادت وي استماع خواهد شد 
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قاضي قبل از شروع به تحقيق نام ، نام خانوادگي ، اسم پدر ، شغل ، محل اقامت ، ميزان  - ۰۳۱ماده 

سبي و خادم يا مخدوم بودن شاهد يا مطلع را نسبت به طرفين پرونده سواد ، درجه قرابت سببي يا ن

 . و سابقه كيفري او سوال كرده و در صورتمجلس قيد مي نمايد 

 

به عنوان دليل شرعي استناد مي (  ۰۷۱) در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد  - ۰۳۳ماده 

 : نمايدالزم است شاهد داراي شرايط زير باشد 

 (  ۰۷۲) بلوغ  ۰ -

 عقل  ۹ -

 ايمان  ۷ -

 طهارت مولد  ۱ -

 عدالت  ۳ -

 عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي  ۱ -

 عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا  ۳ -

 . عدم اشتغال به تكدي و ولگردي  ۱ -

 . فته مي شود در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذير - ۰تبصره 

 . در حقوق الناس شهادت درصورتي پذيرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گيرد  - ۹تبصره 

كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه كندتا  - ۷تبصره 

 . فته نمي شود احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صالحيت و عدالت وي شهادتش پذير

 : زيرنويس 

 . در پاورقي فصل پنجم مراجعه شود . ا . م . ق  ۱۳۱به ماده  - ۰۷۱

كسي كه قسم مي خورد كافي است در زمان اداء : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰ - ۳/۹۹۷۱نظريه  - ۰۷۲

د سوگند عاقل و بالغ بوده و متوجه صحت مطالبي باشد كه بعد از اداي سوگند بيان مي كند هرچن

 . اتفاق در زمان صغر وي روي داده باشد 

 

درصورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد كردن سوگنداظهارات  - ۰۳۱ماده 

 . ايشان براي اطالع بيشتر استماع مي شود 

 

ي پس از اينكه ابراز شهادت يا اظهار اطالعات به اتمام رسيد متن آن قرائت و به امضا - ۰۳۳ماده 

هرگاه شاهد يا مطلع فاقد امضا باشد انگشت مي زند و اگر از امضا يازدن . شاهد يا مطلع مي رسد 

انگشت امتناع ورزد يا قادر به امضا وزدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقيق قيد مي شود ، دراين 

 . صورت تمامي اوراق تحقيق بايد به امضاي قاضي و منشي برسد 

 

اگريك يا چند . بازجويي نوشتن بين سطور وتراشيدن كلمات به كلي ممنوع است  دراوراق - ۰۳۱ماده 

كلمه اضافه نوشته شده باشد بايد برروي آن خطي نازك كشيده واين موضوع قيد شود وقاضي و 

شخصي كه از وي تحقيق مي شود آن را امضا نمايند ، همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده ودر 

شود بايد اشخاص يادشده زير آن را امضا نمايند و هرگاه اين ترتيب رعايت نشود كلمات حاشيه نوشته 

 . مزبور از درجه اعتبار ساقط است 

 

هريك از شهود تحقيق و مطلعين بايد درموعد مقرر حاضر شوند ، درصورت عدم حضور براي  - ۰۳۲ماده 

. ) بند به دستور دادگاه جلب خواهند شد بار دوم احضار مي گردند ، چنانچه بدون عذر موجه حضور نيا

 . الزامي است (  ۱۱) رعايت مفاد ماده (  ۰۱۱

 : زيرنويس 

به نظر مي رسد جلب شاهد در روز تعطيلي درست : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۱ - ۳/۷۱۳۱نظريه  - ۰۱۱

تا نباشد و بايستي دروقت اداري به مرجع جلب كننده معرفي شود زيرا شاهد متهم نمي باشد 

احتمال فرار يا مخفي شدن وي برود ، بنابراين معرفي او بايستي در وقت اداري صورت گيرد كه موجب 
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 . اذيت و آزار او نگردد 

 

درصورتي كه شهود يا مطلعين براي حضور در دادگاه مدعي ضرر و زياني از حيث شغل و  - ۰۱۱ماده 

، دادگاه پس از تشخيص ورود ضرر ، ميزان آن كار خود شوند و يا درخواست هزينه اياب و ذهاب نمايند 

 . را تعيين مي نمايد و متقاضي احضار مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي باشد 

هرگاه متقاضي احضار ، توانايي پرداخت هزينه يادشده را به تشخيص مرجع احضاركننده نداشته باشد 

 . ت المال پرداخت خواهد شد ويا احضار به دستور مرجع رسيدگي كننده باشد از بي

 . دادگاه مي تواند براي تعيين ميزان ضرر و زيان از نظر كارشناس استفاده نمايد  -تبصره 

 

درصورتي كه شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود ومطلعين زياد  - ۰۱۰ماده 

انه ، قاضي به محل اقامت آنان رفته ، تحقيق بوده و در يك محل مقيم باشند ، مانند كارگران يك كارخ

 . مي كند 

 

چنانچه مطلعين خارج از حوزه ماموريت قاضي و در حوزه دادگاه ديگر ساكن باشند قاضي  - ۰۱۹ماده 

به دادگاه محل سكونت آنان نيابت مي دهد تا اظهارات مطلعين را صورت جلسه نموده ، اوراق تحقيق 

 (  ۰۱۰. ) را براي دادگاه ارسال كند 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۳۲مندرج در زير نويس ماده . ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۰۰ - ۳/۱۳۲۱به نظريه  - ۰۱۰

 

درمواردي كه دادگاه از قاضي حوزه ديگري درخواست تحقيق وتفحص نمايد درصورت تعدد  - ۰۱۷ماده 

اقدام نموده ، نتيجه تحقيقات خود را  قاضي با ارجاع رئيس حوزه يا معاون وي ، هريك از آنان مي توانند

 . به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند 

 

هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات الزم در مورد شغل وخصوصيات  ۰۱۱ -ماده 

اخالقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات محلي ضرورت داشته باشد و همچنين درمواردي كه متهم 

ات اهل محل استناد نمايند و يا قاضي ، تحقيق از اهل محل راضروري بداند اقدام به يا شاكي به اطالع

 . تحقيقات محلي مي نمايد 

 

هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضروري باشد يا متهم تقاضاي حضور درمحل را داشته  ۰۱۳ -ماده 

 . و در بازداشت باشد به دستور قاضي تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد 

 

قاضي بعد از ورود به محل برابر مقررات ياد شده در فصل مربوط به تحقيقات محلي در  ۰۱۱ -ماده 

 . بخش آيين دادرسي مدني اقدام خواهد كرد 

 

اين (  ۰۳۷) در مورد اشخاصي كه تحقيقات از ايشان به عمل مي آيد رعايت مقررات ماده  ۰۱۳ -ماده 

 . قانون الزم است 

 

 تعديل شهود  جرح و -مبحث دوم 

جرح عبارتست از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و  - ۰۱۱ماده 

 . از ناحيه طرفين دعوا صورت مي گيرد 

 

جرح شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين كه موجبات جرح پس ازشهادت  - ۰۱۲ماده 

 . ف است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد معلوم شود و در هر حال دادگاه موظ

 

در اثبات جرح يا تعديل شاهد ، ذكر اسباب آن الزم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا  - ۰۳۱ماده 
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 . جرح كفايت مي كند 

در شهادت به جرح يا تعديل ، علم به عدالت يا فقدان آن الزم است و حسن ظاهربراي احراز  - ۰تبصره 

 . ي نيست مگر اين كه كاشف ازعدالت باشد كاف

چنانچه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگرمعارض باشد ، از  - ۹تبصره 

 . شاهد احراز شده باشد (  ۰۱۹) اعتبار ساقط است مگر اينكه حالت سابقه 

 : زيرنويس 

. ق  ۰۳۱ماده  ۹از حالت سابقه مذكور در تبصره  منظور: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۷ - ۳/۳۷۳۱نظريه  - ۰۱۹

عدالت يا عدم عدالت شاهد است كه بقاي آن استصحاب مي شود و در واقع شهادت ۰۷۳۱. ك . د . آ 

 . شهودي كه بر بقاء آن شهادت داده اند پذيرفته مي گردد 

 

شهادت آنان را  چنانچه دادگاه شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد - ۰۳۰ماده 

و اگر از وضعيت آنها اطالع نداشته باشد تا زمان احراز (  ۰۱۷) مي پذيرد در غير اين صورت رد مي كند 

شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد ، رسيدگي را متوقف و پس از آن دادگاه 

 . حسب مورد اتخاذ تصميم مي نمايد 

 : زيرنويس 

در قوانين فعلي سابقه محكوميت و قرابت شاهد با : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۹/۰۲ - ۳/۰۱۱۹نظريه  - ۰۱۷

اصحاب دعوي ازموجبات جرح گواه شناخته نشده است مگر اينكه موجب فقد يكي از شرايط شهادت 

. د . آ . ق  ۰۳۰شهود باشد و تشخيص آن برعهده قاضي مربوط است كه در آن صورت به استناد ماده 

ند وي را مردود بشناسد اما درباب شهادت نه به عنوان بينه و دليل شرعي اين بر مي توا ۰۷۳۱ك 

عهده قاضي رسيدگي كننده است كه در صورت مردود دانستن شاهداظهارات وي را به عنوان مطلع 

 . مكتوب كند و ميزان تاثير اظهارات وي در پرونده امر حسب تشخيص قاضي مربوطاست 

 

اهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه ، مدعي مي تواند براي درصورت رد ش - ۰۳۹ماده 

اثبات صالحيت شاهد ، اقامه دليل نمايد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي 

 .كند 

  ۱۸۷تا  ۱۷۳وكالت در دادگاه ها مواد  -اقدامات بعد از ختم تحقيقات  -مرور زمان * 

 

 (  ۰۱۳) در مجازاتهاي بازدارنده (  ۰۱۱) ان مرور زم -فصل ششم 

 : زيرنويس 

رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي  ۰۷۱۱/۰۱/۰۱مورخ  ۰/۱۱/۰۲۱۱۰بخشنامه شماره  ۰به بند  - ۰۱۱

 . مراجعه شود ۰۳۳ماده 

در خصوص ساير موارد مشمول مرور زمان در امور مدني و كيفري از جمله به قوانين زير مراجعه  - ۰۱۳

 : ود ش

 . در مورد اسقاط حق اعتراض  ۰۷۱۲/۳/۰۱الف ـ ماده سوم از قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 

 . در مورد اعتراض به عالمت  ۰۷۰۱/۱/۰از قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب )  ۹۹) ب ـ ماده 

قانون تجارت  ۳۲۷،  ۱۹۱،  ۷۲۷،  ۷۹۱،  ۷۰۳،  ۷۰۳،  ۹۱۳،  ۹۱۱،  ۹۰۲،  ۰۳۱،  ۰۱۰،  ۲۲ج ـ مواد 

 .  ۰۷۱۳اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  ۰۲۷و  ۰۷۰ومواد  ۰۷۰۰مصوب 

 .  ۰۷۰۱قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب )  ۷۱و ۹۱) د ـ مواد 

راجع به مدت اعتراض به عالمت  ۰۷۰۱/۱/۰قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب )  ۹۹) ـ ماده ‘ ه 

 . تجاري 

 .  ۰۷۱۷/۱/۹۲قانون دريايي ايران مصوب )  ۰۱۷و ۰۳۱،  ۰۹۱،  ۷۲،  ۷۹) مواد و ـ 

 .  ۰۷۰۱/۹/۳قانون بيمه مصوب )  ۷۱) ز ـ ماده 

 .  ۰۷۳۱/۷/۷۱قانون امور گمركي مصوب )  ۷۰) ح ـ ماده 

قانون بيمه اجباري مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص )  ۰۹) ط ـ ماده 

 .  ۰۷۱۳/۰۱/۹۷الث مصوب ث



  8731مصوب آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری

 

 

 ۰۷۳۱/۰۰/۰۱قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب )  ۰۳) ي ـ ماده 

 . 

 .  ۰۷۱۰/۲/۰قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور مصوب )  ۹۰) ك ـ تبصره ماده 

دت مراجعه معترض به دادگاه در مورد م ۰۷۹۱/۰/۷۰قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب )  ۰۱) ل ـ ماده 

 . 

عهدنامه بين المللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتاز و رهن )  ۲) م ـ ماده 

 .  ۰۷۱۳/۱/۹۱بروكسل مصوب  ۰۲۷۱آوريل  ۰۱دريايي مورخ 

 . م . ق  ۰۰۱۹ن ـ ماده 

 

يا اقدامات تاميني و (  ۰۱۱) رنده در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدا – ۰۳۷ماده 

تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از 

منتهي نشده باشدتعقيب (  ۰۱۳) تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم 

 (  ۰۱۱. ) موقوف خواهد شد 

ت مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون لاير باانقضاي حداكثر مجازا -الف 

 . مدت ده سال 

حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون لاير با انقضاي مدت پنج سال  -ب 

 . 

 . مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت سه سال  -ج 

مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شالق يا هر سه باشدمدت حبس در مواردي كه  -تبصره 

 . مالك احتساب خواهد بود 

 : زيرنويس 

مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۳ - ۳/۱۳۳۰نظريه  - ۰۱۱

) از چهار بار اقرار به زنا كند  ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر

اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده . ) ا . م . ق  ۱۱موضوع ماده 

بنابراين در خصوص مالك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده از مجازاتهاي تعزيري بايد گفت بين مجازات هاي 

مي باشديعني تعزير اعم است و مجازات هاي بازدارنده تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق 

 ۰۷۳۱مصوب سال . ا . م . ق  ۰۳اخص ، به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده درماده 

ضمناتعريف تعزيرات . مجازات بازدارنده است  ۰۷۳۳. ا . م . تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم ق 

آمده است نتيجتااصطالح تعزير شامل مجازات  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹ماده  ۰شرعي در تبصره 

 . بازدارنده هم مي شود لكن اصطالح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست 

. ا . م . ق  ۰۳باتوجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده  ۰ -: ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۹۳ - ۳/۱۲۹۳نظريه 

كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص  ۰۷۳۳. ا . م . كور در كتاب پنجم از ق تمام مجازاتهاي مذ ۰۷۳۱

شده و براي حفظ نظم ومصلحت اجتماعي اعمال مي شود ، مجازات بازدارنده است و مي تواند 

 . شود ۰۷۳۱. ك . د . آ . مشمول مقررات مرور زمان ق 

و تعريف مجازات  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده  ۹ -

مجازات ) و ) تعزير ) مي توان گفت بين اصطالحات  ۰۷۳۱مصوب . ا . م . ق  ۰۳بازدارنده درماده 

رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد به بيان ديگر اصطالح تعزير شرعي شامل مجازات ) بازدارنده 

 . تعزيرات شرعي نمي شود بازدارنده هم مي شود لكن اصطالح بازدارنده شامل 

كيفرهاي مقرر براي جرايم جعل اسناد و مدارك عادي و : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰/۰۱ - ۳/۲۱۱۱نظريه 

بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده . ) ا . م . غيررسمي واستفاده از سند مجعول به نحو مندرج در ق 

مشمول مرورزمان مقرر در فصل ششم باب كال جنبه بازدارنده داشته ودر صورت تحقق شرايط الزم ) 

 . مي باشد  ۰۷۳۱. ك . د . آ . اول ق 

. ا . م . ق  ۰۳با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۹/۳ - ۳/۰۷۱۱نظريه 

مجازات كالهبرداري و ارتشاء و اختالس مجازات بازدارنده است و لذا مي تواند مشمول مقررات مرور 

 . باشند ۰۷۳۱. ك . د . آ . ان ق زم
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. ا . م . ق  ۰۳با توجه به تعريف مجازات بازدارنده درماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۹۹ - ۳/۱۰۷۲از نظريه 

تمام مجازاتهايي كه نوع و ميزان آنها در قانون مشخص شده است و در شرع براي آنها ۰۷۳۱مصوب 

م و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند مجازات مجازات خاصي مقرر نگرديده است و براي حفظ نظ

 . بشوند  ۰۷۳۱. ك . د . آ . بازدارنده هستند و مي توانند مشمول مقررات مرورزمان مذكور در ق 

مجازات هاي بازدارنده در مقابل تعزيرات شرعي است و : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰۰/۰۰ - ۳/۰۱۲۱۳نظريه 

 . شود  شامل تعزيراتي كه در شرع مقرر نشده است مي

. ك . د . آ . ق  ۰۳۷بزه صدور چك بالمحل مشمول ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۷/۹۰ - ۳/۹۱۱۱از نظريه 

مي باشدمي توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور پرونده هاي مربوط به چك بالمحل  ۰۷۳۱

كالهبرداري ، جعل و  را در اجراي احكام مختومه نمود مجازاتهاي جرايمي نظير اختالس ، ارتشاء ،

 . صدور چك بالمحل و موارد مشابه ازمجازاتهاي بازدارنده بوده ممكن است مشمول مرور زمان شود 

) تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنهاتوسط قانونگذار : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۱ - ۳/۳۱۹۱نظريه 

ارنده است مانند مجازاتهاي تعيين شده است نه شرع مجازات بازد) حكومت به معني عام كلمه 

مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسالمي و اين مجازاتها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعدادآنهااز 

اما مواردي در قوانين جزايي . طرف شرع معين نگرديده است ، مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند 

مانند مجازات كسي كه . يار حاكم گذارده است آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اخت

اين قبيل موارد فقطداخل در عنوان تعزير . ا . م . ق  ۱۱موضوع ماده ) كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند 

بنابراين در خصوص مالك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده ازمجازاتهاي . مي باشند نه مجازات بازدارنده 

جازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد يعني تعزير اعم تعزيري بايد گفت ، بين م

ق  ۰۳به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده . است و مجازاتهاي بازدارنده اخص 

. مجازات بازدارنده است  ۰۷۳۳. ا . م . تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم ق ۰۷۳۱. ا . م . 

آمده است ، نتيجتااصطالح تعزير  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹ماده  ۰تعريف تعزيرات شرعي درتبصره ضمنا

 . لكن اصطالح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست . شامل مجازات بازدارنده هم مي شود 

 . ارتشاء از جرايم بازدارنده محسوب مي شود : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۱/۳ - ۳/۹۲۰۱نظريه 

د . آ . ق  ۰۳۷منظور از حكم كه به صورت مطلق در ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۹/۰۱ - ۳/۲۱۳نظريه  - ۰۱۳

 . شده است اعم از حكم غيرقطعي و قطعي است  ۰۷۳۱. ك . 

) براي مرور زمان تعقيب ) قانون مذكور  ۰۳۷در صورتي كه قبل از انقضاي مدتهاي ذكر شده در ماده 

تعقيب موضوع آن ماده قطع مي شود و تا زمان صدور حكم قطعي و يا  حكم صادر شود ، مرور زمان

 . قطعيت حكم ديگر مرور زمان جاري نمي شود 

آن قانون و عدم  ۰۳۱پس از قطعيت حكم يا صدور حكم قطعي در صورت گذشت مدتهاي موضوع ماده 

اجراي حكم است خواهد اجراء حكم بازدارنده مورد مشمول مرور زمان مذكور در آن ماده كه مرور زمان 

 . بود 

 . با شروع به اجراي حكم ، مرور زمان اجراء قطع مي شود و ديگر مرور زمان جاري نمي گردد 

چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صريح جرمي : *  ۰۷۱۲/۱/۹۱ - ۹۹۱راي وحدت رويه : الف  - ۰۱۱

دم ثبوت عمل انتسابي در مراجع ازطرف كسي به ديگري با سوء نيت معلق به احراز كذب تهمت و ع

قضايي است كه بااين وصف اسناددهنده مفتري محسوب و به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود 

بنابراين شروع مرورزمان جرم افترا طبعا از تاريخ قطعيت عجز از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكايت 

ه هشت ديوان عالي كشور نتيجتا شاكي است نه صرف اعالم شكايت و اسناد بزه ، لذا راي شعب

 . صحيح و منطبق با موازين قانوني است 

با توجه به اينكه ماده مزبور ابتداي مرور زمان را از تاريخ وقوع جرم يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي * ) 

 . ) مقرر نموده ذكرراي وحدت صرفاپ از باب اطالع است 

مستنبط از قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرمصوب :  ق. ح . ا  ۰۷۳۳/۱/۷۱ - ۳/۷۱۹۹نظريه : ب 

اين است كه همين كه مال غير با علم به اينكه مال غيراست عينايا منفعتابدون مجوز قانوني به  ۰۷۱۱

 . ديگري انتقال يافت بزه انتقال مال غير تحقق يافته است و جرم مزبور از جرايم استمراري نمي باشد 

غصب از جرايم مستمر است زيرا تا هر زمان كه استيالء : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۲ - ۳/۰۱۷۱نظريه 

غاصب بر مال غيربه نحو عدوان وجود دارد غصب هم هست ، ولي خيانت در امانت جرم مستمر 
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محسوب نمي گردد زيرا جرم مستمر درموردي مصداق دارد كه عمل ارتكابي هر آن موجود و ادامه 

در مدت يا لحظه ) عنصر مادي جرم ) در خيانت در امانت فعل يا ترك فعل داشته باشد درصورتي كه 

 . معين صورت مي گردد 

مجازات هاي مذكور در قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۷/۹ - ۳/۰۰۳۰نظريه 

 . تشخيص مصلحت نظام و جزاي نقدي مجازات بازدارنده است 

)  ۰۷۳۳. ا . م . همان طور كه در عنوان كتاب پنجم ق : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۱/۱ - ۳/۳۰۱۹نظريه 

ا . م . آمده است و با توجه به تعريف مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده در ق ) مجازاتهاي تعزيري وبازدارنده 

تعيين ) حكومت به معناي اعم كلمه ) ، تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنهاتوسط قانونگذار . 

كه نوع و ميزان . ا . م . است نه شرع ، از جمله تمام مجازاتهاي مذكوردر كتاب پنجم از ق  شده

آنهامشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند ، مجازات بازدارنده 

هستند و در عين حال به لحاظ اينكه نوع و مقدار آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان 

تعزير نيز مي باشند ، اما مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در 

ق  ۱۱موضوع ماده ) اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر از چهاربار اقرار به زنا كند 

بنابراين به نظر . بازدارنده  كه اين قبيل موارد فقطداخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات. ) ا . م . 

 . مي رسد كه نسبت بين مجازاتهاي تعزيري وبازدارنده عموم و خصوص مطلق باشد 

نظربه اينكه مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از جمله مجازاتهاي بازدارنده و 

در خصوص  ۰۹۲۱. ك . د . آ . مشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر مي رسد وبا عنايت به اينكه ق 

قانون مذكور ، مرورزمان از موجبات  ۱ماده  ۱دادگاههاي نظامي كماكان قابليت اجرايي دارد و در بند 

موقوفي تعقيب شناخته شده و از طرفي قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در خصوص مرور زمان 

ق  ۰۳۷مراجعه نموده و ماده  ۰۷۳۱. ك .  د. آ . ساكت است و در موارد سكوت قانون مذكور بايد به ق 

، مرور زمان را مقرر داشته و مساعدتر به حال مرتكب مي باشد ، لذا مقررات مذكور  ۰۷۳۱ك . د . آ . 

 . در خصوص جرائم نيروهاي مسلح نيز قابل اعمال به نظر مي رسد 

 . فرار از خدمت جرم مستمر تلقي مي شود 

. ا . م . ق  ۰۳با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده  ۰ -: ق . ح  .ا  ۰۷۳۱/۰۰/۷ - ۳/۱۱۰۷نظريه 

كه نوع و ميزان )  ۰۷۳۳مصوب . ) ا . م . تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم از ق )  ۰۷۳۱مصوب ) 

ان در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود ، مجازات 

مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در  بازدارنده است و

ايين  ۹ماده  ۰با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره  ۹ -. شود  ۰۷۳۱امور كيفري مصوب 

و تعريف مجازات بازدارنده در ماده  ۰۷۳۱دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب 

رابطه عموم وخصوص > مجازات بازدارنده < و > تعزير < مي توان گفت بين اصطالحات . ا . م . ق  ۰۳

مطلق وجود دارد ، به بيان ديگر اصطالح تعزير ، شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطالح 

 . مجازات بازدارنده ، شامل تعزيرات شرعي نيست 

شامل  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۳۷اقدام مذكور در ماده :  اوال: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۰ - ۳/۷۰۱۱نظريه 

اقدامات تكميلي واقدامات تحقيقي نيز مي شود ولي آنچه موثر در احتساب مرورزمان مي باشد اولين 

با توجه به ماده : ثانيا . اقدام تعقيبي است و ديگر اقدامات تكميلي و يا تحقيقي تاثير نخواهند داشت 

هرگاه حكم قطعي گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي مواعد  ۰۷۳۱.  ك. د . آ . ق  ۰۳۱

 . مقرر در همان ماده اجراي آن موقوف مي گردد 

صدور دستور توقف اجراي حكم ) در موارد شمول مرور زمان : ) ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۱/۳ - ۳/۹۲۰۱نظريه 

هده دادگاه بدوي است ولي اگر مرجع قضايي به ع ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۱۹و  ۹۱۰با توجه به مادتين 

به اين امر توجه ننمايد اين امرمانع از آن نيست كه محكوم عليه در صورت تحقق شرايط مندرج در مواد 

 . مبادرت به چنين تقاضايي نمايد  ۰۳۱و  ۰۳۷

ق اگر چه به محض ربودن يا سلب آزادي شخص جرم محق: ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۱/۰۳ - ۳/۲۹۱۳نظريه 

 . مي گردد ولي تازماني كه فرد ربوده شده آزاد نگرديده است جرم استمرار خواهد داشت 

تعقيب جرم تصرف عدواني از جهت اين كه استمرار دارد : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۰/۹۱ - ۳/۳۱۰نظريه 

 . مشمول مرور زمان نخواهد بود 
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ه ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديد - ۰۳۱ماده 

موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم ، اجراي آن موقوف مي گردد و در هر حال آثار تبعي 

 (  ۰۱۲. ) حكم به قوت خود باقي خواهد بود 

احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات وموافقتنامه هاي  -تبصره 

 . انوني مشمول مقررات اين ماده مي باشد ق

 : زيرنويس 

چنانچه عدم اجراي حكم به جهت آن است كه محكوم : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۷/۹۳ - ۳/۹۱۱۳نظريه  - ۰۱۲

عليه به علت ديگري مشغول تحمل كيفر مي باشد و مقرر شده است كه پس از ختم آن مجازات ، اين 

مذكور راجع به مرور زمان عدم اجراي حكم  ۰۳۱از شمول ماده  حكم درباره اش به مرحله اجراءدرآيد

خارج است چون دستور اجراي آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اينكه هيچ گونه دستوري 

 . مبني بر اجراي اين دادنامه صادر نشده باشد 

 

صي موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصو - ۰۳۳ماده 

 . نخواهد بود 

 

قضات ، ضابطين دادگستري و ساير ماموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب ،  - ۰۳۱ماده 

رسيدگي و اجراي حكم مي باشند چنانچه در انجام وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه 

نتظامي و اداري نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري ، ا

 . قرار خواهند گرفت 

 

 باب دوم 

 كيفيت محاكمه 

 اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات  -فصل اول 

پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح  - ۰۳۳ماده 

 (  ۰۳۱: ) زير عمل مي نمايد 

نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به (  ۰۳۰ )چنانچه اتهامي متوجه متهم  -الف 

 (  ۰۳۷. ) مي نمايد (  ۰۳۹) صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب 

در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يادادگاه استمهال  -ب 

را (  ۰۳۱) مدعي ، درخواست ترك محاكمه  را موجه تشخيص ندهد و يا درخصوص حقوق الناس ،

 . ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد 

درصورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و  -ج 

 (  ۰۳۳. ) مي نمايد زيان ، دادگاه ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعالم 

صادر (  ۰۳۱) در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقيب  - ۰تبصره 

 . اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد . خواهد كرد 

فاصله بين ابالغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته  - ۹تبصره 

 . مي توان متهم را زودتر احضار كرد  باشد

 : زيرنويس 

. ك . د . آ . ق  ۰۳۳رسيدگي دادگاه بايد طبق ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۹ - ۳/۲۰۱۱نظريه  - ۰۳۱

و شقوق سه گانه آن انجام شود يعني فقط صدور حكم برائت يا منع پيگرد متهم بدون تعيين  ۰۷۳۱

ه است و در ساير موارد بايد وقت تعيين و به طرفين ابالغ و در جلسه دادگاه ودعوت طرفين تجويز شد

 . جلسه دادرسي اتخاذ تصميم گردد 

با توجه به اينكه هنگام صدور حكم بايستي مشخصات : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۰/۱ - ۳/۳۱۷۱نظريه  - ۰۳۰

گي شخص متخلف روشن باشد لذا چنانچه در پرونده هاي تخلف از مقررات راهنمايي و رانند

مشخصات متهم موجود نباشد دادگاه مي تواند از اداره راهنمايي و رانندگي مشخصات كامل متهم را 
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 . استعالم نمايد 

ك . د . آ . ق  ۰۳۳از آنجايي كه مطابق بند الف ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۹/۱ - ۳/۰۰۱۱۰نظريه  - ۰۳۹

انتسابي به وي دادگاه حسب مورد مخير در صورت عدم توجه اتهام به متهم و جرم نبودن عمل  ۰۷۳۱. 

در صدور قرار منع پيگرد يا راي برائت بوده و به تبع آن پرونده مختومه مي گردد ، بنابراين قرار منع 

 . تعقيب به منزله حكم برائت مي باشد 

رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري  ۰۷۱۱/۰۱/۰۱مورخ  ۰/۱۱/۰۲۱۱۰بخشنامه شماره  - ۰۳۷

 : ا و سازمان بازرسي كل كشور استانه

قضاوت و < قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اصول مختلف ، دو وظيفه عمده و مهم يعني 

كه مكمل يكديگر در جهت پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن عدالت > نظارت 

دقيق ، متوازن و ضابطه مند همكاري مناسب ، . مي باشد را به عهده قوه قضاييه محول نموده است 

بين دستگاههاي متولي قضاوت و نظارت قوه قضاييه مي تواند موجب گسترش عدالت ، پااليش و 

سالمت نظام اداري ، احقاق حقوق مردم ، تقويت ارزشهاي ديني واخالقي ، تعقيب و مجازات افراد 

ري و همكاري سازمان بازرسي كل بنابراين همفك; متخلف و پيشگيري از وقوع جرم و اصالح امور گردد 

 : كشور و مراجع قضايي امري ضروري بوده و رعايت نكات زير مورد تاكيد است 

) منظور از قيد رسيدگي خارج از نوبت گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور در مراجع قضايي  ۰ -

از مراحل بدوي  ناظر به همه مراحل تحقيق و رسيدگي اعم) قانون تشكيل آن سازمان ۱موضوع ماده 

و تجديدنظر بوده به ويژه اينكه محاكم مي بايستي به نحوي اقدام نمايند كه هيچ يك از گزارشهاي 

 . سازمان بازرسي كل كشور مشمول مرور زمان قانوني نشود 

سازمان بازرسي كل كشور به لحاظ وظيفه نظارتي خويش همواره نقش مدافع حقوقي عمومي  ۹ -

چنانچه دادگاه داليل منعكس در گزارش سازمان بازرسي كل كشور را به : اوال ; ا لذ. رابرعهده دارد 

و يا تصميماتي كه پرونده را از ) لحاظ تحقيقاتي كافي تشخيص ندهد ، اصوال مجاز به صدور حكم برائت 

نمي باشد ، بلكه موظف است اقدامات الزم در جهت تكميل ) جريان رسيدگي خارج مي نمايد 

 . عمول و سپس تصميم مقتضي اتخاذ نمايد تحقيقات م

سازمان بازرسي كل كشور تكليف دارد ، نمايندگان خود را به مراجع قضايي جهت مطالعه و  -ثانيا 

بررسي پرونده واخذ تصوير و عنداللزوم تهيه پاسخ به لوايح دفاعيه متهم و يا متهمان معرفي نمايد و 

 . اداء توضيح به دادگاه اعزام دارد همچنين حسب دعوت نمايندگان خود را جهت 

شايسته است روساي كل دادگستري ها و مسووالن سازمان بازرسي كل كشور در تهران و  ۷ -

استان ها ، جلسات هماهنگي به منظور شناسايي موانع و مشكالت و رفع آنها تشكيل دهند به 

 . يق عدالت گردد نحوي كه نتيجه اقدامات معموله موجب تسريع در رسيدگي و اجراي دق

ك . د . آ . ق  ۰۳۳ماده  ۰ترك تعقيب مذكور در بند ب و تبصره : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۰۹ - ۳/۷۱۰۳نظريه 

، تاسيس جديدي است مانند منع تعقيب و موقوفي تعقيب كيفري و پس از صدور آن  ۰۷۳۲/۰/۹۰. 

آن ماده ناظر به حقوق  ۰ پرونده از لحاظكيفري مختومه مي شود و شكايت مجدد مذكور در تبصره

 . شاكي و خسارات و ضرر و زيان ناشي از جرم است 

عالوه بر ترك محاكمه كه به شرح فوق و به در خواست مدعي صورت مي گيرد ، قانونگذار تدبير  - ۰۳۱

قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب  ۹۹در ماده > تعليق تعقيب < ديگري را بنام 

 . يز مدنظر قرار داده كه باتوجه به اعتبار ان به شرح ذيل نقل مي شود ن ۰۷۳۱/۷/۹۳

، * در كليه اتهامات از درجه جنحه ، به استثناي جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي  - ۹۹ماده 

هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد ، دادستان راساپ مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز 

قانون تسريع دادرسي و * * مكرر  ۱۱ماده  ۹و  ۰زير تعقيب كيفري او را بارعايت تبصره هاي  شرايط

 : اصالح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري وكيفر عمومي معلق سازد 

 . اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد  ۰ -

 . متهم سابقه محكوميت كيفري موثر نداشته باشد  ۹ -

 . * * * شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد  ۷ -

تحت عنوان  ۰۱۲الي  ۱۱از مواد ) و اصالحات بعدي  ۰۷۱۱مصوب ) باب دوم قانون مجازات عمومي * 

و در چندين فصل و مبحث شامل موارد > درجنحه و جناياتي كه مضر به مصالح عمومي است < كلي 
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 :  زير است

 در جنحه و جنايت بر ضد امنيت مملكت : فصل اول 

 )  ۱۱الي  ۱۱مواد ) در جنحه و جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت : مبحث اول 

 )  ۳۲الي  ۱۲مواد ) در جنحه و جنايت بر ضد امنيت داخلي مملكت : مبحث دوم 

 )  ۱۰الي  ۱۱مواد ) در سوء قصد به رييس مملكت : مبحث سوم 

 )  ۲۹الي  ۱۹مواد ) در مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي  :فصل دوم 

 در جنحه و جنايت بر ضد آسايش عمومي : فصل سوم 

 )  ۲۱الي  ۲۷مواد ) در سكه قلب : مبحث اول 

 )  ۰۰۹الي  ۲۳مواد ) در جعل و تزوير : مبحث دوم 

 )  ۰۰۱الي  ۰۰۷مواد ) تي در محو يا شكستن مهر و سرقت نوشتجات از اماكن دول: مبحث سوم 

 )  ۰۹۱الي  ۰۰۳مواد ) در فرار محبوسين و اخفاء مقصرين : مبحث چهارم 

 )  ۰۹۱الي  ۰۹۳مواد ) در غصب عناوين و مشاغل : مبحث پنجم 

 )  ۰۹۱الي  ۰۹۳مواد ) در تخريب ابنيه و آثار : مبحث ششم 

 در تقصيرات مامورين دولتي : فصل چهارم 

 ۰۹۲مواد ) اوز مامورين دولتي از حدود ماموريت خود و تقصيراتشان در اداء وظيفه در تج: مبحث اول 

 )  ۰۷۱الي 

 )  ۰۷۱الي  ۰۷۰مواد ) در تعديات مامورين دولتي نسبت به افراد  - - ۰مبحث دوم 

 )  ۰۳۱الي  ۰۷۲مواد ) در رشوه  - ۹

 در تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت : مبحث سوم 

 )  ۰۳۲الي  ۰۳۹مواد ) اموال دولتي و خيانت مامورين اختالس  - ۰

 در جنحه و جنايت نسبت به مامورين دولت : فصل پنجم 

 )  ۰۱۰الي  ۰۱۱مواد ) در تمرد نسبت به مامورين دولت : مبحث اول 

 )  ۰۱۳الي  ۰۱۹مواد ) در هتك حرمت نسبت به نمايندگان ملت و مامورين دولتي : مبحث دوم 

 )  ۰۱۲الي  ۰۱۱مواد ) اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جرايم  در: فصل ششم 

الزم به تذكر است كه اوالپ براي پاره اي از جرايم مذكور در مواد مذكور مجازات جنايي تعيين شده كه 

مذكور در رابطه با  ۹۹خارج مي باشند ، ثانياپ براي اعمال ماده  ۹۹خود بخود ازدامنه و گستره ماده 

تطبيق استثنائات مذكور ضروري است ، ثالثاپ براي تعيين اتهامات از درجه . ا . م .  مواد مختلف ق

< داير بر )  ۰۷۳۹اصالحي . ) ع . م . ق  ۲جنحه به نظر مي رسد چاره اي جز استفاده ازتعريف ماده 

 : مجازات هاي اصلي جنحه به قرار زير است  - ۲ماده 

 روز تا سه سال  ۱۰حبس جنحه اي از  ۰ -

و تطبيق آن با مورد وجود نداشته باشد ، رابعاپ پاره اي از موارد > لاير به باال  ۳۱۱۰جزاي نقدي از  - ۹

مثل ارتشا يااختالس در حال حاضر در قوانين ديگري ذكر شده اند كه الزم است دقت كافي در اين 

 . خصوص نيز معمول گردد 

تي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر مكرر قانون تسريع دادرسي و اصالح قسم ۱۱ماده * * 

 : عمومي 

. قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري ثبت مي شود  -)  ۰۷۳۹الحاقي )  ۰تبصره 

در صورتي كه متهم ظرف سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق ، مرتكب جرم جنحه يا جنايتي شود 

 . ات تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت نسبت به اتهام سابق نيز با رعايت مقرر

در مورد تعدد جرم هرگاه جرايم انتسابي تواماپ واقع شده باشد مانع از  -)  ۰۷۳۹الحاقي )  ۹تبصره 

اجراي مفاد اين ماده نيست و در صورتي كه يكي از جرايم انتسابي از درجه جنايي باشد دادستان 

رجنحه صادر نمايد كه امر جنايي منتهي به صدور قرار منع تعقيب وقتي مي تواند قرار تعليق در مورد ام

 . شده باشد 

قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري  ۹۹ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰۰/۱ - ۳/۲۲۰۱نظريه * * * 

. نسخ نشده است و به اعتبار و قوت قانوني خود باقي است و نمي توان گفت كه چون ق  ۳۱مصوب 

با اصالحات بعدي دردادگاه عمومي منسوخ است و يا دادستان از سيستم قضايي  ۰۷۱۱. ك . د . آ 
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قانون مورد بحث قابل اعمال نيست زيرا  ۹۹مملكت در دادگاههاي عمومي حذف شده است ، لذا ماده 

به استناد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب ، وظايف دادستان به رييس حوزه قضايي محول 

را رييس يا معاون حوزه قضايي عهده داراست ، بنابه مراتب  ۹۹ت و وظيفه مذكور در ماده شده اس

 . بالاشكال است  ۰۷۳۱قانون مصوب سال  ۹۹صدورقرارتعليق تعقيب كيفري در محدوده ماده 

 و يا) . . .  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۳۳با توجه به بند ب ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۷/۱ - ۳/۰۱۹۹نظريه 

ترك محاكمه صرفادر حقوق . . . ) درخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه را ننمايد 

بنابراين سرقت كه جنبه عمومي داشته و حق الناس صرف نيست ، از شمول ماده . الناس است 

 . مذكور خارج است 

ي مي باشد از شمول بزه كالهبرداري كه واجد جنبه عموم: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۷۱ - ۳/۳۹۱۱نظريه 

 . خارج است  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق ۰۳۳ماده  ۰تبصره 

چنانچه شاكي در جرايم عمومي درخواست ترك تعقيب نمايد ، صدور قرار ترك تعقيب برخالف صريح 

 . است  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۳۳بند ب ماده 

صدور قرار  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۳۳با توجه به بند ب ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۹۲ - ۳/۳۲۳۱نظريه 

ترك تعقيب موضوع تبصره يك همان ماده راجع به جرايم قابل گذشت و حق الناس محض است بنابراين 

در جرايمي مانند قتل عمد و كالهبرداري و سرقت كه غيرقابل . ا . م . ق  ۳۹۳با توجه به مقررات ماده 

، صدور قرار ترك تعقيب برخالف نص صريح  گذشت مي باشد و جرايمي عمومي محسوب مي گردد

قانون است و چنانچه در اين موارد شاكي خصوصي پس از اعالم شكايت گذشت نمايد گذشت وي 

 . تنها از حيث تخفيف كيفر موثر خواهدبود 

ترك محاكمه صرفادر حقوق الناس است بنابراين سرقت : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۰/۹۱ - ۳/۰۱۱۱۰نظريه 

 ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۳۳ي داشته و حق الناس صرف نيست از شمول بند ب ماده كه جنبه عموم

 . خارج است 

هرچند كه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۳/۲ - ۳/۰۷۳۱نظريه  - ۰۳۳

ه و و انحالل دادسرا صدور كيفرخواست منتفي است ليكن به محض اينكه در پرونده اي تشكيل جلس

تعيين وقت ضروري تشخيص شد دفتر دادگاه پس از تعيين وقت مكلف است كه متهم و شاكي 

دعوت نمايد و تشكيل جلسه بدون دعوت طرفين ) كه طرفين دعوي كيفري مي باشند ) خصوصي را 

 . قانوني نيست 

ك . د . آ . ق  ۰۳۳ماده  ۰قرار ترك تعقيب موضوع تبصره : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۷ - ۳/۹۷۱۷نظريه  - ۰۳۱

مضافاباينكه چون اين قرار به درخواست مدعي صادر مي . قابل تجديدنظر شناخته نشده است  ۰۷۳۱

 . شود ، لذا مقنن تصريحي به قابل اعتراض بودن قرار ترك تعقيب ننموده است 

 

اب درمواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي شود هريك از اصح - ۰۳۱ماده 

 (  ۰۳۳. ) دعوا مي توانند از حق قسم خود استفاده كنند 

 : زيرنويس 

در قوانين موضوعه جمهوري اسالمي ايران علي االصول : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۷/۳ - ۳/۷۱۳نظريه  - ۰۳۳

قسم كاربردي ندارد مگر در  -از جمله جرايم خيانت در امانت و كالهبرداري  -براي اثبات امور جزايي 

 . اص و استثنايي كه بايد طبق نص عمل شود موارد خ

طرق اثبات ارتكاب جرم از طريق قسم منحصر به همان است : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۱ - ۳/۱۰۱۱نظريه 

كه تحت عنوان قسامه در قانون مجازات اسالمي آمده است و ترتيبات و تشريفات آن در باب قتل هاي 

ارد قسم به تنهايي نمي تواند در امور كيفري از طرق عمدي و غيره احصاء شده است و جز در آن مو

آمده و از حق قسم اصحاب دعوي ياد  ۰۷۳۱ك . د . آ . ق ۰۳۱آنچه در ماده . اثباتي جرم به حساب آيد 

نموده ، ناظر به مواردي است كه در امور كيفري در اختالط بادعوي مدني مطرح شده باشد و طرفين 

در قسمت دعوي مدني  ۰۷۳۲. م . د . آ . به بعد ق  ۹۳۳ور در مواد بخواهند از قسم به ترتيب مذك

 . استفاده كنند 

 

چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي  - ۰۳۲ماده 
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خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا 

رسيدگي نمي باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به موقوفي تعقيب  دادگاه صالح به

 . يا عدم صالحيت يا رد يا قبول ايراد ، صادر مي نمايد 

 

در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار  - ۰۱۱ماده 

درصورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي ) تهام و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر نوع ا

تاريخ انتشار آگهي (  ۰۳۱. ) دريكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار يا محلي براي يك نوبت درج مي شود 

درصورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و ياعدم ارسال اليحه . تا روز محاكمه نبايد كمتراز يك ماه باشد 

دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به دفاعيه ويا عدم معرفي وكيل ، 

راي صادره پس از ابالغ ظرف ده روزقابل واخواهي . رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر مي نمايد 

دادگاه (  ۰۱۱) در حقوق هللا رسيدگي غيابي جايز نيست ، (  ۰۳۲. ) درهمان دادگاه مي باشد 

 . دستيابي به متهم ، پرونده را مفتوح مي گذارد  درصورت ظن قوي بر وقوع جرم تا

 : زيرنويس 

 : با اصالحات بعدي  ۰۷۳۳/۱/۰۱از قانون صدور چك مصوب  - ۰۳۱

در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه  - ۹۹ماده 

به عمل مي آيد مگر آنكه متهم به اقامتگاه قانوني اومحسوب است و هرگونه ابالغي به نشاني مزبور 

 . نشاني ديگري تعيين كرده باشد * قانون آيين دادرسي كيفري  ۰۹۳ترتيب مقرر در تبصره ماده 

هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود 

د و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابالغ اوراق تلقي مي شو

 . وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت 

) ماده  ۰منسوخه و تبصره  ۰۷۳۱. ك . د . ا . با تصويب ق  ۰۹۲۱. ك . د . ا . ق  ۰۹۳تبصره ماده * 

 . قانون اخيرالذكرجانشين آن شده است )  ۰۹۲

دعاوي كيفري براي احضار متهم برعهده هزينه انتشار آگهي در : ق . ح . ا  ۰۷۳۹/۰۰/۰ - ۳۱۱۳نظريه 

 . دولت است وشاكي خصوصي وظيفه اي دراين مورد ندارد 

آخرين  ۰۷۳۳قانون صدور چك مصوب )  ۹۹) نظر به ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۹/۰۰/۲ - ۳/۱۱۹۱نظريه 

نشاني صادركننده چك و اقامتگاه قانوني وي را محلي مي داند كه هنگام افتتاح حساب به بانك 

معرفي شده يا بعدا به بانك معرفي كرده است در قسمت اخير اين ماده نيز تصريح شده چنانچه 

صادركننده چك در نشاني مذكور شناخته نشد ياچنين محلي وجود نداشت ، گواهي مامور ابالغ دراين 

مورد كافي براي رسيدگي است ، و چون قانون چك ، قانون خاص است لذا رسيدگي به دعوي 

 . و احضار و ابالغ متهم به طريق ديگر صحيح نيست  مطروحه

 . مراجعه شود  ۰۰۳ق مندرج در پاورقي ماده . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۰۱ - ۳/۲۱۱۱به نظريه 

 . مراجعه شود  ۹۰۳مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰۱ - ۳/۳۱۱۰به نظريه  - ۰۳۲

اعتراض از احكام غيابي در امركيفري ده روز و در مهلت : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۹۹ - ۳/۱۰۷۲از نظريه 

احكام حقوقي بيست روز مي باشد حال چنانچه دادگاه ضمن صدور راي كيفري هم به پرداخت ضرر 

وزيان ناشي از جرم را صادرنمود و راي صادره غيابي باشد ، بايستي براي اعتراض واخواهي طوالني 

به . گرفت و اين امر به نفع متهم بوده و مي باشد  ترين مدت را كه همان بيست روز است درنظر

) در امر كيفري از حيث مهلت مقرره از مقررات مربوطه به اعتراض ( واخواهي ) عبارت ديگر اعتراض 

 . در امر حقوقي تبعيت مي نمايد ( واخواهي 

ق هللا محض قتل از جمله جرائمي نيست كه جنبه ح: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۰۳ - ۳/۲۹۳۷نظريه  - ۰۱۱

 . داشته باشد ، لذامانعي براي رسيدگي غيابي وجود ندارد 

 

هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد درصورتي كه دادگاه حضور  - ۰۱۰ماده 

متهم را الزم بداند وي را جلب خواهد نمود وچنانچه حضور متهم در دادگاه الزم نباشد وموضوع جنبه 

 (  ۰۱۰. ) ته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادرمي نمايد حق اللهي نداش

 : زيرنويس 
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 ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۱۰در مواردي كه حسب ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰/۷ - ۳/۰۱۱۱۹نظريه  - ۰۱۰

تجويز شده است عدم حضور متهم و نتيجتاعدم اخذ آخرين دفاع مانع رسيدگي +محاكمه غيابي 

 . ابه منظور اخذ آخرين دفاع نمي توان او را جلب نمود نيست و صرف

 

هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين كنددادگاه به  - ۰۱۹ماده 

مطرح . قراردادگاه دراين مورد قطعي است . درخواست وي رسيدگي وقرار مقتضي صادر مي نمايد 

. ر مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضارسيدگي نمايد بودن پرونده در ديوان عالي كشو

 (۰۱۹  ) 

 : زيرنويس 

چنانچه محكوم عليه نسبت به حكم صادره تسليم : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۹/۹۱ - ۳/۰۲۱۲نظريه  - ۰۱۹

شود يا به هرجهتي حكم صادره قطعي باشد مرجع رسيدگي نسبت به درخواست تخفيف و تبديل 

امين دادگاه صادركننده حكم مي باشد و در صورت اعتراض مشاراليه به حكم صادره ، دادگاه قرار ت

بدوي بايد درخواست متقاضي را به دادگاه تجديدنظرارسال نمايد تا مرجع اخير نسبت به اين 

ن به اينكه ، مطرح بود. ك . د . آ . ق  ۰۱۹اما تصريح ماده . درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد 

پرونده در ديوان كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي نمايد ، به اين 

. همان قانون ، رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است نه ماهوي  ۹۱۱لحاظ است كه براساس 

صالح به  مرجع ۰۱۹لذا در فرضي كه پرونده در ديوانعالي كشور تحت رسيدگي است به حكم ذيل ماده 

 . رسيدگي ماهوي بايد در موردتخفيف يا تبديل تامين اتخاذ تصميم نمايد 

 

به اتهامات متعدد متهم بايد تواماپ ويكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها  - ۰۱۷ماده 

 ۰۱۷. ) موجب تعويق باشددادگاه نسبت به اتهاماتي كه مهيابراي صدور حكم است تصميم مي گيرد 

 ) 

 : زيرنويس 

 . نيز مراجعه شود  ۳۱مندرج در زيرنويس ماده . ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۰۰ - ۳/۷۷۲۲به نظريه  - ۰۱۷

 

، معلوم گردد محكوم عليه داراي محكوميتهاي قطعي (  ۰۱۱) هرگاه پس از صدور حكم  - ۰۱۱ماده 

اجراء موثراست به شرح ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي باشند و در ميزان مجازات قابل 

 : زير اقدام مي گردد 

هرگاه احكام صادره از دادگاههاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد  -الف 

پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادركننده حكم ارسال تا پس از نقض كليه احكام بارعايت مقررات 

 (  ۰۱۳)  .مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد 

درصورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده هابه دادگاه  -ب 

تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد 

 . صادر نمايد 

مورد تاييد قرار گرفته باشد ، پرونده ها  درصورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور -ج 

اعم از اينكه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد تا احكام را نقض 

 . و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم ارجاع كند 

 : زيرنويس 

. د . آ . ق  ۰۱۱مذكور در صدر ماده ) حكم ) منظور از  :ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۱ - ۳/۳۱۱۱نظريه  - ۰۱۱

 . اعم ازحكم قطعي يا غير قطعي است  ۰۷۳۱. ك 

منظور از پاحكام صادره از دادگاههاي بدوي پ مذكور : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۱/۹۱ - ۳/۳۱۷۳نظريه  - ۰۱۳

دادگاههاي بدوي يك استان اعم است از آراء صادره از  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۱۱در صدر بندالف ماده 

يا آراء بدوي صادره از حوزه دادگاههاي استان هاي مختلف ، بهر حال در اجراي بند الف ماده مذكور 

كليه پرونده هاي مورد بحث كه از شعب دادگاههاي بدوي مستقر در يك استان يا دادگاههاي بدوي 

عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده مستقر در استان هاي مختلف منتهي بصدور راي شده و به لحاظ 



  8731مصوب آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری

 

 

بايستي به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادر كننده حكم ارسال و مطابق قسمت اخير بند الف ماده 

قانون مورد بحث نيازي به اعطاء نيابت  ۰۱۱مذكور حكم واحد صادر شود اضافه مي نمايد اعمال ماده 

ستي كليه پرونده ها را از دادگاههاي بدوي قضايي ندارد بلكه آخرين دادگاه بدوي صادر كننده حكم باي

 . مختلف ديگر مطالبه و مبادرت به صدور حكم واحد نمايد 

دادگاه رسيدگي كننده به اتهام اخير نمي تواند بدون توجه به : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۹/۹۹ - ۳/۰۱۰۰نظريه 

هاي قبلي مشابه با بزه آراء محكوميتهاي قطعي قبلي اتخاذ تصميم نمايد ، النهايه چنانچه محكوميت 

در حال رسيدگي باشد دادگاه با درنظرگرفتن مقررات مربوط به تعدد مي تواند به يكي از همان 

د . آ . ق  ۰۱۱محكوميت هاي سابق الصدور به عنوان حكم واحد اكتفاء كند وحكم موضوع بند الف ماده 

بل تجديدنظر است ، لكن موضوع كه توسط دادگاه عمومي صادر مي شود غيرقطعي و لذا قا ۰۷۳۱ك . 

بندهاي ب و ج ماده مزبور كه به ترتيب در دادگاه تجديدنظر و يا بعد از نقض درديوانعالي كشور در 

و تبصره  ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۹۱۱ماده ) شعبه اي از دادگاههاي عمومي عمل مي شود قطعي است 

 ( . قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب  ۰۲يك ماده 

 

 وكالت در دادگاهها  -فصل دوم 

در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكالي مدافع خود را انتخاب ومعرفي  - ۰۱۳ماده 

نمايند ، وقت دادرسي به متهم ، شاكي ، مدعي خصوصي و وكالي مدافع آنان ابالغ خواهدشد 

 . ي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است درصورت تعدد وكيل حضور يكي از وكالي هريك از طرفين برا

 

متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد ، چنانچه دادگاه تشخيص  - ۰۱۱ماده 

دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكالي حوزه قضايي و درصورت عدم امكان از نزديكترين 

و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله (  ۰۱۱) خواهد نمود  حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين

نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از 

حق الوكاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد . تعرفه قانوني تجاوز كند 

 . 

در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابدمي  - ۰تبصره 

مگر (  ۰۱۳) باشد چنانچه متهم شخصاوكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است 

 . درخصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد 

اين ماده و يا مواردي كه حكم (  ۰) ايي به استثناء جرايم مذكور در تبصره در كليه امور جز - ۹تبصره 

غيابي جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابالغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگراينكه 

 (  ۰۱۱. ) دادگاه حضور متهم را الزم بداند 

 : زيرنويس 

ييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي ر ۰۷۱۰/۰۱/۰مورخ  ۰/۱۰/۰۱۱۱۱بخشنامه شماره  - ۰۱۱

اخيرا ، ديده شده است كه بعضي دادگاهها ، برخالف صريح قانون ، ابالغ وقت به : سراسركشور 

وكالي تسخيري را به كانون وكالي دادگستري محول يا از مرجع مذكور خواسته اند يكي از وكالي عضو 

 . مايند آن كانون را براي زمان تعيين شده به دادگاه معرفي ن

اتخاذ اين روش ، عالوه بر سلب اختيار يا اسقاط تكليف قانوني محكمه در انتخاب وكيل تسخيري از بين 

وكالي مجازحوزه قضايي يا نزديكترين حوزه مجاور ، موجب توالي فاسدي مي گردد كه از جمله آنها 

ر نتيجه تضييع حقوق متهم مي تواند فاقد آثار حقوقي بودن اين نحوه ابالغ وقت به وكيل منتخب و د

 . باشد 

اقتضاء دارد در موارد الزام به تعيين وكيل تسخيري يا انتخاب وكيل به درخواست متهم ، مدلول ماده 

و تبصره هاي آن و  ۰۷۳۱قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب  ۰۱۱

مبحث دوم فصل سوم > ابالغ < ، مواد راجع به  نسبت به نحوه ابالغ وقت دادرسي به وكالي مزبور

 . از هرجهت مراعات گردد  ۰۷۳۲قانون آيين دادرسي مدني مصوب 

چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم ) . . . با توجه به عبارت : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۰۱ - ۳/۰۱۱۷۱نظريه 

و توجه به تبصره يك آن ماده ، در  ۰۷۳۱ .ك . د . آ . ق  ۰۱۱در ماده . . . ) توانايي انتخاب وكيل راندارد 
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غير از موارد موضوع تبصره يادشده ، در صورتي دادگاه ملزم به تعيين وكيل است كه تشخيص دهد 

متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد واال فال ، مطابق تبصره فوق الذكر در جرايمي كه مجازات آنهاقصاص 

ين وكيل تسخيري ازسوي دادگاه الزم است مگر اينكه جرم نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد باشد تعي

از جرايم منافي عفت باشد كه با وجود مجازاتهاي فوق در صورتي كه متهم ازتعيين وكيل و يا حضور 

 . وكيل در دادگاه امتناع نمايد دادگاه به تعيين وكيل تسخيري ملزم نيست 

 . مراجعه شود  ۹۰۳درج در پاورقي ماده من. ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۰ - ۳/۷۱۹۱به نظريه  - ۰۱۳

براي  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۱۱ماده  ۰با توجه به تبصره : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۰/۹۷ - ۳/۱۱۱نظريه 

محاكمه متهم به قتل عمد ، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است و گذشت اولياء دم تاثيري در 

 . اين امر ندارد 

مربوط به  ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۰۱۱ماده  ۹تبصره  ۰ -: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۰۹ - ۳/۳۱۰۱نظريه  - ۰۱۱

مرحله محاكمه وصدور حكم است و در مرحله تحقيقات بدون احضار متهم نمي توان رسيدگي گرد و 

اگر در امر جزايي ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري 

قانون مذكور متهم بايد از طريق روزنامه هاي ۰۰۳ه ممكن نگردد در اجراي ماده هم ابالغ احضاري

اين قانون اظهار عقيده  ۹۰۱و ۹۰۳كثيراالنتشار يا محلي دعوت شود و در نهايت قاضي با لحاظ مواد 

اگر راي بدوي با حضور وكيل و بدون احضار و تحقيق از متهم اصدار يافته باشد و از سوي  ۹ -. نمايد 

حكوم عليه مورد تجديد نظر خواهي قرار گيرد تكليف دادگاه تجديدنظر نقض راي صادره و رسيدگي م

 . ماهوي است 

 

 : ـ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست  ۰۱۳ماده 

حاب دعواوجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيري با يكي از اص -الف 

 . داشته باشد 

وكيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل اموروي يا  -ب 

 . همسر او باشد 

 . ج ـ وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد 

دادرس يا داور يا كارشناس ياگواه وكيل تسخيري سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان  –د 

 . اظهارنظر كرده باشد 

حقوقي يا جزايي مطرح (  ۰۱۲) بين وكيل تسخيري و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوا  -ه ـ 

 . باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد 

 . داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند  وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او -و 

 : زيرنويس 

 . صحيح باشد « دعواي » به نظر مي رسد اشتباه تايپي رخ داده و واژه  - ۰۱۲

 

  ۵۱۸تا  ۱۸۸راي غيابي مواد  -رسيدگي و صدور راي *   

 

 (  ۰۳۰) و صدور راي )  ۰۳۱) ترتيب رسيدگي  -فصل سوم 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۰۳مندرج در پاورقي صدر ماده . ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۹ - ۳/۲۰۱۱به نظريه  - ۰۳۱

قرار توقف دادرسي پيش بيني نشده  ۰۷۳۱ك . د . آ . در ق : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۰۰ - ۳/۱۱۰۲نظريه 

 . است و صدور چنين قراري فاقد وجاهت قانوني است 

ي كه راي صادره قبل از ماشين شدن يا ابالغ در مورد: ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۱/۰۱ - ۳/۷۱۱۱نظريه  - ۰۳۰

به طرفين درموقع پاكنويس نمودن يا ماشين كردن مفقود گردد و با تجسس الزم اميدي به پيدا كردن 

آن نباشد ، دادگاه بايد با توجه به محتويات پرونده و براساس خالصه و نتيجه راي كه در دفاتر اوقات و 

ثبت خالصه در دفاتر مربوطه با استفاده از سوابق در مراجع  احكام ثبت شده و يا در صورت عدم

انتظامي يا اوراق موجود نزد اصحاب دعوي با تشكيل مجددپرونده انشاء راي نمايد ، بديهي است كه 

اين راي از حيث نتيجه نبايد مخالف با راي گم شده باشد هر چند كه از لحاظعبارت و نحوه استدالل با 
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 . آن متفاوت باشد 

 

 : محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه  - ۰۱۱ماده 

 . اعمال منافي عفت و جرايمي كه بر خالف اخالق حسنه است  - ۰

 . امور خانوادگي يادعاوي خصوصي به درخواست طرفين  - ۹

 . علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد  - ۷

ر از علني بودن محاكمه ، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد لكن منظو - ۰تبصره 

انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره 

 (  ۰۳۹. ) به مجازات مفتري محكوم مي شود 

موجب غيرعلني شدن محاكمه نيست  اخالل نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص - ۹تبصره 

وبايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود ، رئيس دادگاه مي تواند كساني را كه باعث اخالل نظم مي 

. شوند از يك تا پنج روز توقيف نمايد ، دستور دادگاه قطعي است و فوري به اجراء گذارده خواهدشد 

به اشخاصي كه در دادگاه حاضرند يادآورمي شود دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را 

 . 

 : زيرنويس 

هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و . : ا . م . ق  ۱۲۳ماده  - ۰۳۹

جرايد يا نطق در مجامع يابه هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر 

آن امر جرم محسوب مي شود ونتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در نمايد كه مطابق قانون 

ضربه شالق يا يكي از آنها حسب )  ۳۱) مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا 

 . مورد محكوم خواهدشد 

ان رياست قوه قضائيه به مراجع قضايي و اداري تهر ۰۷۱۰/۱/۱مورخ  ۰/۱۰/۰۱۳۱۲بخشنامه شماره 

ضمن مطالعه نشريات ، خبرنامه ها ، بولتن هاي محرمانه و غير آن كه از سوي برخي : واستانها 

وزارتخانه ها ، سازمانها ودفاتر حفاظت منتشر و در اختيار مسووالن قرار مي گيرد ، گاهي ديده مي 

اكمه از دستگيري و پيگرد و مح> جهت اطالع سران سه قوه < شود كه در صفحات يا ستونهاي 

برخي متصديان مشاغل قضايي و اجرايي كه احيانادر معرض تخلف ياانتساب اتهامي قرار گرفته اند ، 

 . خبر مي دهند و در ارزيابي معموله همان بولتن يا نشريه نيز آن خبرتاييد مي گردد 

ار مربوط از آنجا كه قبل از انجام و اتمام مراحل دادرسي ، اثبات جرم و قطعيت حكم ، انتشار و اخب

ممنوع مي باشد وحتي مراجع قضايي نيز ، قبل از قطعيت حكم جزايي نيز مجاز به انتشار موضوع در 

رسانه ها نيستند و ممكن است درنتيجه سير مراحل محاكمات ، شان برائت حاصل گردد ، لذا از 

ار دارد دراين مورد مراجع قضايي ، دفاتر حفاظت ، ناشران بولتن ها ، خبرنامه ها و ساير نشريات انتظ

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري و ساير  ۰۱۱ماده  ۰به مفاد تبصره 

مقررات موجود ، توجه الزم معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترتب بر اخبار مزبور ، قبل از قطعيت احكام 

كمه اشخاص در رسانه ها خودداري ورزند تا جزايي ، از انتشار اسامي و عناوين اتهامي و جريان محا

تكليف قطعي آنان حسب مورد در محاكم عمومي ، انقالب نظامي و ويژه روحانيت روشن و قطعيت 

 . حكم هريك رسمااعالم گردد 

با توجه به معني لغوي نشر كه پراكندگي و گسترده شدن است : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰/۳ - ۳/۰۰نظريه 

ك ، نشر جزييات جريان محاكمه و در جريان . د . آ . ق  ۰۱۱ماده  ۰درج در تبصره ، منظور از انتشارمن

قرار دادن عامه مردم از طريق رسانه هاي گروهي ، قبل از صدور حكم است كه بديهي است با ابالغ 

قانون ياد شده باال و منحصرابا درج  ۰۱۱راي غيابي كه فقط جهت اطالع متهم غايب و به تجويز ماده 

اد حكم از طريق روزنامه صورت مي گيرد متفاوت و دو امرعليحده است كه هريك از مواد فوق درجاي مف

 . خود قابل اعمال و اجرا است 

 

سال سن دارند در دادگاهي كه به امور كيفري (  ۰۳) حضور اشخاصي كه كمتراز  - ۰۱۲ماده 

 . رسيدگي مي كند به عنوان تماشاچي ممنوع مي باشد 
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درمواردي كه تحقيقات تكميل وبراي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وكيل او  - ۰۲۱ماده 

حق دارند پيش از شروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطالعات الزم را تحصيل 

 (  ۰۳۷. ) كنند 

 : زيرنويس 

به فرد اجالي  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۳۷ه اوال در ماد: ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۰۷ - ۳/۳۲۱۲نظريه  - ۰۳۷

اوراق پرونده كه صورتجلسه تحقيقات مقدماتي است اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از ساير اوراق نيز 

طرق تحصيل اطالعات مذكور در ماده  -ثانيا . ، با رعايت قيد و شرط مذكوردرماده مزبور ، بالمانع است 

 -ثالثا . اعم است از مطالعه پرونده ، تهيه يادداشت و اخذرونوشت  مختلف و ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۲۱

منحصر به متهم ووكيل او نيست بلكه شاكي و وكيل  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۲۱اختيار مذكور در ماده 

 -رابعا . وي هم مي توانند در اين مرحله با مراجعه به پرونده اطالعات مورد نياز خود راتحصيل نمايند 

صدور حكم نيز مراجعه طرفين يا وكالي آنها به پرونده براي تحصيل اطالعات موردنياز منعي ندارد پس از 

 . اعم از اينكه حكم غيابي و قابل واخواهي و يا حضوري و قطعي و يا قابل تجديدنظر باشد 

 

رند هرگاه متهم يا مدعي خصوصي تقاضا كند از شخص يا اشخاصي كه در دادگاه حضور دا - ۰۲۰ماده 

 . تحقيق شود هر چند قبالپ احضار نشده باشند ، دادگاه تحقيقات الزم را از آنان به عمل مي آورد 

 

. درصورتي كه متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه حضورمي يابد  - ۰۲۹ماده 

مدعي خصوصي  قاضي دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعالم رسمي بودن آن ، ابتدا هويت شاكي يا

را استعالم و شكايت و دعواي ضرر و زيان مالي او را استماع مي نمايد ، سپس هويت متهم را برابر 

اين قانون استعالم نموده و به متهم و افراد ذي ربط در محاكمه اخطارمي كند كه در موقع (  ۰۹۲) ماده 

پس از آن دادگاه موضوع اتهام و  محاكمه خالف حقيقت و وجدان و قوانين و ادب و نزاكت سخن نگويند

 . دادخواست مدعي و تمامي ادله شكايت و اتهام را به متهم تفهيم وشروع به رسيدگي خواهد كرد 

 

 : رسيدگي به ترتيب زير انجام مي گيرد  - ۰۲۷ماده 

كه (  ۰۳۱) استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكالي آنان و شهود و اهل خبره اي  - ۰

 . صوصي يا شاكي معرفي كرده است مدعي خ

تحقيق از متهم ، مبني براينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يانه ؟ پاسخ متهم عينا در صورتجلسه  - ۹

 . قيد مي شود 

 . استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره اي كه متهم يا وكيل او معرفي مي كند  - ۷

 . اظهارات وكيل متهم بررسي آالت وادوات جرم و استماع  - ۱

 . رسيدگي به داليل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم مي شود  - ۳

دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده طرف ديگر 

دادگاه پس از پايان باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعكس نمايد

مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس ازامضاء طرفين رسيدگي را 

 (  ۰۳۳. ) ختم مي كند 

 : زيرنويس 

رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي  ۰۷۱۱/۰/۳مورخ  ۰/۱۱/۱۰به بخشنامه شماره  - ۰۳۱

 . مراجعه شود  ۱۷مندرج در پاورقي ماده +سراسركشور

 ۰۲۷ماده  ۳چون برابر بند : رييس قوه قضاييه  ۰۷۳۲/۳/۰۹مورخ  ۰/۳۲/۱۹۳۹بخشنامه شماره  - ۰۳۳

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري دادگاه مكلف است پس از پايان 

امضاء طرفين رسيدگي را  مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم و وكيل او اجازه صحبت داده و پس از

همين قانون پس از ختم رسيدگي با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود  ۹۰۹ختم كند و برابر ماده 

در همان جلسه مبادرت بصدور راي نمايد ، مگر اينكه انشاء راي متوقف بر تمهيد مقدماتي باشد كه در 

درت به صدور راي مينمايد و حسب اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك هفته مبا

گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع قضايي پس از اخذ آخرين دفاع و ختم دادرسي منتظرمي مانند تا 
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وكالي مربوط به پرونده يا مراجع ديگر لوايح و گزارشات و اظهارنظر خود را به دادگاه تسليم نمايند و 

ي مي نمايند كه اين نحوه اقدام بر خالف مفاد مواد پس از وصول لوايح يا گزارشات مورد نظر انشاء را

آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مي باشد لذا متذكر مي گردد  ۹۰۹و  ۰۲۷

در صورتيكه دادگاه پس از اخذآخرين دفاع انجام تحقيقات را ضروري تشخيص دهد يا استعالم از مراجع 

ا الزم بداند مي بايست از اعالم ختم رسيدگي خودداري نموده و خاص يا مالحظه اسناد و مداركي ر

پس از انجام تحقيقات مورد نظر مجدداامكان دفاع متهم ووكيل وي را در جهت مالحظه و اسناد و مدارك 

در هر صورت پس از . جديدالتحصيل فراهم نموده سپس ختم رسيدگي را اعالم و انشاء راي نمايد 

دگاه حق وصول لوايح و اسناد و مدارك ديگري را ندارد و مكلف است طبق ماده اعالم ختم دادرسي ، دا

روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسوول نظارت بر حسن اجراي اين . انشاء راي نمايد  ۹۰۹

 . بخشنامه مي باشند و در صورت مشاهده تخلف مكلفند مراتب را گزارش نمايند 

دادگاه  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۲۷به موجب قسمت اخير ماده  :ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۷/۰۲ - ۳/۹۱۱۹نظريه 

مكلف است پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم و يا وكيل او اجازه صحبت بدهد ، 

بنابراين چنانچه دادگاهي به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده باشد ، دادگاه مرجع تجديدنظر بايد با 

قانون فوق الذكر به جهت عدم رعايت مقررات قانوني نسبت به نقض حكم  ۹۳۳ه ماد ۱توجه به بند 

. مورد تجديدنظر اقدام و با رسيدگي به موضوع و اخذ آخرين دفاع از متهم مبادرت به انشاء راي نمايد 

قابل ذكر است جز در مواردي كه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم قانوناضروري است ، 

 . ين دفاع ضرورت ندارد اخذ آخر

ترتيب رسيدگي و صدور راي از جمله اخذ آخرين دفاع از متهم : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۳ - ۳/۱۱۳۱نظريه 

از همان قانون در خصوص  ۰۱۰منعكس است و از طرفي ماده  ۰۷۳۱. ك . د . آ . از ق  ۰۲۷در ماده 

م الزم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي مورد قائل به تفكيك شده ومقرر نموده درصورتي كه حضور مته

بنابه مراتب و با توجه . نداشته باشد دادگاه بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد 

به اينكه رسيدگي به امور حق اللهي بدون حضور متهم ونتيجتااخذ آخرين دفاع از وي تجويز نشده 

بوط به حق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي است لذا به غير از امور مذكور در كليه جرايم مر

محض ندارند و جز در مواردي كه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم قانوناضروري است اخذ 

 . آخرين دفاع ضرورت ندارد 

 

هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه  - ۰۲۱ماده 

(  ۰۳۱) شد و قراين و امارات نيز مويد اين معني باشند ، دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد اي نبا

ودرصورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر ، دادگاه شروع به تحقيق از 

 . شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي نمايد 

 : ويس زيرن

اقرار صغير اعتباري ندارد و بايد به طريق ديگري احراز : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰۱ - ۳/۰۱۱۳نظريه  - ۰۳۱

 . جرم بشود 

،  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۲۱گرچه مقنن در قسمت اول ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۹/۱ - ۳/۰۱۳۷۱نظريه 

به اخذ آخرين دفاع از متهم اشاره نكرده است ) دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد ) قبل از عبارت 

همان قانون و اينكه پس از ضرورت قيد عين  ۰۲۷، مع ذلك با عنايت به ترتيب رسيدگي مقرر در ماده 

اعم از اينكه پاسخ متهم اقرار يا انكار يا سكوت وي  -)  ۰۲۷ماده  ۷بند) پاسخ متهم در صورتجلسه 

زبور ، اخذ آخرين دفاع تصريح شده است و حتي ممكن است باشد در قسمت اخير ماده قانوني م

متهم پس از اقرار ، هنگام اخذ آخرين دفاع از اقرار عدول كند يا در اقرار متهم ترديد وجود داشته باشد 

يا اقرار او با ادله ديگر در تعارض باشد ، پس از پايان مذاكرات و قبل از اعالم ختم رسيدگي بايد از متهم 

 . اع اخذ شود آخرين دف

قبل  -تعيين طول مدت درمان قطعي مصدوم در گواهي پزشكي ، مانع از اخذ آخرين دفاع متهم 

نيست ، لكن چنانچه معاينه مجدد پزشكي مصدوم ضروري و طول مدت  -ازانقضاء مدت درمان مزبور 

ين دفاع قبل از درمان غيرقطعي باشد ، با توجه به معلوم نبودن نتيجه قطعي صدمه وارده ، اخذ آخر

 . تعيين نتيجه قطعي صدمه وارده صحيح نيست ولواينكه متهم به ارتكاب بزه اقرار كرده باشد 
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دادگاه كوشش الزم (  ۰۳۳) دراموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند  - ۰۲۳ماده 

ي صلح نشود ، رسيدگي و و جهد كافي دراصالح ذات البين به عمل مي آورد وچنانچه موفق به برقرار

 . راي مقتضي صادر خواهد نمود 

 : زيرنويس 

منظور از اموري كه ممكن است با صلح طرفين درماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۰/۰۱ - ۳/۰۳۳نظريه  - ۰۳۳

قضيه خاتمه پيدا كند ، اموري است كه با گذشت شاكي خصوصي پرونده  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۲۳

ايم غير قابل گذشت ، و لذا در خصوص جرم كالهبرداري نمي توان پرونده را با مختومه مي شود نه جر

گذشت شاكي فقط مي تواند از موارد تخفيف مجازات با رعايت مقررات ; سازش طرفين مختومه كرد 

 . قانوني باشد 

 

ان با دادگاه مكلف است از گواهان بطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواه - ۰۲۱ماده 

يكديگر و يا با متهم اقدام الزم معمول دارد و بعد از تحقيقات انفرادي دادگاه مي تواند برحسب 

درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجددابه صورت انفرادي يا جمعي ازگواهان تحقيق 

قرابت وسمت نمايد پيش از شروع به تحقيق ، نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، شغل ، درجه 

اين قانون را نيز (  ۰۳۷) خادم و مخدومي با مدعي خصوصي يا متهم را استعالم ، همچنين مفاد ماده 

 . رعايت مي نمايد 

 

دادگاه پرسشهايي را كه براي رفع اختالف و ابهام و روشن شدن موضوع الزم است ، از  - ۰۲۳ماده 

تهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اينكه درصورتي كه م. طرفين و شهود و مطلعين خواهد نمود 

 . متهم را به دادن جواب مجبور كند رسيدگي را ادامه مي دهد 

 

وقتي كه دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع نمود به طرف ديگر اعالم مي دارد  - ۰۲۱ماده 

 . كه چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد مي تواند مطرح نمايد 

 

هر يك از اصحاب دعوا كه سوالي . قطع كردن كالم گواهان در اثناي تحقيق ممنوع است  - ۰۲۲ماده 

 . داشته باشد توسط دادگاه به عمل مي آورد 

 

گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تا زماني كه دادگاه تعيين مي نمايد متفرق شوند مگر  - ۹۱۱ماده 

 . بااذن دادگاه 

 

ه از شهود و مطلعين درخواست اداي شهادت و يا اطالع نمايد و بعد درمواردي كه دادگا - ۹۱۰ماده 

معلوم شود كه خالف واقع شهادت داده اند اعم از اينكه به نفع يا ضرر يكي از طرفين دعوا باشدعالوه 

بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خالف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتي شده باشد به 

 . خواهند شد تاديه آن نيز محكوم 

 

درصورتي كه شاكي ومدعي خصوصي يا متهم يا شهود فارسي ندانند ، دادگاه دونفر را  - ۹۱۹ماده 

براي ترجمه تعيين مي كند ، مترجم بايد مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود كه همه اظهارات را 

 . بطور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد 

 

مي توانند مترجم را رد نمايند ، ولي رد مترجم بايد مدلل باشد ، متهم ومدعي خصوصي  - ۹۱۷ماده 

موارد رد مترجم همان جهات . رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه است ونظر دادگاه قطعي مي باشد 

 . عدم پذيرش شاهد است 

 

را براي درصورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلعين كر يا الل باشند دادگاه اقدام الزم  - ۹۱۱ماده 
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 . تحقيق از آنها به وسيله اشخاص خبره معمول خواهد داشت 

 

چنانچه يكي ازطرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشكال موجهي نمايد ،  - ۹۱۳ماده 

 . دادگاه تحقيقات الزم را راسا و يا توسط قاضي تحقيق يا به نحو مقتضي ديگر انجام خواهدداد 

 

اه درحين رسيدگي ، جرم ديگري را كشف نمايد موضوع رابه صورت كتبي به چنانچه دادگ - ۹۱۱ماده 

 . رئيس حوزه قضايي اعالم و پس از ارجاع درحدود صالحيت خود رسيدگي خواهدنمود 

 

در دعواي ضرر و زيان دادگاه عالوه بر رسيدگي به داليل مورد استفاده طرفين هرگونه  - ۹۱۳ماده 

در مواردي كه براي دادگاه . كشف حقيقت الزم باشد انجام خواهد داد تحقيق يا اقدامي را كه براي 

محرز باشد كه استناد يا درخواست يكي از طرفين دعوا موثر در اثبات ادعا نيست ، پس ازاستدالل مي 

 . تواند از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند 

 

و شريك بوده و همگي دردادگاه حضور درصورتي كه پرونده اي داراي متهم اصلي ، معاون  - ۹۱۱ماده 

 . داشته باشند تحقيقات از متهم اصلي شروع مي شود 

 

چنانچه در پرونده اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشنددرصورتي كه به  - ۹۱۲ماده 

دگي و يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده راتفكيك و رسي

تعيين تكليف خواهد كرد ونسبت به غايبين ، درمواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشته باشد 

 . رسيدگي غيابي به عمل خواهد آورد و در غيراين صورت پرونده را مفتوح نگه مي دارد 

 

يد قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي و اعالم راي ، درخصوص برائت يا مجرميت متهم نبا - ۹۰۱ماده 

 . به صورت علني اظهار عقيده نمايد 

 

درمواردي كه براي صدور حكم نياز به تحقيقات بيشتري است ، پس از انجام تحقيقات  - ۹۰۰ماده 

محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهد شد وچنانچه محاكمه طوالني باشد به قدر لزوم تنفس 

 . داده خواهد شد 

 

رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان و با دادگاه پس از ختم  ۹۰۹ -ماده 

توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راي مي نمايد مگراين كه 

انشاء راي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك 

 (  ۰۳۱. ) مي نمايد  هفته مبادرت به صدور راي

 : زيرنويس 

 ۳رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي بند  ۰۷۳۲/۳/۰۹مورخ  ۰/۳۲/۱۹۳۹به بخشنامه شماره  - ۰۳۱

 . مراجعه شود ۰۲۷ماده 

 

چنانچه راي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ،  - ۹۰۷ماده 

 . از جهات ديگري بازداشت باشد  فوراآزاد مي شود مگر آنكه

پس از انشاي راي ، دادنامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و با نام خداوند متعال شروع ونكات زير  -تبصره 

 : ابالغ گردد (  ۰۳۲) در آن تصريح و سپس به طرفين 

 . شماره دادنامه باذكر تاريخ و شماره پرونده  -الف 

 . وقاضي آن مشخصات دادگاه رسيدگي كننده  -ب 

 . مشخصات طرفين دعوا  -ج 

 . داليل و مستندات راي  -د 

 . ماهيت راي و مواد قانوني كه راي مستند به آن مي باشد  –ه ـ 
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 : زيرنويس 

نظر به اينكه برابر ماده : رييس قوه قضاييه  ۰۷۳۲/۱/۹مورخ  ۰/۳۲/۰۰۷۰۱از بخشنامه شماره  - ۰۳۲

قانون آيين دادرسي مدني راي دادگاه پس از ثبت دادنامه  ۷۱۱ده قانون آيين دادرسي كيفري و ما۹۰۷

اعم از شاكي و متهم و يا مدعي و محكوم عليه و ) بايد وفق موازين قانوني به طرفين و اصحاب دعوي 

 . ابالغ گردد ) يا قائم مقام قانوني آنها 

مود مگر اينكه به صورت حضوري يا قانون اخير ، هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجرا ن ۷۱۹و برابر ماده 

به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابالغ شده باشد و از آنجا كه ماده 

 ۰۷۳۱/۷/۰۱آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كاال و ارز مصوب  ۰

اكي سازمانهايي هستند كه به موجب قوانين مربوطه سازمانهاي ش: هيات وزيران مقرر داشته است 

; به عنوان شاكي مامور اعالم شكايت و تعيين جزاي نقدي عليه متخلفان به قاچاق كاال و ارز ميباشند 

مي توانند به عنوان شاكي عليه متخلفين به . . . مانند گمرك ، دخانيات ، شيالت ، بانك مركزي و 

كايت نمايند كه با توجه به مراتب مذكور و نظر به اينكه در فرض برائت مراجع قضايي و محاكم اعالم ش

يا محكوميت متهم به قاچاق كاال و ارز ، حقوق و تكاليفي به عهده سازمانهاي شاكي و مامورين 

كاشف مقررگرديده است كه در قانون و آيين نامه اجرايي آن به تفكيك و تبيين و تشريح گرديده است ، 

اه در امر قاچاق كاال و ارز اعم از محكوميت و برائت بايد به متهم يا محكوم عليه و سازمان لذا راي دادگ

شاكي ابالغ گردد و چون حسب گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع قضايي از ابالغ حكم يا ارسال 

 رونوشت آن به سازمانهاي شاكي خودداري مي نمايند كه اين امرخالف قانون بوده و موكدامتذكر مي

گردد كه دادگاهها پس از صدور راي و ثبت دادنامه آن را براساس موازين قانوني به طرفين و از جمله 

 . سازمانهاي شاكي ابالغ نمايند 

 

بوده و مستند به مواد قانون و اصولي (  ۰۱۰) و موجه (  ۰۱۱) راي دادگاه بايد مستدل  - ۹۰۱ماده 

مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد دادگاه . باشد كه براساس آن صادر شده است 

واگر قانوني درخصوص مورد نباشد بااستناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را 

صادرنمايد و دادگاه ها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يااجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون 

 (  ۰۱۹. ) حكم امتناع ورزند  ازرسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور

 : زيرنويس 

اعتراضات دادسرا بر دادنامه فرجام خواسته وارد است :  ۷۳/۱۱رديف  ۰۷۱۱ - ۱۳راي اصراري  - ۰۱۱

زيرامحتويات پرونده با توجه به تحقيقات انجام شده و مستندات كيفر خواست و دالئل مذكور در راي 

است كه دادگاه مورد استناد خود در صدور حكم برائت متهم  اقليت ، مخالف اوضاع و احوال و كيفياتي

 . قرار داده است و حكم مزبورموجه و مستدل نبوده و نقض مي شود 

اعتراضات فرجامي وارد و دادنامه فرجام خواسته : . . .  ۲/۱۱رديف  ۰۷۱۱ - ۹۱راي اصراري  - ۰۱۰

فات علت تامه و اصلي تصادف را عدم مخدوش است زيرابا اينكه كاردان فني و كارشناس رسمي تصاد

به هنگام گردش به چپ و عدم رعايت  ۳۳۱۳رعايت حق تقدم عبور از طرف راكب موتور سيكلت 

دادگاه عمومي تهران بدون توجه به اين نكته و  ۱۱نظامات دولتي از ناحيه وي ندانسته معذلك شعبه 

باشد به صدور راي فرجام خواسته كه با  بي آنكه بر رد و عدم اعتبارنظر كارشناسان استداللي كرده

 . . . قانون و مقررات انطباق ندارد مبادرت ورزيده است 

كاردان فني علت حادثه را تخلف از مقررات راهنمايي و :  ۱۳/۱۷رديف  ۰۷۱۳/۹/۷۱ - ۱راي اصراري 

عدم رعايت به لحاظ ورود از جاده فرعي به اصلي و ) مقتول ) رانندگي ازجانب موتور سيكلت سوار 

حق تقدم عبور تشخيص داده است و محاكم كيفري يك يزد و اصفهان بدون استدالل بر بطالن نظر 

مذكور به آن ترتيب اثر نداده اند كه به نظراكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان كشور موجه و منطبق با 

 . موازين قانوني نمي باشد 

رييس قوه قضاييه به دادگاههاي انقالب  ۰۷۳۲/۰۱/۳مورخ  ۰/۳۲/۰۱۳۳۲بخشنامه شماره  - ۰۱۹

اطالع رسيده حاكي است كه پاره اي اتباع خارجي از عوامل بيگانه بدون : اسالمي سراسركشور 

مجوز ، در داخل كشور تردد داشته اند و در مواردي نيز به جمع آوري نيرو و كمك مالي از افراد تاثيرپذير 

 . ند ، به نفع گروه همفكر خود اقدام كرده ا
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با وجود دستگيري عناصر مزبور و معرفي آنان به مراجع قضايي ، برخي قضات محاكم انقالب به عذر 

در حاليكه ، حضور بدون مجوز و . فقد قوانين كافي ، با عوامل مذكور ، برخورد قضايي مناسب نكرده اند 

نيت و انتظام عمومي كشور ، مخفيانه چنين خارجياني درايران و حمايت از آنان ، به جهات مختلف با ام

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع ) منافات دارد و اقدامهاي آنان از قبيل عبور واقامت غير مجاز در كشور 

فعاليت تبليغي به نفع گروه يا سازمانهاي ) با اصالحات بعدي  ۰۷۰۱/۹/۰۲خارجه در ايران مصوب 

راد جهت جاسوسي و معرفي آنان به دولت خصم ، شناسايي وجذب اف ۳۱۱مخالف نظام مطابق ماده 

به موجب . . . تروراشخاص و ) قانون مجازات اسالمي ، تعزيرات )  ۳۰۱يا كشور بيگانه برابر تبصره ماده 

مواد مختلف قانون اخير ، داراي عنوان كيفري مي باشد و اصوال هر كس در قلمرو جمهوري اسالمي 

، براساس قوانين موجود قابل تعقيب جزايي است و اگر هم در ايران ، عمل مجرمانه اي مرتكب شود 

قانون  ۹۰۱خصوص مورد قانوني نباشد به دستور اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي و ماده 

دادگاه مكلف است با استناد  ۰۷۳۱آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب 

بنابراين عذر فقد يا سكوت قوانين ، قابل . تبر حكم قضيه را صادر كند به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مع

 . پذيرش و مانع از اقدام قضايي و صدور حكم مقتضي نخواهد بود 

 ۲قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده  ۰۱۳اصل : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۷/۹۲ - ۳/۰۲۱۱نظريه 

در واقع متضمن اصل  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۰۱قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب و ماده 

زيرا مقررات ياد شده ، رجوع به منابع فقهي را در امور كيفري ، . قانوني بودن جرم و مجازات نيزهست 

. در مواردي كه قانون ساكت است ولي در شرع ، مجازات خاص براي آن مقرر شده ، تجويزكرده است 

ياد شده ، مي توانندعملي را كه فاقد مجازات در قانون است  بنابراين قضات ماذون براساس مقررات

 . لكن در شرع مجازات خاص براي آن مقرر شده ، مثل ارتداد طبق مقررات شرعي مجازات نمايند 

دادگاه تابع عنواني كه شاكي مطرح مي كند نيست بلكه به : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۱ - ۳/۷۱۱۱نظريه 

نوني مي نگرد و در تطبيق آن با مواد قانوني تابع هيچكس و هيچ عمل انتسابي برطبق مقررات قا

 . مقامي نيست 

 

متخلف از اين امر به سه ماه . پيش از امضاي دادنامه ، تسليم رونوشت آن ممنوع است  - ۹۰۳ماده 

 . تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد 

 

دفتر مخصوص ثبت مي شود و در صورتي كه قاضي راي دادگاه درصورتمجلس قيد و در  - ۹۰۱ماده 

 . دادگاه حضوري راي را به طرفين اعالم و ابالغ نمايد دادن رونوشت راي به آنان بدون اشكال است 

 

 (  ۰۱۷) راي غيابي  -فصل چهارم 

) و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند (  ۰۱۱) در كليه جرايم مربوط به حقوق الناس  ۹۰۳ -ماده 

حاضر نشده و يا اليحه (  ۰۱۳) در هيچ يك از جلسات دادگاه (  ۰۱۱) هرگاه متهم يا وكيل او (  ۰۱۳

(  ۰۱۲) اين راي پس از ابالغ واقعي (  ۰۱۱) نفرستاده باشند دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد ، 

از انقضاي  در دادگاه صادركننده راي مي باشد و پس(  ۰۲۰) قابل واخواهي (  ۰۲۱) ظرف ده روز 

 (  ۰۲۷. ) قابل تجديدنظر است (  ۰۲۹) مهلت واخواهي برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاه ها 

آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشده باشد ، پس از انقضاء مدت واخواهي  ۰ -تبصره 

ه باشد درهرحال محكوم هرگاه راي صادره ابالغ قانوني شد. و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شد 

در اين . عليه مي تواند ظرف ده روز از تاريخ اطالع از دادگاه صادركننده راي تقاضاي واخواهي نمايد 

صورت دادگاه اجراي راي را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامين يا تجديد نظر 

 . در تامين قبلي اقدام مي نمايد 

مي كه جنبه حق اللهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم راثابت ننمايد و در جراي ۹ -تبصره 

 (  ۰۲۱. ) تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه مي تواند غياباراي بر برائت صادر نمايد 

 : زيرنويس 

صرف مظنون بودن افراد و عدم شناسايي آنان كافي : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۹/۰۳ - ۳/۱۱۱نظريه  - ۰۱۷

راي نشر آگهي وصدور راي غيابي نيست ، بلكه دادگاه بايد ابتدائابا تحقيقات معموله ، به صورت جامع ب



  8731مصوب آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری

 

 

و وسيع توسط مامورين كشف جرم قاتل يا قاتلين را شناسايي و سپس چنانچه به آنان دسترسي 

 . نباشد نسبت به نشر آگهي اقدام نمايد 

بعضي از مصاديق جرايم مربوط به حقوق الناس در :  ق. ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۱ - ۳/۱۷۲۹از نظريه  - ۰۱۱

با  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۰۳و  ۹۱احصاء شده است مواد  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹ماده ۹بند ب تبصره 

همان قانون تعارض ندارد بلكه در موارد اخيرالذكر قانونگذار صريحاسخن از جرائم مربوط به  ۹ماده 

تلويحاجرائم و حقوقي را كه واجد جنبه حق  ۹ماده ۹ولي در بند ب تبصره حقوق الناس به ميان آورده 

 . تحديدشده است  ۹الناس هستند بر شمرده است بدين ترتيب اطالق ماده 

 . مراجعه شود  ۰۱۱مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۰۳ - ۳/۲۹۳۷به نظريه  - ۰۱۳

 ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۰۱۱چون براساس تبصره ماده :  ق. ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۰ - ۳/۷۱۹۱نظريه  - ۰۱۱

براي قاتل فراري بايدوكيل تسخيري تعيين شود و چون وكيل در جلسات محاكمه شركت مي كند لذا 

با شركت وكيل در جلسات . محاكمه و اتخاذ تصميم نسبت به چنين شخصي فاقد منع قانوني است 

 . غيابي  دادرسي حكم صادره حضوري محسوب مي شود نه

قاضي تحقيق ، عضو دادگاه محسوب نمي شود ، حضور : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۱/۰۰ - ۳/۲۹۱۲نظريه 

در . متهم نزد وي و ياتقديم اليحه دفاعيه به قاضي تحقيق موجب حضوري محسوب شدن راي نيست 

مه مورد نظر نيزحضور متهم يا وكيل وي در جلسات دادگاه براي محاك ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۰۳ماده 

 . است نه مرحله تحقيقات مقدماتي 

جلسات < مقصود مقنن از بكار بردن اصطالح خاص : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۷/۱ - ۳/۰۱۹۹نظريه  - ۰۱۳

همان جلسات دادرسي يا محاكمات است نه تحقيقات  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۰۳در ماده > دادگاه 

متهم نزد قاضي تحقيق يا ضابطين دادگستري كافي  مقدماتي توسط قاضي تحقيق و بنابراين ، حضور

نيست و در موارد مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارد ، متهم بايد 

تا راي ) يا توسط وكيل اقدام كند ) شخصادر جلسه محاكمه دادگاه حضور يابد يا اليحه بفرستد 

 . حضوري باشد واال راي غيابي خواهد بود 

 ۳۲رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده  ۰۷۱۱/۲/۰مورخ  ۰/۱۱/۰۱۱۱۱به بخشنامه شماره  - ۰۱۱

 . مراجعه شود 

) چنانچه وكيل متهم در جلسات دادگاه حضور داشته و از متهم : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۷ - ۳/۳۳۱۱نظريه 

 ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۹۰۳ دفاع نموده است ، راي صادره با توجه به مفهوم مخالف ماده) موكل خود 

 . حضوري محسوب مي گردد 

 . مراجعه شود  ۰۱۱مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۳/۱ - ۳/۱۱۱۱به نظريه  - ۰۱۲

مهلت اعتراض بر احكام غيابي در امر كيفري ده روز و در : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۷ - ۳/۱۹۱۱نظريه  - ۰۲۱

ل چنانچه دادگاه ضمن صدور راي كيفري حكم به پرداخت ضرر و احكام حقوقي بيست روز مي باشد حا

زيان ناشي از جرم را صادرنمود و راي صادره غيابي باشد بايستي براي اعتراض واخواهي طوالني 

بوده و ) محكوم عليه ) ترين مدت را كه همان بيست روز است در نظرگرفت و اين امر به نفع متهم 

در امر كيفري از حيث مهلت مقرر از مقررات مربوط به ) واخواهي )  ميباشد به عبارت ديگر اعتراض

 . از حيث مهلت مقرره در امر حقوقي تبعيت مي نمايد ) واخواهي ) اعتراض 

تقاضاي واخواهي در دعاوي كيفري با : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰۱ - ۳/۳۱۱۰نظريه شماره  - ۰۲۰

تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب و قانون وصول  درخواست واخواهي جريان پيدا مي كند ، در قانون

كه هزينه تجديدنظر در امر  ۰۷۳۷برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 

. اشاره اي نشده است ) حكم غيابي ) كيفري را بيان نموده اند به هزينه درخواست واخواهي 

 . ارد بنابراين براي واخواهي پرداخت هزينه لزومي ند

قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام . قانوني بنام پقانون تجديدنظر احكام دادگاه هاپ يافت نشد  - ۰۲۹

نيز به لحاظ تصويب قوانين بعدي از جمله قانون  ۰۷۱۳/۳/۰۱دادگاه ها و نحوه رسيدگي آنهاپ مصوب 

و قانون تجديد ) مايشي آز)  ۰۷۱۱/۷/۷۰و ديوان عالي كشور مصوب ۹و  ۰تشكيل دادگاه هاي كيفري 

و  ۰۷۳۷/۱/۰۳وقانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب  ۰۷۳۹/۳/۰۳نظر آرا دادگاهها مصوب 

نهايتا قانون حاضر كه خود نحوه تجديدنظراحكام كيفري را پيش بيني كرده است نمي تواند ناظر به 

م دادگاه هاپ مسامحتاپ بكار رفته و به هر حال بنظر ميرسد عبارت پقانون تجديدنظراحكا. مورد باشد 
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 . منظور قانون حاكم در خصوص تجديدنظر احكام كيفري است 

و تبصره ذيل آن . ك . د . آ . ق  ۹۰۳بنابرمستفاد از ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۱ - ۳/۳۳۳۲نظريه  - ۰۲۷

 . ند تا زماني كه حكم غيابي ابالغ واقعي نشود حق واخواهي محكوم عليه محفوظ مي ما

ابالغ قانوني حكم غيابي و انقضاء مهلت واخواهي و تجديدنظر مجوزي است براي شروع به اجراي 

بنابراين چون با ابالغ قانوني حكم غيابي و . حكم نه مالكي براي رد واخواهي محكوم عليه غيابي 

پرونده هايي كه پس مي توان احكام و . انقضاء مهلت واخواهي و تجديدنظرمي توان حكم را اجرا نمود 

 . غياباحكم صادر شده به اجراي احكام جهت اجراارسال نمود 

در صورتيكه شاكي در خصوص بزه چك بالمحل بعد از صدور : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۹۹ - ۳/۱۰۷۲از نظريه 

حكم بدوي و قبل از قطعيت آن و بقاي مهلت تجديدنظر گذشت كند يا متهم الشه چك را كه دليل بر 

ه آن به شاكي و رضايت اوست با درخواست تجديدنظر محكوم عليه به دادگاه تجديدنظر پرداخت وج

قانون صدور چك بالمحل با فسخ دادنامه  ۰۹ارسال شود كه مرجع اخيرالذكر باانطباق مورد با ماده 

تجديدنظر خواسته قرار موقوفي تعقيب كيفري صادركند مگر اينكه حكم صادره غيابي و قابل واخواهي 

 . مدت واخواهي باقي باشد كه در اين صورت همان دادگاه بدوي صالح خواهد بود و 

با توجه به اصل سي و هفتم قانون اساسي و مالك : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۰/۹۱ - ۳/۳۹۰۹نظريه  - ۰۲۱

وقتي . صدور حكم برائت يا منع تعقيب نياز به اثبات ندارد  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق ۹۰۳ماده  ۹تبصره 

 . لي بر بزهكاري وجود نداشته باشدمتهم بي گناه فرض مي شود و برائت او بايد اعالم گردد دالي

 

دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي بالفاصله وارد رسيدگي مي شود و داليل  ۹۰۱ -ماده 

ومدافعات محكوم عليه را بررسي ، چنانچه موثر در راي نباشد راي غيابي را تاييد مي نمايد و 

رتي كه موثر در راي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد درصو

در اين صورت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي . باتعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد 

 .مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود 

  ۵۲۲تا  ۵۱۵كيفيت رسيدگي تجديدنظر مواد  -تجديدنظر احكام  -جرائم اطفال * 

 

 (  ۰۲۳) ترتيب رسيدگي به جرائم اطفال  -فصل پنجم 

در هر حوزه قضايي و درصورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي  - ۹۰۲ماده 

 (  ۰۲۱. ) به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود 

 (  ۰۲۳. ) اشد منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده ب - ۰تبصره 

در حوزه هايي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد دادگاه عمومي برابر مقررات اين فصل  - ۹تبصره 

 . به جرايم اطفال نيز رسيدگي خواهد كرد 

 : زيرنويس 

رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري  ۰۷۱۰/۰۱/۱مورخ  ۰/۱۰/۰۱۱۹۰بخشنامه شماره  - ۰۲۳

 : سراسركشور 

ضرورت ارتقاي كيفيت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار و نيز حمايت از اطفال  نظر به

دفتر حمايت از < ونوجوانان بزه ديده و ضرورت حمايت از حقوق زنان مقرر مي گردد ، واحدي به عنوان 

تان در نهاد قوه قضاييه و دفاتري تحت نظر روساي كل دادگستري در هر اس> حقوق زنان و كودكان 

 : تاسيس و نسبت به انجام امور ذيل اقدام نمايند 

نظارت بر روند رسيدگي به پرونده هاي مربوط به زنان ، اطفال و نوجوانان بزهكار به ويژه در جهت  ۰ -

 تسريع دررسيدگي ، صدور احكام متناسب و اهتمام به اصالح و تربيت آنان ، 

 يده ، حمايت از زنان ، اطفال و نوجوانان بزه د ۹ -

 . ارتقاي كيفي آموزش قضات دادگاههاي اطفال  ۷ -

 . الزم است ، گزارش انجام موارد مذكور مرتبابه واحد مذكور در نهاد قوه قضاييه ارسال گردد 

رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري  ۰۷۳۱/۰۰/۳مورخ  ۰/۳۱/۰۰۱۱۳بخشنامه شماره  - ۰۲۱

قانون آيين  ۹۰۲به منظور اجراي ماده  ۰۷۳۱/۱/۷مورخ  ۰/۳۱/۷۱۷۰پيرو بخشنامه شماره : استانها 

و در صورت نياز حوزه قضايي  ۰۷۳۱/۱/۹۱دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب 
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قانون  ۹۷۰به دادگاه رسيدگي به جرايم اطفال ، مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا با لحاظ ماده 

اههاي عمومي به اين امر اختصاص يابد تا مطابق قانون به جرايم اطفال مذكور شعبه يا شعبي از دادگ

 . ، رسيدگي نمايند 

چون پزشكان قانوني در نظريات ابرازي منجزابه عدم بلوغ متهم :  ۰۷۳۱/۷/۹۹ - ۰۷راي اصراري  - ۰۲۳

ت صدور آن در حين ارتكاب جرم بيان عقيده نموده اند و شناسنامه منتسب به وي نيز با توجه به كيفي

موضوع بلوغ را هنگام تحقق بزه اثبات نمي نمايد و به ترتيب فوق بلوغ متهم درلحظه وقوع جرم محل 

ترديد مي باشد لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم تجديدنظرخواسته 

 . نقض مي شود 

ه نهم دادگاه عمومي شيراز ، با توجه به اين كه شعب:  ۳/۳۲رديف  ۰۷۳۲/۷/۰۱ - ۱راي اصراري 

متهمان را به عنوان شركت در قتل به قصاص نفس محكوم نموده و اين حكم با اين استدالل كه عليرضا 

ساله و طبق اعالم پزشكي قانوني از لحاظ فكري و عقلي رشيد محسوب نمي  ۰۱)  ۹متهم رديف ) 

دادگاه عمومي شيراز كه متعاقب  ۳شود و در خفه كردن شركت نداشته است ، نقض گرديده و شعبه 

نقض حكم صادره از شعبه نهم به موضوع رسيدگي كرده نيز حكم به قصاص نفس متهمان از حيث 

ديوان عالي كشور به عقب ماندگي ذهني و جنون عليرضا و  ۹۳شركت در قتل صادر نموده و شعبه 

افه نموده اند كه بر فرض عاقل و عدم مسووليت كيفري وي اشاره و النهايه اض. ا . م . ق  ۳۰ماده 

بودن ، اقدام مشاراليه در حد معاونت است و نه شركت در قتل و به اين ترتيب اوال تحقيقات در زمينه 

ديوانعالي كشور به طور قطع و منجز معلوم  ۹۳وضعيت رواني متهم ناقص مي باشد و ثانيانظريه شعبه 

ن دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در قانون آيي۹۱۱نيست در صورتي كه طبق بند ج ماده 

قسمت كيفري موقعي راي صادره از دادگاه و يا شعبه ديوان عالي كشور به اكثريت تاييد مي گردد كه 

 . نسبت به موضوعات مطروحه قاطعاتعيين تكليف شده باشد 

زم است و مندرجات در امور جزايي ، احراز واقع ال -اوال : . . . ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۳/۲ - ۳/۱۰۹۲نظريه 

، هرگاه اظهار اطالع در علمي  ۰۹۲۱ك . د . آ . ق  ۳۱طبق ماده  -ثانيا . شناسنامه ، مانع آن نيست 

) كارشناس ) يا فني يا معلومات مخصوصه به شغل يا كسبي الزم باشد ، دادگاه بايد از اهل خبره 

در متهم ظاهر شده باشد چون امر كسب نظر كند و چنانچه به خالف مندرجات شناسنامه ، آثاربلوغ 

مذكور از امور تخصصي پزشكي است ، دادگاه با جلب نظر پزشكان ذي صالح مي تواند بلوغ يا عدم 

. ا . م . ق  ۱۲با توجه به ماده  -ثالثا . بلوغ متهم را تشخيص داده براساس آن ، اتخاذ تصميم كند 

به حد بلوغ شرعي . م . ق  ۰۹۰۱يل ماده وتبصره يك ذيل آن ، براي كسي كه موافق تبصره يك ذ

 . رسيده باشد ، مسووليت كيفري وجود دارد 

 

در هنگام رسيدگي به جرايم اطفال ، دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل  - ۹۹۱ماده 

ني چنانچه ولي ياسرپرست قانو. اعالم نمايد در دادگاه شخصاپ حضور يابد يا براي او وكيل تعيين كند 

 . اقدام به تعيين وكيل ننمايد و خود نيز حضور نيابد ، دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين خواهد كرد 

سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي  ۰۱به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از  -تبصره 

 (  ۰۲۱. ) رسيدگي مي شود 

 : زيرنويس 

 ۰۷۳۱قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ۹۹۱تبصره ماده :  ۰۷۳۲/۱/۷ - ۱۳۰راي وحدت رويه  - ۰۲۱

سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال  ۰۱مقررداشته كه به كليه جرايم اشخاص كمتر از 

و نظربه اينكه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب مي . رسيدگي مي شود 

رواني و اصل عدم مسووليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با باشد و نيز خصوصيات جسمي و 

رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در موردرسيدگي به مطلق جرايم آنهاتشكيل دهد و با 

قانون مزبور ، دادگاههاي عمومي وانقالب فقط بر اساس اين قانون  ۷۱۱توجه به اينكه به موجب ماده 

و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي و انقالب الغاء  عمل مي نمايند

گرديده است ، لذا راي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان گلستان كه با اين نظر انطباق 

خيص دارد به اكثريت آراي اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق با موازين شرع تش

 . . . مي شود 
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 ۱۷) در جرايم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصره ماده  - ۹۹۰ماده 

دادگاه كليه وظايفي را كه . توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد ( 

 .  برابر قانون بر عهده ضابطين مي باشد راسابه عمل خواهد آورد

 

چنانچه درباره وضعيت روحي و رواني طفل يا ولي يا سرپرست قانوني او ياخانوادگي و  - ۹۹۹ماده 

محيط معاشرت طفل تحقيقاتي الزم باشد دادگاه مي تواند به هر وسيله اي كه مقتضي بداند آنرا 

 . انجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد 

 

م تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در هر مورد از طريق ولي احضار طفل براي انجا - ۹۹۷ماده 

اين امر . ياسرپرست او به عمل مي آيد ، درصورت عدم حضور برابر مقررات اين قانون جلب خواهند شد 

 . مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمي باشد 

 

راي امكان دسترسي به او در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد ، ب - ۹۹۱ماده 

و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دالئل آن ، حسب مورد با رعايت 

: مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد 

 (۰۲۲  ) 

شخص ديگري به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با  التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا -الف 

 . تعيين وجه التزام ، اعتبار افراد مذكور بايد احراز گردد 

بسپارد ) به نظر دادگاه ) ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب  -ب 

 . 

ي از تباني نظر به اهميت جرم در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگير - ۰تبصره 

ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن 

وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز به نحوي كه فوقااشاره شده التزام يا وثيقه ندهد ، طفل متهم تا 

 (  ۹۱۱. ) وقت نگهداري خواهدشد صدور راي و اجراي آن در كانون اصالح و تربيت به صورت م

اگر در حوزه دادگاه كانون اصالح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه درمحل  - ۹تبصره 

 . مناسب ديگري نگهداري خواهد شد 

 : زيرنويس 

ن آ ۹و تبصره . ا . م . ق  ۱۲با توجه به ذيل ماده  ۰ -: ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۱/۰۲ - ۳/۳۳۷۱نظريه  - ۰۲۲

اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از » منظور از عبارت  ۰۰۷ماده و موارد ديگرآن قانون منجمله ماده 

اين نيست كه طفل در صورت ارتكاب . ا . م . ق  ۱۲مذكور درصدر ماده « مسووليت كيفري هستند 

سالمي و ساير جرم مطلقامجازات نشود ، بلكه منظور اين است كه مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات ا

بنابراين طفل صغير مميز نيز . قوانيني كه در آن مجازات مقررشده است درباره اطفال اجراءنمي شود 

به بعد  ۹۰۲بوده و با رعايت مقررات ماده  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۹۱مشمول مقررات قسمت اخير ماده 

د و تفهيم اتهام به عاقله ياولي يا همان قانون بايد به آنان تفهيم اتهام شود و آخرين دفاع اخذ گرد

هرچند در قتل و . ا . م . ق  ۳۱در مورد ماده  - ۹. سرپرست قانوني طفل فاقد مجوز قانوني است 

ضرب و جرح ، عاقله مسوول پرداخت ديه است ليكن همانگونه كه در فوق اظهارنظر شد به استناد 

آخرين دفاع نيز اخذ گردد و اين مقررات شامل  مواد مذكور در فوق بايستي به طفل تفهيم اتهام شود و

با توجه به نحوه انشاء عبارت مذكور در بند الف ماده  ۷ -. عاقله و ولي و سرپرست طفل نمي شود 

بحث نموده است . . . . قانون مورد بحث كه در مورد التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا  ۹۹۱

 . ، نوعي اخذ كفيل است بايدگفت قرار التزام مذكور در بند الف 

. د . آ . ق  ۹۹۱ماده  ۰مستنبط از بند الف و ب تبصره : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۹۹ - ۳/۳۲۹۳نظريه  - ۹۱۱

قرارمقيد در ماده مزبور براي خود طفل صادر ، النهايه پدر طفل يا ولي يا سرپرست او يا  ۰۷۳۱. ك 

ريق مراجع قضايي احضار شود او را حاضر شخص ديگري ملتزم مي گردد كه هر موقع طفل متهم از ط

 . همچنين است درمورد وثيقه . نمايد و اال وجه التزام را بپردازد 
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رسيدگي به جرايم اطفال علني نخواهد بود ، در دادگاه فقط اولياء و سرپرست قانوني  - ۹۹۳ماده 

ادگاه حضور آنان راالزم بداند طفل و وكيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصالح و تربيت كه د

انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه هاي گروهي و يا فيلمبرداري وتهيه عكس و . حاضر خواهند شد 

قانون  ۱۱۱افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج درماده 

 . محكوم خواهد شد (  ۹۱۰) مجازات اسالمي 

 : زيرنويس 

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه  - ۱۱۱ماده  - ۹۱۰

خود محرم اسرارمي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك 

محكوم مي شوند روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون لاير جزاي نقدي 

 . 

 

درصورتي كه مصلحت طفل اقتضاء نمايد رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب  - ۹۹۱ماده 

 . متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال راي دادگاه حضوري محسوب مي شود 

 

دادگاه به دادخواست مدعي خصوصي برابر مقررات رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر  - ۹۹۳ماده 

 . نمايد ، حضور طفل در دادگاه ضروري نيست  مي

 

درصورتي كه يك يا چند طفل با مشاركت يا معاونت اشخاص ديگر مرتكب جرم شده باشند  - ۹۹۱ماده 

 . به جرايم اطفال دردادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال رسيدگي خواهد شد 

 

شهايي كه از وضع اطفال و تعليم و دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال حسب گزار - ۹۹۲ماده 

تربيت آنان از كانون اصالح و تربيت دريافت مي كند مي تواند در تصميمات قبلي خود يك بارتجديدنظر 

 . تخفيف دهد (  ۹۱۹) نمايد ، به اين طريق كه مدت نگهداري را تا يك چهارم 

 : زيرنويس 

استفاده  ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۹۹۲ظاهر ماده آنچه از : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۷ - ۳/۱۹۱۱نظريه  - ۹۱۹

مي شود اين است كه دادگاه مي تواند مجازات مقرر در حكم را حداكثر تا يك ربع تقليل دهد يعني 

حداكثر تخفيف و تقليل را بيان كرده كه عبارت است از يك چهارم مجازات مقرر در حكم و اين مانند ماده 

دادگستري است كه در آن ماده هم عبارتي شبيه اين بكار برده شده قانون اصالح پاره اي از قوانين  ۱

 . و برداشت از آن اين است كه يك ربع مجازات تخفيف داده مي شودنه سه ربع آن 

 

 . آراء دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجديد نظرمي باشد  - ۹۷۱ماده 

 

ضي از شعب دادگاههاي عمومي مانع از ارجاع سايرپرونده ها به آن اختصاصي بودن بع - ۹۷۰ماده 

 . شعب نمي باشد 

 

 باب سوم 

 (  ۹۱۷) تجديدنظر احكام 

 : زيرنويس 

تصريح شده است  ۰۷۳۲. م . د . آ . ق  ۲گرچه در ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۰ - ۳/۱۱۲۱نظريه  - ۹۱۷

ن حاكم در زمان صدور حكم است ولي چون چنين به اينكه مالك قطعيت يا عدم قطعيت احكام قانو

. م . د . آ . نيامده و تصريحي هم وجود ندارد كه در موارد سكوت از ق ۰۷۳۱. ك . د . آ . تصريحي در ق 

استفاده شود مي توان گفت كه در امور كيفري قانون حاكم بر زمان تجديدنظرخواهي مالك است يعني 

ي قابل تجديدنظر باشد بايد به تجديدنظرخواهي رسيدگي شود اگر طبق قانون زمان تجديدنظرخواه

 . واال فال 
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در احكام جزايي چون مقررات جزايي صرفاجنبه خصوصي : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۷/۹۲ - ۳/۷۱۲۱نظريه 

ندارند وداراي حيثيت اجتماعي است لذا اگر محكوم در زمان ابالغ حكم اعالم نمايد كه به حكم صادره 

از هم در مهلت قانوني مي تواند درخواست تجديدنظر نمايد و مرجع تجديد نظر به آن اعتراض ندارد ب

 . رسيدگي خواهد نمود 

در صورتي كه در يك پرونده متهمين متعدد با عناوين متعدد : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۱/۰۲ - ۳/۷۱۱۱نظريه 

تجديدنظر بعضي از آنها جرم و ياعناوين مشابه ولي با محكوميتهاي متفاوت باشند به طوري كه مرجع 

ديوان عالي كشور ومرجع تجديدنظر بعضي ديگر دادگاه تجديدنظراستان باشد ، به تجديدنظر خواهي 

 . هر متهم در مرجع صالح براي آن امررسيدگي خواهد شد 

اگر متهمي مرتكب جرايم متعددي شده و براي هر كدام محكوميتي حاصل كرده و مرجع رسيدگي 

ان عالي كشور و بعضي ديگر دادگاه تجديدنظر استان باشد با توجه به اينكه به بعضي از آنهاديو

. ك . د . آ . ق  ۹۷۱اتهامات متعدد متهم بايد در يك دادگاه رسيدگي شود و با عنايت به مالك ماده 

 . رسيدگي خواهد نمود ) به عنوان مرجع تجديدنظر ) به تمام آنها ديوان عالي كشور  ۰۷۳۱

تشخيص اينكه تصميم دادگاه حكم است يا قرار و تلقي حكم : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۷ - ۳/۱۳۹۱نظريه 

 . به صورت قراربا دادگاه تجديدنظر است 

 

 كليات  -فصل اول 

آراي دادگاههاي عمومي و انقالب دراموركيفري قطعي است مگر در مواردذيل كه قابل  - ۹۷۹ماده 

 : درخواست تجديدنظر مي باشد 

 . ايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است جر -الف 

 . جرايمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد  -ب 

 . ضبط اموال بيش از يك ميليون لاير و مصادره اموال  -ج 

 . جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است  -د 

يا جزاي نقدي بيش (  ۹۱۱) ثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شالق جرايمي كه حداك -ه 

 . از پانصدهزار لاير باشد 

 . محكوميت هاي انفصال از خدمت  -و 

منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت ، برائت ، منع تعقيب يا  -تبصره 

 (  ۹۱۳. ) موقوفي تعقيب است 

 : رنويس زي

چنانچه مجازات قانوني جرمي شالق باشد فارغ از نوع : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۷ - ۳/۳۱۱۹نظريه  - ۹۱۱

 . محكوميت چنين حكمي قابل تجديدنظر است 

منظور  ۰۷۳۱ك . د . آ . از ق  ۹۷۹حسب تبصره ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۰۹ - ۳/۱۱۲۲از نظريه  - ۹۱۳

وارد فوق اعم از محكوميت ، برائت ، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است پس از آراي قابل تجديدنظر درم

فوق  ۹۷۹چنانچه محكوميت قابل تجديدنظر خواهي نباشد و مجازات قانوني آن خارج از شمول ماده 

در مواردي كه دادگاه تجديدنظر  ۹ -. باشد برائت آن هم قطعي بوده و قابل تجديدنظر خواهي نيست 

كم صادره برخالف موازين شرعي ياقانوني صادر شده حتي اگر حكم صادره غيرقابل متوجه شود كه ح

آن ازقانون فوق الذكر ، چون قاضي پي به  ۰و تبصره  ۹۷۳تجديدنظر هم بوده باشد با تجويز بند ب ماده 

ماده مذكور عمل شوديعني قضات  ۱اشتباه راي صادره برده است بايستي طبق مقررات تبصره 

دوابايستي به دادگاه بدوي تذكر دهند و قانونانمي توانند با اعالم اشتباه قاضي مبادرت به تجديدنظر ب

 . رسيدگي نمايند 

 

مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقالب هر حوزه قضايي ، دادگاه تجديدنظر  - ۹۷۷ماده 

 : كشور خواهدبود  همان استان است ، مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي

 . جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد  -الف 

 (  ۹۱۱. ) جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو ، قصاص نفس يا اطراف باشد  -ب 

 . جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد  -ج 
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 (  ۹۱۳. ) مصادره اموال  -د 

 : زيرنويس 

. ق  ۹۷۷و بند ب ماده . ا . م . ق  ۹۱۲با توجه به ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۳ - ۳/۰۱۲۳ظريه ن - ۹۱۱

مجازات جرح عمدي قصاص است و اين قصاص كه در مقابل قصاص نفس مي باشد ، ۰۷۳۱. ك . د . آ 

. زيراقصاص بيش از دو نوع نيست يكي قصاص نفس و ديگري قصاص اطراف . قصاص طرف است 

ن مرجع رسيدگي تجديدنظر درجرح عمدي ديوان عالي كشور است خواه حكم به پرداخت ديه بنابراي

 . صادر شود يا قصاص 

 . رجوع كنيد  ۹۷۹به پاورقي ذيل ماده  - ۹۱۳

 

در مواردي كه راي دادگاه راجع به جنبه كيفري و دعواي ضرر و زيان تواماصادرشده چنانچه  - ۹۷۱ماده 

ابل درخواست تجديدنظر باشد جنبه ديگر راي نيز به تبع آن قابل درخواست يكي از جنبه هاي مذكور ق

 . تجديدنظر بوده و صالحيت مرجع تجديدنظر نيز بر همين مبنا خواهد بود 

 

صريحا  ۹۱/۳/۰۷۱۰قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب الحاقي  ۷۲ـ به موجب ماده  ۹۷۳ماده 

 (  ۹۱۱. ) نسخ گرديده است 

 : زيرنويس 

 : منسوخه به شرح زير بود  ۹۷۳ماده  - ۹۱۱

 : ـ آراي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري در موارد زير نقض مي گردد  ۹۷۳ماده 

 الف ـ قاضي صادركننده متوجه اشتباه خود شود ، 

دهد ب ـ قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر 

 . متنبه شود 

 . قاضي صادركننده راي صالحيت رسيدگي را نداشته باشد  -ج 

عبارتست از رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان ) ب ) منظور از قاضي ديگر مذكور در بند  - ۰تبصره 

كل كشور ، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار 

 . رد مي گي

درصورتيكه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را  - ۹تبصره 

 . به دادستان كل كشور اعالم مي كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد 

جديدنظر ـ چنانچه قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدال پرونده را به دادگاه ت ۷تبصره 

دادگاه يادشده باتوجه به دليل ابرازي ، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد . ارسال مي دارد 

 . كرد 

پي به اشتباه راي صادره ببرند ابتداء به )  ۰) ـ درصورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره  ۱تبصره 

اقدام مي نمايد و )  ۷) پذيرفت برابر تبصره قاضي صادركننده راي تذكر مي دهند ، چنانچه وي تذكر را 

دادگاه يادشده درصورت پذيرش . در غيراين صورت پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد 

استدالل تذكردهنده راي را نقض ورسيدگي ماهوي مي نمايد واال راي را تاييد و براي اجراء به دادگاه 

 . بدوي اعاده مي نمايد 

ر صورتي كه عدم صالحيت قاضي صادركننده راي ادعا شود ، مرجع تجديدنظر ابتداء به د - ۳تبصره 

 . اصل ادعارسيدگي و درصورت احراز ، راي را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد 

 

مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم  - ۹۷۱ماده 

مگر درموارد مذكور در (  ۹۱۲) ريخ ابالغ يا انقضاي مدت واخواهي است خارج از كشور دو ماه از تا

 . اين قانون (  ۹۱۱) ماده ( د ) و بند (  ۹۷۳) ماده ( ج ) و ( ب ) ، ( الف ) بندهاي 

 : زيرنويس 

تسليم محكوم عليه به حكم صادره در امور كيفري : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۷/۹۰ - ۳/۹۱۱۱از نظريه  - ۹۱۲

پس از ابالغ حكم از وي سلب نمي نمايد چون قوانين ) روزه  ۹۱) ض او رادر مهلت قانوني حق اعترا

با گفتن اعتراض ندارم اسقاط حق تلقي شود لذا رعايت ) تا ) جزايي صرفاجنبه خصوصي وفردي ندارند 
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بنابراين در صورت اعتراض يا . روزه براي درخواست تجديدنظرخواهي ضروري است  ۹۱مهلت 

ظرخواهي محكوم و بقاء مهلت قانوني بايداز اجراء يا ادامه اجراء حكم خودداري شود هر چند كه تجديدن

 . قسمتي از حكم اجراء شده باشد 

 

درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست يا درخواست تجديدنظر به دادگاه صادركننده حكم  - ۹۷۳ماده 

ن عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه تقديم نشده باشد ، درخواست كننده با ذكر دليل و بيا

دادگاه مكلف است ابتداء به عذر عنوان شده كه موجب عدم . صادركننده راي تقديم مي نمايد 

درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت موجه شناختن عذر نسبت به پذيرش 

 . درخواست يا دادخواست تجديدنظر اقدام نمايد 

 

 : جهات زير عذر موجه محسوب مي شود  - ۹۷۱ماده 

 . ابتالء به مرضي كه مانع از حركت است  -الف 

 . در توقيف يا در سفر بودن  -ب 

 . عدم امكان تردد و ارتباط به علت حوادث و بالياي غيرمترقبه  -ج 

رخواست هرگاه محكوم عليه مدعي عدم اطالع از مفاد راي شود كه نتوانسته در مهلت مقررد -تبصره 

تجديدنظر خود را تقديم دارد ظرف يك هفته از تاريخ اطالع ، درخواست خود را به دادگاه صادركننده راي 

 (  ۹۰۱. ) تقديم مي كند ، درصورت اثبات ادعا عذرموجه محسوب مي گردد 

 : زيرنويس 

 ۰۷۳۱. ك .  د. آ . ق  ۹۷۱مستفاد از تبصره ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۹/۱ - ۳/۱۳۱۱نظريه  - ۹۰۱

آنست كه منظور از اطالع از مفاد راي يعني پي بردن به مفاد راي محكوميت كه به ضرر او صادر شده 

 . مي باشد 

 

 : اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند  - ۹۷۲ماده 

 (  ۹۰۰. ) محكوم عليه يا وكيل و نماينده قانوني او  -الف 

 . نوني او شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قا -ب 

رئيس حوزه قضايي درخصوص جرايمي كه به موجب قانون تعقيب آنهابه عهده او گذارده شده  -ج 

 (  ۹۰۹. ) است 

 : زيرنويس 

قانون تشكيل )  ۷۰) مقصود قانونگذار از وضع ماده :  ۰۷۳۳/۰۱/۰۱ - ۱۰۷راي وحدت رويه  - ۹۰۰

اسالمي به قرينه عبارات مذكور درآن  مجلس شوراي ۰۷۳۷/۱/۰۳دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب 

ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور 

مغاير قانون ويا موازين شرع انوراسالم صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم 

را برخالف حق به تاديه مال و يا انجام امري  دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشدويا آنان

مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطالح و رويه متداول قضايي نيست و براين اساس 

مفاد كلمه محكوم عليه در ماده مزبور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او ردشده باشد نيز مي 

كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص ديوان عالي كشور  ۲علي هذا راي شعبه . شود 

براي  ۰۷۹۱مي شود اين راي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 

 . شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است 

فاده از مفهوم و تعريف عبارت منسوخه است و نقل راي براي است. ا . ع . د . ت . ق  ۷۰ماده ) 

 . ) پمحكوم عليه پ است 

اشخاص حقوقي مي توانند نسبت به احكام و قرارهاي : ق . ح . ا  ۰۷۳۰/۰۹/۹۱ - ۳/۰۷۹۱۲نظريه 

 . صادره كه به ضررآنها باشد اعتراض نمايند 

ي محكوم در قانون و رويه متداول قضايي خصوصيتي برا: ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۹/۱ - ۳/۰۱۱۰۱نظريه 

عليه نيست و به نظر مي رسد مراد قانونگذار از محكوم عليه به طور عام در پرونده هاي حقوقي و 

كيفري احد از اصحاب دعوي است كه حسب مورد و به نحوي از انحاء حكم عليه وي صادر ويا خالف 
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قوقي رد و يا خواسته وي تصميم قضايي اتخاذ شود ، بنابراين چنانچه خواسته خواهان در پرونده ح

دعوي مطروحه غيرقابل استماع تشخيص و يا ملزم به انجام عملي و يا منع از آن گرديد در واقع 

خواهان محكوم عليه پرونده تلقي مي شود ، در امور كيفري ، نيز وضع به همين منوال است لذا 

راي وحدت . بود  چنانچه متهم از اتهامات انتسابي برائت جويد ، شاكي محكوم عليه پرونده خواهد

 . نيز مويد اين معناست  ۰۷۳۳/۰۱/۱ - ۱۰۷رويه شماره 

) رييس قوه قضاييه به كليه واحدهاي قضايي  ۰۷۳۲/۱/۹۲مورخ  ۰/۳۲/۰۷۳۱۱بخشنامه شماره  - ۹۰۹

 -نظربه اينكه حسب گزارشهاي رسيده از وزارت نيرو : سراسركشور ) انقالب  -دادگاههاي عمومي 

نيروي انتظامي و برخي از شركتهاي برق منطقه اي ، سرقت هاي  -از استانها استانداريهاي بعضي 

سازمان يافته وسيله سارقين حرفه اي از تجهيزات فني و وزارت نيرو و شبكه هاي انتقال برق و دكلها 

و كابلها و همچنين پمپ هاي برقي آبرساني عمومي و كشاورزان درسالهاي اخير افزايش يافته است 

يده شوم عالوه بر سلب امنيت و قطع برق موجب ميليونها لاير خسارت به اموال عمومي و و اين پد

تاسيسات برق و آبرساني كشاورزان مي گردد ، لذابراي جلوگيري ازاينگونه سرقتها و برخورد قاطع با 

 : سارقين حرفه اي و خريداران حرفه اي اينگونه اموال متذكر مي گردد 

ايي يا معاونين آنها رسيدگي به اينگونه پرونده ها را به قضات با سابقه كه روساي حوزه هاي قض ۰ -

تجربه رسيدگي به اين نوع جرائم را دارند ، ارجاع نمايند و در صورت تعدد شعب در حوزه قضايي 

مربوطه و باالبودن آمارسرقت ، حتي المقدور اينگونه پرونده ها را به شعبه خاصي ارجاع نمايند و 

 . وع اليه مكلف است با دقت كامل وخارج از نوبت رسيدگي و راي مناسب صادر نمايد شعبه مرج

قانون مجازات اسالمي و خريد اموال مسروقه موضوع  ۱۳۲چون سرقت خصوصاسرقت موضوع ماده  ۹ -

اين قانون از جمله جرائم عمومي مي باشند ، لذا تعقيب و پيگيري اينگونه سارقين نياز به  ۱۱۹ماده 

ت شاكي خصوصي نداشته و با اعالم نمايندگان سازمانهاي ذي ربط رييس حوزه قضايي برابر بند شكاي

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب مكلف به ارجاع امر به يكي از شعب  ۱ماده  ۰

دادگاههاي عمومي يا انقالب مي باشد و الزم است به لحاظاهميت موضوع در روند رسيدگي نظارت 

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب راي صادره  ۹۷۲ماده > ج < ده و با توجه به بند نمو

به رييس حوزه قضايي و يا معاون قضايي وي ابالغ گردد تا در صورتيكه راي را خالف قانون يا شرع 

 . ماده مرقوم استفاده نمايد > ج < تشخيص دهد از اختيار مندرج در بند 

نكه اينگونه سرقتها بصورت سازمان يافته و وسيله سارقين حرفه اي انجام مي گيرد و نظربه اي ۷ -

غالبااشخاص ديگري مانند صاحبان كارگاههاي غيرمجاز ذوب فلزات و يا مال خرهاي حرفه اي تمهيدات 

عالم الزم را فراهم آورده وسارقين را در انجام اينگونه سرقتها تشويق وياري مي نمايند ، لذا موكدا ا

مي گردد كه دادگاهها از اعمال تخفيف بي جهت نسبت به اين مجرمين و شركاء و معاونين آنها 

قانون مجازات اسالمي مجازات مناسب  ۱۱۱و تبصره ماده  ۱۱۹و  ۱۳۲خودداري نموده و با رعايت مواد 

 . را در مورد آنها اعمال نمايند 

 

 : است  جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير - ۹۱۱ماده 

ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يادروغ  -الف 

 . بودن شهادت آنها 

 . ادعاي مخالف بودن راي با قانون  -ب 

 . ادعاي عدم توجه قاضي به داليل ابرازي  -ج 

 . ادعاي عدم صالحيت قاضي يا دادگاه صادركننده راي  -د 

اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد  -تبصره 

 . درصورت وجود جهات ديگر مرجع تجديدنظر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد 

 

مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديد نظرخواهي است و در مرحله نخستين  - ۹۱۰ماده 

 . ه رسيدگي مي نمايد مورد حكم قرار گرفت

 

تجديدنظرخواهي طرفين نسبت به جنبه كيفري راي به موجب درخواست كتبي و با ابطال  - ۹۱۹ماده 



  8731مصوب آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری

 

 

 (  ۹۰۷. ) تمبر هزينه دادرسي مقرر صورت مي گيرد 

تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي نسبت به راي صادره درمورد ضرر و زيان ناشي از جرم  - ۰تبصره 

 . است طبق مقررات آيين دادرسي مدني است مستلزم تقديم دادخو

تجديدنظرخواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت كيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم  - ۹تبصره 

 (  ۹۰۱. ) مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد 

 : زيرنويس 

هي متهم از محكوميت هاي مالي كه تجديد نظر خوا: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۰ - ۳/۱۷۲۱نظريه  - ۹۰۷

و تبصره هاي آن است و  ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۹۱۹توام با حكم كيفري صادر مي شود تابع مقررات ماده 

 . نياز به تقديم دادخواست ندارد 

هزينه تجديد نظرخواهي از محكوميتهاي مالي كه توام : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۰۳ - ۳/۱۱۱۱نظريه  - ۹۰۱

 . و تبصره هاي آن است  ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۹۱۹ي صادر مي شود ، تابع مقررات ماده با حكم كيفر

 

چنانچه تجديدنظرخواه مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر شود ،  - ۹۱۷ماده 

 . دادگاه صادركننده راي به اين ادعا طبق مقررات رسيدگي خواهد نمود 

اه زنداني باشد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرنسبت به هرگاه تجديدنظرخو - ۰تبصره 

 . امري كه به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود 

رئيس حوزه قضايي يا معاون او مي تواند با توجه به وضعيت تجديدنظرخواه او رااز پرداخت  - ۹تبصره 

 . هزينه تجديدنظرخواهي در امر كيفري معاف نمايد 

 

تجديدنظرخواه بايد حسب مورد درخواست يا دادخواست خود را به دفتردادگاه صادركننده  - ۹۱۱ماده 

دفتر دادگاه يابازداشتگاه بايد بالفاصله آنرا . راي يا بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است تسليم نمايد 

بت به تقديم ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظر خواه و طرف دعواي او وتاريخ تسليم و شماره ث

دفتر بازداشتگاه . كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يادرخواست تجديدنظر درج نمايد 

 . مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظربالفاصله آنرا به دادگاه صادركننده راي ارسال دارد 

يدنظر يا ديوان عالي كشور چنانچه درخواست يا دادخواست تجديدنظر مستقيمابه دادگاه تجد -تبصره 

تقديم گردد دفتر مرجع مذكور با قيد تاريخ وصول آنرا جهت اقدام الزم به دفتر دادگاه صادركننده راي 

 . ارسال مي كند 

 

هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني باشدمدير دفتر  - ۹۱۳ماده 

 ۰۱ست كننده يا تقديم كننده دادخواست اخطار مي نمايد تادر مدت روز نقايص آن را به درخوا ۹ظرف 

درصورتي كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نياورد و يا . روز از تاريخ ابالغ نقايص مذكور را رفع نمايد 

درخواست و دادخواست تجديدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانوني به دفتردادگاه يا به دفتر 

دادگاه حسب مورد تصميم . دفتر موظف است آن را به نظر دادگاه برساند . يم نمايد بازداشتگاه تسل

 (  ۹۰۳. ) مقتضي اتخاذ مي نمايد 

 : زيرنويس 

و  ۹۱۹و  ۹۷۱و  ۹۷۳با توجه به مقررات مذكور در مواد : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۹ - ۳/۲۹۱۲نظريه  - ۹۰۳

م . د . آ . ق  ۷۱۱ماده  ۹و ۰و تبصره هاي  ۷۷۲و ماده  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۱۳و  ۹۱۱تبصره يك آن و 

اگر چه مقنن تقديم دادخواست يا درخواست تجديدنظر را به دفتر مرجع تجديدنظر يا  ۰۷۳۲. 

بازداشتگاه يا دادگاه صادركننده راي پيش بيني نموده ، اما به لحاظ اينكه تكميل درخواست يا 

ماده  ۰و تبصره  ۹۱۱در كننده راي مي باشد ، درتبصره ماده دادخواست مذكور وظيفه دفتر دادگاه صا

قوانين مذكور ، ارسال درخواست يادادخواست به دفتر دادگاه صادر كننده راي بدوي ، درصورتي  ۷۲۲

كه اين درخواست يا دادخواست به دفتر دادگاه صادر كننده راي تقديم نشده باشد مقرر گرديده است ، 

، دفتر دادگاه صادركننده راي و منظور از دادگاه  ۹۱۳ز دفتر در قسمت اخير ماده بنابراين منظور مقنن ا

نيز همان دادگاه است زيرا تكميل دادخواست يا درخواست با دفتر دادگاه مذكور است همان طور كه 

اتخاذ تصميم در مورد رددرخواست يا دادخواست ، در صورت عدم تكميل آن در مهلت مقرر ، با دادگاه 
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، كه در واقع آخرين  ۰۷۳۲. م . د . آ . ق  ۷۷۲ماده  ۹اين معني در تبصره . ر كننده راي بدوي است صاد

 . اراده مقنن در اين خصوص مي باشد با وضوح بيشتري بيان شده است 

 

درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقطكرده باشند ،  - ۹۱۱ماده 

 (  ۹۰۱. ) آنان مسموع نخواهد بود  تجديدنظرخواهي

 : زيرنويس 

در صورتي كه  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۱۱بر طبق ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۰ - ۳/۱۷۹۱نظريه  - ۹۰۱

طرفين دعوي با توافق كتبي كه نوعي قرارداد الزام آور است حق تجديدنظر خواهي خود را ساقط كرده 

سموع نخواهد بود لكن در صورتي كه توافق كتبي وجود نداشته باشند تجديد نظر خواهي آنان ، م

باشد و يكي از طرفين حق تجديدنظرخواهي خود رامستقال ساقط و يا به حكم تسليم شده باشد ، 

مي تواند با عدول از تصميم قبلي در موعد قانوني تجديدنظرخواهي نمايدچه آنكه در امور كيفري با 

جنبه خصوصي و فردي ندارد ، تسليم محكوم عليه به حكم و يااسقاط  عنايت به اينكه قوانين جزايي

 . حق تجديدنظرخواهي ، حق اعتراض او را در مهلت قانوني از بين نمي برد 

 

چنانچه هريك از طرفين دعوا درخواست يا دادخواست تجديدنظر خود رامسترد نمايند مرجع  - ۹۱۳ماده 

 . ابطال دادخواست تجديدنظر راصادر خواهد نمود  تجديدنظر حسب مورد قرار رد درخواست يا

 

آرايي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود به جز درخصوص راي اصراري قابل درخواست  - ۹۱۱ماده 

 . تجديدنظر مجدد نمي باشد 

چنانچه ادعاي عدم صالحيت قاضي صادركننده راي شده باشد در اين صورت اين ادعا طبق  -تبصره 

 (  ۹۰۳. ) ط قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور خواهد بود مقررات مربو

 : زيرنويس 

نظر به آنكه ادعاي عدم صالحيت قاضي دادگاه بدوي : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۲/۰۱ - ۳/۱۳۱۹نظريه  - ۹۰۳

و ماده  ۹۷۳ماده  ۱ذكر شده و مرجع رسيدگي به آن در تبصره  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۱۱و ۹۷۳در مواد 

كه متفاوت با حكم مواد قبلي است اختصاص  ۹۱۱است حكم مذكوردر تبصره ذيل ماده مشخص  ۹۷۷

 . به دعوي عدم صالحيت قاضي يا قضات دادگاه تجديدنظر دارد 

 

چنانچه راي توسط دادگاهي كه صالحيت ذاتي نداشته صادر شده باشد مرجع تجديدنظر  - ۹۱۲ماده 

درصورتي كه از دادگاهي كه صالحيت محلي نداشته  آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مي نمايد و

صادر شود و هريك از طرفين دعوا در تجديدنظرخواهي خود به اين موضوع ايرادنمايند ، مرجع تجديدنظر 

 . آنرا نقض و به دادگاه صالح ارجاع مي نمايد 

چنانچه (  ۹۰۱) درمواردي كه رسيدگي به جرمي فقط در صالحيت دادگاههاي تهران است  - ۰تبصره 

در دادگاه محل ديگري رسيدگي و راي صادر شده باشد مرجع تجديدنظر راي را نقض وپرونده را به 

 . دادگاه صالح ارسال خواهد نمود 

صالحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صالحيت دادگاههاي  - ۹تبصره 

مي ، همچنين صالحيت دادگاه بدوي نسبت به عمومي نسبت به دادگاه انقالب و دادگاههاي نظا

 (  ۹۰۲. ) مراجع تجديدنظر از جمله صالحيت هاي ذاتي آنان است 

 : زيرنويس 

 ۰۷۳۱اصالحي )  ۰۷۳۱اليحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب  ۱تبصره ذيل ماده  - ۹۰۱

ان دولت است در دادگاه به جرايمي كه رسيدگي به آن در صالحيت ديوان كيفر كاركن< ) :  ۰۷۱۲و

 . هاي جزايي مركز استان رسيدگي خواهد شد 

ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاه هاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرايم مذكور 

 . اختصاص دهد 

به كليه جرايم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي 

 > . مي در دادسرا ودادگاههاي جزايي تهران رسيدگي مي شود اسال



  8731مصوب آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری

 

 

 . مراجعه شود  ۹۱۱مندرج در زيرنويس ماده . ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰۹/۰ - ۳/۳۷۱۱به نظريه  - ۹۰۲

 ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۱۲ماده  ۹با توجه به مقررات تبصره : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۷/۷۱ - ۳/۹۹۱۳نظريه 

را نسبت به دادگاه انقالب از جمله صالحيت هاي ذاتي دانسته و در ماده  كه صالحيت دادگاه عمومي

پدر مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صالحيت مقام قضايي : قانون مذكور تصريح نموده  ۹۷

محل خارج است مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات الزم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم 

و هر تحقيقي كه براي كشف جرم الزم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را  و فرار متهم

پ اما درخصوص جرايم غير مشهود ، باوجودي كه قانونگذار . سريعابه مقام قضايي صالح اعالم نمايد 

در مقام بيان بوده ، سكوت نموده ، چنين استنباط مي شود كه قانونگذار عدول از قاعده صالحيت 

ي را استثنائادر مورد جرايم مشهود پذيرفته و تعميم آن را به جرايم غير مشهود ، كه مستلزم ذات

ارزيابي گزارش ضابطين ، تشخيص فوريت امر و صدور دستور احضار ، جلب ، ورود به مخفيگاه و 

يا دستگيري متهم مي باشد را از جانب مقام قضايي غيرصالح جايز ندانسته ، لذا رييس حوزه قضايي 

قاضي كشيك دادگاه عمومي محل نمي توانند دراموري كه از صالحيت ذاتي آنان خارج است در جرايم 

 . غيرمشهود ، چنين دستوراتي صادر نمايند 

 

اگر راي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات  - ۹۳۱ماده 

عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق 

باشد كه به اساس راي لطمه وارد نسازد مرجع تجديد نظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگي مي نمايد 

 . ضمن تاييد راي آن را تصحيح خواهد نمود 

 

 كيفيت رسيدگي در دادگاههاي تجديدنظر استان  -فصل دوم 

به دادگاه تجديدنظر استان ، درصورت تعدد شعب ابتداءتوسط رئيس پس از وصول پرونده  - ۹۳۰ماده 

 . شعبه اول به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر ارجاع مي شود 

شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي نمايد مگر درمواردي كه به موجب قانون و يا به تشخيص 

 (  ۹۹۱. ) شد رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر رسيدگي خارج از نوبت ضروري با

 : زيرنويس 

پيرو : رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور  ۰۷۳۲/۳/۷مورخ  ۹/۲۳۹۳/۳۲بخشنامه شماره  - ۹۹۱

در مورد لزوم رسيدگي به جرايم داخل در صالحيت  ۰۷۳۱/۰۱/۹۳مورخ  ۰/۳۱/۰۱۳۱۱بخشنامه شماره 

وزارت كشور ، با انحالل كميسيون كميسيون سابق امنيت اجتماعي در دادگاههاي صالح ، بنابر اعالم 

كه با صرف مشروب الكلي و استفاده از سالحهاي سرد ) مذكور اقدامهاي افراد شرور و عناصر اوباش 

تشديد ) ، به ايجاد درگيري و سلب آسايش از خانواده ها به ويژه در مكان عمومي ، مبادرت مي ورزند 

كي خصوصي ، برخورد قضايي مناسب با عوامل گرديده است و در اكثر مواقع به علت عدم وجودشا

در موقعيت كنوني كه امنيت جامعه مورد كمال توجه . مخل نظم و آسايش عمومي به عمل نمي آيد 

مي باشد و قانون نيز ، اجتماع و تباني براي اقدام عليه اعراض و نفوس يا اموال و ايجادهياهو ، جنجال 

زداشتن افراد از كسب و كار ، مزاحمت نسبت به زنان و اطفال يا حركات خالف شوون و غير متعارف ، با

را جرم و واجد جنبه عمومي مي شناسد ، از . . . ، تظاهر و قدرت نمايي با چاقو و انواع اسلحه و 

قضات محترم انتظار دارددر برخورد با پرونده هاي اتهامي اراذل و اوباش ، افراد بد سابقه و شرور ، 

م دراماكن و معابرعمومي ، مهاجمان مسلح و مرتكبان سرقت و شرارت و راهزني تجمع كنندگان مزاح

، متمردان در برابر ماموران دولتي ، توهين كنندگان به مقدسات و كال كساني كه به نحوي از انحاء 

مقرر در قوانين با اقدام ، الفاظ و حركات خالف شوون و متعارف ، موجب اخالل نظم و آسايش يا سلب 

ت و آرامش عمومي شده يا مي شوند در هر مرحله از دادرسي ، براساس قوانين موجود ، با آنان امني

قاطعانه برخورد كنند و در مراحل صدور حكم و اجراي مجازات از هرنوع اعمال ارفاق و تاخيري كه اجراي 

 . د كيفر را در تنبه اين قبيل مجرمان يا عبرت ديگران ، بي تاثير سازد ، خودداري ورزن

 

هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي را ناقص تشخيص دهد يا  - ۹۳۹ماده 

بررسي اظهارات و مدافعات طرفين و ساير داليل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص ذي ربطبداند با 
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ل معرفي تعيين وقت آنان را احضار مي نمايد طرفين شكايت مي توانند شخصا حاضر شده و يا وكي

 (  ۹۹۰. ) نمايند ، درهرحال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نخواهد بود 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۱۳به بخشنامه رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده  - ۹۹۰

 

واعد و احضار ، جلب ، رسيدگي به داليل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر ، مطابق ق - ۹۳۷ماده 

 (  ۹۹۹. ) مقررات مرحله بدوي است 

 : زيرنويس 

كه احضار و جلب  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۳۷مطابق ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۷/۱ - ۳/۰۲۱۲نظريه  - ۹۹۹

و رسيدگي به داليل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر را مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي مي 

قانون يادشده ، دادگاه تجديدنظر هم مثل دادگاه بدوي ، مي تواند  ۰۰۱و ۰۰۹داند و توجهابه مواد 

 . متهم را جلب كند هرچند كه فقط او متقاضي تجديدنظر باشد 

 

قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور اوتوسط  - ۹۳۱ماده 

محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد  يكي از مستشاران شعبه اجرا مي شود و چنانچه

دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه آن محل درخواست نمايد و درصورتي كه محل اجراي 

قرار در حوزه قضايي استان ديگري باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل درخواست اجراي قرار 

 (  ۹۹۷. ) اين قانون الزم الرعايه مي باشد (  ۳۲) صره ماده رعايت مفاد تب. را خواهد نمود 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۳۲مندرج در زير نويس ماده . ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۰۰ - ۳/۱۳۲۱به نظريه  - ۹۹۷

 

هرگاه دادگاه تجديدنظر استان حضور متهمي را كه در حبس است الزم بدانددستور اعزام  - ۹۳۳ماده 

چنانچه زندان يا بازداشتگاه درمحل ديگري باشد . وول زندان يا بازداشتگاه صادر مي نمايد او را به مس

 . متهم به دستور دادگاه موقتابه نزديكترين زندان تحويل داده خواهد شد 

 

هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تامين اخذ نشده باشدو يا  - ۹۳۱ماده 

ر و زيان شاكي خصوصي نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به داليل موجودمي متناسب با جرم و ضر

 (  ۹۹۱. ) تواند تامين متناسب اخذ نمايد 

 : زيرنويس 

ك . د . آ . ق  ۹۳۱در صورت تحقق شرايط مذكور در ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۱ - ۳/۳۳۷۰نظريه  - ۹۹۱

در ماده ) مي تواند ) كلمه . محكوم عليه اخذ نمايد  دادگاه تجديدنظر مي تواند تامين متناسب از ۰۷۳۱

زيرا دادگاه تجديدنظر مثل دادگاه بدوي يك دادگاه ماهوي . ياد شده به معني الزام است نه اختيار 

قانون فوق الذكر ، مثل دادگاه عمومي مكلف است پس از تفهيم اتهام ،  ۰۷۹است و به صراحت ماده 

قانون مذكور احضار و  ۹۳۷يفري نمايد به عبارت ديگر چون مطابق ماده مبادرت به صدور قرار تامين ك

جلب متهم و رسيدگي به داليل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر را ، مطابق قواعدو مقررات مرحله 

بدوي مي داند ، لذا دادگاه تجديدنظر در مورد اخذ تامين هم بايستي به همان ترتيب مقرر در دادگاه 

چه آنكه حكم بدون تامين . از تفهيم اتهام و قبل از صدور حكم به اخذ تامين اقدام نمايد  عمومي پس

 . فاقد ضمانت اجراء است 

 ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۹۳۱با توجه به قسمت اخير ماده : الف : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۷ - ۳/۳۲۷۱نظريه 

ميزان ضرر و زيان شاكي خصوصي  تامين متناسب شامل موردي كه از متهم كه تامين ماخوذه اشد از

و مجازات جرم ارتكابي مي باشدنيز مي گردد و به همين جهت هرگاه دادگاه تامين اخذ شده را به 

 -ب . علت شديد بودن نامناسب تشخيص دهد بايد تامين خفيفتري كه متناسب باشد اخذ نمايد 

به درخواست ذي نفع نبوده و دادگاه  اقدام دادگاه تجديدنظر به اخذ تامين يا اخذ تامين مناسب منوط

 . مي تواند بنا به تشخيص خود راسادر اين خصوص اقدام كند 
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 : دادگاه تجديدنظر درمورد آراء تجديدنظر خواسته به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد  - ۹۳۳ماده 

را به دادگاه  اگر راي مطابق قانون و داليل موجود در پرونده باشد ضمن تاييد آن ، پرونده -الف 

 . صادركننده راي اعاده مي نمايد 

هرگاه راي از دادگاه فاقد صالحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا بدون توجه به داليل و  -ب 

مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار 

خالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد راي صادره را نقض و به شرح قانوني راي مذكور گردد و يا م

 : زير اقدام مي نمايد 

اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و يا به  - ۰

به هردليل لحاظ شمول عفو عمومي يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر 

برائت متهم را احراز نمايد حكم بدوي نقض و راي مقتضي را صادر مي نمايد هر چندمحكوم عليه 

 . درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم عليه در حبس باشد فوراآزادخواهد شد 

 اگر راي صادره به صورت قرار باشد و به هرعلت نقض شود جهت ادامه رسيدگي به دادگاه - ۹

 (  ۹۹۳. ) صادركننده قرار اعاده مي گردد و دادگاه مكلف به رسيدگي مي باشد 

اگر راي به علت عدم صالحيت دادگاه صادركننده آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده رابه مرجع  - ۷

 . صالح ارجاع مي نمايد 

هد با ذكرمباني اگردادگاه تجديدنظر حكم بدوي رامخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص د - ۱

 ۹۹۱. ) استدالل و اصول قانوني آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به انشاء راي مي نمايد 

 ) 

 . اين قانون قطعي مي باشد (  ۹۷۳) راي صادره جز در موارد مذكور در ماده 

 : زيرنويس 

چنانچه قرار  ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۹۳۳ماده  ۹طبق بند : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹ - ۳/۹۲۹۰نظريه  - ۹۹۳

دادگاه بدوي نقض شود ، دادگاه تجديد نظر دادگاه بدوي را مكلف به رسيدگي نموده و منظور از 

رسيدگي ، رسيدگي ماهيتي مي باشد والزمه رسيدگي ماهيتي صدور حكم محكوميت متهم يا 

شود و موجبات قانوني برائت وي مي باشد چنانچه قرار صادره از سوي دادگاه بدوي به هرعلتي نقض 

جهت ورود در ماهيت قضيه فراهم باشد دادگاه بدوي مكلف به رسيدگي است ونمي تواند مجدداقرار 

 . منقوض در دادگاه تجديدنظر را صادر نمايد 

اگر مرجع تجديدنظر ، راي را قرار تلقي نمايد و پس از نقض : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۰۹ - ۳/۲۰۰۳نظريه 

دادگاه بدوي اعاده كند دادگاه نخستين مكلف به رسيدگي خواهد بود هرچند كه براي رسيدگي به 

 . مرجع تجديدنظر اشتباه و تخلف كرده باشد 

 ۰۲۷نظر به اينكه دادگاه به موجب قسمت اخير ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۷/۰۲ - ۳/۹۱۱۹نظريه  - ۹۹۱

ان آخرين دفاع به متهم و يا وكيل او اجازه مكلف است پس از پايان مذاكرات به عنو۰۷۳۱. ك . د . آ . ق 

صحبت بدهد ، بنابراين چنانچه دادگاهي به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده باشد ، دادگاه مرجع 

قانون فوق الذكر به جهت عدم رعايت مقررات قانوني نسبت  ۹۳۳ماده  ۱تجديدنظر بايد با توجه به بند 

با رسيدگي به موضوع واخذ آخرين دفاع از متهم مبادرت به انشاء به نقض حكم مورد تجديدنظر اقدام و 

قابل ذكر است كه جز در موارديكه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم . راي نمايد 

 . قانوناضروري است ، اخذ آخرين دفاع ضرورت ندارد 

دنظر نقض شود ، دادگاه چنانچه حكم بدوي در دادگاه تجدي: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۰۰ - ۳/۳۷۹۱نظريه 

. مذكور مي تواندبرابر نظر و تشخيص خود حكم صادر و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين نمايد 

اما چنانچه حكم بدوي فاقداشكال قانوني باشد و نقض نشود مجوزي براي تغيير آن نيست ، مگر اينكه 

  .جهات تخفيف بعد از صدور حكم نخستين بوجود آمده باشد 

 

دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديدنمايد مگر  - ۹۳۱ماده 

درمواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقررداشته و اين امر 

ار گيرد كه در اين اين قانون قر(  ۹۷۳) مورد اعتراض شاكي تجديدنظرخواه و يا مقامات مذكور در ماده 

موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حكم بدوي نسبت به مجازاتي كه قانون مقررداشته اقدام خواهد نمود 
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 ( .۹۹۳  ) 

 : زيرنويس 

دادگاه  ۰۷۳۱. ك . د . آ . از ق  ۹۳۱مستندابه ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۰۷ - ۳/۱۲۳۱نظريه  - ۹۹۳

رر در حكم بدوي را تشديد نمايد ، از سوي ديگر حذف يكي از تجديدنظر نمي تواندمجازات تعزيري مق

 . مجازات هاي قانوني به عنوان تخفيف توجيه قانوني ندارد 

 

دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگي مكلف است مبادرت به صدور راي نمايدمگر اين كه  - ۹۳۲ماده 

اولين فرصت حداكثرظرف يك هفته  انشاء راي متوقف براي تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در

 . انشاء راي مي نمايد 

 

درمواردي كه راي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل اودر هيچ يك از  - ۹۱۱ماده 

مراحل دادرسي حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف 

به متهم يا وكيل او ، قابل واخواهي و رسيدگي در همان (  ۹۹۱) الغ واقعي روز پس از اب ۹۱مدت 

 . دادگاه تجديدنظر مي باشد ، راي صادره قطعي است 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۰۱۱مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۳/۱ - ۳/۱۱۱۱به نظريه  - ۹۹۱

 

  ۵۷۷تا  ۵۲۱رسي مواداعاده داد -ديوان عالي كشور و هيات عمومي *  

 

 ديوان عالي كشور و هيات عمومي  -فصل سوم 

پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رئيس ديوان يا يكي از معاونين وي پرونده را با  - ۹۱۰ماده 

شعبه مرجوع اليه به نوبت . رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد 

در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشوريا رئيس  رسيدگي مي كند مگر

 (  ۹۹۲. ) شعبه ، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد 

 : زيرنويس 

رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور  ۰۷۳۲/۳/۷مورخ  ۹/۲۳۹۳/۳۲به بخشنامه شماره  - ۹۹۲

 . مراجعه شود  ۹۳۰مندرج درپاورقي ماده 

 

پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگرارجاع كرد  - ۹۱۹ماده 

 (  ۹۷۱. ) مگر به تجويز قانون 

 . رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي ساير دادگاه ها نيز الزامي است  -تبصره 

 : زيرنويس 

مستند قانوني جهت اخذ پرونده يا پرونده هيچ گونه : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۰۹/۷ - ۳/۰۱۷۷۱نظريه  - ۹۷۱

بديهي است در مواقع فوري و . هاي دادگاههاي بالتصدي و ارجاع آن به شعبه ديگر دادگاه وجود ندارد 

و تبصره ذيل آن مورد مذكور امكان پذير خواهد بود و  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق ۹۱۹ضروري با توجه به ماده 

 . ي ارجاع كننده است تشخيص فوريت و ضرورت به عهده قاض

 

رئيس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصابررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به  - ۹۱۷ماده 

عضو مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن وبررسي . يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي نمايد 

ل تهيه و به رئيس شعبه كامل درخصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن باشد به صورت مستد

 . تسليم مي نمايد 

رئيس يا عضو شعبه مكلف است حين تنظيم گزارش چنانچه از هريك از قضاتي كه در آن  -تبصره 

پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني يا اعمال غرض و يا بي اطالعي از مباني قضايي 

ارش خود تذكر دهد و به دستور رئيس شعبه مشاهده نمايد آنرا بطور مشروح و با استدالل در گز

 . رونوشتي از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد 
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رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكالي آنها جهت رسيدگي  - ۹۱۱ماده 

ند عدم حضوراحضارشوندگان احضار نمي شوند مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنها را الزم بدا

 . موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي گردد 

 

درموقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه الزم است قرائت مي نمايد  - ۹۱۳ماده 

. و طرفين يا وكالي آنان درصورت احضار مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند 

مچنين نماينده دادستان كل درموارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد سپس اعضاي شعبه با توجه ه

به محتويات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذي ربط و نماينده دادستان كل طبق نظر اكثريت 

 : به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد 

پرونده باشد ضمن تاييد آن ، پرونده را به دادگاه  اگر راي مطابق قانون و داليل موجود در -الف 

 (  ۹۷۰. ) صادركننده راي اعاده مي نمايد 

هرگاه راي از دادگاه فاقد صالحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به داليل و  -ب 

عدم اعتبار مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب 

قانوني راي مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد ، راي صادره نقض وبه شرح زير 

 : اقدام مي نمايد 

اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده يابه  - ۰

ب نباشد راي صادره نقض بالارجاع مي لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني قابل تعقي

 . شود 

اگر راي صادره به صورت قرار باشد و يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس ازنقض براي  - ۹

 . رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده راي ارجاع مي شود 

ورصالح اگر راي به علت عدم صالحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كش - ۷

 . تشخيص مي دهد ارسال و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي مي باشد 

 . در ساير موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود  - ۱

درمواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي نمايدموظف است  -تبصره 

 . ايد كليه موارد نقص تحقيقات را مشروحاذكر نم

 : زيرنويس 

در  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۱۳با توجه به بند الف ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۱/۰۱ - ۳/۳۷۱۱نظريه  - ۹۷۰

صورتيكه حكم بدوي مطابق قانون و دالئل موجود در پرونده باشد بايد تاييد شود و نمي توان آنرا 

 بعد از صدور حكم بدوي شاكي خصوصي تغييرداد مگر اينكه جهات تخفيف بعدابوجود آمده باشد مثال

 . گذشت نمايد كه دراين صورت با توجه به وضع جديد اعمال تخفيف بالاشكال است 

هرگاه موجبات تخفيف بعد از صدور حكم بدوي حاصل شود : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۷۱ - ۳/۰۷۲۹نظريه 

 . اعمال تخفيف بالاشكال است 

 

 : اي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي نمايد مرجع رسيدگي پس از نقض ر - ۹۱۱ماده 

درصورت نقض قرار در ديوان عالي كشور بايد از نظرديوان متابعت نموده و رسيدگي ماهوي نمايد  -الف 

 . 

درصورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات موارد اعالمي را طبق نظر ديوان انجام داده سپس  -ب 

 . د مبادرت به انشاء حكم مي نماي

چنانچه اين . درصورت نقض حكم درغير موارد مذكور ، دادگاه مي تواند حكم اصراري صادر نمايد  -ج 

حكم مورد تجديدنظرخواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي استدالل دادگاه را 

طرح و چنانچه بپذيرد حكم را تاييد مي كند ، در غيراين صورت پرونده در هيات عمومي شعب كيفري م

نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم صادره نقض وپرونده به شعبه ديگر دادگاه 

دادگاه مرجوع اليه باتوجه به استدالل هيات عمومي ديوان عالي كشور ، حكم . ارجاع خواهد شد 

 . انون قطعي است اين ق(  ۹۷۳) اين حكم جز در موارد مذكور در ماده . مقتضي صادر مي نمايد 
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در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات ، تقاضاي تجديدنظر نمايد ، مي تواند حضور  - ۹۱۳ماده 

در شعبه ديوان عالي كشور و اظهارنظر نسبت به موضوع را به يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي 

 . كشور به عنوان نماينده خود محول نمايد 

 

صريحا  ۹۱/۳/۰۷۱۰قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب الحاقي  ۷۲جب ماده ـ به مو ۹۱۱ماده 

 (  ۹۷۹. ) نسخ گرديده است 

 : زيرنويس 

 : ماده منسوخه به شرح زير بود  - ۹۷۹

هرگاه از راي غيرقطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظرخواهي نشده ، يا  - ۹۱۱ماده 

باشد و محكوم عليه ، مدعي خالف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، به هر علتي راي قطعي شده 

مي تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از طريق دادستان 

كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد تقاضاي يادشده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه 

 . ر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظراحكام كيفري خواهد بود مربوطه به ماخذ دو براب

 

قانون تشكيل دادگاههاي  ۷۲به موجب ماده  ۹۱۱و  ۹۷۳با توجه به نسخ صريح مواد  - ۹۱۲ماده 

 (  ۹۷۷. ) اين ماده به طور ضمني منسوخ است  ۹۱/۳/۰۷۱۰عمومي و انقالب الحاقي 

 : زيرنويس 

 : بود ماده منسوخه به شرح زير  - ۹۷۷

دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت تكميل  - ۹۱۲ماده 

بودن آن ازجهت ضمايم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل 

لفت بين كشور مي رساند ، دادستان كل كشور پس از بررسي چنانچه ادعاي مزبور را درخصوص مخا

راي با موازين شرع يا قانون ، مقرون به صحت تشخيص دهد با ذكر استدالل از ديوان عالي كشور 

درخواست نقض آن را مي نمايد ديوان عالي كشور درصورت نقض حكم پرونده را جهت رسيدگي به 

 . دادگاه هم عرض ارسال مي دارد 

دستان كل كشور به تقديم كننده ابالغ مي چنانچه درخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دا - ۰تبصره 

درصورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتيب اثري به آن داده . نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند 

 . نخواهد شد 

درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از ديوان عالي كشور موجب توقف اجراي حكم تا  - ۹تبصره 

 . خواهد بود  پايان رسيدگي ديوان عالي كشور

اين قانون قابل )  ۹۷۳) آراء صادره ناشي از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده  - ۷تبصره 

 . اعتراض وتجديدنظر نمي باشد 

 

هرگاه درشعب ديوان عالي كشور ويا هريك از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از  - ۹۳۱ماده 

استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي  حقوقي ، كيفري و امور حسبي با

كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند ، مكلفند نظر هيات عمومي ديوان عالي 

همچنين هريك از قضات شعب ديوان عالي كشور . كشور رابه منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند 

ذكر داليل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر يادادگاه ها نيز مي توانند با 

هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس . هيات عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند 

ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روسا 

شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختالف را بررسي ونسبت ومستشاران و اعضاي معاون كليه 

آراي . راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد مالك عمل خواهد بود . به آن اتخاذ تصميم نمايد 

هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه 

 . ور و دادگاه ها الزم مي باشد تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كش
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آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر  ۹۳۰ -ماده 

 . مي شوند 

 

 باب چهارم 

 اعاده دادرسي 

موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء  - ۹۳۹ماده 

 : شده يا نشده باشد به قرار زير است  گذاشته

درصورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز  - ۰

 . شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است 

درصورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه  - ۹

 . يش از يك مرتكب داشته باشد نمي تواند ب

درصورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي  - ۷

از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض وتضاد مفاد 

 . دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دونفر محكوم احراز شود 

جعلي بودن اسنادياخالف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادرشده بوده است ثابت  - ۱

 . گردد 

درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا داليل جديدي ارائه  - ۳

 . شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم عليه باشد 

 . كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد  درصورتيكه به علت اشتباه قاضي - ۱

درصورتي كه قانون الحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه دراين صورت  - ۳

 (  ۹۷۱. ) پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد 

داز صدور حكم قطعي موجب گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بع -تبصره 

 . اعاده دادرسي نخواهد بود 

 : زيرنويس 

ابقاء حكم اوليه تا زماني است كه اعاده محاكمه به : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰۰ - ۳/۱۲۳۱نظريه  - ۹۷۱

انتها نرسيده وحكم مجدد صادر نشده ، بنابراين با انتهاي محاكمه در صورتيكه دادگاه تجديدنظر 

به بي گناهي محكوم عليه ببرد ، بايستي بدواحكم اوليه را كه داير بر محكوميت رسيدگي كننده پي 

. ك . د . آ . ق  ۹۳۹كه به ماده  ۰۹۲۱. ك . د . آ . ق  ۱۱۱است با تطبيق آن با يكي از شقوق ماده 

 . تغيير يافته ، نقض و سپس به صدور حكم مجدد كه داير بر برائت است ، اتخاذتصميم نمايد  ۰۷۳۱

 

 : اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند  - ۹۳۷اده م

محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و درصورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر ووراث  - ۰

 . قانوني و وصي او 

 . دادستان كل كشور  - ۹

 . رئيس حوزه قضايي  - ۷

 

تسليم مي شود ، مرجع يادشده (  ۹۷۳) شور تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي ك - ۹۳۱ماده 

رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض (  ۹۳۹) پس از احراز انطباق با يكي از موارد مندرج درماده 

 (  ۹۷۱. ) دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد 

صوب الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقالب م ۰۱ماده  ۳به موجب تبصره  - ۹۷۳

حال حاضر پشعبه تشخيص پ ديوان عالي كشور عهده دار تجويز اعاده دادرسي در +در۰۷۱۰/۳/۹۱

 . امور كيفري مي باشد 

نظر به اينكه در اعاده دادرسي به :  ۰۳/۳۳رديف  ۰۷۳۳/۳/۹۱و  ۰۷۳۳/۳/۹۰ - ۰۷راي اصراري  - ۹۷۱

به فرض قبول درخواست تجديد وحدت رويه هيات عمومي  ۰۷۱۲/۱/۰ - ۳۷۱موجب قانون و راي شماره 

محاكمه ، نقض حكم در ديوان عالي كشور موقعيت قانوني ندارد ، لكن پس از قبول تقاضا و ارجاع آن 
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در صورتيكه دادگاه مرجوع اليه درخواست را منطبق با قانون دانست ، حكم جديد صادر و اال حكم قبلي 

ه موضوع حكم مورد درخواست اعاده دادرسي را معتبر اعالم مي نمايد ، صدور حكم به قصاص نفس ك

دادگاه عمومي كرج و نيزطرح درخواست تجديدنظر احكام مزبور در  ۹۰و  ۰۹است به وسيله شعب 

 . شعبه دوم ديوان عالي كشور مخالف مقررات و كان لم يكن مي باشد 

 

رصورت عدم راي ديوان عالي كشور درخصوص پذيرش اعاده دادرسي ، اجراي حكم راد - ۹۳۳ماده 

اجراء تا اعاده دادرسي وصدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا 

مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين متناسب از متهم اخذ نشده باشديا تامين ماخوذه منتفي 

 . شده باشد تامين الزم اخذ مي شود 

ي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مرجع صدور قرار تامين ، دادگاه -تبصره 

 . مي نمايد 

 

پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه داليلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد قوي باشد  - ۹۳۱ماده 

آثار و تبعات حكم اولي ، فوري متوقف و تخفيف الزم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي شود ولي 

 . د باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود تخفيف يادشده نباي

 

(  ۹۷۱) غير قابل گذشت بعد از قطعي (  ۹۷۳) هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي درجرايم  - ۹۳۳ماده 

شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند بااستناد به استرداد شكايت ازدادگاه 

واست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، دراين مورددادگاه به صادركننده حكم قطعي ، درخ

درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون 

 . اين راي قطعي است (  ۹۷۲. ) تخفيف خواهد داد 

 : زيرنويس 

مختص محكوميت  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۳۳ل ماده اعما: ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۹/۱ - ۳/۱۱۲نظريه  - ۹۷۳

هاي تعزيري است لذا محكوميت هاي غيرتعزيري مانند محكوميت در سرقت حدي از شمول ماده 

 . مذكور خارج است 

حكم قطعي اعم از حكمي است كه از دادگاه عمومي . : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۹/۳ - ۳/۹۳۷نظريه  - ۹۷۱

ادر شود و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر به صورت غيرقابل تجديدنظر ص

چنانچه . قطعيت پيدا نمايد ، مرجع پذيرش تقاضاي محكوم عليه ، دادگاه صادركننده حكم قطعي است 

حكم قطعي از دادگاه تجديدنظر صادرشده در صورتي كه درخواست متقاضي به دادگاه تجديدنظر تقديم 

ور مكلف است نسبت بدان اتخاذتصميم نمايد و چنانچه پرونده براي اجراي حكم به شود ، مرجع مذك

 . اجراي احكام ارسال شده باشد ، آن را جهت اقدام مطالبه نمايد 

 ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۳۳هر چند شرط اجراي ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۹۲ - ۳/۲۲۷۱نظريه 

بعد از قطعيت حكم بيان شده است لكن چنانچه  گذشت شاكي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت

گذشت شاكي خصوصي در اين گونه جرايم قبل از قطعيت حكم باشد و به دادگاه داده نشده باشد و 

نتيجه مورد توجه دادگاه بدوي و تجديدنظر واقع نشده باشد نيزموضوع مشمول ماده فوق خواهدبود و 

 . غيرقابل تجديدنظر است  قانون يادشده ۹۳۳راي صادره در اجراي ماده 

قانون اصالح  ۹۳ماده مزبور با اصالحات عبارتي از جمله حذف لزوم حضور دادستان تكرار ماده  - ۹۷۲

در خصوص اين ماده و چگونگي اعمال و . مي باشد  ۰۷۳۱پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب مردادماه 

 : توجه شود  به شرح زير ۰۷۳۹/۳/۱ - ۳۱۷اجراي آن به راي وحدت رويه 

قانون اصالح پاره اي از قوانين )  ۹۳) حكم قطعي مذكور در ماده :  ۰۷۳۹/۳/۱ - ۳۱۷راي وحدت رويه 

كه در جرايم تعزيري غيرقابل گذشت صادر مي شود اعم از حكمي  ۰۷۳۱/۷/۹۳دادگستري مصوب 

ر بوده و پس از است كه دادگاه نخستين به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر كند و يا قابل تجديدنظ

بنابراين راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور . رسيدگي در مرحله تجديدنظراعتبار قطعيت پيدا نمايد 

كه دادگاه تجديدنظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صالحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف 

 . مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد 
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قانون  ۹۳كه عيناهمان ماده )  ۰۷۳۱. ك . د . آ  ۹۳۳ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۰۲ - ۳/۳۷۷۱نظريه 

به دادگاه اجازه داده است كه تحت ) مي باشد  ۰۷۳۱اصالح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب سال 

منظور  شرايط مقرر در اين ماده در حدودقانون ، مجازات تعيين شده درباره محكوم عليه را تخفيف دهد

از تخفيف در حدود قانون اين است كه قاضي تاحدي كه قانون به وي اجازه داده مجازات را تخفيف دهد 

دربرخي از جرائم از جمله جرائمي كه جنبه . و يا به مجازاتي كه به نظر دادگاه اخف است تبديل نمايد 

كسب رضايت شاكي خصوصي  مي تواند با. ا . م . ق  ۹۹تعزيري دارند دادگاه با استناد به ماده 

مجازات محكوم عليه را تا هر حدي كه بخواهد تخفيف دهد يا تبديل به جزاي نقدي نمايد اما دربرخي 

 ۰۷۱۳ديگر از جرائم مانند جرائم مذكور در قانون مجازات ارتشاء و اختالس و كالهبرداري مصوب سال 

ان از آن خارج شد در اين موارد دادگاه درمورد حداقل مجازات حد و مرزي تعيين شده است كه نمي تو

 . در مقام تخفيف نمي تواند خالف قانون عمل نمايد 

چنانچه راي دادگاه بدوي در ديوان عالي كشور عيناتاييد شود : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۲/۹۹ - ۳/۱۰۷۲نظريه 

  .مرجع تحفيف كيفري پس از جلب رضايت شاكي دادگاه صادركننده دادنامه تاييد شده است 

از جرائم . ا . م . ق  ۱۷۳جرم رابطه نامشروع موضوع ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۹/۰۱ - ۳/۰۱۰۰نظريه 

 . مي باشد  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۳۳غيرقابل گذشت محسوب و مشمول ماده 

چنانچه حكم صادره از دادگاه بدوي بدون تجديدنظر خواهي : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۲ - ۳/۹۲۱۳نظريه 

د وجرم غير قابل گذشت بوده و ازجرايم تعزيري يا بازدارنده باشد ، با گذشت شاكي قطعي شو

خصوصي دادگاه بدوي و در صورتي كه حكم در دادگاه تجديدنظر قطعي شده باشد همان دادگاه 

تجديدنظري كه حكم در آن جا قطعي شده است و درصورتي كه حكم در ديوانعالي كشور 

مي توانند  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق ۹۳۳ي صادر كننده دادنامه با استناد ماده عيناتاييدشود ، دادگاه بدو

 . مجازات تعيين شده را تخفيف دهند 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و  ۷ماده  ۹طبق بند : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۰ - ۳/۱۱۷۲نظريه 

حكم دادگاه در صورت  در صورت رضايت شاكي بعد از قطعيت ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق ۹۳۳طبق ماده 

اقتضاء مجازات مقرر را در حدقانون تخفيف مي دهد يعني اعمال تخفيف منوط است به اينكه مقتضي 

 . تخفيف وجودداشته باشد و در حد قانون باشدنه بيش از آن 

كه مرجع آن  ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۹۳۳از جهت اعمال ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۹۰ - ۳/۹۷۱۱نظريه 

ه صادر كننده حكم قطعي است در موردي كه راي در ديوان عالي كشور تاييد و يا راي دادگاه دادگا

تجديدنظر در ديوان مذكور ابرام مي شود چون ديوان دادگاه محسوب نمي شود ، لذا در مورد اعمال 

يا قانون فوق و مرجع اعمال آن به ترتيب مذكور در فوق حسب مورد دادگاه عمومي  ۹۳۳مدلول ماده 

 . دادگاه تجديدنظر صادركننده حكم است 

د . آ . ق  ۹۳۳مجازات تتميمي هم ، مي تواند مشمول ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۰۹ - ۳/۱۲۷۲نظريه 

به دادگاه اجازه تخفيف داده شده و بر  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۳۳چون در ماده . قرارگيرد ۰۷۳۱. ك . 

مي شود ، دادگاه عمومي صادركننده راي بدوي بايد به درخواست ديوان عالي كشور ، دادگاه اطالق ن

 .تخفيف رسيدگي نمايد 

  ۳۲۸تا  ۵۷۸اجراي احكام و هزينه دادرسي مواد *  

 

 باب پنجم 

 (  ۹۱۱) اجراي احكام 

 : زيرنويس 

قانون مناطق دريايي جمهوري <  ۰۰در خصوص اجراي احكام در درياي سرزميني به ماده  - ۹۱۱

 . مراجعه شود >  ۰۷۳۹/۰/۷۰ايران درخليج فارس و درياي عمان مصوب  اسالمي

رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها  ۰۷۱۱/۹/۰۷مورخ  ۰/۱۱/۹۳۷۱بخشنامه شماره 

درمورد مرتكبان قتل عمدي كه به موجب قانون مجازات عمومي سابق و با اعمال : وشهرستانها 

 . ه يك محكوم شده اند و در حال تحمل كيفر مي باشند تخفيف به حبسهاي ابد يا جنايي درج

در صورتي كه اعمال تخفيف ، در اثر گذشت شكات خصوصي نبوده و اولياي دم هم ديه اي به  ۰ -

عنوان ضرر وزيان ناشي از جرم نگرفته باشند ، الزم است ترتيبي داده شود تا با تراضي اولياي دم 
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 مقتوالن اين قبيل پرونده هاي 

 . ايي ، موجبات آزادي محكومان زنداني حبسهاي جنايي مزبور ، فراهم گردد اجر

براي پرداخت ديه مورد مطالبه اولياي دمي كه حكم قطعي اعسار محكومان از پرداخت ضرر و زيان  ۹ -

صادر شده يا بشود ، مدارك الزم به حوزه معاونت اداري و مالي و پشتيباني قوه قضاييه ) ديه ) 

 . ود تا اقدام الزم به عمل آورند فرستاده ش

نسبت به سايرين كه با توجه به گذشت شاكيان خصوصي ، محكوم به حبس شده اند و از لحاظ  ۷ -

جنبه عمومي جرم ، زائد بر مدت مقرر در قوانين كنوني ، در حبس مانده اند براي مدت باقيمانده حبس 

بخشودگي و سجل كيفري فرستاده شود تا  مورد حكم ، پيشنهاد عفومحكومان به اداره كل عفو و

 . بررسي و اقدام نمايند 

رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي و دواير اجراي  ۰۷۱۱/۹/۰مورخ  ۰/۱۱/۰۷۱۲به بخشنامه شماره 

 . مراجعه شود  ۰۰۹احكام مندرج در پاورقي ماده 

اي حوزه هاي قضايي ، رييس قوه قضاييه به روس ۰۷۱۱/۰۱/۱مورخ  ۰/۱۱/۰۱۱۹۱از بخشنامه شماره 

 : سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها 

يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي 

چگونگي كشف وتعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده 

ه هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظر مقامات مقدماتي و نيز برگرداندن پروند

قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان 

 : مي دهد 

 . . . 

ي از در برخي دواير اجراي احكام ، تا ذي نفع براي هر اقدامي مراجعه و اصرار نكند ، پرونده اجراي ۳ -

 . بايگاني خارج و عمليات اجرايي تعقيب نمي گردد 

پرونده هاي  ۳۱/۲/۳مورخ *  ۰/۳۱/۱۱۲۰بخشنامه شماره  ۰۷و  ۰۹اقتضاء دارد ضمن توجه به بندهاي 

اجرايي بازنگري و موارد جرياني به وقت مناسب مقيد و تاخاتمه اجراي كيفر محكومان جزايي و وصول 

ثيقه از متهم ، كفيل و وثيقه گذار پرونده هاي مشمول قانون ، براساس وجوه التزام ، كفالت وضبط و

 . مقررات اقدام گردد 

روسا و سرپرستان واحدها و مجتمع هاي قضايي برحسن فعاليت اين دواير و گردش امور آنها ، 

 . مستقيمانظارت ونسبت به موارد الزم ، ارشاد نمايند 

 . موعه قسمت ضمايم درج شده است اين بخشنامه بطور كامل در انتهاي مج* 

در اجراي محكوميت هاي متعدد بايد سعي شود تا اجراي يك : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۷ - ۳/۳۱۱۹نظريه 

مجازات موجب عدم اجراي مجازاتهاي ديگر نشود ولي چنانچه امكان اجراي همه مجازاتها نباشد چاره 

ته شود بنابراين چنانچه شرايط اجراي قصاص اي نيست كه مجازات اشد بالفاصله به موقع اجرا گذاش

فراهم باشد بايد مجازات قصاص به موقع اجرا گذاشته شود و محكوميت هاي ديگر محكوم مانع اجراي 

 . مجازات قصاص و تاخير اجراء آن نخواهد بود 

 

 احكام الزم االجراء  -فصل اول 

 : عبارتند از (  ۹۱۰) احكام الزم االجراء  - ۹۳۱ماده 

 . حكم قطعي دادگاه بدوي  -ف ال

حكم دادگاه بدوي كه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديدنظر نشده  -ب 

 . باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به آن رد شده باشد 

 . حكم دادگاه بدوي كه مورد تاييد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد  -ج 

 (  ۹۱۹. ) كه دادگاه تجديدنظر پس از نقض راي بدوي صادر مي نمايد  حكمي -د 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۰۰۱مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۷۱ - ۳/۱۱۹۹به نظريه  - ۹۱۰

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب  ۷۱ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۱/۹۳ - ۳/۳۹۱۳از نظريه  ۰ -

همان قانون ملغي  ۷۱۱است طبق ماده  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۳۱قسمت كه مغاير با ماده در آن 
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است و در حال حاضر احكام كيفري قابل اجراء منحصراهمانهايي است كه در بندهاي الف ، ب ، ج و د 

 . ذكر شده است  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۳۱ماده 

د . آ . ق  ۹۳۳و  ۹۱۲،  ۹۱۱،  ۹۷۲،  ۹۷۳مقنن در مواد  :ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۱/۷۱ - ۳/۳۳۱۰نظريه  - ۹۱۹

امكان نقض راي تجديدنظرخواسته را در دادگاه تجديدنظر پيش بيني نموده و در نتيجه  ۰۷۳۱. م . 

اجراي اين گونه احكام را كه احتمال نقض آن وجود دارد منتفي دانسته از اين رو در عبارت پاياني تبصره 

واال راي راتاييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي . . . پ : ور آمده است قانون مذك ۹۷۳ماده  ۱

هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر » : قانون مذكور مقرر داشته  ۹۳۱پ به عالوه ماده . نمايد 

شود و از متهم تامين اخذ نشده باشد و يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي نباشد 

با درنظر داشتن اينكه . « تجديدنظر با توجه به داليل موجود مي تواند تامين مناسب اخذ نمايد  دادگاه

همان قانون تصريح نموده كه به محض شروع اجراي حكم جزايي قرار تامين ملغي  ۰۷۲ماده ۹تبصره 

رقرار مي توان نتيجه گرفت كه اجراي حكمي كه مورد تجديدنظ ۹۳۱االثر مي شود ، از مفهوم ماده 

گرفته ، مورد نظر مقنن نبوده زيرا اگر اجراي چنين حكمي مورد نظر بود از آنجا كه با شروع اجراء تامين 

منتفي مي شود اخذ تامين در اين مرحله ضرورت نداشت ، بنابراين اجراء اين گونه احكام ، 

ي اعتراض و رد اعتراض خصوصاآنگاه كه امكان اعاده وضع ممكن نباشد ، تنها پس از انجام مراحل قانون

يا تاييد حكم جايز است و در اين صورت چون اجراء حكم آغاز نشده تا تامين قبلي منتفي شود اگر از 

قانون مذكور بايد از مشاراليه  ۰۷۹وي تامين اخذ نشده باشد دادگاه در اجراي تكليف مقرر درماده 

 . تامين اخذ نمايد 

 

چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان به حكم اعتراض و  هرگاه حكم صادره راجع به - ۹۳۲ماده 

يا درخواست تجديدنظر كرده باشند نسبت به بقيه پس از انقضاي مهلت اعتراض و ياتجديدنظر خواهي 

 . الزم االجراء خواهد بود 

 

 اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت به - ۹۱۱ماده 

 . ساير موارد نمي باشد 

 

 (  ۹۱۷) ترتيب اجراي احكام  -فصل دوم 

اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادركننده حكم يا قائم مقام آن به شرح مواد آتي  - ۹۱۰ماده 

 (  ۹۱۱. ) مي باشد 

 : زيرنويس 

ضايي رييس قوه قضاييه به واحدهاي ق ۰۷۱۱/۹/۰۳مورخ  ۰/۱۱/۹۱۰بخشنامه شماره  - ۹۱۷

به منظور شناسايي دقيق معرفي شوندگان به زندانها و ايجاد رويه يكسان در نحوه : سراسركشور 

معرفي آنان و نيز ابالغ دادنامه و اعالم محكوميت جهت درج پيشينه محكومان زنداني ، مطالعاتي 

سه گانه اي انجام شد و با كسب نظرات مختلف و از جمله كارشناسان دفتر طرح و برنامه ، طرحهاي 

 . تهيه ، كه نمونه آن ، جهت تكثير و استفاده از آن ، در موارد الزم ، به پيوست فرستاده مي شود 

واحدهاي قضايي ، از اين به بعد بايد از بكاربردن فرمهاي سابق خودداري كنند و در موقع اعزام و تحويل 

آن به منظور درج در سوابق زندانيان ، از  متهمان به بازداشتگاه و ابالغ دادنامه و اعالم قطعيت يا عدم

همراه زنداني يا دادنامه قطعي ( حسب مورد ) نمونه هاي چاپي ضميمه استفاده و با تكميل هر يك 

بنابراين الزم است به تعداد كافي چاپ و يا تكثير ، در اختيار شعب . يا غير قطعي به زندان بفرستند 

 . * يد تا در مواقع الزم مورداستفاده قراردهند محاكم واحدهاي اجرايي تابع ، قرارده

 . فرمهاي مزبور در انتهاي مجموعه درج شده است  -* 

رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي قبل از ماده  ۰۷۱۱/۰۱/۹۱مورخ  ۰/۱۱/۹۱۰۱۷به بخشنامه شماره 

 . نيزمراجعه شود  ۰۰۹

يه به دادگستري استانها و سازمان رييس قوه قضاي ۰۷۱۰/۱/۱مورخ  ۰/۱۰/۰۱۳۱۲بخشنامه شماره 

براساس پيشنهاد يكي از قضات دادگاههاي انقالب اسالمي كه به نظر مفيد مي باشد ، : زندانها 

 . بخشي از جمعيت زنداني كشور ، زندانيان دادگاههاي انقالب و در ارتباط با موادمخدر مي باشند 



  8731مصوب آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری

 

 

تلزم حضور مستلزم حضور مستمر قاضي ناظر رسيدگي به درخواستهاي قانوني اين قبيل زندانيان مس

 . زندان و مراجعه وي به پرونده قضايي ، خواهد بود 

تسريع در رفع مشكالت و دسترسي سهل تر به پرونده آنان و تصميم گيري مطلوب تر ، ايجاب مي 

مراجعه نمايد بدلي از پرونده اتهامي يا محاكماتي نيز به زندان فرستاده شود تا ضمن بايگاني موقع 

مقامات قضايي يا زندان و طرح خواسته هاي حضوري زندانيان ، با استخراج نكات الزم و آگاهي در 

سوابق و وضعيت زنداني اقدام مناسب ، صورت گيرد و در صورت برخورد با اشتباهات قضايي ، امكان 

 . بررسي و رفع و رجوع سريع آنها ، بهتر ميسر شود 

مثبت در روحيه زندانيان ، ارزيابي عادالنه تر خواسته ها ، تسريع در انجام امور اين اقدام عالوه بر تاثير 

 . و رفع برخي ازمشكالت زندان را در برخواهد داشت 

در مواد مختلفي از آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۱ - ۳/۳۱۷۳نظريه  - ۹۱۱

 ۰۳۱و ماده  ۰۱۲و تبصره هاي ماده  ۰۳۱مثال ماده  ۰۷۱۱/۱/۹۱اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 

به قاضي ناظرزندان تصريح شده و وظايفي براي او مقرر داشته ، بنابراين قاضي ناظر . . . و  ۰۳۲و 

زندان غير از قاضي اجراي احكام است كه صرفادر معرفي محكومين به حبس او را در جهت اجراي 

ان معرفي مي نمايد و پس از آن ديگر وظيفه اي ندارد جز با پايان مجازات حبس و تحمل كيفر به زند

مدت مجازات حبس كه بايستي آزادي او را به زندان اعالم نمايد در صورتي كه وظايف قاضي ناظر 

 . زندان پس از معرفي محكوم به زندان شروع مي گردد 

و با عنايت به  ۰۷۳۱. ك . د . آ  .ق  ۹۱۰با توجه به ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۰/۳/۹۱ - ۳/۳۰۷۲نظريه 

كساني كه به حكم دادگاه تبعيد مي شوند و پس از اجراي حكم ، محكوم . ا . م . ق  ۹۱منطوق ماده 

به تبعيد فراري مي گردد ، مرجع رسيدگي ودادگاه صالح جهت تبديل آن به حبس دادگاه بدوي است 

 . اشد كه حكم را صادر نموده و وي را محكوم نموده است مي ب

 

در مواردي كه اجراي حكم مي بايست توسط ماموران يا سازمان هاي دولتي ياعمومي به  - ۹۱۹ماده 

عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش الزم ، نظارت كامل بر 

 . چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل مي آورد 

 

م پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود عمليات اجراي حك - ۹۱۷ماده 

. ) مگر درمواردي كه دادگاه صادركننده حكم درحدود مقررات دستور توقف اجراي حكم را صادر نمايد 

۹۱۳  ) 

 : زيرنويس 

 ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۲۰و  ۹۱۷مستنبط از مفاد مواد : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۱ - ۳/۹۳۰۱نظريه  - ۹۱۳

اجراي احكام نمي تواند حكم حبس در حال اجراء را متوقف سازد مگر با مراجعه به دادگاه صادركننده 

حكم و تشخيص مرجع مربوطه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين متناسب اجازه 

رد به تشخيص معالجه در خارج از زندان را دادگاه مربوطه صادر كند و اگر محكوم عليه تامين نسپا

. پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظرضابطين دادگستري در معالجه اش اقدام نمايد 

 . در صورت جنون هم محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود 

 

دولتي و كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمان هاي  - ۹۱۱ماده 

وابسته به دولت و يا موسسات عمومي درحدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضايي را درمقام 

تخلف از مقررات اين ماده عالوه بر تعقيب اداري وانتظامي مستوجب تعقيب . اجراي احكام رعايت كنند 

 (  ۹۱۱. ) كيفري برابر قانون مربوط مي باشد 

 : زيرنويس 

چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و . : ا . م . ق  ۳۳۱ماده  - ۹۱۱

شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي 

دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف 

ت قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم مقاما
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 . خواهدشد 

نظر به اينكه ، كليه ضابطين : رييس قوه قضاييه  ۰۷۳۱/۰۰/۷۱مورخ  ۰/۳۱/۰۹۱۷۱بخشنامه شماره 

ت و يا دادگستري و نيروهاي انتظامي و نظامي و روساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دول

موسسات عمومي ، درحدود وظايف خود مكلفند ، دستورات مراجع قضايي را در مقام اجراي احكام 

قانون مجازات  ۳۳۱رعايت كنند و تخلف از اين مقررات ، عالوه بر تعقيب اداري و انتظامي ، برابر ماده 

 . اسالمي ، مستوجب تعقيب كيفري مي باشد 

ني پرونده هاي اجرايي واحد اجراي احكام حوزه خود و مداقه الزم روساي حوزه هاي قضايي ، با بازبي

در آنها ، در هرمورد كه معلوم گردد بي اعتنايي به قوانين يا مدلول آراء از ناحيه اشخاص مذكور در مواد 

 ۰مرقوم ، موجب جلوگيري ازاجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي شده است ، به وظيفه مقرر در بند 

انون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقالب در امور كيفري و ساير قوانين و مقررات مربوط ق ۱ماده 

آيين دادرسي در امور كيفري باشد ، جهت تعقيب اداري و  ۹۱۱عمل و مواردي كه مشمول ماده 

 . انتظامي مستدال به مراجع مربوط اعالم گردد و تا اخذ نتيجه نهايي پيگيري به عمل آيد 

بازرسي كل كشور و دادسراي انتظامي قضات ، بر حسن اجراي بخشنامه نظارت خواهند سازمان 

 . داشت 

رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها  ۰۷۳۱/۰۹/۰۲مورخ  ۰/۳۱/۰۷۱۷۱بخشنامه شماره 

در مورد اجراي آرا و دستورات  ۰۷۳۱/۰۰/۹۱مورخ  ۰/۳۱/۰۹۱۷۱پيرو بخشنامه شماره : وشهرستانها 

زسوي ضابطان و نيروهاي نظامي و انتظامي به اين وسيله اوامر مقام معظم رهبري و فرمانده قضايي ا

احكام قضايي بايد اجراء : ستاد كل < : عظيم الشان كل قوا ، به ستادكل نيروهاي مسلح مبني بر 

 گردد و اگر اعتراضي به حكم هست از راههاي مقررقانوني در جهت تصيح و اصالح آن اقدام شود و

اگر در مورد تخليه بعضي . هيچ مقاومتي در برابر احكام صادره قضايي از نيروهاي مسلح ديده نشود 

مراكز ، اجراي حكم موجب اخالل در كارهاي نيروهاي مسلح يا بسيج است ، از قوه قضاييه استمهال 

وجه قضات جهت اطالع و ت> . شود و سريعاجاي مناسب آنان تهيه و آن گاه فوراتخليه صورت گيرد 

 . محترم مراتب ابالغ مي گردد 

 

رفع ابهام و اجمال از حكم با دادگاه صادركننده حكم است ليكن رفع اشكاالت مربوط به  - ۹۱۳ماده 

 . اجراي حكم توسط دادگاهي كه حكم زيرنظر آن اجرا مي شود به عمل خواهد آمد 

 

ارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصي برابر اجراي احكام راجع به هزينه دادرسي ، تاديه خس - ۹۱۱ماده 

 . به عمل مي آيد (  ۹۱۳) مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني 

 : زيرنويس 

فصلي تحت اين عنوان در قانون حاضر وجود ندارد ، ظاهرا غرض ارجاع امر به قانون آيين  - ۹۱۳

مي باشد كه قانون اخير  ۹۰/۰/۰۷۳۲مصوب ) در امور مدني ) دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 

 . ارجاع داده است  ۰/۱/۰۷۳۱نيز انجام امر را به قانون اجراي احكام مدني مصوب 

 

هرگاه راي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود ، راي بالفاصله توسط  - ۹۱۳ماده 

فوري از وي رفع بازداشت خواهد دادگاه اجرا مي شود و چنانچه متهم به علت ديگري بازداشت نباشد 

 . شد 

 

 (  ۹۱۱: ) مجازات شالق تعزيري درموارد زير تا رفع مانع اجراء نمي شود  - ۹۱۱ماده 

 . زني كه در ايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد  -الف 

 . زن شيرده در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت دو سال  -ب 

تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگاه ، اجراي حكم موجب تشديد بيماري بيماري كه به  -ج 

دراين مورد چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد يا دادگاه مصلحت بداند . يا تاخير در بهبودي او شود 

م يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر تعداد شالق كه مورد حكم قرار گرفته است تهيه ويك بار به محكو

 . عليه زده مي شود 
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در مواردي كه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون الزم باشد مجازات اولي تا اتخاذ تصميم از  -د 

 . طرف دادگاه اجرا نخواهد شد 

 : زيرنويس 

. ك . د . آ . اين نظريه مربوط به قبل از تصويب ق : ) ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰ - ۳/۹۷۷۱نظريه  - ۹۱۱

اصالحي )  ۰۹۲۱. ك . د . آ . ق  ۱۱۱ماده  ۰در غير حدود ، بيماري طبق بند  -الف ) : ي باشد م۰۷۳۱

درصورتي كه مانع اجراي مجازات نسبت به شخص بيمار باشد ، از موارد تاخير در )  ۰۷۹۹مرداد ماه 

 . اجراي حكم است و در مورد حدود به شرح آتي است 

. جراي مجازات است يا خير ؟ به نظر قاضي مربوط و پزشك است تشخيص اينكه بيماري مانع ا ۰ -: ب 

 . تكليف را روشن كرده است . . . آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام و  ۱در مورداعدام بند 

كه موجب تاخير در  ۰۹۲۱. ك . د . آ . ق  ۱۱۱بيماري نيست ولذا از موارد مندرج در ماده  -حيض  ۹ -

كه مانع اجراي حد باشد نيست و تبصره . ا . م . ق  ۰۷د ذكر شده در ماده اجراي حكم شود و يا مور

 . قانون مذكور به اين امر تصريح دارد  ۲۷ذيل ماده 

 . در ايام نفاس ، حد قتل يا رجم بر زن جاري نمي شود . ا . م . ق  ۲۰طبق ماده  -نفاس 

وم به قتل يا رجم شده باشد ، همين قانون چنانچه زن مستحاضه محك ۲۷بر طبق ماده  -استحاضه 

 . حد بر او جاري مي شود ولي اگر محكوم به جلد باشد اجراي حد تا رفع استحاضه به تاخير مي افتد 

 . بيماري چه قبل از صدور حكم حاصل شود و چه بعد از آن از لحاظ اجراء حكم يكسان است  ۷ -

ت ، عارضه اي به وجود آورده باشد مشمول چنانچه محكوم صرفابه منظور جلوگيري از اجراي مجازا ۱ -

 . نيست . ك . د . آ . ق  ۱۱۱ماده ۰بند 

 

جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم عليه درحين اجراي حكم موجب سقوط مجازات  - ۹۱۲ماده 

 . تعزيري نمي باشد 

 

ن شرعي و به تشخيص دادگاه بارعايت موازي(  ۹۱۲) محل و چگونگي اجراي حكم شالق  - ۹۲۱ماده 

 (  ۹۳۱. ) حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم تعيين مي شود 

 : زيرنويس 

رييس قوه قضاييه به قضات محاكم و اجراي  ۰۷۱۰/۹/۷۰مورخ  ۰/۱۰/۷۱۷۱بخشنامه شماره  - ۹۱۲

درخصوص عدم صدور  ۰۷۳۳/۲/۹۲مورخ  ۰/۳۰۱۱۷پيرو بخشنامه شماره : احكام كيفري سراسر كشور 

آيين نامه اجرايي )  ۹۱) اجراي حكم شالق به مسووالن و ماموران زندانهابه رغم تصريح ماده دستور

سازمان زندانها واقدامات تاميني و تربيتي كشور ، بر وظيفه سازمان ، در اجراي مجازات حبس و اينكه 

وظيفه تكليفي در خصوص ساير كيفرهاندارد ، به موجب گزارش سازمان زندانها ، بعضي از قضات 

وحال آنكه مقامات و ماموران زندان وظيفه اي در . اجراي كيفر تازيانه را هم به زندان محول كرده اند 

 . اين مورد ندارند 

اقدام مزبور عالوه بر مغايرت با قانون و اهداف و وظايف سازمان ، در تالشهاي اصالحي و تربيتي براي 

 . مجرمين زنداني ، تاثير منفي خواهد گذشت 

قانون تبديل شوراي  ۹قتضاء دارد قضات صادر كننده و مجري احكام جزايي ، ضمن توجه به مواد ا

 ۹۲۱آيين نامه اجرايي آن ، به مقررات مذكور در ماده )  ۹۱) سرپرستي زندانهابه سازمان زندآنها و 

ز سپردن كار قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري ، عنايت الزم معمول و ا

 . اجراي كيفر شالق به عوامل زندان و اجراي احكام آن درزندانها ، خودداري ورزند 

وقتي دادگاه مي تواند حكم به اجراء شالق در مالء : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰۱ - ۳/۰۱۱۳نظريه  - ۹۳۱

ست و بودن آن در عام بدهد كه قانون چنين اجازه اي را صريحاداده باشد ، زيرا زدن شالق يك مجازات ا

مالء عام كه مستلزم هتك حيثيت مضروب مي شود مجازات ديگر است كه بدون وجود قانون جايز 

 . نيست 

رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي  ۰۷۱۱/۰/۳مورخ  ۰/۱۱/۷۱به بخشنامه شماره 

 . مراجعه شود  ۷۷استانها وشهرستانها مندرج در زيرنويس ماده 

ه از ستاد بازرسي ويژه ، در مورد تعدادي از بخشنامه ها ، حاكي است كه در مراجعه گزارشهاي رسيد
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به بعضي ازواحدهاي قضايي ، اغلب شعبه ها ، از صدور يا مفاد آنهابي اطالع بوده اند و بازبيني برخي 

اي پرونده هاي زنداني دار ، حكايت از عدم تصميم گيري پس از مدتهاي طوالني در خصوص فك يا ابق

 . حوزه قضايي ، داشته اند ) معاون ) قرار بازداشت يا نرسيدن قرار به تاييدرييس 

بعضي دادگاهها ، فاقد دفتر ويژه بازداشت شدگان ، بوده اند و اجراي احكام شالق توسط افراد آموزش 

 . نديده و به نحوناصحيح اجراء مي شود 

مي شود كه نتيجه آن ابالغ ناقص ، تجديد جلسات  ابالغ اوراق ، با تحميل هزينه ، ازطريق پست انجام

 . دادرسي يااقدامهاي ديگر ، خواهد بود 

به منظور اطالع ) اعم از اين كه ناظر به امور مالي يا قضايي باشد ) از آنجا كه مفاد بخشنامه ها 

حاكم و مخاطبان و در جهت ايجادهم آهنگي و حسن انتظام اداري يا اجراي بهتر مدلول قوانين در م

 : دواير دادگستريها و عمومي بخش صادرمي شوند و لذا اقتضاء دارد 

ابالغ بخشنامه ها ، زير نظر مستقيم رييس حوزه يا معاون وي ، با ارائه نسخه خواناي آن و كتبي  ۰ -

انجام شود و هراز مدتي ، اجراي مدلول آنها ، مورد پيگيري قراردهند تا اشكالهاي ناشي از بي توجهي 

ر تبليغ يا نرسيدن بخشنامه به شعب و دواير تابعه آن حوزه ، مرتفع و به موقع بتوان نتايج اجرايي آنها د

 . ، مورد توجه قرارداد 

 . ابالغ اوراق قضايي و اجراي احكام ، بايد براساس قوانين و مقررات مربوط صورت گيرد  ۹ -

انوني و اختصاص دفتر الزم به زندانيان هر بازنگري در قرارهاي بازداشت موقت ، در مدت مقرر ق ۷ -

 . شعبه وبازبيني مرتب آنها ، مورد تاكيد و امعان نظر جدي قرارگيرد 

 

بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي شود مگر اينكه به تشخيص  - ۹۲۰ماده 

كه دراين صورت دادگاه دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيماري و تاخير در بهبودي محكوم عليه باشد 

با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر 

مي نمايد و اگر محكوم عليه تامين ندهد به تشخيص پزشك و دستوردادگاه در زندان يا بيمارستان 

 (  ۹۳۰. ) تحت نظر ضابطين دادگستري معالجه مي شود 

ايام توقف در . درصورت جنون ، محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي شود  -تبصره 

 (  ۹۳۹. ) بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه مي شود 

 : زيرنويس 

 . مراجعه شود  ۹۱۱مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰ - ۳/۹۷۷۱به نظريه  - ۹۳۰

قانوني وجود ندارد كه تاخير اجراء حد قتل يا رجم يا مجازات : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۰۰/۰۷ - ۳/۳۹۲۰نظريه 

 . اعدام را تاانقضاء مدت حبس تعزيري تجويز نمايد 

 ۰۱۲چنانچه محكوم در زندان باشد هزينه درمان طبق ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰ - ۳/۹۹۹۱نظريه 

اگر محكوم در زندان نباشد هزينه معالجه بر  قانون و مقررات اجرائي سازمان زندانها صورت مي گيرد و

 . عهده خودش خواهد بود 

 . مراجعه شود  ۹۱۷مندرج در پاورقي ماده . ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۱ - ۳/۹۳۰۱به نظريه 

محكوم به حبس در تبعيد را  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۲۰ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۹۳ - ۳/۹۹۱۳نظريه 

 . هم شامل مي شود 

، يكي از  ۰۷۳۱مصوب . ا . م . ق  ۰۲۱ماده  ۱طبق بند : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۰۱ - ۳/۲۱۱۱ريه نظ

مجازاتهاي محارب ، پنفي بلدپ است كه با عنايت به شرايط شرعي نفي بلد ، صدور حكم به پ تبعيد 

 : در زندان پ يا پ حبس در تبعيدپ ، خالف قانون شناخته نشده است و لذا 

ندان در تبعيد ، مانع قانوني ندارد ، و محكوم عليه بايد در اجراي حكم مزبور حبس شود حكم به ز -اوال 

و با عنايت به نص ماده . و مقررات حاكم بر مجازات حبس شامل حال اين قبيل محكومين هم هست 

مزاياي كه محارب محكوم به نفي بلد حق معاشرت و مراوده با ديگران را ندارد ، بايد از . ا . م . ق  ۰۲۷

مرخصي و مالقات و مكاتبه با ديگران محروم باشد لكن از حداقل حقوق انساني برخوردار است و لذا 

 . خواهد بود  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۲۰اگر بيمار شود مشمول مقررات ماده 

نظر به اينكه محكوم به نفي بلد ، حق حشر و نشر و مراوده با كسي را ندارد ، تمام مدت  -ثانيا 

 . ) . ا . م . ق  ۰۲۱و  ۰۲۷مادتين ) حكوميت را بايد در زندان بسر برد م
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چون مجازات پ زندان در تبعيدپ حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفيف آن تنها  -ثالثا 

 . ميسراست . ا . م . ق  ۰۲۱در صورت توبه كردن به نحو مقرر در ماده 

زندانياني كه به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۰۱ - ۳/۰۱۲۱نظريه 

مي باشند ليكن  ۰۷۳۱ك . د . آ . ق  ۹۲۰بازداشت به سرمي برند نيز مشمول حكم مقرر در ماده 

قانون نحوه اجراي محكوميت  ۹زندانياني كه به علت عجز از پرداخت محكوم به مالي در اجراي ماده 

 ۹۲۰م عليه كيفري محسوب نمي شوند مشمول ماده هاي مالي بازداشت مي باشند چون محكو

 . فوق نمي گردند 

اگر به زنداني محكوم به حبس وفق مقررات : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۰۰/۰۱ - ۳/۰۱۱۱۱نظريه  - ۹۳۹

مرخصي داده شده يا براي معالجه تحت نظر ضابطين دادگستري در بيمارستاني بستري شده باشد 

و مقررات اجرايي سازمان زندانها و * آيين نامه قانوني  ۹۹۷ماده  ۱ه و تبصر ۰۱۱مستندابه تبصره ماده 

ايام مرخصي  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۲۰اقدامات تاميني و تربيتي كشور و استفاده از مالك تبصره ماده 

درغيرمواردمذكور مجوزي براي محاسبه ايام . و يا توقيف در بيمارستان را جزء محكوميت محاسبه نمود 

 . ه ازباب مرخصي وجود ندارد معالج

آيين نامه اجرايي مذكور بموجب آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور * 

 . نسخ شده است )  ۰۷۱۱/۱/۷۰مورخ  ۰۱۱۷۱روزنامه رسمي ) مصوب رييس قوه قضاييه > 

بيماران رواني  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۹۲۰در اجراي تبصره ماده : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۳/۳ - ۳/۹۱۱۱نظريه 

كه از طرف دادگاهها به بيمارستانهاي رواني فرستاده مي شوند ، مسوولين بيمارستان برحسب ماده 

. ا . م . ق  ۳۳۱قانون مذكور مكلف به پذيرش و نگهداري آنها هستند و در صورت تخلف برابر ماده  ۱۹

 . قابل تعقيب خواهند بود 

 

ونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است كه در قانون مجازات اسالمي وقانون چگ - ۹۲۹ماده 

 (  ۹۳۱. ) پيش بيني شده است (  ۹۳۷) نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 

 : زيرنويس 

 :  ۰۱/۱/۰۷۳۳قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب  - ۹۳۷

اخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را هركس به موجب حكم دادگاه درامر جزايي به پرد ۰ -ماده 

نپردازد و يا مالي غيراز مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضي صادركننده حكم به ازاي هر 

 . پنجاه هزار لاير يا كسر آن يك روزبازداشت مي گردد 

ز تاريخ اتمام درصورتي كه محكوميت مذكور توام با مجازات حبس باشد ، بازداشت بدل از جزاي نقدي ا

مجازات حبس شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد 

 . و درهرحال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد 

 مبلغ مذكور دراين ماده به تناسب تورم هر سه سال يك بار به پيشنهاد وزير دادگستري و -تبصره 

تصويب رئيس قوه قضاييه تعديل و درخصوص احكامي كه در آن سال صادر مي گردد الزم االجرا خواهد 

 . بود 

هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل  ۹ -ماده 

ام به تاديه نموده و چنانچه آن و يا ضرر وزيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الز

مالي از او در دسترس باشد آن راضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد و در 

غيراين صورت بنابه تقاضاي محكوم له ، ممتنع رادرصورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد 

 . كرد 

و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات چنانچه موضوع اين ماده صرفادين بوده  -تبصره 

دين را منظورخواهد داشت و درمورد استرداد عين درصورتي مقررات فوق اعمال مي شود كه عين 

 . موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد 

به ادعاي وي خارج از نوبت ) س ضمن اجراي حب) هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود  ۷ -ماده 

رسيدگي ودرصورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط 

 . شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد 

به نحوي كه حبس موجب شدت درصورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد  -تبصره 



  8731مصوب آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری

 

 

 . بيماري و يا تاخيردرمان وي شود ، اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد 

هركس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد الزم االجرا و كليه محكوميتهاي  ۱ -ماده 

اموالش براي پرداخت بدهي او كافي مالي ، مال خودرا به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده 

نباشد عمل او جرم تلقي ومرتكب به چهارماه تا دوسال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و درصورتي 

كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي گردد و دراين صورت 

ر اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غي

 . گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد 

 . مفاد اين قانون درخصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود  ۳ -ماده 

اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب * آيين نامه اجرايي  ۱ -ماده 

 . ئيس قوه قضاييه خواهد رسيد ر

شامل كليه آراء صادره )  ۰) اين قانون از تاريخ تصويب الزم االجرا بوده و حكم مندرج در ماده  ۳ -ماده 

قبل ازالزم االجرا شدن اين قانون نيز مي گردد و كليه قوانين ومقررات مغاير با آن ازجمله قانون نحوه 

قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و  و ۰۷۳۰اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 

 . لغومي گردد  ۰۷۳۹الزامات مالي مصوب 

 ۰۷۳۳/۱/۰۱قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب  ۱از پآيين نامه اجرايي موضوع ماده * 

 : رييس قوه قضاييه  ۰۷۳۱/۹/۹۱مجلس شوراي اسالمي مصوب 

 جزاي نقدي  -بخش اول 

چنانچه محكوم عليه پس از الزم االجرا شدن حكم ، جزاي نقدي نپردازد و اظهار نمايد مالي  ۰ -ماده 

براي پرداخت آن ندارد و براي مرجع مجري حكم هم خالف اين اظهار مسلم نباشد ، طبق دستور 

 . مرجع صادركننده حكم در ازاء هرپنجاه هزارلاير يك روز بازداشت مي شود 

محكوميت به جزاي نقدي يا باقيمانده آن كمتر از پنجاه هزار لاير باشد نيز به ازاء اگر ميزان  ۰ -تبصره 

 . آن يك روزبازداشت مي شود 

منظور از مرجع صادركننده حكم در اين آيين نامه ، در هر حال مرجع بدوي است كه حكم  ۹ -تبصره 

 . زيرنظر او اجرامي شود 

 . هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است  ۰۷۱۱/۱/۳ -/ ۰۰۲/۳۲به موجب راي ه  ۹ -ماده 

هر گاه محكوم عليه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت : ) متن ماده ابطال شده بدين شرح است 

مرجع . بخواهد ، مرجع اجراكننده حكم مي تواند مهلت مناسبي كه بيش از يك ماه نباشد به او بدهد 

كوم عليه و پيشنهاد مرجع مجري حكم با درنظر گرفتن صادركننده حكم مي تواند به درخواست مح

شرايط و وضعيت محكوم عليه و ميزان جزاي نقدي و سايراوضاع و احوال موثر ، اين مهلت را حداكثر تا 

 . ) دو ماه ديگر تمديد كند 

) منقول يا غيرمنقول ) چنانچه محكوم عليه جزاي نقدي مقرر در حكم را نپردازد اما مالي  ۷ -ماده 

غيراز مستثنيات دين از او به دست آيد كه بتوان تمام يا قسمتي از جزاي نقدي را استيفا نمود به 

 : دستور مرجع مجري حكم به ترتيب ذيل عمل مي شود 

اگر مال موردنظر وجه نقد باشد معادل جزاي نقدي از آن ضبط و به حساب مربوط واريز مي شود  -الف 

 . 

ا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاي نقدي مقرر در حكم و درمورد اموال منقول ي -ب 

هزينه هاي اجرايي فوراتوقيف و مطابق مقررات اين آيين نامه به فروش مي رسد و جزاي نقدي و 

 . هزينه هاي مربوط استيفامي شود 

عيين مرجع مجري پس از توقيف مال براي استيفاي جزاي نقدي ، نظريه دو نفر كارشناس به ت ۱ -ماده 

حكم درموردارزش آن مال تحصيل مي شود سپس روز و ساعت و محل انجام مزايده تعيين و با الصاق 

آگهي در معابر اصلي محل ، انجام مزايده به اطالع عموم مي رسد و به باالترين قيمت پيشنهادي كه 

 . نبايد كمتر از قيمت كارشناسي باشد فروخته مي شود 

ش كارشناسي مال از سي ميليون لاير بيشتر باشد آگهي مزايده يك نوبت در روزنامه اگر ارز -تبصره 

 . محلي ودرصورت نبودن آن در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار نيز درج مي شود 

هرگاه مال موردنظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادي كمتراز قيمت كارشناسي باشد ،  ۳ -ماده 
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ي از آن مال مطابق ارزيابي كارشناس به دستور مرجع صادركننده حكم در حسب مورد تمام ياقسمت

ازاي جزاي نقدي به تملك دولت درمي آيد و دراختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار 

 . مي گيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند 

نگهداري آن مستلزم هزينه اموال ضايع شدني و سريع الفساد ، همچنين مالي كه  ۱ -ماده 

نامتناسب يا موجب خرابي ياكسر فاحش قيمت آن است ، و نيز مالي كه ارزش آن كمتر از سي 

 . ميليون لاير است بدون انجام مزايده و با نظركارشناسي به فروش مي رسد 

دهد  چنانچه مالي از محكوم عليه معرفي شود يا مرجع مجري حكم با قرائن قويه احتمال ۳ -ماده 

محكوم عليه مالي غيراز مستثنيات دين دارد كه مي توان با فروش آن جزاي نقدي را استيفا نمود 

 . تحقيقات الزم در اين خصوص به عمل مي آيد 

اگر محكوم عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت شود و در جريان اجراي حكم مالي از او به  ۱ -ماده 

قدي را استيفا نمود مال مذكور توقيف و اقدامات اجرايي آن در اين دست آيد كه بتوان باقيمانده جزاي ن

 . خصوص معمول و ازمحكوم عليه رفع بازداشت مي شود 

هرگاه اموال محكوم عليه متناسب با ميزان محكوميت او به جزاي نقدي نباشد و نتوان از اين  ۲ -ماده 

ا ميزان محكوميت فاحش باشد محكوم طريق جزاي نقدي را استيفا نمود و تفاوت ارزش آن اموال ب

عليه در ازاي جزاي نقدي بازداشت مي شود و اقدامات اجرايي براي فروش و استيفاي قسمتي از 

 . جزاي نقدي ادامه خواهد يافت 

هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاي نقدي مقرر در حكم و هزينه هاي اجرايي  ۰۱ -ماده 

 . توقيف به عمل آيد  پرداخت شود از مال مذكور رفع

دركليه مواردي كه براي پرداخت جزاي نقدي مهلت داده مي شود يا استيفاي جزاي نقدي  ۰۰ -ماده 

از اموال محكوم عليه مستلزم اقداماتي است كه اجراي حكم را به تاخير مي اندازد ، چنانچه قبال از 

حكم متناسب با ميزان محكوميت او  محكوم عليه تامين متناسب گرفته نشده باشد ، مرجع صادركننده

مطابق مقررات آيين دادرسي كيفري قرارتامين صادر مي كند و هرگاه اين تامين منتهي به بازداشت 

 . محكوم عليه شود از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد 

زاي حقوق و مزايا و عوايد احتمالي و آتي محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ا ۰۹ -ماده 

 . جزاي نقدي قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمي باشد 

دركليه مواردي كه صدور سند انتقال به نام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع صادركننده  ۰۷ -ماده 

حكم پس ازبررسي و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرايي ، دستور تنظيم سند انتقال را صادر 

 . خواهد نمود 

از وجوه حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفا جزاي نقدي ، بدواهزينه هاي  ۰۱ -ماده 

 . ضروري اجراي حكم از قبيل هزينه كارشناسي و نگهداري مال و نظاير آن ، پرداخت مي شود 

فروش اموال توقيف شده جهت استيفاي جزاي نقدي با حضور نماينده مرجع مجري حكم به  ۰۳ -ماده 

 . يد عمل مي آ

درمواردي كه طبق اين آيين نامه مقررات خاصي وضع نشده مطابق قانون اجراي احكام  ۰۱ -ماده 

 . مدني عمل مي شود 

 . . . 

مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۷/۹ - ۳/۹۷۲۱نظريه 

قررات قانون خاص محكومين دادگاههااست و در و عبارات مندرج در اين قانون آن است كه احكام و م

به آن  ۳غير محكومين دادگاهها ، جاري نيست ، به جز محكومين سازمان تعزيرات حكومتي كه در ماده 

تصريح شده است بنابراين حبس كسي كه در هيات حل اختالف موضوع قانون كار و يا هياتهاي مشابه 

 . قانوني واز شمول آن قانون خارج است  محكوم به پرداخت وجهي شده است فاقد مجوز

به صراحت ماده يك از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۷/۹۷ - ۳/۹۷۱۱نظريه 

دستور بازداشت محكوم عليه به جزاي نقدي كه از پرداخت آن امتناع نمايد از ناحيه قاضي ۳۳مصوب 

كر بازداشت محكومين به جزاي نقدي راحتي در صورتي ماده فوق الذ. صادر كننده حكم صادرمي شود 

كه معسر باشند تجويز كرده است زيرااين بازداشت بدل از جزاي نقدي و پمجازات پ است و اثبات 

 . عجز محكوم عليه از پرداخت ، تاثيري ندارد 
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 ۱ايي ماده آيين نامه اي اجر ۰۰و  ۹مستفاد از مواد : الف : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۳ - ۳/۳۱۳۹نظريه 

، اخذ تامين به منظور ضمانت اجراي اخذ  ۰۷۳۳قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 

بايستي به نحوي باشد كه در صورت تخلف محكوم  ۰۰جزاي نقدي است و لذا تامين موضوع ماده 

قدي معين عليه بتوان از آن محل جزاي نقدي را وصول كرد ، به عالوه بزهي كه مجازات آن جزاي ن

آيين  ۰۰شده ، اقتضاي قرار بازداشت موقت را ندارد و مضافا ، اعطاي مهلت به نحو مندرج در ماده 

نامه ياد شده ، مستلزم آزادي محكوم عليه است و بدين جهت تامين مورد نظر بايستي تاميني باشد 

آيين  ۰۰رد بحث در ماده كه منجر به آزادي محكوم عليه گردد نه زنداني شدن او ، بنابراين تامين مو

نامه ، تاميني مثل قرار كفالت و يا وثيقه است كه نهايتابتوان جزاي نقدي را در صورت عدم پرداخت 

جزاي نقدي در مهلت مقرر از جانب محكوم عليه ، از كفيل يا وثيقه گذار استيفاء كرد ، نه قرار 

ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور قانون آيين دادرس۷۱و  ۷۷بازداشت موقت و لذا بحث از مواد 

: ب . كيفري كه صرفاناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي است ، در مانحن فيه منتفي به نظر مي رسد 

ماده صريحي در خصوص تجويز تقسيط جزاي نقدي در قوانين جاريه وجود نداردولي با استفاده از مالك 

قانون اصالح ) شخيص مصلحت نظام تحت عنوان مجمع ت ۰۷۳۱/۱/۰۳مصوبه مورخ  ۷۰ماده  ۰تبصره 

مي توان جزاي نقدي را با شرايط مذكور در آن . . . ) قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن 

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي شامل هر محكوميت مالي غير از  ۹ماده : ج . ماده تقسيط كرد 

 . جزاي نقدي مي گردد 

جزاي نقدي مجازات است در صورتي كه نقداپرداخت نشود : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۳ - ۳/۰۱۲۳نظريه 

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي تبديل به حبس مي شود و اعسار محكوم عليه امر ۰طبق ماده 

 . جزايي مانع اعمال مجازات حبس بدل از جريمه نخواهد بود 

 . مراجعه شود  ۹۲۰مندرج در پاورقي ماده  .ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۰۱ - ۳/۰۱۲۱به نظريه 

در مورد اخذ وثيقه يا ضامن از محكوم عليه براي تقسيط : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۰۱ - ۳/۰۱۲۱نظريه 

جزاي نقدي و يااعطاي مرخصي به زنداني ، ضمانت اجراء همان است كه در قرارداد قيد مي شود و 

 . قانون مدني است ۰۱اين قراردادها مشمول ماده 

به محض شروع به اجراي حكم جزايي قرار تامين كيفري : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۰۹ - ۳/۱۷۱۳نظريه 

قبلي صادره ملغي االثر مي گردد و درمواقعي كه جزاي نقدي و پرداخت ديه توام باشد اجراي حكم 

دانست و مربوط به جزاي نقدي را مي توان شروع به اجرا و رفع اثر از وثيقه و سلب مسووليت كفيل 

قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، ضمانت اجراي عدم پرداخت ديه مقرر شده است  ۹در ماده 

، چنانچه محكوم عليه در مهلت هاي مقرر ديه را پرداخت نكند ، وفق مقررات اين ماده عمل خواهد 

مالي است شد و در مواقعي كه محكوم عليه صرفابه پرداخت ديه محكوم شده است چون ديه جزاي 

 . قبل از شروع به اجراء حكم نمي توان تامين را ملغي االثر دانست 

ادامه بازداشت محكوم عليه كه مجازات حبس آن منقضي : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۱ - ۳/۳۱۷۳نظريه 

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي  ۹گرديده است ، درصورت تقاضاي محكوم له و در اجراي ماده 

اال فاقد مجوزقانوني است زيرا بازداشت چنين محكوميني محتاج به درخواست محكوم  بالمانع است و

 . له است 

اگر چه با توجه به نسخ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۰/۹ - ۳/۲۱۱۱نظريه 

ماده صريحي جهت تقسيط  ۰۷۳۳و آيين نامه اجرايي آن و حاكم بودن قانون سال ۰۷۳۰مالي سال 

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر  ۷۰ماده  ۰جزاي نقدي وجودندارد ليكن بااستفاده از مالك تبصره 

مجمع تشخيص مصلحت نظام مي توان براساس آن ماده و تبصره ذيل آن جزاي  ۰۷۳۱مصوب سال 

وصوف بنابراين تقسيط جزاي نقدي وشرايط آن به شرحي است كه در تبصره م. نقدي را تقسيط كرد 

تصريح شده است و انجام آن با موافقت قاضي مسوول واحد اجراي احكام حوزه قضايي مربوط مقدور 

 . الزامي است  ۰است كه در اين صورت رعايت مدت مقرر در تبصره 

اخذ ديه سهم صغير از جمله امور مالي است كه از : ق . ح . ا  ۰۷۱۳/۳/۰۱ - ۳/۷۲۲۱نظريه  - ۹۳۱

 . اشكال است  طرف قيم منصوب فاقد

 

يا صلب مراسم (  ۹۳۳) يا رجم (  ۹۳۱) قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس (  ۹۳۳)  – ۹۲۷ماده 
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مذهبي توسط اشخاصي كه صالحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي 

تظامي محل يانماينده وي ، حكم اعدام بايد رئيس دادگاه صادركننده حكم يا نماينده او ، رئيس نيروي ان

وكيل محكوم عليه . رئيس زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند 

پس از حاضر كردن محكوم عليه در محل ، رئيس دادگاه يانماينده او دستور . نيز مي تواند حضور يابد 

ائت مي نمايد ، سپس حكم اجرا و اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قر

 (  ۹۳۱. ) صورتمجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي رسد 

آيين نامه اجرايي اين ماده و همچنين چگونگي اجراي حكم شالق ظرف مدت سه ماه توسط  -تبصره 

 (  ۹۳۲. ) وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد 

 : زيرنويس 

رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري  ۰۷۱۰/۰۰/۰۱مورخ  ۰/۱۰/۹۰۰۱۳ه شماره بخشنام - ۹۳۱

در مواردي كه احكام قصاص نفس ، تنفيذ مي گردد ، نظر اين جانب همواره بر فراهم آوردن : استانها 

موجبات سازش وزمينه انصراف اولياي دم از اجراي قصاص ، در قبال اخذ ديه يا رايگان مي باشد و به 

ين لحاظ هم در موقع تنفيذآراي مذكور به اين نكته تصريح مي نمايم تا مسووالن اجرا ، مساعي هم

 . الزم را به عمل آورند 

از طرفي ، اكنون كه در اغلب دادگستريهاي ، واحدي به نام صلح و سازش تاسيس شده يا به تدريج 

شتي دادن طرفين مي باشد ايجاب تشكيل خواهد شد واهم وظيفه آن ، ايجاد تفاهم و رفع اختالف و آ

مي نمايد ، رييس كل دادگستري ياجانشين وي ، با مداقه و حفظ سابقه پرونده هاي منتهي به تنفيذ 

جز در مواردي كه محكوم به قصاص ازافراد بدسابقه و شرور باشد يا تاخير در اجراي ) احكام قصاص 

با ارشاد الزم و به ) امطلوب اجتماعي گردد حكم ، خالف انتظارات عمومي و موجب بازتاب و عوارض ن

 . منظور ايجاد صلح و سازش به واحد مزبور بفرستند 

چنانچه تدابير اتخاذ شده و تالشهاي مجدانه به عمل آمده ، در مدت زمان كافي نسبت به انصراف 

ردد ، با ولي دم از اجراي قصاص ، موثر واقع نشود و از امكان تفاهم و سازش طرفين ، ياس حاصل گ

قيد مراتب ، پرونده به دايره اجراي احكام برگردانده شود تا حكم قطعي و تنفيذ شده با مراعات موازين 

 . اجرا گردد 

اجراي حكم اعدام ، در مورد زناي به عنف يا محصنه احتياج به : ق . ح . ا  ۰۷۳۷/۰۹/۱ - ۳/۳۷۳۰نظريه 

 . اذن ولي امر مسلمين ندارد 

از  -در مواردي كه اجراي حكم قصاص نفس به علل قانوني : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۳/۰۳ - ۳/۱۲۳۱نظريه  -

به تاخير مي افتد ، محكوم عليه را نمي . . . قبيل لزوم پرداخت ديه به ساير وراث ، صغير ، فاضل ديه و 

صادر كننده توان بالقيد آزاد كرد و اتخاذتصميم درباره آزادي وي از زندان با تامين مناسب ، با دادگاه 

است ) اعدام ) حكم است مع ذلك اضافه مي شود درمواردي كه مجازات محكوم عليه قصاص نفس 

 . هيچ تاميني جز بازداشت موقت مناسب به نظر نمي رسد 

در مورد اجراي حكم رجم مباشرت قاضي صادر كننده : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۰۹/۹ - ۳/۳۱۳۲نظريه  - ۹۳۳

د اجراي احكام كيفري حضور قاضي تحقيق به نمايندگي رييس حوزه حكم شرطاست ، در ساير موار

 . قضايي بالاشكال است 

اجراي حكم قصاص و اجراي مجازات اعدام نتيجتا يكي : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۱/۹۳ - ۳/۹۱۱۷نظريه  - ۹۳۱

دام است ولي اجراي مجازات قصاص فرع بر تقاضاي اولياء دم و ترتيبات آن است ولي اجراي مجازات اع

 . به عنوان حد ، حق هللا است و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد 

 . آيين نامه مزبور تا زمان ويرايش اول اين مجموعه به تصويب نرسيده است  - ۹۳۲

 ۹و  ۰عليرغم نسخ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري : ق . ح . ا  ۰۷۳۲/۷/۰۳ - ۳/۰۱۹۷نظريه  -

الب چون نسخ قانون مستلزم نسخ آيين نامه اجرايي آن نيست لذا نسبت به دادگاههاي عمومي و انق

كماكان به اعتبار و قوت  ۰۷۳۱/۹/۰۳مصوب . . . آيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام رجم ، صلب و 

 . قانوني خويش باقي است 

 

 اشخاصي كه محكوم به حبس هستند ، با اعالم نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل - ۹۲۱ماده 

 (  ۹۱۱. ) كيفر به زندان معرفي مي شوند 
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 : زيرنويس 

پس از صدور حكم قطعي كه تحت شرايط قانوني : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۱ - ۳/۷۱۳۱نظريه  - ۹۱۱

محكوم له تقاضاي بازداشت محكوم عليه را نموده و محكوم عليه مجلوباحاضر شده به زندان معرفي 

به پرونده و قاضي مربوطه كه اجراي احكام ) وز تعطيلي به لحاظ ر) مي گردد و چنانچه دسترسي 

تحت نظر ايشان انجام وظيفه مي نمايد نباشد با شماره برگ جلب به زندان معرفي مي گردد النهايه 

در اولين ساعت روز اداري مراتب به مرجع مربوطه اعالم كه اگر الزم باشددر تصحيح و يا نحوه معرفي 

 . ه اتهامي و چه مدتي بايد تحمل كيفر نمايد اقدام شود وي به زندان و اينكه به چ

با شروع به اجراي حكم حبس تامين ماخوذه ملغي االثر مي : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۲/۱ - ۳/۳۱۷۳نظريه 

 . شود و اخذتامين مجدد هم فاقد وجاهت قانوني است 

 

به موجب حكم  مدت تمامي كيفرهاي حبس از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه - ۹۲۳ماده 

 (  ۹۱۰. ) قطعي قابل اجرا حبس شود 

چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم الزم االجرا به علت اتهام يا اتهاماتي كه درپرونده امر  -تبصره 

 (  ۹۱۹. ) مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او كسر خواهدشد 

 : زيرنويس 

ايام بازداشتي كه بدل از جزاي نقدي تحمل مي شود : ق . ح . ا  - ۰۷۳۲/۲/۰۹ ۳/۱۲۳۳نظريه  - ۹۱۰

از روزي كه از اين بابت محكوم عليه حبس مي گردد احتساب مي گردد و بازداشتهاي قبلي بابت 

جزاي نقدي حساب نمي شود زيرا كه مدت حبس قبل از جزاي نقدي به دليل محكوميت حبس بوده 

  .نه محكوميت جزاي نقدي 

. ك . د . آ . ق  ۹۲۳با توجه به اطالق و شمول صدر ماده : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۹/۰۱ - ۳/۰۱۱۱نظريه 

در تمام محكوميتهاي به حبس بازداشت قبلي محاسبه مي گردد و اين امر تكليفي قطعي  ۰۷۳۱

 . است كه اگر دادگاه هم دستور آنرا ندهداجراي احكام موظف به اجراي آن مي باشد 

قانون مجازات اسالمي دادگاه  ۰۱به موجب تبصره ماده :  ۰۷۱۱/۳/۰۱ - ۱۳۱اي وحدت رويه ر - ۹۱۹

مكلف است كه ايام بازداشت قبلي محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازات هاي تعزيري و يا 

نده وچون حبس و جزاي نقدي هر دو يك نوع و از مجازات هاي تعزيري و بازدار. بازدارنده كسر نمايد 

مي باشند و عدم محاسبه و مرعي نداشتن ايام بازداشت قبلي برخالف حقوق و آزاديهاي فردي 

است ، عليهذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاي نقدي و احتساب و تبديل 

 ۳۲۰ بنا به مراتب راي شعبه دوم دادگاه نظامي يك فارس به شماره. آن به جزاي نقدي قانوني است 

كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور  ۰۷۳۱/۰۰/۷مورخ  -

 . صحيح و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي گردد 

به  ۰۷۱۱/۳/۰۱مورخ  ۱۳۱راي وحدت رويه شماره : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۰۱/۹۲ - ۳/۰۱۰۹۲نظريه 

نيز قابل تسري است ، زيرا در اين راي بين محكوميتهاي قبل و بعد از محكوميتهاي قبل ازصدور آن 

كه  ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق )  ۰) صدور آن تفكيكي مالحظه نمي شود ، مضافابه اينكه با توجه به ماده 

ناظر به اجراي احكام كيفري نيز مي باشد ، لذا قواعد و مقررات مربوط به اجراي احكام كيفري كه از 

رات آيين دادرسي كيفري است كه با توجه به شكلي بودن ، مقررات موردبحث عطف به ما جمله مقر

 . سبق مي گردد 

 

كودك شيرخوار را از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده نبايد جداكرد مگراينكه مادر با  - ۹۲۱ماده 

 . رضايت ، او را به پدر يا نزديكان ديگرش بسپارد 

 

ه به تبعيد محكوم شده اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي اشخاصي ك - ۹۲۳ماده 

 . انتظامي محل ابالغ مي شود 

اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري (  ۹۱۷) آيين نامه اجرايي  -تبصره 

 . وكشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد 

 : زيرنويس 
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در ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب )  ۹۲۳) رايي تبصره ماده آيين نامه اج - ۹۱۷

 : هيات وزيران  ۰۷۱۱/۱/۰۱مصوب ) اموركيفري 

حكم مجازات تبعيد پس از قطعيت يافتن ، با رعايت ترتيبات مربوط به اجراي احكام به نيروي  ۰ -ماده 

ن نيروي انتظامي ، به محض ابالغ مراجع ذي مامورا. انتظامي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود 

 . * ربط ، موظفند مفاد آن را به موقع اجرا گذارند 

 . محكومان به تبعيد تحت نظارت ماموران نيروي انتظامي به محل تبعيد اعزام خواهند شد  ۹ -ماده 

اشد با چنانچه محكوم عليه درخواست عزيمت به طور شخصي به محل تبعيد را داشته ب ۰ -تبصره 

موافقت دادگاه صادر كننده حكم ، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مكلف است به محض ورود خود را 

 . به طور حضوري به نيروي انتظامي محل معرفي نمايد 

در صورتي كه اعزام يا عزيمت محكومان ، به محل تبعيد به علت عذر موجه از قبيل حوادث  ۹ -تبصره 

 . ن نباشد ، پس از رفع عذر ياد شده زير نظر دادگاه اقدام به عمل خواهد آمد غيرمترقبه يااضطرار ممك

و يا حضور وي )  ۰) شروع ايام محكوميت به تبعيد ، از روز معرفي به نحو مذكور در تبصره  ۷ -تبصره 

 . براساس اعزام محسوب مي گردد 

ه مندرج در پاورقي قبل از رييس قوه قضايي ۰۷۱۱/۰۱/۹۱مورخ  ۰/۱۱/۹۱۰۱۷به بخشنامه شماره * 

 . نيزمراجعه شود  ۰۰۹ماده 

محكوماني كه مخفي يا متواري باشند و يا پس از اعالم يا اخطار نيروي انتظامي از رفتن به  ۷ -ماده 

محل تبعيد امتناع نمايند ، به وسايل ممكن دستگير و تحت نظر و مراقبت ماموران نيروي انتظامي به 

 . د شد محل تبعيد اعزام خواهن

پس از ورود به محل تبعيد ، نيروي انتظامي محل موظف است نام محكومان به تبعيد را در  ۱ -ماده 

 . دفتر مخصوص ثبت نمايد و تا پايان مدت محكوميت مراقبتهاي الزم را به عمل آورد 

را از  نيروي انتظامي محل مكلف است دادگستري محل ، اداره اطالعات و فرمانداري ذي ربط -تبصره 

 . حضورمطلع نمايد 

نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد به عهده نيروي انتظامي است و محكومان  ۳ -ماده 

معرفي و دفتر مخصوص ) پاسگاه يا كالنتري ) موظفند همه روزه خود را به نيروي انتظامي محل اقامت 

 . حضور و غياب را امضانمايند 

ل استانها ، دفتري به منظور ثبت اطالعات مربوط به محكومان به تبعيد در در دادگستري ك ۱ -ماده 

پس از صدور حكم قطعي تبعيد ، دادگاه صادر كننده حكم يك . حوزه قضايي آن استان داير مي گردد 

 . نسخه از دادنامه را به دفتر مزبورارسال خواهد كرد 

ط ، مراتب را جهت اطالع به دادگستري دادگستري كل استان پس از ثبت اطالعات مربو ۳ -ماده 

 . شهرستان محل تبعيداعالم مي دارد 

نيروي انتظامي محل تبعيد مكلف است به محض اطالع از خروج غيرمجاز محكوم عليه از محل  ۱ -ماده 

مراتب راسريعابه دادگستري محل گزارش دهد تا حسب مورد از طريق رييس دادگستري موضوع به 

 . ه حكم اعالم گردد دادگاه صادر كنند

كساني كه به تبعيد محكوم شده اند چنانچه قبل از پايان مدت محكوميت از محل تبعيد خارج  ۲ -ماده 

 . شوند ، توسطدادگاه صادر كننده حكم بر حسب قوانين جاري نسبت به آنان اقدام خواهد شد 

شهرهاي مختلف وزارتخانه هاي به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعيدي به  ۰۱ -ماده 

 . دادگستري ، كشور واطالعات تبادل نظر و هماهنگي خواهند نمود 

شوراي امنيت كشور فهرست شهرستانهايي را كه امكان تبعيد محكومان به آنهاميسر نيست  -تبصره 

 . اعالم خواهد كرد 

در اين آيين نامه به نيروي دستورالعمل اجرايي مناسب براي وظايف و مسووليتهاي محوله  ۰۰ -ماده 

انتظامي جمهوري اسالمي ايران توسط اين نيرو تهيه و به واحدهاي تابعه در سراسر كشور ابالغ 

 . خواهد شد تا اقدامات به نحومطلوب و هماهنگ صورت گيرد 

 دستگاههاي مسوول امور امنيتي در اجراي اين آيين نامه با نيروي انتظامي همكاري نموده ۰۹ -ماده 

 . ، اطالعات واخبار مربوط به عملكرد محكومان تبعيدي را در اختيار اين نيرو قرار خواهند داد 

نيروي انتظامي مشكالت و معضالت مربوط به محكومان تبعيدي را براي بررسي و اتخاذ  ۰۷ -ماده 
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ور در شوراي مذك. به شوراي تامين شهرستان گزارش مي نمايد  -درچارچوب قوانين جاري  -تصميم 

صورت ضرورت ، مراتب را به شوراي تامين استان و عنداللزوم به شوراي امنيت كشور اعالم خواهد 

 . نمود 

اشتغال محكومان به تبعيد به شغل يا حرفه معين و مناسب در محل اقامت ، مطابق قوانين  ۰۱ -ماده 

 . و مقررات بالمانع مي باشد 

* اند در صورت درخواست محكوم عليه و در چارچوب قوانين ، دادگاه صادر كننده حكم مي تو ۰۳ -ماده 

 . به وي مرخصي بدهد  -در حد ضرورت  -بنا به تشخيص و تصميم خود 

هزينه اعزام و اجراي احكام دادگاهها از محل اعتبارات قوه قضاييه تامين و بر طبق قوانين و  ۰۱ -ماده 

 . مقررات به نيروي انتظامي پرداخت مي گردد 

مصوب > آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور  ۹۰۱الي  ۹۱۱ه مواد ب* 

 . مراجعه شود )  ۰۷۱۱/۱/۷۰مورخ  ۰۱۱۷۱روزنامه رسمي ) رييس قوه قضاييه 

 

حكم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزينه خودش در جرايدكثيراالنتشار اعالن مي  - ۹۲۱ماده 

 . شود 

 

در اجراي حكم به جزاي نقدي ، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ  - ۹۲۲ماده 

 . رسيد آن پيوست پرونده شود 

 

 (  ۹۱۱. ) اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسالمي خواهدبود  - ۷۱۱ماده 

 : زيرنويس 

رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي  ۰۷۳۱/۰۱/۹۳مورخ  ۰/۳۱/۰۱۳۳۳بخشنامه شماره  - ۹۱۱

به قرار اطالع ، تعدادي از محكومان : سراسركشور و سازمانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 

قطعي به قصاص نفس ، از مدتها پيش در زندانها ، بسر مي برند و ظاهرابه علت عجز يا امتناع 

يا سهم الديه صغار ، موجبات اجراي حكم درباره آنان ، متقاضيان قصاص از پرداخت فاضل ديه به قاتل 

از آنجا كه ، انتظار درازمدت محكومان براي تعيين تكليف ، مزيد بر دشواريهاي زندان . فراهم نمي باشد 

موجب رنج بيشتر زنداني و مستلزم مراقبت و تحميل هزينه نگهداري اين زندانيان بر بودجه عمومي و 

 : اهدشد ، مقرر مي دارد در مواردي كه عوارض جانبي ديگر خو

 . پرداخت كند ) كه با مطالبه ديه گذشت كرده اند ) متقاضي قصاص ، بايد سهم ساير اولياي دم را  ۰ -

ديه كامل قتل مرد مسلمان ، به قاتل پرداخته شود و سپس اقدام به قصاص  ۰۱مطابق قانون بايد  ۹ -

 . گردد 

مهلت دهد كه سهم الديه سايرين يا فاضل ديه را ) . . . ولي دم ) اجراي احكام به متقاضي قصاص 

 . فراهم گردد ) با ترتيبات مربوط ) بپردازد تا امكان قانوني اجراي حكم 

در غير اين صورت ، واحدهاي اجرايي ، اين قبيل پرونده ها را با گزارش الزم ، جهت فك قرار بازداشت و 

بفرستند تا اقدام الزم با دادن ) يا جانشين آن ) دگاه صادر كننده قرار تبديل آن به وثيقه مناسب ، به دا

 . تعليمات الزم به محكوم صورت گيرد 

در صورت ايداع وثيقه و صدور قرار قبولي ، دستور آزادي محكوم صادر شود و هر زمان كه متقاضي قادر 

 . ه مرحله اجراء درآيد به پرداخت شد ، پس از استيذان ، حكم قصاص برابر موازين قانوني ب

رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور  ۰۷۳۲/۳/۷۱مورخ  ۰/۳۲/۷۱۱۹۳بخشنامه شماره 

مورخ  ۰/۳۱/۰۱۳۳۳پيرو بخشنامه شماره : و سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور 

ره اي زندانها ، مشاهده كرده اند بنابر اعالم هيات ويژه بازرسي زندانها ، در بازديد از پا ۰۷۳۱/۰۱/۹۳

برخي ازمحكومان سالهاي پيش ، كه به شرح زير محكوم به قصاص نفس شده اند ، همچنان در زندان 

 . ، به سر مي برند 

مرداني كه به جرم قتل زن ، محكوم به قصاص گرديده اند لكن به جهت نپرداختن فاضل ديه از  ۰ -

 . مانده اند سوي اولياي دم مقتوله ، در زندان 

مي  ۰۷۳۱/۰۱/۹۳مورخ  ۰/۳۱/۰۱۳۳۳بخشنامه شماره  ۹در حالي كه محكومان مذكور ، مشمول بند 
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 . باشند ودرباره آنان در همان بخشنامه ، تعيين تكليف گرديده است 

مردان و زناني كه به اتهام قتل نفس محكوم به قصاص شده اند ، ولي بلحاظ عدم درخواست  ۹ -

 . وي اولياي دم ، در زندان به سر مي برند اجراي حكم ازس

در مورد محكومان مزبور هم ، اجراي احكام مي تواند با اخطاريه الزم به اولياي دم ، چنانچه در مدت 

 ۰/۳۱/۰۱۳۳۳تعيين شده ، به مفاد اخطاريه اجرا ، ترتيب اثر ندهند به نحو مقرر در بخشنامه شماره 

 . ه عمل آورند اقدامهاي الزم ب ۰۷۳۱/۰۱/۹۳مورخ 

در مورد اولياي دم صغير ، در صورتي كه با كبير ، همراه باشند و كبار ورثه ، خواستار قصاص قاتل  ۷ -

هيات عمومي ديوان عالي كشور  ۱/۱۱رديف  ۰۷۱۳/۱/۹۰مورخ  ۷۰باشند ، مطابق مدلول راي شماره 

و نه اكتفا ) خت سهم ديه صغار از نظر پردا ۰۷۳۱قانون مجازات اسالمي  ۹۱۱و لحاظ قسمت اخيرماده 

 . اقدام شود ) به تامين آن 

چنانچه اولياي دم ، همگي صغيراند ، باتوجه به اختالف آراي فقها و سكوت قانون مجازات اسالمي 

قانون آيين دادرسي  ۹۰۱قانون اساسي و ماده  ۰۱۳درخصوص موضوع ، به دستور اصل  ۰۷۳۱

يفري ، دادگاهها براساس منابع يا فتاوي معتبر ، اقدام دادگاههاي عمومي و انقالب در امور ك

 . خواهندكرد 

در موارد اجراي بخشنامه مذكور و اين بخشنامه ، ميزان وثيقه ماخوذ از از محكوم به قصاص نفس  - ۱

 . جهت آزادي موقت وي ، نبايد از ميزان ديه اي كه بايد به اولياي دم داده شود ، كمتر باشد 

رييس قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي و روساي  ۰۷۳۱/۳/۹۳مورخ  ۰/۳۱/۳۰۱۱اره به بخشنامه شم

. ق  ۹۱۲و  ۹۱۱،  ۹۱۳،  ۰۱۹،  ۰۹۱،  ۳۹كل دادگستري هاي استان كشور نيز در خصوص اجراي مواد 

 . مندرج درمجموعه مجازات اسالمي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود . ا . م 

تشخيص اينكه بيماري مانع  -الف . . . : در مورد حدود : . . . ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۱/۰ - ۳/۹۹۹۱نظريه 

بيماري چه قبل از صدور حكم  -ب . اجراي مجازات است يا خير ؟ به نظر قاضي مربوط و پزشك است 

چنانچه محكوم صرفابه منظور  -ج . حاصل شود و چه بعد از آن ازلحاظ اجراء حكم يكسان است 

. ك . د . آ . ق  ۱۱۱ماده  ۰ي مجازات ، عارضه اي به وجودآورده باشد مشمول بند جلوگيري از اجرا

 . نيست  ۰۹۲۱

 

 باب ششم 

 (  ۹۱۳) هزينه دادرسي 

 : زيرنويس 

. آ . ق )  ۷۱۱) الي )  ۷۱۰) و )  ۰۰۳) مستفاد از مواد : ق . ح . ا  ۰۷۱۹/۷/۰ - ۳/۰۱۱۰نظريه  - ۹۱۳

ن هزينه طرح شكايت كيفري ، تطبيق اسناد ، هزينه دعوت گواهان دادخواست ضرر وزيا ۰۷۳۱. ك . د 

و مترجمان و پزشكان و غيره كه به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي صورت مي گيرد به عهده 

درخواست كننده است ، ولي هزينه نشرآگهي چه براي احضار متهم و چه ابالغ حكم به عهده 

 . دستگاه قضايي است 

 

را برابر مقررات هنگام شكايت تاديه (  ۹۱۳) بايد هزينه شكايت كيفري (  ۹۱۱ )شاكي  - ۷۱۰ماده 

مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان مي نمايد بايد هزينه دادرسي را . نمايد 

هرگاه مدعي خصوصي متمكن نبوده و استطاعت تاديه . مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد 

ادرسي را نداشته باشد و از دادگاه تقاضاي معافيت نمايد ، دادگاه مي تواند پس ازاظهارنظر هزينه د

دراين خصوص مدعي را از تاديه هزينه دادرسي براي همان (  ۹۱۱) رئيس حوزه قضايي يا معاون وي 

تاخير رسيدگي به امر جزايي به علت عدم . موضوعي كه مورد ادعا است بطور موقت معاف نمايد 

. ) تاديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي جايز نيست و احراز عدم تمكن با نظردادگاه است 

۹۱۲  ) 

پس از صدور حكم و در هنگام اجراي آن ، مسوول اجراي احكام مكلف است هزينه دادرسي را  -تبصره 

 . از محل محكوم به استيفاء نمايد 

 : زيرنويس 
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در مورد عدم نياز به الصاق : رييس قوه قضاييه  ۰۷۳۲/۲/۲ورخ م ۰/۳۲/۰۱۰۳۱بخشنامه شماره  - ۹۱۱

وابطال تمبر بر اعالم جرم هايي كه واحدهاي دولتي در اجراي وظايف نظارتي و قانوني خود ، به مراجع 

اداره كل حقوقي و تدوين قوانين  ۳۲/۱/۰۱مورخ  ۳/۳۱۱۲قضايي مي نمايند ، نظريه مشورتي شماره 

سازمانهاي دولتي ، بعضاشاكي تعريف شده اند و بعضااز باب : يرابالغ مي گردد قوه قضاييه به شرح ز

قانون مجازات اسالمي  ۱۱۱نقش وزارت بهداشت در اجراي ماده . انجام وظيفه اعالم جرم مي نمايند 

ازهمان قانون از باب انجام وظيفه است و لذا اعالم كننده  ۱۱۲و تبصره هاي آن و ماده  ۰۷۳۳مصوب 

به عبارت ديگر دخالت مامورين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش . ه شمار مي رود ، نه شاكي جرم ب

 ۳بند ) پزشكي ، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي مثل ضابطين دادگستري بوده 

و به همين جهت اعالميه ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري  ۰۳ماده 

ي آنان ، در خصوص جرايم و موضوعات مواد ياد شده ، شكواييه به شمار نمي رود كه الصاق تمبر ها

الزامي مي  ۰۷۳۷قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال  ۷ماده  ۱برروي آنها بر طبق بند 

 . باشد 

 :  ۰۷۳۷/۰۹/۹۱از قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  - ۹۱۳

ـ قوه قضاييه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را  ۷ماده 

 : دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد 

 . . . 

ـ تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضايي عالوه برحقوق مقرر مستلزم الصاق  ۱

 . لاير مي باشد  ۱۱۱/۰غ يك هزار و ابطال تمبر به مبل

لاير  ۱۱۱/۰ـ تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يكهزار  ۳

 . خواهدبود 

 . . . 

لاير يكهزار  ۱۱۱/۱۱۱/۰ـ هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بالمحل تا مبلغ يك ميليون  ۰۲

است و مازاد بر ده  ۷۱۱۱لاير سه هزارلاير  ۱۱۱/۱۱۱/۰۱آن تا ده ميليون لاير و نسبت به مازاد ۰۱۱۱

 . لاير تعيين مي شود  ۱۱۱/۰۱لاير ، ده هزار  ۱۱۱/۱۱۱/۰۱ميليون 

 . . . 

 لاير تعيين مي شود  ۱۱۱/۰۱ـ هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري ده هزار  ۹۰

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و  ۹۱ماده  ۷وجب تبصره به م:  ۰۷۱۱/۰/۹۱ - ۱۳۹راي وحدت رويه 

انقالب ، متقاضي تجديدنظر از آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار لاير بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون بر 

قانون آيين  ۱۲۱قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقالب ، ماده  ۳۹۲طبق ماده 

دولت ازپرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است ، عليهذا بانك ملي  دادرسي مدني در مورد معافيت

ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تاديه هزينه دادرسي مي باشد و راي شعبه چهارم دادگاه 

تجديدنظر استان گرگان كه با اين نظر مطابق دارد به اكثريت آراء اعضاءهيات عمومي ديوان عالي 

 . كشور ابرام مي گردد 

قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و  ۹۳۱ن راي وفق ماده اي

 . دادگاههاالزم االتباع مي باشد 

. شكايت چند نفر شاكي فقط داراي يك هزينه دادرسي است : ق . ح . ا  ۰۷۳۳/۱/۳ - ۳/۹۱۱۳نظريه 

فر جداگانه شكايت داشته باشند ، ليكن درصورتي كه شكات تحت عناوين مختلف از يك يا چند ن

 . حسب نوع شكايت بايد تمبراضافي به همان معيار الصاق و ابطال نمايند 

اظهارنظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي در مورد : ق . ح . ا  ۰۷۳۱/۰۰/۹۱ - ۳/۱۱۲۲نظريه  - ۹۱۱

ضرر و زيان  تمكن يا عدم تمكن مالي مدعي خصوصي نسبت به پرداخت هزينه دادرسي دادخواست

به اين جهت است كه هزينه دادرسي متعلق به دولت بوده و مقام ۰۷۳۱. ك . د . آ . ق  ۷۱۰در ماده 

قضايي جانشين دادستان كه حافظ منافع عمومي است بايد در خصوص مورد اثباتايا نفيااظهارنظر نمايد 

 . هر حال با دادگاه است  ولي قبول يا عدم قبول معافيت مدعي خصوصي از پرداخت هزينه دادرسي در

ك . د . آ . ق  ۷۱۱الي  ۷۱۰و  ۰۰۳مستفاد از مواد : ق . ح . ا  ۰۷۱۱/۱/۹۳ - ۳/۷۱۱۷نظريه  - ۹۱۲

دادخواست ضرور و زيان ، هزينه طرح شكايت كيفري ، تطبيق اسناد هزينه دعوت گواهان و  ۰۷۳۱
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صورت مي گيرد به عهده مترجمان و پزشكان و غيره كه به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي 

درخواست كننده است ولي هزينه نشر آگهي چه براي احضار متهم و چه ابالغ حكم به عهده دستگاه 

 . قضايي است 

 

متهم و مدعي خصوصي بابت هزينه هاي اياب وذهاب گواهان و حق الزحمه كارشناسان و  - ۷۱۹ماده 

احضار مي شوند وجهي نمي پردازند ولي مترجمان و پزشكان و غيره كه به دستور مقامات قضايي 

چنانچه درخواست احضار يا كسب نظر آنان به درخواست متهم يا مدعي خصوصي باشد درخواست 

 (  ۹۳۱. ) كننده بايد هزينه مربوط را بپردازد 

مقدار هزينه ها به موجب تعرفه اي است كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس  -تبصره 

. ) ه خواهد رسيد و دادگاه برابر همان تعرفه هزينه ها را معين كرده و در حكم قيدمي كند قوه قضائي

۹۳۰  ) 

 : زيرنويس 

 &/۰۷۱۱/۱ - ۳/۱۱۷۳نظريه  - ۹۳۱


