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  ۱  وزارت دادگستري  ۴/۱۲/۱۳۹۲  قانون آيين دادرسي كيفري

  ٣١  قضايي و دادسراهاي سراسر كشورواحدهاي   ٣١/١/١٣٩٣   ٣١/١/١٣٩٣ـ ١٠٠/٥٠٢٧/٩٠٠٠بخشنامه شماره 

  ٣١  راه و شهرسازي ـ وزارت كشوروزارت   ٢٠/١/١٣٩٣  ٢٩/١٠/١٣٨٢هـ مورخ ٢٧٥١٨ت/٥٧٣٢٢نامه شماره  اصالح تصويب

  ۳۲  شوراي شهرسازي و معماري خراسان رضوي  ٥/١٢/١٣٩٢  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر كاريز

   هكتار٥صوص الحاق اراضي به محدوده خ عالي شهرسازي و معماري ايران درمصوبه شوراي
  ) جهت تأمين اراضي موردنياز مسكن مهر( به محدوده شهر شوسف 

  ۳۲  شوراي شهرسازي و معماري خراسان جنوبي  ١٩/١٢/١٣٩٢

   هكتار٥/٣مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اصالحيه الحاق 
   موردنياز مسكن مهر  از اراضي به محدوده شهر مود جهت تأمين اراضي

  ۳۲  شوراي شهرسازي و معماري خراسان جنوبي  ١٩/١٢/١٣٩٢

  
  
  
  
  
  

  ٢٠/١/١٣٩٣                                                                        ١٦٥٢/٩٩رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
در اجراي اصل  ٢٤/١٠/١٣٨٧ مورخ ١٩٤١٧٣/٣٨٦٤٩عطف به نامه شماره 

قانون آيين ايران  اسالمي قانون اساسي جمهوري) ١٢٣(سوم  يكصد و بيست و
 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس ٤/١٢/١٣٩٢مصوب جلسه مورخ دادرسي كيفري 

وان اليحه به قانون اساسي كه با عن) ٨٥(شوراي اسالمي مطابق اصل هشتاد و پنجم 
شوراي اسالمي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن  مجلس

و تأييد شوراي محترم نگهبان،  ١٩/١١/١٣٩٠ در جلسه علني مورخ مدت سه سال به
  .گردد به پيوست ابالغ مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ١/٢/١٣٩٣                                                                               ٣٢٣٢رهشما
  وزارت دادگستري

قانون «در اجراي اصل يكصد و بيست سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 
ماه يكهزار و سيصد و نود  كه در جلسه علني مورخ نوزدهم بهمن» دادرسي كيفري آئين

 ل موافقت گرديد و در جلسه مورخ چهارم اسفندماهبا اجراي آزمايشي آن به مدت سه سا
 يكهزار و سيصد و نود و دو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي مطابق

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب و در تاريخ ) ٨٥(اصل هشتاد و پنجم 
 مورخ ١٦٥٢/٩٩ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٢٦/١٢/١٣٩٢
  .گردد  اجرا ابالغ مي جهت پيوست بهاسالمي واصل گرديده است، شوراي  مجلس٢٠/١/١٣٩٣

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  قانون آيين دادرسي كيفري
  بخش اول ـ كليات

  فصل اول ـ تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول حاکم بر آن
ف  آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشـ١ماده

جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، 
صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي 

  .شودديده و جامعه وضع ميو ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه
نون باشد، حقوق طرفين دعوي را  دادرسي كيفري بايد مستند به قاـ٢ماده
 كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب تضمين

  .گيرند، به صورت يكسان اعمال شودجرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي
طرفي و استقالل كامل به اتهام انتسابي به اشـخاص            مراجع قضائي بايد با بي     ـ٣ماده

كن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نماينـد و از هـر اقـدامي كـه                ترين مهلت مم  كوتاه در
  .شود، جلوگيري كنندباعث ايجاد اختالل يا طوالني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي

 ۱۳۹۳ ماه  ارديبهشتمسو نبهشچهار 

  ۲۰۱۳۵  شمارههفتادم سال 

)۶۷۶( 
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هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم .  اصل، برائت استـ٤ماده
ت نظارت مقام قضائي مجاز خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تح

اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه
  .اشخاص آسيب وارد كند

 دسترسي  متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق ـ٥ماده
  .  شودمندبه وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره

ربط بايد از حقوق خود در فرآيند ديده، شاهد و ساير افراد ذي متهم، بزه ـ٦ماده
  . دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود

قانون «در  در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر ـ٧ماده
 از سوي تمام »١٥/٢/١٣٨٣ مصوب يروند مشروع و حفظ حقوق شهيها ياحترام به آزاد

مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، 
) ٥٧٠(متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده . الزامي است

شوند،   مي محكوم٤/٤/١٣٧٥مصوب ) هاي بازدارنده تعزيرات و مجازات (قانون مجازات اسالمي
  . مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد

  ي خصوصي اي عمومي و دعوا ـ دعوفصل دوم
 محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه  ـ٨ماده
  : تواند دو حيثيت داشته باشدمي الهي است،
يا تعدي به حقوق ود و مقررات الهي به حد حيثيت عمومي از جهت تجاوز  ـالف

  جامعه و اخالل در نظم عمومي
   حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين ـب

  :تواند موجب طرح دو دعوي شودارتكاب جرم ميـ ٩ماده
  حقوق جامعه و نظم عموميحدود و مقررات الهي يا  دعواي عمومي براي حفظ  ـالف
مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي  دعواي خصوصي براي  ـب

  ديده است مانند حد قذف و قصاصكه به موجب قانون حق خصوصي بزه
گردد و ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي بزهـ١٠ماده

و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را » شاكي«چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، 
  . شودناميده مي» مدعي خصوصي«البه كند، مط

 تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و ـ١١ماده
اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي 

  .خصوصي است
ت  صورگذشت، فقط با شكايت شاكي شروع و در تعقيب متهم در جرائم قابلـ١٢ماده

  .شودگذشت او موقوف مي
  .گذشت به موجب قانون است تعيين جرائم قابل ـتبصره
 تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي ـ١٣ماده

  : شود، مگر در موارد زيرمجازات موقوف نمي
  عليه فوت متهم يا محكوم ـالف
   گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت ـب
   شمول عفو ـپ
   نسخ مجازات قانوني ـت
  بيني شده در قانون شمول مرور زمان در موارد پيش ـث
  بيني شده در قانون توبه متهم در موارد پيش ـج
   اعتبار امر مختوم ـچ

  .گردد  درباره ديه مطابق قانون مجازات اسالمي عمل ميـ١تبصره
تال به جنون شود، تا  هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبـ٢تبصره

 مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحوي باشد كه .شودمتوقف ميو دادرسي زمان افاقه، تعقيب 
در اين صورت به ولي يا قيم وي . توانست از خود رفع اتهام كند فرد در حالت افاقه نيز نمي

 درصورت. شود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد ابالغ مي
 معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي عدم

  .يابد شود و تعقيب و دادرسي ادامه مي وكيل تسخيري تعيين مي
تواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي و منافع اكي ميـ شـ١٤ماده
  . ناشي از جرم را مطالبه كندالحصولممكن

نوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي،  زيان معـ١تبصره
تواند عالوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، دادگاه مي. خانوادگي يا اجتماعي است

به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن 
  .حكم نمايد

اختصاص دارد كه صدق اتالف مواردي  الحصول تنها به منافع ممكنـ٢تبصره
الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي  به منافع ممكنمرتبط همچنين مقررات . نمايد

  .شودتعزيرات منصوص شرعي و ديه نميجرائم موجب شامل 
تواند تصوير ديده از جرم مي  پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيانـ١٥ماده

ه و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم يا رونوشت مصدق تمام ادل
مطالبه .  دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند  ختم  از اعالم كند و تا قبل

  .دادرسي مدني استضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين
 دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي  هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء درـ١٦ماده

مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي 
در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين 

ضرر و اما چنانچه دعواي . تواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كندصورت مي
زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با 

تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي مي
چنانچه مدعي خصوصي قبالً هزينه دادرسي را پرداخته باشد . به دادگاه حقوقي مراجعه كند

  .مجدد آن نيست به پرداخت نيازي
 دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان ـ١٧ماده

 مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي
به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را 

  .نمايدو زيان رسيدگي ميصادر و پس از آن به دعواي ضرر 
 هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي ـ١٨ماده

  .االتباع است كند، الزمكه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي
كند،   دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر ميـ١٩ماده

عليه، حدود مسؤوليت  آن را قيد و در صورت تعدد محكوممكلف است ميزان و مشخصات
  . هر يك را مطابق مقررات مشخص كند

كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي  در صورتيتبصره ـ
  .حكم، مالك است

هرگاه تعقيب .  سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيستـ٢٠ماده
هات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم امر كيفري به جهتي از ج

كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي
  .شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد

 هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي ـ٢١ماده
صالحيت مرجع کيفري نيست، و در صالحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين  آنها در به
نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، ذي

ماه نفع ظرف يكصورت، هرگاه ذيدر اين. شودصورت موقت بايگاني ميمعلق و پرونده به
موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه از تاريخ ابالغ قرار اناطه بدون عذر 

  . كنددهد و تصميم مقتضي اتخاذ ميندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي
شود، بايد ظرف سه روز توسط بازپرس صادر مي  در مواردي كه قرار اناطه ـ١تبصره

د حل اختالف طبق كه دادستان با اين قرار موافق نباشدر صورتي. به نظر دادستان برسد
  . آيدعمل مي اين قانون به) ٢٧١(ماده 

  . اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستندـ٢تبصره
شود، جزء مواعد مرور زمان صورت موقت بايگاني مي مدتي که پرونده بهـ٣تبصره
  .شودمحسوب نمي

  بخش دوم ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتي
 ت آنفصل اول ـ دادسرا و حدود صالحي

 به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي ـ٢٢ماده
و اقامه دعواي الزم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف 
قانوني، در حوزه قضائي هر شهرستان و در معيت دادگاههاي آن حوزه، دادسراي عمومي و 

  .شودادگاههاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشكيل ميهمچنين در معيت دانقالب و 
داديار، معاون، شود و به تعداد الزم دادسرا به رياست دادستان تشكيل ميـ ٢٣ماده

  .بازپرس و كارمند اداري دارد
 درحوزه قضائي بخش، وظايف دادستان بر عهده رئيس حوزه قضائي و در ـ٢٤ماده

  . ادگاه استالبدل دغياب وي بر عهده دادرس علي
 به تشخيص رئيس قوه قضائيه، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي ـ٢٥ماده

اي، جرائم كاركنان دولت، جرائم امنيتي، جرائم مربوط به امور پزشكي و دارويي، رايانه
  . شوداقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشكيل مي

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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جرائمي كه رسيدگي به آنها در صالحيت  انجام وظايف دادسرا در مورد ـ٢٦ماده
عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به

  .كند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايدصالح انجام وظيفه مي
ها، مقامات قضائي  دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستانـ٢٧ماده
برعهده هاي آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش   شهرستاندادسراي

الزم را كند و تعليمات دارند، از حيث اين وظايف و نيز حسن اجراي آراء كيفري، نظارت مي
  .نمايدارائه مي

  فصل دوم ـ ضابطان دادگستري و تكاليف آنان
 دادستان نظارت و تعليمات  ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحتـ٢٨ماده

 آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيريدر كشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع
دن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، ـرار و مخفي شـاز ف

  .كنندبه موجب قانون اقدام مي
  : ضابطان دادگستري عبارتند ازـ٢٩ماده
داران نيروي انتظامي جمهوري  ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهـ الف

  . كه آموزش مربوط را ديده باشنداسالمي ايران
 ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود ـب 

 شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأمورانوظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي
   مقاومت  نيروي زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطالعات و مأموران

 موجب همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به. اسالمي  انقالب   پاسداران  سپاه بسيج
  .شوندشود، ضابط محسوب ميقانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول 

شوند، اما تحت نظارت كنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي كارتبصره ـ
كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي

  .اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست .رابطه با ضابطان است
قت و مورد اعتماد بودن منوط  احراز عنوان ضابط دادگستري، عالوه بر وثاـ٣٠ماده

هاي آموزشي زير نظر مرجع قضائي مربوط و به فراگيري مهارتهاي الزم با گذراندن دوره
تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي . تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است

  .اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است
هاي آموزشي حين خدمت را طور مستمر دوره كلف است به دادستان مـ١تبصره

  .جهت كسب مهارتهاي الزم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد
االجراء شدن اين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ الزم آيينـ٢تبصره

اع و پشتيباني نيروهاي  اطالعات، دفيقانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزرا
شود و به تصويب تهيه ميجمهوري اسالمي ايران نيروي انتظامي فرمانده  ومسلح و كشور 

  .رسد رئيس قوه قضائيه مي
منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس  بهـ٣١ماده

وظايف . شودشكيل ميويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ت
  .شوداي است كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه ميو حدود اختيارات آن به موجب اليحه

عنوان   رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه بهـ٣٢ماده
ساير مقامات قضائي نيز در اموري كه به ضابطان . ضابط به عهده دارند با دادستان است

  . حق نظارت دارنددهند،ارجاع مي
 ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون،  ـتبصره

  .شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار استضابط تلقي نمي
 دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي ـ٣٣ماده

دهد و در هر مورد، مراتب را در ي قرار ميبار مورد بازرسمربوط را حداقل هر دو ماه يك
  . كندشود، قيد و دستورهاي الزم را صادر ميدفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي

 دستورهاي مقام قضائي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و ـ٣٤ماده
دستور در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، . شودبا قيد مهلت صادر مي

شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج صورت شفاهي صادر ميبه
مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار 

  .  مقام قضائي برسانديساعت آن را به امضا
 مقام يا ادستان ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دـ٣٥ماده

  .اقدام نمايند به انجام دستورها و تكميل پروندهكند، نسبت قضائي مربوط تعيين مي
 چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان تبصره ـ

  .مهلت تعيين شده، گزارش آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضائي مربوط ارسال كنند
 ضابطان در صورتي معتبر است كه بر خالف اوضاع و احوال و قرائن گزارش ـ٣٦ماده

  .مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود

وقت قبول  ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همهـ٣٧ماده
شاكي نتواند رسد، اگر  شاكي مييشكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضا. نمايند

امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با 
، ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت. شودمندرجات صورتمجلس تصديق مي

  . به شاكي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند
 مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و ضابطان دادگستريـ ٣٨ماده

  .هاي حقوقي آگاه سازند اي موجود و ساير معاضدتمندي از خدمات مشاورهبهره
ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را ـ ٣٩ماده

  .در گزارش خود به مراجع قضائي ذكر كنند
ديده، شهود و مطلعان و هويت و محل اقامت بزه اطالعات مربوط به يافشاـ ٤٠ماده

ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين 
  .كند، ممنوع استمي

تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي  اخذ ضابطان دادگستري اختيارـ ٤١ماده
تأمين از متهم  اخذ در هرصورت هرگاه .دتأمين را به آنان محول كنن اخذ توانندنيز نمي

  .شود ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي
درصورت امكان بايد توسط  نابالغ  بازجويي و تحقيقات از زنان و افرادـ٤٢ماده

  .انجام شودو با رعايت موازين شرعي ضابطان آموزش ديده زن 
ن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطالعات  هرگاه قرائـ٤٣ماده

ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطالع به دادستان، بدون 
 آورند و عمل هداشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات الزم را ب

جه به اين گزارش، دستور تكميل دادستان با تو. نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند
  . كندتحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب را اتخاذ مي

ضابطان دادگستري به محض اطالع از وقوع جرم، در جرائم غيرمشهود ـ ٤٤ماده
كنند و دادستان دستورهاي الزم به دادستان اعالم مي اخذ مراتب را براي كسب تكليف و
ستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب اتخاذ نيز پس از بررسي الزم، د

ضابطان دادگستري درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ . كندمي
آالت، ادوات، آثار، عالئم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا 

دست  دهند و بالفاصله نتايج و مدارك بهنجام ميآورند، تحقيقات الزم را اعمل ميتباني، به
همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع . رسانندآمده را به اطالع دادستان مي

و در  اخذ جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را
اين قانون ) ٤٦(ل مادهضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذي .كنندپرونده درج مي

توانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم فقط در صورتي مي
  .مشهود توسط وي وجود داشته باشد

  : جرم در موارد زير مشهود استـ٤٥ماده
 در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بالفاصله در  ـالف

  .رم حضور يابند و يا آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده كنندمحل وقوع ج
اند، حين وقوع جرم يا ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده بزهب ـ

  .بالفاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند
ادله جرم در تصرف  بالفاصله پس از وقوع جرم، عالئم و آثار واضح يا اسباب و  ـپ

  .متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد
 متهم بالفاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا  ـت

  .بالفاصله پس از وقوع جرم دستگير شود
 و شخص  جرم در منزل يا محل سكناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد ـث

ساكن، در همان حال يا بالفاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل 
  .سكناي خود درخواست كند

  . متهم بالفاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد ـج
  . متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد ـچ

اين ) ٣٠٢(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(م موضوع بندهاي  چنانچه جرائـ١تبصره
قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام 

توانند اقدامات الزم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه شهروندان مي
  .جرم به عمل آورند

خص و وسيله معاش معلوم و  ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشـ٢تبصره
  . شغل يا حرفه معيني ندارد

 ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان ـ٤٦ماده
.  بخواهدتواند تكميل آن راچنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي. اطالع دهند
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ت و اقدامات قانوني را براي در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقا
. دارندنظر نگهتوانند متهم را تحتكشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي

چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان 
كنند و بايد موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و به طور كتبي به متهم ابالغ و تفهيم 

در هر حال، ضابطان . مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطالع دادستان برسانند
  . نظر قرار دهندتوانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحتنمي

 هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريك از عناوين مجرمانه ـ٤٧ماده
ك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف ي تحت

دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت . اعالم شود
  . نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آوردنياز با حضور در محل تحت

. يدتواند تقاضاي حضور وکيل نما با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم ميـ٤٨ماده
وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر 

ساعت باشد تواند در پايان مالقات با متهم که نبايد بيش از يکمالقات نمايد و وكيل مي
  .مالحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد

يافته و يا جرائم رائم سازمان اگر شخص به علت اتهام ارتکاب يکي از جتبصره ـ
عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و يا جرائم موضوع 

 از اين قانون، تحت نظر قرار گيرد، تا يك هفته پس) ٣٠٢(ماده ) پ(و ) ب(، )الف(بندهاي 
  .شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان مالقات با وکيل را ندارد

نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، ض آنكه متهم تحت به محـ٤٩ماده
نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت

دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر . شود دادسراي محل اعالم ميبه
 نظارت الزم را براي مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي،

نمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رئيس رعايت حقوق اين افراد اعمال مي
والدين، همسر، . كند تا به همان نحو ثبت شود كل دادگستري استان مربوط اعالم مي
نان نظر بودن آتوانند از طريق مراجع مزبور از تحتفرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي

 نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيتپاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت. اطالع يابند
  . نظر منافات نداشته باشد، ضروري استاجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت

وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده  تواند بهنظر مي شخص تحت ـ٥٠ماده
بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت الزم را در نظر يا آشنايان خود را از تحت

نظر عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحتاين خصوص به
دستور مقتضي به  اخذ صورت بايد مراتب را برايدر اين. نبايد از چنين حقي استفاده كند

  .اطالع مقام قضائي برسانند
نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از ص تحت بنا به درخواست شخ ـ٥١ماده

گواهي پزشك در . آوردعمل مي نظر معاينه بهپزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت
  . شودپرونده ثبت و ضبط مي

 هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق  ـ٥٢ماده
صورت مكتوب در ه متهم تفهيم و بهمندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را ب

  . اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند
 بودن، نظرعلت تحتنظر،  ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت ـ٥٣ماده

تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي 
 معرفي شده است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا را كه شخص نزد قاضي
نظر بودن غاز و پايان تحت ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آ. اثر انگشت او برسانند

  .را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند
امضاء و يا  اخذ  در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كهتبصره ـ

بيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است كه ت شخص پيشاثرانگش
  .  شخص قادر به امضاء نباشد

 ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم،  ـ٥٤ماده
كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه اند به آنان تسليم مي تحقيقاتي را كه انجام داده

  .  مأموريت ديگري از سوي مقام قضائي به آنان ارجاع شودانجام دستور و
 بازرسي همچنين ، ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها ـ٥٥ماده

اشخاص و اشياء در جرائم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است، هر چند وي 
  .طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد اجراي تحقيقات را به

 ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي  ـ٥٦ماده
  .اشخاص، اشياء و مكانهاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند

 چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار  ـ٥٧ماده
كنند، جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده 

ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس، بالفاصله مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش و 
  .كنندوفق دستور وي عمل مي

 ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل،  ـ٥٨ماده
ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائي را به متصرف محل نشان 

. هند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانندد
شود و در صورتي كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورتمجلس قيد مي

  .دهندضابطان بازرسي را انجام مي
 ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را  ـ٥٩ماده
كنند، تعداد كل گذاري نمايند، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي شماره

  . اوراق پرونده را مشخص كنند
گذاري اوراق پرونده توسط مدير   رعايت مفاد اين ماده در خصوص شمارهتبصره ـ

دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال 
  .ز خدمات دولتي استانفصال ا

ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤاالت  در بازجويي ـ٦٠ماده
تلقيني يا اغفال كننده و سؤاالت خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در 
. پاسخ به چنين سؤاالتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست

تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورتمجلس قيد شود و به امضاء يا اثر 
  .انگشت متهم برسد

 تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات  ـ٦١ماده
  .و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است

ام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، هاي ناشي از انج تحميل هزينه ـ٦٢ماده
آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و حفظ آثار و عالئم و جمع

ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابالغ مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه
  .ديده ممنوع استاوراق و اجراي تصميمات قضائي تحت هر عنوان بر بزه

، )٤٠(، )٣٩(، )٣٨(، )٣٧(، )٣٥(، )٣٤(، )٣٠( تخلف از مقررات مواد  ـ٦٣ماده
توسط ضابطان،  اين قانون) ١٤١(و ) ٥٩(، )٥٥(، )٥٣(، )٥٢(، )٥١(، )٤٩(، )٤٢(، )٤١(

  .موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است
  فصل سوم ـ وظايف و اختيارات دادستان

  :هات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است ج ـ٦٤ماده
   شكايت شاكي يا مدعي خصوصي ـالف
   اعالم و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن ـب
   وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرسـپ 
   اظهار و اقرار متهم ـت
  يگر اطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني د ـث

 هرگاه كسي اعالم كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از  ـ٦٥ماده
جرائم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات 

اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و  وي وجود نداشته باشد،
د نباشد؛ اما اگر اعالم كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف امارات ديگري براي تعقيب موجو

يا  .توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشداعالم نمي
  .م عليه امنيت داخلي يا خارجي باشدئجرم از جرا
نهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و هاي مردم  سازمان ـ٦٦ماده

نان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، نوجوا
توانند نسبت ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي

هاي فوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت  جرائم ارتکابي در زمينهبه
  .ائي اعتراض نماينداقامه دليل شرکت و نسبت به آراء مراجع قض

ديده خاص باشد، کسب رضايت  درصورتي که جرم واقع شده داراي بزهـ١تبصره
م ئ جرادريا  مجنون و ،ديده طفلچنانچه بزه. وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است

اگر ولي يا سرپرست . شودمي اخذ مالي سفيه باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او
رضايت قيم اتفاقي يا تأييد  اخذ هاي مذکور با تکب جرم شده باشد، سازمانقانوني، خود مر

 .دهنددادستان، اقدامات الزم را انجام مي
ديدگان جرائم موضوع ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مکلفند بزهـ ٢تبصره

  .نهاد مربوطه، آگاه کنندهاي مردم اين ماده را از کمک سازمان
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 كنند، توانند در اجراي اين ماده اقدام نهاد كه مي هاي مردم اسامي سازمان ـ٣تبصره
 شود و با همکاري وزير کشور تهيه ميماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري  در سه

  .رسدقضائيه ميبه تصويب رئيس قوه
دهندگان و نويسندگان آنها هايي كه هويت گزارش گزارشها و نامه ـ٦٧ماده

 شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه داللت بر وقوع امر يد مبناتوانمشخص نيست، نمي
مهمي كند كه موجب اخالل در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد 

  .كند  نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت ميكه به
. تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند شاكي يا مدعي خصوصي مي ـ٦٨ماده
  :ائيه موارد زير بايد قيد شوددر شكو
 نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيالت، وضعيت تأهل،  ـالف

دقيق و درصورت امكان نشاني نشاني شماره ملي، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، 
  ، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستي شاكي)ايميل( نگار پيام

  حل وقوع جرم موضوع شكايت، تاريخ و م ـب
   ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي ـپ
   ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان ـت
  عنه يا مظنون در صورت امكان مشخصات و نشاني مشتكي ـث

 كند و قضائيه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه  قوه ـتبصره
عدم استفاده از . در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد

  .اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست
شكايت .  دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند ـ٦٩ماده

اه شاكي سواد نداشته هرگ. رسدشفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي
  .شود باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق مي

ديده،   در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزهـ٧٠ماده
باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب محجور مي

جه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و فوت وقت يا تو
همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، 

كند و عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي دادستان شخصي را به
عمل   جرم و جلوگيري از فرار متهم بهآوري ادلهاقدامات ضروري را براي حفظ و جمع

ديده، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر  اين حكم در مواردي كه بزه. آوردمي
  .به شكايت نباشد نيز جاري است

  در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايتتبصره ـ
تواند شخصاً طرح غير موارد مالي، سفيه ميترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در 

  .شكايت نمايد
ديده   در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزهـ٧١ماده

عليه اقدام يطفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّ
ديدگاني كه  در مورد بزههمچنين . كندبه شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي

 عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، به
صورت، در خصوص افراد در اين. كنددادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي

  . موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است،محجور
رگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يکي از جرائم غيرقابل گذشت   هـ٧٢ماده

  .در حوزه کاري خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوري به دادستان اطالع دهند
 شود، حق نظارت و ارائه تعليمات دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع ميـ٧٣ماده
  .الزم را دارد
ت مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن تواند در تحقيقا دادستان ميـ٧٤ماده

  .تواند جريان تحقيقات را متوقف سازدنظارت كند؛ اما نمي
 نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او ـ٧٥ماده

  .آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است عمل ميبه
ش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان  دادستان پيـ٧٦ماده

تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي تحقيقات را به
صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد در اين. الزم را از بازپرس تقاضا كند

  .نزد وي ارسال كندتقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را 
) ت(و ) پ(، ) ب(، )الف(در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهاي ـ ٧٧ماده

اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و ) ٣٠٢(ماده 
آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات الزم را عالئم، جمع

  .وردآعمل ميبه

 در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صالحيت دادگاه محل ـ٧٨ماده
 آثار جرم يخارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات الزم را براي جلوگيري از امحا

و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم الزم بداند، 
  .ود را فوري به مرجع قضائي صالح ارسال كندعمل آورد و نتيجه اقدامات خبه

تواند تا قبل از صدور كيفرخواست  در جرائم قابل گذشت، شاكي ميـ٧٩ماده
. كنددر اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي. درخواست ترك تعقيب كند

ر سال از تاريخ صدور قرابار تا يكتواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يكشاكي مي
  .خواست كندترك تعقيب در

 در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا  ـ٨٠ماده
تواند  گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضائي مي

پس از تفهيم اتهام با مالحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب 
التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات  اخذ  شده است و در صورت ضرورت باوقوع جرم

اين . بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند قانوني، فقط يك
  .قرار ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است

 شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق  در جرائم تعزيري درجه ـ٨١ماده
است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و 

ديده، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد  يا با موافقت بزه
 ت متهم و در صورتتواند پس از اخذ موافق ميدادستانسابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، 

 صورت،در اين. ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند
  :كند متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير ميدادستان
بار مادي يا معنوي ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان  ارائه خدمات به بزه ـالف

  ديده  با رضايت بزهناشي از جرم
 ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان و يا به هر طريق  ـب

  ديگر، حداكثر ظرف شش ماه
  سال  خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين، حداكثر به مدت يك ـپ
  سال  خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك ـت
في خود در زمانهاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان، حداكثر  معر ـث

  سال به مدت يك
المنفعه با  انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام ـج

  سال تعيين دادستان، حداكثر به مدت يك
ت اي در ايام و ساعا شركت در كالسها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه ـچ

  سال معين حداكثر، به مدت يك
 عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر  ـح

  سال به مدت يك
   عدم حمل سالح داراي مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال ـخ

  اي مدت معينديده به تعيين دادستان، بر د ـ عدم ارتباط و مالقات با شركاء جرم و بزه
 ذ ـ ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجع مربوط،

  ماه حداكثر به مدت شش
 كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرائم مستوجب در صورتيـ١تبصره

ي حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و باالتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منته
خواست گردد و يا دستورهاي مقام قضائي را اجراء نكند، قرار تعليق، لغو و با  صدور كيفربه

آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است، عمل ميرعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب به
چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه . شودجزء مدت مرور زمان محسوب نمي

مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار . كند ابقاء ميقرار تعليق را
  .صادره تصريح كند

 قرار تعليق تعقيب، ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه ـ٢تبصره
  . استصالح

 هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه ـ٣تبصره
وسيله مرجع صادركننده لغو و  است، قرار مزبور بالفاصله بهمحكوميت كيفري مؤثر 
مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان . شودتعقيب از سرگرفته مي

  .شودمحسوب نمي
تواند درصورت وجود شرايط قانوني، اعمال مقررات اين ماده  بازپرس ميـ٤تبصره

  .را از دادستان درخواست كند
شود، دادگاه طور مستقيم در دادگاه مطرح مي ردي كه پرونده به در موا ـ٥تبصره

  .تواند مقررات اين ماده را اعمال كندمي
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 قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت  ـ٦تبصره
كه متهم در مدت مقرر، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد، شود و در صورتي مي

  .گردد تعليق لغو مي
 قابل تعليق  مجازات آنها در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که ـ٨٢ماده

 ديده يا مدعي خصوصي و با تواند به درخواست متهم و موافقت بزه، مقام قضائي مياست
تأمين متناسب، حداكثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي اخذ 

تواند براي حصول همچنين مقام قضائي مي. كنديا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام 
اي  سازش بين طرفين، موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختالف يا شخص يا مؤسسه

مهلتهاي مذكور در . مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست. براي ميانجيگري ارجاع دهد
اگر . ل تمديد استبار و به ميزان مذكور قاباين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يك

در ساير . شودشاكي گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي
موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق 

 تواند پس ازحاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، مقام قضائي مي
صورت، مقام در اين.  متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كندموافقتاخذ 

اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي ) ٨١(هاي ماده قضائي متهم را با رعايت تبصره
همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات . كندبرخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مي

ا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي، مورد توافق از سوي متهم  بدون عذر موجه، بن
  .دهدقرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي

دادستان تواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از  بازپرس ميتبصره ـ
  . نمايدتقاضا

 نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورتمجلسي  ـ٨٣ماده
رسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب  و طرفين مي ميانجيگريكه به امضا

در صورت حصول توافق، ذكر تعهدات طرفين . شودمورد نزد مقام قضائي مربوط ارسال مي
  .و چگونگي انجام آنها در صورتمجلس الزامي است

ماده ) ج(المنفعه موضوع بند  چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عام ـ٨٤ماده
ن قانون و ترتيب ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب اي) ٨١(
اي است كه ظرف سه ماه از نامهاين قانون به موجب آيين) ٨٢(شوند، موضوع ماده مي

شود و پس از تأييد االجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميتاريخ الزم
  .رسدان ميوزيررئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت

المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصميم   در مواردي كه ديه بايد از بيت ـ٨٥ماده
قانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه 

  .شودارسال مي
اين قانون، چنانچه متهم و شاكي ) ٣٠٢( در غير جرائم موضوع ماده  ـ٨٦ماده
 مقدماتي ند يا متهم حاضر و شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقاتحاضر باش

تواند رأساً يا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و هم كامل باشد، دادستان مي
در صورت حضور شاكي به همراه او، دعواي كيفري را بالفاصله بدون صدور كيفرخواست 

دهد در اين مورد، دادگاه بدون تأخير تشكيل جلسه مي. اهي مطرح كندـصورت شف به
كند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه  متهم تفهيم ميو به

تفهيم اين موضوع و . شود در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده مي
م از اين حق استفاده نكند، هرگاه مته. پاسخ متهم بايد در صورتمجلس دادگاه قيد شود

كند و اگر ضمن رسيدگي انجام دادگاه در همان جلسه، رسيدگي و رأي صادر مي
تحقيقاتي را الزم بداند، آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را به دادستان يا ضابطان 

به شاكي در صورت مطال. تأمين متناسب از متهم با دادگاه است اخذ .دهددادگستري مي
 تواندتواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه ميضرر و زيان مي

  .فارغ از امر كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد
 قرائن و امارات، احتمال قوي دهند كه ي هرگاه مأموران پست بر مبنا ـ٨٧ماده

منفجره، اسلحه گرم،  ميكروبي خطرناك و يا مواد بسته پستي حاوي مواد مخدر، سمي،
صالح به پست و يا ساير آالت و  اقالم امنيتي مطابق فهرست اعالمي از سوي مراجع ذي

شود و موضوع فوري  ادوات جرم است، محموله پستي با تنظيم صورتمجلس توقيف مي
 بررسي، در صورت صالح و نظر مراجع ذي اخذ دادستان پس از. رسد اطالع دادستان ميبه

  .كندمنتفي بودن احتمال، بالفاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر مي
 شود،  در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع مي ـ٨٨ماده

آنان در امور محوله تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او 
در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه سابقه قضائي بيشتري . كنندام وظيفه ميانج

  .شود دارد و در صورت تساوي، دادياري كه سن بيشتري دارد، جانشين دادستان مي

  فصل چهارم ـ وظايف و اختيارات بازپرس
  مبحث اول ـ اختيارات  بازپرس و حدود آن

ز سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان  شروع به تحقيقات مقدماتي ا ـ٨٩ماده
كند، مراتب را فوري چنانچه  بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع مي. است

  .دهدرساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه ميبه اطالع دادستان مي
 يا  تحقيقات مقدماتي، مجموعه اقدامات قانوني است كه از سوي بازپرسـ٩٠ماده

آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن  ديگر مقامات قضائي، براي حفظ آثار و عالئم و جمع
  .شودو جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم انجام مي

گيرد مگر در مواردي که صورت محرمانه صورت مي  تحقيقات مقدماتي بهـ٩١ماده
يان تحقيقات مقدماتي حضور  اشخاصي که در جرهکلي. قانون به نحو ديگري مقرر نمايد

 اسرار يدارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشا
  .شونداي محکوم ميشغلي و حرفه
در غير جرائم . تحقيقات مقدماتي تمام جرائم بر عهده بازپرس استـ ٩٢ماده

 نيز داراي تمام وظايف اين قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان) ٣٠٢(موضوع ماده 
در اين حالت، چنانچه دادستان انجام . و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است

تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد، قرارهاي نهائي داديار و همچنين قرار تأمين 
ن نيز منتهي به بازداشت متهم، بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستا

  .باره اظهارنظر كندمكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اين
و عدم  در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه تبصره ـ

اين قانون، دادرس ) ٣٠٢( در جرائم موضوع ماده دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا
وزه قضائي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس ح

  .دهدباقي بودن وضعيت مذكور انجام مي
طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را   بازپرس بايد در كمال بيـ٩٣ماده

  .انجام دهد و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد
 ت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل تحقيقات مقدماتي بايد به سرعـ٩٤ماده

  .مانع انجام آن نيست
 آثار و عالئم جرم، اقدامات ي بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاـ٩٥ماده
  .آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند عمل آورد و در تحصيل و جمع فوري را به
 کليه مراحل  انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم درـ٩٦ماده

ها و مراجع انتظامي و قضائي ممنوع است مگر در مورد تحقيقات مقدماتي توسط رسانه
اشخاص زير که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصوير و 

 :يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است
) ت(و ) پ (،)ب(، )الف(الف ـ متهمان به ارتکاب جرائم عمدي موضوع بندهاي 

اين قانون که متواري بوده و داليل كافي براي توجه اتهام به آنان وجود ) ٣٠٢(ماده 
به منظور شناسايي از طريق ديگري امكان دستيابي به آنان موجود نباشد، داشته باشد و 

ان نگاري آنآنان و يا تكميل ادله، تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق چهره
  .شودمنتشر مي
 متهمان دستگير شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و  ـب

ديدگان و طرح شکايت و اند و تصوير آنان براي آگاهي بزهنامعلومي نزد بازپرس اقرار کرده
  .شوديا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان، منتشر مي

 يا ، شاهد، مطلع، اعالم كننده جرمدهدي منظور حمايت از بزه  بازپرس بهـ٩٧ماده
 و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از آنانخانواده 

ضابطان دادگستري مكلف به . دهداقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي
  .انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند

آوري ادله  منظور جمع د شخصاً تحقيقات و اقدامات الزم را به بازپرس بايـ٩٨ماده
و ) پ(، )ب(، )الف(تواند در غير جرائم موضوع بندهاي عمل آورد، ولي مي وقوع جرم به

آوري اطالعات و  اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع) ٣٠٢(ماده ) ت(
كه براي كشف جرم الزم بداند، پس از دادن ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را 

صورت، ضمن نظارت، چنانچه تعليمات الزم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد كه در اين
  .كندتكميل آنها را الزم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ مي

هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول ـ ٩٩ماده
يت شاكي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات الزم را طبق قانون مرتبط نباشد و بدون شكا

آورد  عمل مي براي حفظ آثار و عالئم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به
دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را  و همزمان مراتب را به دادستان اطالع مي

  .دهد ادامه مي
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ز جرائمي باشد كه با شكايت شاكي قابل تعقيب  چنانچه جرم كشف شده اتبصره ـ
  .رسدديده مي است، مراتب در صورت امكان، توسط دادستان به نحو مقتضي به اطالع بزه

اش را  تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله شاكي ميـ١٠٠ماده
ير اوراق پرونده اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا سا

را كه با  ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير 
  .يا رونوشت بگيرد

 در صورت درخواست شاكي، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام ـ١تبصره
 قرار رد يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند، با ذكر دليل،

شود و ظرف سه روز قابل اين قرار، حضوري به شاكي ابالغ مي. كنددرخواست را صادر مي
العاده به اعتراض رسيدگي دادگاه مكلف است در وقت فوق. اعتراض در دادگاه صالح است

  .تصميم دادگاه قطعي است. و اتخاذ تصميم كند
د حاوي مطالب مربوط بندي شده و اسنا ارائه اسناد و مدارك طبقهـ٢تبصره

خارجي به شاكي  و  م عليه امنيت داخليئم منافي عفت و جرائبه تحقيقات جرا
  . استممنوع

 شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا ـ٣تبصره
  قانون ممنوع است امتناع كند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

ديده،  كلف است در مواردي كه دسترسي به اطالعات فردي بزه بازپرس مـ١٠١ماده
از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه 

ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي  تماميت جسماني و حيثيت بزه
ر در مرحله رسيدگي در دادگاه اين ام. جلوگيري از دسترسي به اين اطالعات اتخاذ كند
  .شود ديده اعمال مي نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه

 انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت ـ١٠٢ماده
ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم 

صورت، تعقيب و تحقيق ر عام واقع شود و يا داراي شاكي باشد كه در ايندر مرئي و منظ
  .شودفقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام مي

در جرم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشد ـ ١تبصره
  . كندضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار مي قصد اقرار داشته باشد، قااًو متهم بدو

  .قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهدـ ٢تبصره
ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست  در جرائم مذکور در اين ماده، اگر بزهـ٣تبصره

سن او زير هجده سال است، ديده بالغي که در مورد بزه. قانوني او حق طرح شکايت دارد
  .ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شکايت دارد

 از تواند هرگاه در برابر مقام قضائي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، او ميـ١٠٣ماده
اين قوا مكلف به انجام . قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده كند

در صورت عدم اجراي دستور، مستنكف به مجازات مقرر . ندهستدستور مقام قضائي 
  .شودقانوني محكوم مي

 تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي بازپرس نميـ١٠٤ماده
در جرائم تعزيري درجه چهار، پنج، . به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند

ات الزم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيق
طور  تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به

شاكي . شودموقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد، به شاكي ابالغ مي
هرگاه شاكي، هويت . ندتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض كمي

مرتكب را به دادستان اعالم كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور 
طور در مواردي كه پرونده مطابق قانون به. شود تعقيب مياًدادستان موضوع مجدد

  .كند، مطابق مقررات اين ماده اقدام ميمستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً
زپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را  باـ١٠٥ماده

كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود، به نحوي كه  در صورتمجلس قيد مي
  .نمايدانجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعالم مي

موريت، انتقال و مرخصي، عزيمت به مأ اخذ  بازپرس مكلف است پيش ازـ١٠٦ماده
باشند، اقدام قانوني الزم را  هايي كه متهمان آنها بازداشت مي مانند آن، نسبت به پرونده

طور  انجام دهد و در صورتي كه امكان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به
  .كتبي به دادستان اعالم كند

) ١٠٢(ماده ) ١(و تبصره ) ١٠٤(، )١٠٢(، )٩٥( تخلف از اين ماده و مواد تبصره ـ
  .اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است

هرگاه اين . تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد شاكي ميـ١٠٧ماده
  .كندتقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي

ين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس  چنانچه با صدور قرار تأمتبصره ـ
  .مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد

كه خواسته شاكي، عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما   در صورتيـ١٠٨ماده
 ايه توقيف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي

  .كند متهم توقيف مي
در مواردي كه ابالغ . شود قرار تأمين خواسته به محض ابالغ، اجراء ميـ١٠٩ماده

شود، ابتداء قرار تأمين، فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي
 تهقرار تأمين خواس. رسد  به اطالع دادستان مياين موارد، فوراً. شود اجراء و سپس ابالغ مي

  .شودمطابق مقررات اجراي احكام مدني در اجراي احكام كيفري دادسراي مربوط اجراء مي
 رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع ـ١١٠ماده

  .آيدعمل مي اشكاالت ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به
راض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از  دادگاه حقوقي به اعتـ١١١ماده

  .كند اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي
 در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه ـ١١٢ماده

قديم شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري ت
  .شودنكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي

 در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار ـ١١٣ماده
منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، 

  .شوداز قرار تأمين خواسته رفع اثر مي
 جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امورخدماتي يا توليدي از قبيل ـ١١٤ماده

ها و ها و شركتهاي تجارتي و تعاونيامورتجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاهها، كارخانه
مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين ممنوع است مانند آن 

اي باشد كه مضر به سالمت، مخل امنيت جامعه و  فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه
يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است با اطالع دادستان، حسب 
. مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله يادشده را در تصميم خود قيد كند

  .استاين تصميم ظرف پنج روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري 
خوردگي و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويي و نوشتن بين سطور، قلمـ ١١٥ماده

اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط نازكي . تحقيقات، ممنوع است
آيد، آن را كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي كه تحقيق از او به عمل مي

 چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود، اشخاص همچنين اگر يك يا. امضاء كنند
هرگاه اين ترتيب رعايت نشود، كلمات و خطوط مزبور . يادشده بايد زير آن را امضاء كنند

رعايت مقررات اين ماده در تمام مراحل دادرسي از سوي مقامات قضائي . فاقد اعتبار است
وردگي جزئي موضوع بايد در ذيل برگه خدر صورت قلم. و ضابطان دادگستري الزامي است

 .توضيح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد
  مبحث دوم ـ صالحيت بازپرس

 بازپرس در حوزه قضائي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ـ١١٦ماده
  :نمايدكند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مي وظيفه مييايفا

  . جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او واقع شود ـفال
 جرم در حوزه قضائي ديگري واقع گردد و در حوزه قضائي محل مأموريت او  ـب

  .كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود
 جرم در حوزه قضائي ديگري واقع شود، اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در  ـپ

  .اشدحوزه قضائي محل مأموريت او مقيم ب
 در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس واقع ـ١١٧ماده

شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و 
كند و آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مياقدامات مقتضي را به عمل مي

شت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در چنانچه قرار صادره منتهي به بازدا
نمايد، با صدور قرار عدم  آن انجام وظيفه مي دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت

صالحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل 
  .فرستد وقوع جرم مي
ائي محل مأموريت بازپرس  هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضـ١١٨ماده

كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در كشف 
كند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس محل وقوع جرم مي

  .كنددر خصوص موضوع، اظهار عقيده مي
طلع، معاينه محل،  هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مـ١١٩ماده

آوري آالت جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري  بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع
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 خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس الزم شود، وي با صدور قرار نيابت قضائي
 نياز پرونده و تصريح موارد، انجام مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد

اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي، موضوع . كندتقاضا مي آنها را از بازپرس محل،
 آمده دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به دستنيابت را انجام مي
فرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت،  دهنده مينزد مرجع نيابت
ه قضائي ديگري باشد، اوراق را  براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مربوط به حوز

  .دارددهنده اعالم ميمراتب را به بازپرس نيابت
 البدل عهده رئيس يا دادرس علي انجام نيابت قضائي در حوزه قضائي بخش بهـ١تبصره

  .دادگاه آن محل است
هد و يا شهادت بر شهادت  در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاـ٢تبصره

  .باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي استشاهد، مستند رأي دادگاه 
تواند نوع تأمين را معين يا بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضائي ميـ ١٢٠ماده
. دتأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كن اخذ اختيار

چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي 
. كندمي احراز كند كه تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمين متناسبي اخذ

تواند در صورت توجه اتهام  تأمين نشده باشد، وي مي اخذ همچنين در موردي كه تقاضاي
  .كند اخذ ين مناسببا نظر خود تأم

 هرگاه در اجراي نيابت قضائي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت ـ١٢١ماده
. شودهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال ميـود، پرونده جهت اظـمتهم ش

 اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي به
  .ودشنيابت، رسيدگي مي

 هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از ـ١٢٢ماده
حوزه قضائي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعالم و 
پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت 

صورت، ضابطان دادگستري و مراجع رسمي ايندر . كندبه اجراي مأموريت اقدام مي
  .مكلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند

  فصل پنجم ـ معاينه محل، تحقيق محلي، بازرسي و كارشناسي 
 هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه ـ١٢٣ماده

دام به تحقيقات محلي اقمحل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس
  . كنديا معاينه محل مي

 معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز ـ١٢٤ماده
  .شودمراتب ضرورت در دستور قيد مي. انجام شود
 معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ـ١٢٥ماده

گام معاينه محل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت هن. شودضابط دادگستري انجام مي
  . توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيستدارند مي

 هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند در تبصره ـ
   .هنگام معاينه محل ضروري باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند

 هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس الزم بداند، شخصاً ـ١٢٦ماده
اين قانون و همچنين هنگام ) ٣٠٢(ماده ) الف(شود؛ اما در جرائم موضوع بند حاضر مي

  . معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد
 .شوندلعان نيز دعوت مي هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطـ١٢٧ماده

تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان الزم است به محل در موارد ضروري، بازپرس مي
چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان . دعوت كند

كند، مشروط به اينكه  بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي
  . تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشدبه

 كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب ـ١٢٨ماده
شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص هنگامي دعوت مي

  .الزم باشد
  .عمل آوردهتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نيز دعوت ب بازپرس ميتبصره ـ

هاي مشهود و  هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانهـ١٢٩ماده
آوري  مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع

  .رسد  اشخاص دخيل در موضوع مييشود و به امضاصورتمجلس قيد مي و در
رسي صحنه جرم كه حسب مورد،  صحنه جرم بايد توسط گروه برـ١٣٠ماده

متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان 

نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان است، تحت نظارت بازپرس و در صورت 
  .ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود

م توسط اين  حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرتبصره ـ
االجراء شدن اين ماه از تاريخ الزمنامه اجرائي است كه ظرف ششگروه به موجب آيين

قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي 
  .رسدقضائيه ميشود و به تصويب رئيس قوهقانوني كشور تهيه مي

ف هويت متوفي و چگونگي فوت وي،  بازپرس براي حفظ جسد، كشـ١٣١ماده
نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره 

  .كنداقدام و دستورهاي الزم را صادر مي
 هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، عالئم و مشخصات ـ١٣٢ماده
ر انگشتان دست متوفي در پرونده گردد و اثطور دقيق در صورتمجلس قيد مي جسد به

  .شودثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي
تواند دستور انتشار تصوير متوفي را در  در صورت ضرورت، بازپرس ميـ١تبصره

نحو مناسب ديگر رساني نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هرپايگاههاي اطالع
  .  كندصادر

  .منوط به رعايت موازين شرعي است) ١٣١( اجراي مقررات اين ماده و ماده ـ٢صرهتب
 ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و ـ١٣٣ماده

محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور الزم 
  .  افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كننداز وروددرصورت ضرورت براي معاينه محل، 

 از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر ـ١٣٤ماده
  . است بايد به ميزان الزم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد

يرقابل مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غ  هرگاه ادله وقوع جرم،ـ١٣٥ماده
كند و اگر بازپرس براي حفظ ادله يادشده اقدام مي آوري آنها،انتقال از محل باشد، تا جمع

   .سپاردكند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري ميالزم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي
 بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و عالئم ضرب، صدمات جسمي، ـ١٣٦ماده
يا حسب  اخذ هاي پزشكي، نظر پزشك قانوني را ني و ساير معاينات و آزمايشآسيبهاي روا

اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك . كندمورد، از وي دعوت مي
  . شودقانوني نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت مي

 تفتيش و بازرسي منازل، اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و ـ١٣٧ماده
بازرسي اشياء در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف 
اسباب، آالت و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن 

  . شودقوي در پرونده، انجام مي
 مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع ـ١٣٨ماده

اين قانون، بايد ) ٣٠٢(ماده )ث(و نيز متهمان جرائم موضوع بند ) ٣٠٨( و )٣٠٧(مواد 
 . تأييد رئيس کل دادگستري استان برسد و با حضور مقام قضائي اجراء شودبه

 چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتي ـ١٣٩ماده
  .تر باشدمجاز است كه از حقوق آنان مهم

آيد و در صورتي هنگام شب عمل ميتيش و بازرسي منزل در روز به تفـ١٤٠ماده
بازپرس داليل ضرورت را احراز و در صورتمجلس . شود كه ضرورت اقتضاء كندانجام مي
  .يابدكند و در صورت امكان، خود در محل حضور ميقيد مي

  . روز از طلوع آفتاب تا غروب آن استتبصره ـ
براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر  دستور مقام قضائي ـ١٤١ماده

گيرد، زمان، دفعات عنوان بايد موردي باشد و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي
ضابطان مكلفند ضمن رعايت . آنها به صراحت مشخص شودورود، اموال، اماكن و نشاني

مجلس تنظيم دستورهاي مقام قضائي، كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را در صورت
كرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و 

  .چهار ساعت به مقام قضائي اعالم كنند
 تفتيش و بازرسي منزل يا محل سکناي افراد در حضور متصرف يا ارشد ـ١٤٢ماده

عي و حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شر
قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن 

  .آيدعمل ميبه
 هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در تبصره ـ

آيد و مراتب عمل ميغياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به
  .شودس قيد ميفوريت در صورتمجل
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 حضور اشخاصي كه در امر کيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي ـ١٤٣ماده
منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري 

  .شوندبداند، به دستور وي در محل حاضر مي
سي را تا تواند ورود و خروج به محل بازر در صورت ضرورت، بازپرس ميـ١٤٤ماده

پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از 
صورت، نيروي نظامي زير نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين

  . نظر مقام قضائي و در حكم ضابط دادگستري است
  مورد بازرسي، از بازكردنيشيا در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اـ١٤٥ماده
تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا  بسته خودداري كند، بازپرس مييمحلها و اشيا

  .گردد، خودداري شودحد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي
كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب   در صورتيتبصره ـ

طعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردي تصميم ق
 محكوميت كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار مجرميت ياكه امتناع

دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير  متهم منجر شود،
كند و به بازپرس و يا جبران خسارت ميصورت، دولت مأموران محرز شود كه در اين

  .نمايدمأموران مقصر مراجعه مي
فقط آنچه راجع به جرم   متعلق به متهم،يو ساير اشيا ها  از اوراق، نوشتهـ١٤٦ماده

بازپرس مكلف است در . شوداست تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي
 يم با احتياط رفتار كند، موجب افشا متعلق به متهيها و اشيامورد ساير نوشته

 يصورت وي به جرم افشا محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اينمضمون و
  .شوداسرار محکوم مي

 آالت و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه ـ١٤٧ماده
كشف جرم يا اقرار آيد و مرتبط با تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي

. گرددگذاري ميشود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شمارهمتهم باشد توقيف مي
 اشياء آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن

مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل . شود صاحب يا متصرف آنها داده ميبه
  . گرددشود، نگهداري ميدادگستري براي اين منظور تعيين ميمناسبي كه از طرف 

هاي مربوط كه از محل اعتبارات  شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينهتبصره ـ
االجراء شدن اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ الزمنامهقوه قضائيه است، به موجب آيين

  .رسد  رئيس قوه قضائيه ميببه تصويشود اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي
 بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره ـ١٤٨ماده

استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از 
جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده 

  .كنددر مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي. تعيين تكليف كنداست، 
نفع و با بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي

  :  مذكور را صادر كنديرعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشيا
  .وال در بازپرسي يا دادرسي الزم نباشد وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و ام ـالف
  . اشياء و اموال بالمعارض باشد ـب
  . از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شودـپ 

 در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ـ١تبصره
  .ليف كندضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تك

 متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ـ٢تبصره
تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت ماده، مي

 تصميم در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به. به امر كيفري قابل اعتراض نباشد
  .سبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان استبازپرس، دادگاه و ن

 مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي ـ١٤٩ماده
يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي الزم نباشد و همچنين اموال 

 به تقاضاي الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، ضايع شدني و سريع
وجه حاصل . شودبازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي
  .شودتا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي

  . هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع استـ١تبصره
يت، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد  چنانچه مدعي مالكـ٢تبصره
  .قرار دارد

وع است، مگر در مواردي كه ـاطات مخابراتي افراد ممنـ كنترل ارتبـ١٥٠ماده
، )الف( امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرائم موضوع بندهاي به

صورت با موافقت  در اين.اين قانون الزم تشخيص داده شود) ٣٠٢(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(
كنترل . شودرئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي

اين قانون منوط به تأييد رئيس ) ٣٠٧(مات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده ـمكال
  .باشدقوه قضائيه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي

ترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي  شرايط و كيفيات كنـ١تبصره
  .شودعالي امنيت ملي تعيين مي

نخستين كه كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه ـ ٢تبصره
  . يا قاضي اجراي احكام ممنوع استشود رأي زير نظر آن اجراء مي

يا دستيابي به ادله براي كشف جرم و  تواند در موارد ضروري،بازپرس ميـ ١٥١ماده
  .وقوع جرم، حسابهاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس كل دادگستري استان كنترل كند

عمل تفتيش و بازرسي مراسالت پستي مربوط به متهم در مواردي به ـ١٥٢ماده
آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود مي

 خواهد، اين مراسالت را توقيف كند ين صورت، بازپرس از مرجع مربوط ميدر ا. داشته باشد
در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطالع بازپرس . و نزد او بفرستد

پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا . كندرساند و از وي كسب تكليف ميمي
 متهم، آن را يكند و پس از امضامجلس قيد ميوكيل او بررسي و مراتب را در صورت

استنكاف متهم از امضاء يا . كندنمايد يا در محل مناسب نگهداري ميپيوست پرونده مي
 مزبور حائز يچنانچه اشيا. شودعدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي
كننده يا رجع ارسالرسيد به م اخذ اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با

  .شودبه صاحبش مسترد مي
 موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسالت محكومان، به تشخيص دادگاه تبصره ـ

گردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي
 ط و مراتب به اطالعدر صورت عدم تأييد، مكاتبات و مراسالت ضب. شودبه محكوم تسليم مي

 .رسددادگاه مي
ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي  ها، سازمان  مقامات و مأموران وزارتخانهـ١٥٣ماده

دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها، 
مي و كها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسانهاي نظامي و انتظامي، ب سازمان

دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطالعات 
راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر 
كيفري الزم است، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد 

. كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد بهاسناد سري و
كه عمل وي براي خالصي متهم از محاكمه و محكوميت متخلف از اين ماده، در صورتي

سال ماه تا يكنباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه
  .شودمحكوم مي

كلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رئيس ه در خصوص اسناد سري و بتبصره ـ
  .تواند اختيار خود را به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تفويض كند قضائيه ميهقو

 هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم ـ١٥٤ماده
 مورد، در تواند آنها را حسبمربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي

درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، . حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند
كه  صورتيشود، اما درمستنكف به مجازات مقرر براي خالصي متهم از محاكمه محكوم مي
. دهند ميكننده ارائه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي

  .ناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيردنوشته، اس
 هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ـ١٥٥ماده

بازپرس بايد موضوعي را كه . ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند
  .طور دقيق تعيين كند جلب نظر كارشناس نسبت به آن الزم است به

 بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري ـ١٥٦ماده
 منتخبان در صورت تعدد كارشناسان، عده. كندداراي صالحيت در رشته مربوط انتخاب مي

  .نظر، نظر اكثريت مالك عمل قرار گيرد بايد فرد باشد تا به هنگام اختالف
 اکثريت در صورتي است که کارشناسان از نظر تخصص با هم  اعتبار نظرـ١تبصره
  .مساوي باشند
اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي   اگر حوزهـ٢تبصره

تواند از ميان كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس مي
  .بره انتخاب كندكارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خ

 بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، ـ١٥٧ماده
نظر كارشناس معلوم شود كه هرگاه پس از اظهار. كندپيش از ارجاع امر، تعيين مي
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دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و 
  .در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد. دهددستور وصول آن را مي

 است، كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسيـ ١٥٨ماده
مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس 

اسي، مراتب را صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشنمحسوب شود كه در اين
  .طور كتبي به بازپرس اعالم داردبه

  . جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس استتبصره ـ
نظر  بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس، مهلت معين را براي اعالمـ ١٥٩ماده

در مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، كارشناس بايد . كند وي مشخص مي
ارسال گزارشي از اقدامات انجام شده، با ذكر دليل، تقاضاي تمديد ضمن تهيه و 

تمديد . بار مهلت را تمديد كندتواند براي يك كند كه در اين صورت، بازپرس ميمهلت
هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود  .گردد مهلت به كارشناس و طرفين ابالغ مي

چنانچه قبل از . شودس ديگري تعيين ميطور كتبي تقديم دادگاه ننمايد، كارشنارا به
دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتيب ديگر نظر كارشناس بهانتخاب يا اخطار به كارشناس

  .دارددر هر حال دادگاه تخلف كارشناس را به مرجع صالحيتدار اعالم مي. دهداثر مي
عمل  شفاهي بهصورت كتبي يا   بازپرس پرسشهاي الزم را از كارشناس بهـ١٦٠ماده

كه بعضي موارد از نظر بازپرس در صورتي. كندآورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد ميمي
در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در 

  .مورد آنها اظهارنظر كند
د شو  جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار ميـ١٦١ماده

مراتب وصول نظر . كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند
هفته از تاريخ ابالغ، جهت توانند ظرف يكطرفين مي. شودكارشناس به طرفين ابالغ مي

  .طور كتبي اعالم كنندمالحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به
 و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق  شهود تحقيقـ١٦٢ماده

اين امر . توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعالم كنندحضور دارند، مي
  .شوددر صورتمجلس قيد مي

توضيح از كارشناس،  اخذ  در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورتـ١٦٣ماده
 يكند و او را براي ادادرج و به كارشناس اعالم ميبازپرس موارد الزم را در صورتمجلس 

كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، در صورتي. نمايدتوضيح دعوت مي
  .شودجلب مي

 هرگاه پس از اخذ توضيحات، بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص تبصره ـ
 كارشناس يا كارشناس ديگر دهد، قرار تكميل آن را صادر و اجراي قرار را به همان

  .كند ميمحول
 اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون ـ١٦٤ماده

 نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر يعذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضا
مضاء بايد از عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا ا. اكثريت مالك عمل است

  .طرف كارشناسان ديگر صورتمجلس شود
 هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت ـ١٦٥ماده

تواند تا دو بار ديگر از ساير تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختالف باشد، بازپرس مي
ذكور را نزد متخصص عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مكارشناسان دعوت به

  .علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعالم كند
كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد در صورتيـ ١٦٦ماده

كند و كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي
  . دهدموضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي

تواند  هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، ميـ ١٦٧ماده
  .مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند

  فصل ششم ـ احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان 
  مبحث اول ـ احضار، جلب و تحقيق از متهم 

وجه اتهام، كسي را به عنوان متهم  بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي تـ١٦٨ماده
 .احضار و يا جلب كند

  . تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار استتبصره ـ
احضاريه در دو نسخه . آيدعمل مي احضار متهم به وسيله احضاريه بهـ١٦٩ماده
ر پس از امضاء گردد و نسخه ديگشود كه يك نسخه از آن به متهم ابالغ مي تنظيم مي

  .شود  مأمور ابالغ مسترد ميبه
 در احضاريه، نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل ـ١٧٠ماده

  .رسدشود و به امضاء مقام قضائي ميحضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي

 در جرائمي كه به تشخيص مرجع قضائي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت تبصره ـ
تواند براي اطالع از شود، اما متهم ميامنيت عمومي اقتضاء كند، علت احضار ذكر نمييا 

  .علت احضار به دفتر مرجع قضائي مراجعه كند
 فاصله ميان ابالغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از ـ١٧١ماده
  .پنج روز باشد
ن استفاده از لباس رسمي و با  ابالغ احضاريه توسط مأموران ابالغ بدوـ١٧٢ماده

  .شودارائه كارت شناسايي انجام مي
سواد باشد، مأمور ابالغ، مفاد احضاريه  هرگاه شخص احضار شده بيـ١٧٣ماده

  .كند وي تفهيم ميرا به
 هرگاه ابالغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن ـ١٧٤ماده

هم به نتيجه نرسد و ابالغ نيز به طريق ديگر نباشد و اقدامات براي دستيابي به مت
هاي  ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه

ماه از تاريخ نشر آگهي، كثيراالنتشار ملي يا محلي و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يك
يدگي و صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسدر اين. شود احضار مي

  .كنداظهار عقيده مي
 در جرائمي كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا تبصره ـ

  .شودامنيت عمومي اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهي موضوع اين ماده ذكر نمي
 نگاراي و مخابراتي، از قبيل پيام رايانه) هايسيستم(هاي   استفاده از سامانهـ١٧٥ماده

ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن، براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع ، )ايميل(
پرونده، احضار متهم، ابالغ اوراق قضائي و همچنين نيابت قضائي با رعايت مقررات راجع 

  .به دادرسي الكترونيكي بالمانع است
اين اي و مخابراتي موضوع  هاي رايانه  شرايط و چگونگي استفاده از سامانهتبصره ـ

االجراء شدن اين قانون ماه از تاريخ الزماي است كه ظرف شش نامه ماده بر اساس آيين
  .رسد  رئيس قوه قضائيه ميبه تصويبشود و توسط وزير دادگستري تهيه مي

. تواند ابالغ اوراق قضائي را به بخش خصوصي واگذار كند قوه قضائيه ميـ١٧٦ماده
 ماه از تاريخاي است كه ظرف شش نامه يينچگونگي اجراي اين ماده به موجب آ

 دادگستري و ارتباطات و فناوري اطالعات تهيه ياالجراء شدن اين قانون توسط وزرا الزم
  .رسد قضائيه ميشود و به تصويب رئيس قوهمي

 ساير ترتيبات و قواعد ابالغ احضاريه و ديگر اوراق قضائي بر اساس قانون ـ١٧٧ماده
  .گيردورت ميآيين دادرسي مدني ص

 متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه ـ١٧٨ماده
  :شودجهات زير عذر موجه محسوب مي. خود را اعالم كند

  .اي كه مانع از حضور شود گونه نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به ـالف
  .كه مانع از حضور شودب ـ  بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اوالد وي 

  . همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود ـپ
 ابتالء به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند  ـت

  .سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد
  . متهم در توقيف يا حبس باشد ـث
  .شودخيص بازپرس عذرموجه محسوب مي ساير مواردي كه عرفاً به تشـج 

بار پيش از موعد تعيين شده، تواند براي يك در ساير موارد، متهم مي تبصره ـ
نمايد كه در اين  اخذ بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وي را

  . كندتواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديدمورد، بازپرس مي
  متهمي كه بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعالم نكند،ـ١٧٩ماده

  .شودبه دستور بازپرس جلب مي
كه احضاريه، ابالغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه  در صورتيتبصره ـ

  .نمايدبار ديگر احضار ميمتهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك
كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، تواند بدون آن در موارد زير بازپرس ميـ١٨٠ماده

  :دستور جلب متهم را صادر كند
الف ـ در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا 

  .حبس ابد است
س  هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپر ـب

  .براي شناسايي نشاني وي به نتيجه نرسد
که از اوضاع و احوال و  در مورد جرائم تعزيري درجه پنج و باالتر در صورتي ـپ

  .قرائن موجود، بيم تباني يا فرار يا مخفي شدن متهم برود
 در مورد اشخاصي كه به جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلي و  ـت

  .خارجي متهم باشند
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مضمون برگه جلب كه . آيدعمل مي جلب متهم به موجب برگه جلب بهـ١٨١ماده
  .حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابالغ شود

كند كه با او نزد  مأمور جلب پس از ابالغ برگه جلب، متهم را دعوت ميـ١٨٢ماده
الحفظ نزد بازپرس  ، مأمور او را جلب و تحتچنانچه متهم امتناع كند. بازپرس حاضر شود

  .تواند از ساير مأموران كمك بخواهدنمايد و در صورت نياز ميحاضر مي
عمل آيد و در همان  موارد ضروري بايد در روز بهيجلب متهم به استثناـ ١٨٣ماده
  .وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين تكليف شودروز به

رت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت  تشخيص موارد ضروتبصره ـ
بازپرس موارد ضرورت را در پرونده . ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است

  .كنددرج مي
كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب در صورتيـ ١٨٤ماده

گيرد تا هر جا متهم را يافتند، ار ميبا تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قر
  .جلب و نزد بازپرس حاضر كنند

شده ميسر نشود، ضابطان  چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيينـ ١تبصره
  . مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند

تواند برگه جلب را براي مدت معين در  در صورت ضرورت، بازپرس ميـ٢تبصره
ر دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضائي مربوط، متهم را جلب كنند و اختيار شاكي قرا
  .تحويل دهند
كه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده  در صورتيـ٣تبصره

  .كنند اخذ باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضائي
بالفاصله نزد بازپرس  ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را ـ١٨٥ماده

بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضائي جانشين، در اولين وقت 
در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و . اداري، متهم را نزد او حاضر كنند

به هر حال مدت نگهداري متهم تا تحويل وي . مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود
  . پرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشدبه باز

اين قانون درخصوص متهمان موضوع ) ٥٣(تا ) ٤٩( رعايت مقررات مواد تبصره ـ
  .اين ماده الزامي است

  در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيمـ١٨٦ماده
نمايد و در نخستين روز مقتضي اتخاذ ميصورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم 

  .كندپس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي
 هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، ـ١٨٧ماده

دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي
ت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او شود، در صور

  .آوردعمل ميرود و تحقيقات الزم را بهمي
تواند با توجه  تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده، بازپرس ميـ١٨٨ماده

مدت اعتبار اين . به اهميت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند
در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار . ماه و قابل تمديد استدستور، شش

موقوفي، ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بالفاصله به مراجع مربوط 
در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين . شوداطالع داده مي
  .توانند مانع از خروج شوند مراجع مربوط نميخود منتفي است و دستور خودبه
 بازپرس مكلف است بالفاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را ـ١٨٩ماده

نظر شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت
ت اين قانون مبادر) ٩٨(تن او توسط ضابطان دادگستري، با رعايت ماده ـقرار گرف

در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وي از شروع تحقيقات . به تحقيق نمايد
 دادرس به داليل قانوني، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به

  .كنددادگاه محول مي
نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق  تحتتبصره ـ

ز او شروع يا تعيين تكليف شود، بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني ا
  .شودمحكوم مي
تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري  متهم ميـ١٩٠ماده

اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابالغ و . همراه خود داشته باشد
. شود انچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابالغ ميچن. تفهيم شود

تواند با كسب اطالع از اتهام و داليل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت وكيل متهم مي
اظهارات وكيل در صورتمجلس . و دفاع از متهم يا اجراي قانون الزم بداند، اظهار كند

  .شودنوشته مي

 همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب  سلب حقـ١تبصره
  .شوداعتباري تحقيقات ميبي

 در جرائمي که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم ـ٢تبصره
اقدام به معرفي وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وکيل 

  .كندتسخيري انتخاب مي
اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد،  درمورد ـ٣تبصره

  .جاري است) ١٩١(مفاد ماده 
چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا ـ ١٩١ماده

مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت منافي بداند، يا موضوع از جرائم عليه امنيت 
اين . كند باشد با ذكر دليل، قرار عدم دسترسي به آنها را صادر ميداخلي يا خارجي کشور

شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه قرار، حضوري به متهم يا وکيل وي ابالغ مي
  .گيري کندالعاده به اعتراض رسيدگي و تصميم دادگاه مکلف است در وقت فوق. صالح است
 ني و انفرادي است مگر در جرائم قابل گذشت تحقيق از شاكي و متهم غيرعلـ١٩٢ماده

شود و بازپرس مكلف صورت ترافعي رسيدگي مي االمكان بهكه به آنها در دادسرا حتي
  .است در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد

س مشخصات نمايد و سپ بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را مالحظه ميـ١٩٣ماده
متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيالت، وضعيت 

همچنين در موارد ضروري و مرتبط، سابقه كيفري مذهب، تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، 
نشاني محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه، 

و شماره تلفن ثابت و همراه او را ) ايميل(نگار   شماره ملي، پيامشماره و كدپستي منزل،
كند، به نحوي كه ابالغ احضاريه و ساير اوراق قضائي به متهم به طور دقيق پرسش مي به

  .آساني مقدور باشد
 اقامت كند محلي را كه براي تحقيق به متهم تفهيم ميي بازپرس در ابتداـ١٩٤ماده

حل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، نمايد، مخود اعالم مي
 صورت، اي كه ابالغ ممكن باشد اعالم كند و در غير اين بايد محل جديد را به گونه

تغيير . شودها و ساير اوراق قضائي به محل اقامت اعالم شده قبلي فرستاده مياحضاريه
اي كه ابالغ اوراق دشوار باشد، پذيرفته نيست و  گونه منظور تأخير و تعلل به محل اقامت به

تشخيص تغيير محل به منظور . شودتمام اوراق در همان محل اعالم شده قبلي ابالغ مي
رعايت مقررات اين ماده از نظر . كندتأخير و تعلل، با مقامي است كه به اتهام رسيدگي مي

  .تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي نيز الزم است
 بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وي اعالم ـ١٩٥ادهم
سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صريح به او . کند مراقب اظهارات خود باشدمي

تواند موجبات  نمايد كه اقرار يا همكاري مؤثر وي ميکند و به او اعالم ميتفهيم مي
پرسشها . كنداهم سازد و آنگاه شروع به پرسش ميتخفيف مجازات وي را در دادگاه فر

تلقيني يا همراه با اغفال، پرسش. بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد
  . اکراه و اجبار متهم ممنوع است

تواند در صورت طرح سؤاالت تلقيني يا ساير موارد خالف  وكيل متهم ميتبصره ـ
  .قانون به بازپرس تذكر دهد

اين قانون موجب محكوميت ) ١٩٥(تا ) ١٩٣( تخلف از مقررات مواد ـ١٩٦ماده
  .انتظامي تا درجه چهار است

در اين صورت مراتب امتناع وي از . تواند سكوت اختيار كند متهم ميـ١٩٧ماده
  .شود اظهارات، در صورتمجلس قيد مييدادن پاسخ يا امضا

ري، از متهمان به نحو انفرادي تحقيق  بازپرس جز در موارد مواجهه حضوـ١٩٨ماده
  . متهمان نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند. كندمي

پاسخ پرسشها بايد بدون تغيير، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از ـ ١٩٩ماده
نويسد،  متهم باسواد خودش پاسخ را مي. قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد

  .آنكه نخواهد از اين حق استفاده كندمگر 
 بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه قادر ـ٢٠٠ماده

 سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و به
. كنددرصورت عدم دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي

عدم اتيان سوگند .  ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كندمترجم بايد سوگند
  .سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست

 بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه ناشنوا ـ٢٠١ماده
است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا 

مترجم بايد سوگند ياد كند كه . كندايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب ميوس
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چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي . راستگويي و امانتداري را رعايت كند
  .طور كتبي پاسخ دهندنويسد تا به شعبه سؤال را براي آنان مي

تمال دهد متهم هنگام ارتكاب هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احـ ٢٠٢ماده
آورد، عمل ميجرم مجنون بوده است، تحقيقات الزم را از نزديكان او و ساير مطلعان به

كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي
نانچه جنون در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چ. فرستدتعقيب نزد دادستان مي

 مخصوص استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراكز
نگهداري و درمان سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

باشند و در صورت امتناع از اجراي مراكز مذكور مكلف به پذيرش مي. شود ميمنتقل
ناع از دستور مقام قضائي مطابق قانون مجازات اسالمي دستور دادستان، به مجازات امت

  .شوندمحكوم مي
  بهداشت،ينامه اجرائي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزرا آيينـ١تبصره

شود و به تصويب رئيس درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي
  .رسدقوه قضائيه مي
م مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات ئ چنانچه جراـ٢تبصره

  .شودمربوط اقدام مي
 در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و ـ٢٠٣ماده

يا تعزير درجه چهار و باالتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه 
يه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين علميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني

انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي 
گردد، اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل مي. صادر نمايد

  : حاوي مطالب زير است
  ، خانوادگي و اجتماعي متهم گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي ـالف
   گزارش پزشكي و روان پزشكي ـب

  مبحث دوم ـ احضار و تحقيق از شهود و مطلعان
 بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا ـ٢٠٤ماده

ربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن حسب اعالم مقامات ذي
  .كندد، برابر مقررات احضار ميموضوع ضروري تشخيص ده

  در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشدـ١تبصره
كه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد، اما در صورتي. شودجلب مي

  . شودمجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب مي
منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، كه دليل پرونده  در صورتيـ٢تبصره

 تواند به صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكيتحقيق از آنان مي
  .آيدعملبه

كه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست  در صورتيـ٢٠٥ماده
. مانده يا رئيس او دعوت شودو چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فر

فرمانده يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضائي، شخص احضار شده 
  .را در موقع مقرر بفرستد

  تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه،ـ٢٠٦ماده
  .غيرعلني است
  بدون حضور متهم بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه وـ٢٠٧ماده
كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان كند و منشي اطالعات ايشان را ثبت ميتحقيق مي

. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بالمانع است. رساند مي
  .دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود

داء اسامي حاضران را در  پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتـ٢٠٨ماده
كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صالح بداند صورتمجلس قيد مي

  .نمايدتحقيق مي
 بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و ـ٢٠٩ماده

ميزان كند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، كتمان شهادت را به شاهد تفهيم مي
، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه )ايميل(نگار  تحصيالت، مذهب، محل اقامت، پيام

محكوميت كيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي 
  .كندنمايد و در صورتمجلس قيد ميشاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مي

 :كند  اظهار اطالعات خود به اين شرح سوگند ياد مي شاهد و مطلع پيش ازـ٢١٠ماده
كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را به خداوند متعال سوگند ياد مي«

  .»بيان كنم

تواند در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت  بازپرس ميـ٢١١ماده
  .يشتر استماع كند بدون يادكردن سوگند، اظهارات او را براي اطالع ب،نباشد

شود، سپس متن آن  اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد ميـ٢١٢ماده
رسد و چنانچه از امضاء يا اثر  گردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع ميقرائت مي

 شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در يانگشت امتناع يا از ادا
  .رسد بازپرس و منشي مي يشود و تمام صفحات صورتمجلس به امضاد ميصورتمجلس قي
 بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا تبصره ـ

  . شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قيد كنديادا
 يا  تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهدـ٢١٣ماده

مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد 
  .طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود

 هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا ـ٢١٤ماده
منظور  ان ضروري باشد، بازپرس بهخانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آن

  :كندحمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي
   عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم ـالف
 اطالعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا ي عدم افشا ـب

  فعاليت شاهد يا مطلع
  ماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور است ـپ

 در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا ـ١تبصره
شاكي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، 

 ر الزم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سالمتبازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابي
اي نامه ترتيبات اين امر به موجب آيين. كندجسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ مي

االجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه ماه از تاريخ الزماست كه ظرف شش
  .رسدقضائيه ميشود و به تصويب رئيس قوه مي

  .دفاعي متهم نباشد  حقوق  پذيرد كه منافي  نحوي صورت فوق بايد به  رتيبات تـ٢تبصره
آن در مرحله رسيدگي در دادگاه ) ١(ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره ـ ٣تبصره
  .شودنيز اجراء مي
كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و  در صورتيـ٢١٥ماده

ياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و ز
كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را اي كه قوه قضائيه اعالم مي ذهاب را طبق تعرفه

 صندوق در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در
 توانايي پرداخت هزينه را نداشته هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس. نمايد دادگستري مي

هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه  يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه
هاي  هزينههرگاه در جرائم قابل گذشت، شاكي با وجود مالئت از پرداخت. شودپرداخت مي

ده از جانب مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي ش
پرس از هاي مذكور به دستور بازاما در جرائم غير قابل گذشت، هزينه. آيدوي به عمل نمي

هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا . شودمحل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي
  .شودهاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي مطلع باشد، هزينه

كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن صورتي در ـ٢١٦ماده
 نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين

يابد و مبادرت رس در محل حضور ميـميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپـهرگاه اه
  .كند تحقيق ميبه

   نظارت قضائيفصل هفتم ـ قرارهاي تأمين و
منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا  به ـ٢١٧ماده

پرس پس از ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازمخفي شدن او و تضمين حقوق بزه
صورت وجود داليل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را در الزم،  تحقيق وتفهيم اتهام 
  :كندصادر مي
   التزام به حضور با قول شرفـ الف
   التزام به حضور با تعيين وجه التزام ـب
   التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف ـپ
   التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام ـت
صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا اي خود به  التزام به معرفي نوبه ـث

  تعيين وجه التزامانتظامي با 
، التزام  وجهج ـ التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين

  تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط اخذ  پس ازبا موافقت متهم و
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 التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با  ـچ
  م از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزاتالتزاتعيين وجه
  الكفاله كفيل با تعيين وجه ـ اخذ ح
  نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت ـ اخذ خ
   بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني ـد

، قرار )الف( تأمين مندرج در بند در صورت امتناع متهم از پذيرش قرارـ ١تبصره
التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در 

  .شودقرار كفالت صادر مي) ث(و ) ت(، )پ(، )ب(بندهاي 
، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي )ت(و ) پ( در مورد بندهاي ـ٢تبصره
  .ممكن است
ائم غيرعمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي تضمين در جرـ ٣تبصره
  .پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست ديده به طريق ديگر امكان حقوق بزه
شود، مگر آنكه  براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر ميـ٢١٨ماده

باشد كه در اين صورت رسيدگي به جرائم ارتكابي در صالحيت ذاتي دادگاههاي مختلف 
  .شودبراي اتهامات موضوع صالحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي

الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد  مبلغ وجه التزام، وجهـ ٢١٩ماده
در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران . ديده كمتر باشد  بزهبه
  .كندت، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مياس

كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس در صورتيـ ٢٢٠ماده
تواند در هر زمان با معرفي در اين صورت متهم مي. مكلف به قبول آن و تبديل قرار است

  .ا كندكفيل، آزادي وثيقه را تقاض
شود كه مالئت او به تشخيص بازپرس براي  كفالت شخصي پذيرفته ميـ٢٢١ماده
چنانچه بازپرس مالئت كفيل را احراز نكند، مراتب . الكفاله محل ترديد نباشدپرداخت وجه
 باره دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين. رساندنظر دادستان مي را فوري به

صورت تأييد نظر بازپرس در. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. اظهارنظر كند
  .شودتوسط دادستان مراتب در پرونده درج مي

  . پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بالمانع استتبصره ـ
گذار توسط بازپرس، مراتب  در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقهـ٢٢٢ماده

تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت . شود پرونده منعكس ميبا ذكر علت در
  .انتظامي از درجه چهار به باال است

نمايد و پس از  بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر ميـ٢٢٣ماده
گذار،  كند و با درخواست كفيل يا وثيقهگذار، خود نيز آن را امضاء مي امضاء كفيل يا وثيقه

  .دهدقرار را به آنان ميتصوير 
 بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا ـ٢٢٤ماده

گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم  وثيقه
ن الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانو گذار، وجه معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه

  .شود ضبط مي
گذار نيز  اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه) ١٩٤( تفهيم مفاد ماده تبصره ـ
  .الزامي است
در .  قرار تأمين بايد فوري به متهم ابالغ و تصوير آن به وي تحويل شودـ٢٢٥ماده

  . شودصورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي
شود تا معرفي كفيل  متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر ميـ٢٢٦ماده

تواند تا  گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مييا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي
مدت ده روز از تاريخ ابالغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم 

  . اض كندپذيرش كفيل يا وثيقه اعتر
 مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات الزم را تبصره ـ

كند، گذار معرفي ميمنظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقهبه
فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري 

د شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به باشد، درصورت وجو
  .پذيرش آن هستند

 مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و ـ٢٢٧ماده
  .كندو به بازپرس تسليم مي اخذ دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهمتحويل

له از تحقيقات و دادرسي با معرفي و گذار در هر مرح  كفيل يا وثيقهـ٢٢٨ماده
تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه تحويل متهم مي

مرجع مزبور مكلف است بالفاصله مراتب رفع . پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند
  .مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد

لت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد  در مواردي كه متهم به عتبصره ـ
در اين صورت پس از حضور . تواند اعزام وي را درخواست نمايد گذار مي نيز، كفيل يا وثيقه

  .شود متهم مطابق اين ماده اقدام مي
گذار جز در موردي كه حضور متهم   خواستن متهم از كفيل يا وثيقهـ٢٢٩ماده

  . حكم ضرورت دارد، ممنوع استبراي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي
  . تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار استتبصره ـ

 متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته ـ٢٣٠ماده
شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر است، در صورتي كه حضورش الزم باشد، احضار مي

نشده است، در صورت ابالغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور موجه حاضر 
چنانچه متهم، . شودو يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي اخذ دادستان

گذار  كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه
در صورت ابالغ واقعي اخطاريه و . تحويل دهدشود كه ظرف يك ماه متهم را اخطار مي

و يا از وثيقه، معادل  اخذ الكفاله عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه
دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي . شودوجه قرار، ضبط مي

  .شوداحكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي
هاي ضروري مربوط   مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينهتبصره ـ

  .شودگذار مسترد مي  اجراي دستور، به وثيقهبه
منظور عدم امكان ابالغ  گذار به  هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقهـ٢٣١ماده

كننده كفالت يا  واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول
وثيقه اعالم نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور 
امكان ابالغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابالغ قانوني 

  .الكفاله و يا وجه التزام كافي است وجه اخذ اخطاريه براي ضبط وثيقه،
له، در صورتي از مبلغ  ه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكوم ديـ٢٣٢ماده
عليه  شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكوم الكفاله كسر مي وثيقه يا وجه

گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي  حاضر نشود و وثيقه
  .هم نداشته باشد

رار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم  چنانچه قـ٢٣٣ماده
عليه و عدم امكان وصول آن از  خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكوم

له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت  ديه و ضرر و زيان محكوم اخذ بيمه، عالوه بر
ه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، شود و در مورد قرار وثيقمحكوميت وصول مي

  .شودمي اخذ هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين محكوميت
گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي   در صورت فوت كفيل يا وثيقهـ٢٣٤ماده

است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر 
  .الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد وجه اخذ تورآنكه دس

توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ گذار مي  متهم، كفيل و وثيقهـ٢٣٥ماده
. الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند وجه التزام، وجه اخذ ابالغ دستور دادستان، درباره

  :مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است
الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات  وجه التزام و وجه اخذ  هرگاه مدعي شوند در ـالف

  .مربوط رعايت نشده است
اند يا   هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده ـب

  .شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است
قانون، متهم نتوانسته اين ) ١٧٨( هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده  ـپ

  .اند متهم را حاضر كنندگذار به يكي از آن جهات نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه
  .اند  هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده ـت
گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت   هرگاه كفيل يا وثيقه ـث

  .نبوده استمقرر ممكن 
  دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفاتـ١تبصره

 .رأي دادگاه قطعي است. كنددادرسي به شكايت رسيدگي مي
 مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه ـ٢تبصره

  .عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است
، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي )ت(در خصوص بندـ ٣بصرهت
الكفاله التزام يا وجهصورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه و در 
  .كند ميحكم

التزام يا كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه در صورتيـ٢٣٦ماده
وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا الكفاله و يا ضبط وجه

گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط  كفيل يا وثيقه
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صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به در اين. كندحداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي
گاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل هر. قوت خود باقي است

وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و 
. رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند

خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت   صورتيدر
  .كندگذار جديد اقدام مي به معرفي كفيل يا وثيقه

گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابالغ دستور   هرگاه متهم يا وثيقهتبصره ـ
ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام 

  . صورت كامل به قوت خود باقي است ر تأمين صادره بهشود و اعتبار قرانمي
 صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرائم زير، كه ـ٢٣٧ماده

  :داليل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم داللت كند
 جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي  ـالف
عليه يا بيش از ماميت جسماني، جناياتي كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيعليه ت
  .آن است
  . جرائم تعزيري كه درجه چهار و باالتر است ـب
 جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و  ـپ
  .باالتر است
 مزاحمت نمايي و ايجاد و تظاهر، قدرت ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفالـت 

  .وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شودبراي اشخاص كه به
 سرقت، كالهبرداري، ارتشاء، اختالس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند  ـث

اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه ) ب(كه مشمول بند مجعول در صورتي
  .علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور باشد محكوميت قطعي به

 موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر تبصره ـ
  .االجراء شدن اين قانون ملغي است جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ الزم

 صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود ـ٢٣٨ماده
  : شرايط زير استازيكي

زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان   آ ـالف
  .ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند

  . بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد ـب
 بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود  آزاد ـپ

  .يا خانواده آنان و خود متهم باشد
 قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله ـ٢٣٩ماده

با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به . آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود
چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، . شودي ميبازداشتگاه معرف

  .شوددليل آن در برگه اعزام قيد مي
دادستان مكلف .  قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شودـ٢٤٠ماده

. طور كتبي به بازپرس اعالم كنداست حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به
ان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختالف با دادگاه صالح است و متهم هرگاه دادست

  .شودكند، بازداشت مي روز تجاوز نميتا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده 
 هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، ـ٢٤١ماده

در صورت مخالفت . كند از متهم رفع بازداشت ميبازپرس با موافقت دادستان فوري
اگر متهم نيز موجبات . دادستان با تصميم بازپرس، حل اختالف با دادگاه صالح است

. تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كندبازداشت را مرتفع بداند، مي
راجع به درخواست متهم طور مستدل طورفوري و حداكثر ظرف پنج روز بهبازپرس به
در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابالغ . كنداظهارنظر مي

بار متهم در هر ماه فقط يك. تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كندشود و متهم ميمي
  .تواند اين درخواست را مطرح كندمي

) ٣٠٢(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف( هرگاه در جرائم موضوع بندهاي ـ٢٤٢ماده
اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در 
بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف 

ته باشد، با  قرار وجود داشياگر علل موجهي براي بقا. به فك يا تخفيف قرار تأمين است
تواند از اين تصميم متهم مي. شودذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابالغ مي

فك يا تخفيف قرار بدون نياز . اريخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض كندـظرف ده روز از ت
رت  تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صويشود و ابقا موافقت دادستان انجام ميبه

 بازداشت يفك، تخفيف، يا ابقا. مخالفت دادستان، حل اختالف با دادگاه صالح است

موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختالف با دادگاه 
مورد، هر دوماه يا هر  هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب. صالح است

به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس . دشوماه اعمال مي يك
مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب 

  .كند سال تجاوز نميحيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يك
دره در دادسرا و  نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صاـ١تبصره

  .شوددادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي
) ٢٤١( تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده ـ٢تبصره

  .اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد
 تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، تواند دربازپرس ميـ ٢٤٣ماده

  .قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد
  . تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن استتبصره ـ

 دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست ـ٢٤٤ماده
هرگاه بين بازپرس و دادستان . تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كندتواند تشديد يا مي

شود و بازپرس طبق نظر  موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختالف به دادگاه ارسال مي
تواند حسب مورد، از پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي. كنددادگاه اقدام مي

متهم نيز .  درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كنددادگاهي كه پرونده در آن مطرح است،
خواهي نسبت به حكم، مانع از آن تقاضاي فرجام. تواند تخفيف تأمين را درخواست كندمي

در صورت رد درخواست، . نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كند
  .د قطعي استتصميم دادگاه در اين موار. شودمراتب رد در پرونده ثبت مي

 تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا ـ١تبصره
  .بار مطرح شودتواند بيش از يكتخفيف نمي
  چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيفـ٢تبصره

  .نمايد يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي
اين قانون مكلف ) ٢٤٤(و ) ٢٤٢(، )٢٤٠(موضوع مواد صالح  دادگاه ـ٢٤٥ماده

. العاده به اختالف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد است در وقت فوق
  .تصميم دادگاه قطعي است

  در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبالً تأمينـ٢٤٦ماده
باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت نشده يا تأمين قبلي منتفي شده اخذ 

چنانچه تصميم دادگاه . كندمقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضائي صادر مي
منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض 

  .در دادگاه تجديدنظر استان است
 تواند متناسب با جرم ارتكابي، عالوه بر صدور قرار تأمين، بازپرس ميـ٢٤٧ماده

قرار نظارت قضائي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين 
  :صادر كند
  اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس  معرفي نوبه ـالف
   منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري ـب
  هاي مرتبط با جرم ارتكابي اشتغال به فعاليت منع  ـپ
   ممنوعيت از نگهداري سالح داراي مجوز ـت
   ممنوعيت خروج از كشور ـث

در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين الزم براي ـ ١تبصره
  .تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائي اكتفاء كندجبران خسارات وارده، مقام قضائي مي

قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح ـ ٢تبصره
چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه . است

  .باشدتجديدنظر استان مي
  . ماه و قابل تمديد استمدت اعتبار قرار منع خروج از كشور ششـ ٢٤٨ماده
ندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود كه مدت مدر صورتي

  .توانند مانع از خروج شوند منتفي است و مراجع مربوط نمي
 در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سالح داراي مجوز، سالح و ـ٢٤٩ماده
شود و بازپرس و به يكي از محلهاي مجاز نگهداري سالح تحويل مي اخذ پروانه مربوط

  .كندراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعالم ميم
 قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، ـ٢٥٠ماده

شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، 
  .ثيت او متناسب باشدسابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حي

  . اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به باال استتبصره ـ
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عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و   هرگاه متهم يا محكومـ٢٥١ماده
عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي 

ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي  امل ساير مجازاتك
  .شودمجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضائي لغو مي

 در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي، اين امر بالفاصله به مراجع تبصره ـ
  .شودمربوط اعالم مي

اين ) ٢١٧(ماده ) چ(و ) ج(شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي ـ ٢٥٢ماده
االجراء شدن اين قانون اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ الزم نامه قانون، به موجب آيين

  .رسد قضائيه ميقوه شود و به تصويب رئيس دادگستري و كشور تهيه مييتوسط وزرا
ج در قرار نظارت قضائي را رعايت كه متهم دستورهاي مندردر صورتيـ ٢٥٣ماده

نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه 
  .تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهدمي

هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضائي كه توأم با قرار تأمين صادر ـ ٢٥٤ماده
شود و در صورت تخلف ف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد ميشده است، تخل

. گردد متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي
  .شودمفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضائي به متهم، تفهيم مي

  .ا به قرار بازداشت موقت تبديل كردتوان قرار صادره ر در اجراي اين ماده نميتبصره ـ
 اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت ـ٢٥٥ماده

شوند و از سوي مراجع قضائي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي
  .طالبه كنندخسارت ايام بازداشت را از دولت ماين قانون ) ١٤(با رعايت ماده توانند مي

  : در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيستـ٢٥٦ماده
گناهي   بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي ـالف
  .خود باشد

  .ب ـ به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد
  . ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد به هر جهتي به ـپ
  . همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد ـت

ماه از تاريخ ابالغ رأي قطعي  شخص بازداشت شده بايد ظرف ششـ٢٥٧ماده
گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به کميسيون استاني، متشكل از  حاكي از بي

 کميسيون .ظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه تقديم كند نفر از قضات دادگاه تجديدنسه
. كنددر صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي

تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ، اعتراض خود  صورت رد درخواست، اين شخص ميدر
  .اين قانون اعالم كند) ٢٥٨(را به کميسيون موضوع ماده 

 رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران ـ٢٥٨ادهم
خسارت متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات 

  .رأي كميسيون قطعي است. آيدعمل مي عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه بهديوان
ن قانون بر عهده دولت است و اي) ٢٥٥( جبران خسارت موضوع ماده ـ٢٥٩ماده

كه بازداشت براثر اعالم مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضائي  صورتيدر
  .تواند به مسؤول اصلي مراجعه كندباشد، دولت پس از جبران خسارت مي

اين قانون، صندوقي در ) ٢٥٥(منظور پرداخت خسارت موضوع ماده   بهـ٢٦٠ماده
شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين سيس ميوزارت دادگستري تأ

شود و اجراي آراء صادره از اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي. گرددمي
  .كميسيون بر عهده وي است

و ) ٢٥٧(هاي موضوع مواد   شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونـ٢٦١ماده
االجراء شدن ماه از تاريخ الزماي است كه ظرف سه نامه اين قانون، به موجب آيين) ٢٥٨(

  .رسدقضائيه ميقوهشود و به تصويب رئيساين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي
  فصل هشتم ـ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات

 بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود داليل كافي بر ـ٢٦٢ماده
كند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر متهم يا وكيل وي اعالم ميوقوع جرم، به 

هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين . اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند
دفاع، مطلبي اظهار كند يا مدركي ابراز نمايد كه در كشف حقيقت يا برائت مؤثر 

  . باشد، بازپرس مكلف به رسيدگي است
 كه متهم يا وكيل وي براي اخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ  در صورتيـ٢٦٣ماده

  .شوديك از آنان بدون اعالم عذر موجه، حضور نيابد، بدون اخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم مي
 پس از انجام تحقيقات الزم و اعالم كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس ـ٢٦٤ماده

حداكثر ظرف پنج روز در قالب مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را 
  .قرار مناسب، اعالم كند

 بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب ـ٢٦٥ماده
رسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله دادجرم به متهم، قرار جلب به 

پرونده را فوري نزد دادستان ارسال كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و 
روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را مالحظه و نظر خود را دادستان بايد ظرف سه. كندمي

چنانچه مورد از موارد موقوفي . به طور كتبي اعالم كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند
  .شودميام و وفق مقررات فوق اقدتعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر 

 چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردي را كه ـ٢٦٦ماده
كند و براي كشف حقيقت الزم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي

  . در اين صورت، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است. خواهدتكميل آن را مي
 تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت الزم نباشد،  هرگونه درخواستتبصره ـ

  .موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه است
 در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صالحيت، ـ٢٦٧ماده

شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را پرونده به مرجع صالح ارسال مي
گردد و صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي مي ايندر. كندبه طرفين ابالغ مي

قاضي مربوط مكلف است از قرار . شودچنانچه متهم بازداشت باشد، بالفاصله آزاد مي
  .تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد

  در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد،ـ٢٦٨ماده
دور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بالفاصله پرونده را ـدادستان ظرف دو روز با ص
  .كندبه دادگاه صالح ارسال مي

در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر ـ ٢٦٩ماده
عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختالف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم 

  .شوددادگاه عمل مي
عالوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير  ـ٢٧٠ماده

  : اعتراض استقابل
   قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي ـالف
   قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم ـب
    قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم ـپ

 براي اشخاص مقيم ايران ده روز و قابل اعتراضارهاي  مهلت اعتراض به قرتبصره ـ
  .ماه از تاريخ ابالغ استبراي افراد مقيم خارج از كشور يك

 مرجع حل اختالف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي ـ٢٧١ماده
يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صالحيت رسيدگي به آن 

چنانچه دادگاه انقالب يا دادگاه کيفري يک در حوزه قضائي دادسرا تشكيل . ا دارداتهام ر
  .نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است

مصاديق  يا نوع جرمدر صورت اختالف دادستان و بازپرس در صالحيت،  ـ٢٧٢ماده
  .كندوظيفه مي معيت آن انجاماختالف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در  آن، حل قانوني

 حل اختالف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا ـ٢٧٣ماده
تصميم . گيرد العاده دادگاه صورت مي متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق

دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم 
اين قانون كه در صورت تأييد، اين ) ٣٠٢(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(وع بندهايموض

  .قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است
دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را ـ ٢٧٤ماده

نظر در مواردي كه به . كندموجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي
تواند تكميل تحقيقات را از دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي

موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و . دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند
در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، . بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود

  .دهد خود را ادامه ميبازپرس تحقيقات
 هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود، دادسراي ـ٢٧٥ماده

مربوط با انجام تحقيقات موردنظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه 
 از كند و اگر در تحقيقات موردنظر دادگاه ابهامي بيابد، مراتب را براي رفع ابهامارسال مي

  .كنددادگاه استعالم مي
در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط ـ ٢٧٦ماده

 اخذ دادگاه، بازپرس مكلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با
  .آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه ارسال نمايد

 نظر نقض قرار موقوفي تعقيب، بازپرس مطابق مقررات و صرفدر صورت ـ ٢٧٧ماده
از جهتي كه علت نقض قرار موقوفي تعقيب است، به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات 

  .كندالزم، تصميم مقتضي اتخاذ مي
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 صادر و به هر دليل منع تعقيب  هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرارـ٢٧٨ماده
هرگاه به علت فقدان يا . وان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كردتقطعي شود، نمي

توان بار ديگر متهم  عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي
را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر 

ست و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از کشف بار قابل تعقيب ادادستان براي يك
بار با اجازه دادگاه صالح براي توان او را براي يك دليل جديد به درخواست دادستان مي

در صورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس . رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد
  .كندمطابق مقررات رسيدگي مي

  :شودست موارد زير قيد مي در كيفرخواـ٢٧٩ماده
 مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره  ـالف

  ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او
 آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضائي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن  ـب

  خ شروع بازداشتوي با قيد علت و تاري
 نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه،  ـپ

  منطقه، خيابان و كوچه
   ادله انتساب اتهام ـت
   مستند قانوني اتهام ـث
   سابقه محكوميت مؤثر كيفري متهم ـج
   خالصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم ـچ

 يفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بين صورت گيرد، تا هرگاه در صدور كتبصره ـ
را اصالح و پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه،  پيش از ارسال به دادگاه، دادستان آن
  .كندموارد اصالحي آن را به دادگاه اعالم مي

شود، مانع از تعيين عنوان  عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر ميـ٢٨٠ماده
كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه در صورتي. دادگاه نيستصحيح قانوني توسط 

تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف 
است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس 

  .مبادرت به صدور رأي نمايد
ه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا  هر گاـ٢٨١ماده

  .كندتبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام مي
تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله  دادستان نميـ٢٨٢ماده

تواند داليل ح كند و فقط ميآن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصال
  .شود به دادگاه اعالم كندجديد له يا عليه متهم را كه  كشف يا حادث مي

 پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در ـ٢٨٣ماده
جرائم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعالم كند، در صورت وجود پرونده 

در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب . كنددستان از كيفرخواست عدول ميدر دادسرا، دا
در جرائم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود . شودتوسط بازپرس صادر مي

تواند از را اعالم كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي
كه در نتيجه رضايت شاكي نوع در صورتيكيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و 

مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست 
  .كندجديد صادر مي

  در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صالحيتـ٢٨٤ماده
يك از دادگاههاي ذاتي دادگاههاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر 

  .شودصالح صادر مي
  فصل نهم ـ تحقيقات مقدماتي جرائم اطفال و نوجوانان 

اي از دادسراي  در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهـ٢٨٥ماده
 با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و  و انقالبعمومي

تحقيقات مقدماتي جرائم افراد پانزده تا . شود بازپرس، تشكيل ميبا حضور يك يا چند
طور مستقيم از اين قانون كه به) ٣٤٠(و ) ٣٠٦(هجده سال به جز جرائم موضوع مواد 

  .آيدگيرد، در اين دادسرا به عمل ميسوي دادگاه صورت مي
ستقيم در طور م تحقيقات مقدماتي تمامي جرائم افراد زير پانزده سال بهـ١تبصره

آيد و دادگاه مذکور کليه وظايفي را که طبق قانون بر دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي
  .دهدعهده ضابطان دادگستري و دادسرا است انجام مي

 در جرائم مشهود، هرگاه مرتكب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري ـ٢تبصره
م و داليل جرم اقدام نمايند، لكن اجازه مكلفند نسبت به حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئ

تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را 

انقضاء وقت اداري و نيز . حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند
  . نوجوانان نيستايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و

اين قانون، در جرائم تعزيري درجه ) ٣٠٢(عالوه بر موارد مذكور در ماده ـ ٢٨٦ماده
پنج و شش نيز، تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا 

  .دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است
 اطفال و نوجوانان  در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد،ـ٢٨٧ماده

موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و 
اشخاص . سپارديا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي
.  معرفي نمايندمذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان الزم باشد او را به مرجع قضائي

  .باشندافراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه مي
پذير  كفيل يا وثيقه تنها از متهمان باالي پانزده سال امكان اخذ درصورت ضرورت،

بيني شده در  درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش. است
اين قانون، قرار ) ٢٣٨(تواند با رعايت ماده ن قانون، دادسرا يا دادگاه مياي) ٢٣٧(ماده 

  . نگهداري موقت آنان را در کانون اصالح و تربيت صادر کند
  . قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت استتبصره ـ

  فصل دهم ـ وظايف و اختيارات دادستان كل كشور
 انقالب و نظامي  وان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي دادستـ٢٨٨ماده

تواند منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مينظارت دارد و به 
اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي الزم را خطاب به مراجع قضائي مذكور صادر 

 قضائيه و ساير مراجع قضائي و همچنين وي پيشنهادهاي الزم را به رئيس قوه. نمايد
  .كندربط ارائه مياجرائي ذي

 چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير ـ١تبصره
وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي 

  .كنداري صالح اعالم ميتعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضائي يا اد
هاي الزم را در اعمال   كليه مراجع قضائي و قضات مكلفند همكاريـ٢تبصره

  .نظارت دادستان كل كشور انجام دهند
جايي و تغيير شغل و محل تواند انتصاب، جابه دادستان كل كشور ميـ٢٨٩ماده

  . خدمت مقامات قضائي دادسراها را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد دهد
جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي  پيشنهاد انتصاب، جابهـ١تبصره

ربط با عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رئيس كل دادگستري استان ذي
  . دادستان كل كشور است

جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي  پيشنهاد انتصاب، جابهـ٢تبصره
ق از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح با دادستان كل نظامي پس از كسب نظر مواف

  . كشور است
 دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ـ٢٩٠ماده

 صالحملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي
  .نمايدالمللي پيگيري و نظارت داخلي، خارجي و يا بين

در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و ـ ٢٩١ماده
عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات الزم عهده ديوانمسؤوالن كشوري به
  .گيردعالي كشور صورت ميتوسط دادسراي ديوان

اتخاذ تصميم فند در موارد قانوني پس از ـع قضائي مكلـكليه مراجـ ٢٩٢ماده
 ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از بر

  .ربط اعالم گرددمراجع ذيآن طريق به
 دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور تبصره ـ

  . كندت خروج اقدام مياشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعي
 هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف ـ٢٩٣ماده

سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان مفقوداالثر بيعامه و امور محجورين و غايب
طور كل كشور حكم مذكور را خالف بين موازين شرعي و يا قانوني تشخيص دهد به

 ديوان عالي كشور در صورت. نمايدعالي كشور درخواست نقض حكم را ميوانمستدل از دي
عرض پذيرش تقاضا، رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم

  . نمايددادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي
  رسيدگي و صدور رأيبخش سوم ـ دادگاههاي كيفري، 

  دادگاههاي كيفريفصل اول ـ تشكيالت و صالحيت 
  دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقالب،ـ٢٩٤ماده

  .شود نظامي تقسيم ميهايدادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه
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البدل در حوزه قضائي  دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس عليـ ٢٩٥ماده
  . شودهر شهرستان تشكيل مي

 حضور با حضور رئيس و دو مستشار و در غياب رئيس باادگاه كيفري يك  دـ٢٩٦ماده
در اين وضعيت رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است . شود سه مستشار تشكيل مي

  .كه سابقه قضائي بيشتري دارد
در مركز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در  دادگاه كيفري يك ـ١تبصره

هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده  در حوزه. شود شكيل ميها ت حوزه قضائي شهرستان
است، به جرائم موضوع صالحيت آن در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي آن 

  .شود استان رسيدگي مي
تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام  البدل حسب مورد مي  دادرس عليـ٢تبصره
 دگستري استان، عضويت مستشاران دادگاههايكل دا همچنين با انتخاب رئيس. وظيفه كند

تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقالب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي 
  .كند بالمانع است مي

 دادگاههاي  دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب بهـ٣تبصره
االجراء شدن اين قانون در  الزمجرائمي كه تا تاريخ . شوند كيفري يك و دو تبديل مي

دادگاه ثبت شده است، از نظر صالحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير 
 اين تبصره در. شود مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي

  .مورد دادگاه انقالب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است
جرائم موجب مجازات مندرج در سيدگي به براي ر دادگاه انقالب ـ٢٩٧ماده

مستشار و دو اين قانون با حضور رئيس ) ٣٠٢(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(بندهاي 
دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس . شودتشكيل مي

  .شود ميتشكيل البدل يا توسط يك مستشار  علي
يفري يك به شرح مندرج در اين قانون در  مقررات دادرسي دادگاه كتبصره ـ

  .كند جاري استدادگاه انقالب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي
. شود مي دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و دو مشاور تشكيلـ٢٩٨ماده

  .نظر مشاوران، مشورتي است
اطفال و نوجوانان  در هر حوزه قضائي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه تبصره ـ

تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده . شودبرحسب نياز تشكيل مي
 اين قانون، در) ٣١٥(است، به كليه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 

  .شوددهد رسيدگي ميشعبه دادگاه کيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي
  رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاهتشخيص در صورت ضرورت به ـ٢٩٩ماده

 در صالحيت دادگاه كيفري دواين دادگاه به تمامي جرائم . شودعمومي بخش تشكيل مي
  .كندرسيدگي مي
 هاي رئيس قوه قضائيه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان تشخيص به ـ١تبصره

وي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري ت ميزان دعاجديد كه به لحاظ قلّ
  . نباشد بالمانع است

 رئيس قوه قضائيه، در حوزه قضائي بخشهايي كه به لحاظ تشخيص به ـ٢تبصره
كند، تشكيل دادگستري با كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب مي
  .همان صالحيت و تشكيالت دادگستري شهرستان بالمانع است

 در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از ـ٣٠٠ماده
توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادياران به تعيين دادستان مي

دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات 
 نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا
  . شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بدانداشخاص موجب توقف رسيدگي نمي

 دادگاه كيفري دو صالحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه ـ٣٠١ماده
  . موجب قانون در صالحيت مرجع ديگري باشدبه

  :شودگاه كيفري يك رسيدگي مي به جرائم زير در دادـ٣٠٢ماده
   جرائم موجب مجازات سلب حيات ـالف
   جرائم موجب حبس ابد ـب

 ميزان پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با
  ثلث ديه كامل يا بيش از آن

  و باالترچهار  جرائم موجب مجازات تعزيري درجه  ـت
  جرائم سياسي و مطبوعاتي ـث

  :شود به جرائم زير در دادگاه انقالب رسيدگي ميـ٣٠٣ماده

تباني و بغي، االرض،   جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في ـالف
ريب و اتالف اموال ـدام مسلحانه يا احراق، تخـماع عليه جمهوري اسالمي ايران يا اقـاجت

  به منظور مقابله با نظام
  نيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام رهبري توهين به مقام ب ـب

 سازهاي آن و قاچاق اسلحه،گردان و پيشپ ـ تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان
  تحت كنترلمواد اقالم و مهمات و 
  . ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صالحيت اين دادگاه است ـت

از هجده سال تمام شمسي در دادگاه به كليه جرائم اطفال و افراد كمتر ـ ٣٠٤ماده
 در هر صورت محكومان باالي سن هجده سال تمام .شوداطفال و نوجوانان رسيدگي مي

شود،  موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصالح و تربيت ايجاد مي
  .شوند نگهداري مي
  . طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده استـ١تبصره
 هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، ـ٢رهتبص

چنانچه . يابدرسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي
قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي 

در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي . گيردرت ميكيفري صالح صوحسب مورد در دادگاه
  .گرددمند ميكه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهره

به طور علني اين قانون ) ٣٥٢(با رعايت ماده  به جرائم سياسي و مطبوعاتي ـ٣٠٥ماده
  . شوديدر دادگاه کيفري يک مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي م

نامه اجرائي   احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيينتبصره ـ
  .آن است

طور مستقيم، در دادگاه  به جرائم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت بهـ٣٠٦ماده
  .شودصالح رسيدگي مي

ان، گانه و معاونان و مشاوران آن  رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سهـ٣٠٧ماده
 مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس يرئيس و اعضا

شوراي اسالمي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضائي، رئيس و 
دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومي 

امي از درجه سرتيپ و باالتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در افسران نظامي و انتظ
محلهاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، حسب مورد، در صالحيت دادگاههاي 
كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرائم به موجب قوانين خاص در صالحيت 

  .مراجع ديگري باشد
ان پايه قضائي و افسران نظامي و انتظامي در  شمول اين ماده بر دارندگـ١تبصره

  . صورتي است كه حسب مورد، در قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند
 رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در ـ٢تبصره

ي باشد، حسب مورد در صالحيت دادگاه نظامصالحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي
  .يك يا دو تهران است

ها، شركتها و   رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، باالترين مقام سازمانـ٣٠٨ماده
هاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران،  هاي دولتي و نهادها و مؤسسهمؤسسه

هاي عمومي غيردولتي  ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه ها، سازمانمديران مؤسسه
ها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز  ها و شهرستان ناستا

ها و بخشداران، حسب مورد، در صالحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل  شهرستان
وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صالحيت 

  .مراجع ديگري باشد
و ) ٣٠٧(اه براي رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع مواد  صالحيت دادگـ٣٠٩ماده

اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمتهاي مذكور يا قبل از آن ) ٣٠٨(
  .مرتكب جرم شده باشند

اگر . شود كه جرم در حوزه آن واقع شود متهم در دادگاهي محاكمه ميـ٣١٠ماده
 گردد، رسيدگي در دادگاهي هاي قضائي مختلف شخصي مرتكب چند جرم در حوزه

چنانچه جرائم ارتكابي از . گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشدصورت مي
حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها 

در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در . كندرسيدگي مي
  .وزه آن شروع شده است، صالحيت رسيدگي به تمام جرائم را داردح

شوند كه صالحيت رسيدگي   شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه ميـ٣١١ماده
  .به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد
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اونت در ارتكاب جرم باشند و  هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معتبصره ـ
اين قانون باشد، به اتهام همه ) ٣٠٨(و ) ٣٠٧(يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد 

شود و آنان، حسب مورد، در دادگاههاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي مي
يا اين قانون در ارتکاب يک جرم مشارکت ) ٣٠٨(و ) ٣٠٧(چنانچه افراد مذکور در مواد 

كيفري نيز حسب مورد در دادگاه ) ٣٠٨(معاونت نمايند به اتهام افراد مذکور در ماده 
  . شودتهران رسيدگي مي

 هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص ـ٣١٢ماده
بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط 

  .شودطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميبه جرائم ا
ت، ـر اسـد نفـا چنـل دو يـقق آن منوط به فعـه تحـكي ـ در جرائمتبصره ـ

 در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صالحيت دادگاه اطفال و نوجوانان
. آيدعمل ميبه نوجوانان دگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال وـباشد، رسي

در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرائم اشخاص باالتر از هجده سال تابع 
 .قواعد عمومي است

 به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صالحيت ذاتي، توأمان و يكجا در ـ٣١٣ماده
  .دادگاهي رسيدگي شود كه صالحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد

هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از  ـ٣١٤ماده
آنها در صالحيت دادگاه كيفري يک و دو و بعضي ديگر در صالحيت دادگاه انقالب يا 
نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صالحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، 

. شود م ديگر به دادگاه مربوط اعزام ميشود و پس از آن براي رسيدگي به اتهامحاكمه مي
كه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در در صورتي

  .شودنظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مي دادگاه انقالب،
 هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي ـ١تبصره

 دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صالحيت دادگاه كيفري از آنها در صالحيت
  . شود ميدو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي

اين قانون در دادگاه ) ٣٠٢( چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده ـ٢تبصره
دگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص کيفري يک مطرح گردد و دادگاه پس از رسي

دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه كيفري 
  .نمايددو است، دادگاه کيفري يک به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي

 که اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرائم مشمول صالحيت در صورتيـ٣١٥ماده
يفري يک يا انقالب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي ـدادگاه ک

شود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال  جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي ميبه
  . گرددمند ميشود، بهرهو نوجوانان اعمال مي

 شعبي از دادگاه كيفري يك  در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه ياـ١تبصره
براي رسيدگي » دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان«عنوان به
تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير . يابد  جرائم موضوع اين ماده اختصاص ميبه

  .ها به آنها نيستپرونده
ون، براي رسيدگي به جرائم  حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانـ٢تبصره

  .اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است
 به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسالمي ـ٣١٦ماده

شوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صالحيت رسيدگي به آنها را ايران مرتكب جرم مي
انچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از دارند، چن

  .شود تهران رسيدگي مياتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه
دادرسي  حل اختالف در صالحيت در امور کيفري، مطابق مقررات آيينـ٣١٧ماده

دادگاههايي است که اختالف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختالف مدني است و حل
  .دادسرا در معيت آن قرار دارد

  فصل دوم ـ رسيدگي به ادله اثبات
 مجازات قانون در كه شودمي مواردي شامل كيفري امور در اثبات ادله ـ٣١٨ماده
  .است فصل اين مواد شرح به ادله به رسيدگي تشريفات. است گرديده مقرر اسالمي

شود و متن آن قرائت  صورتمجلس درج مي عين اظهارات مفيد اقرار درـ٣١٩ماده
رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر  شود، به امضاء يا اثر انگشت اقراركننده ميمي

انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا 
  . و منشي برسداثرانگشت، بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي

چنانچه شاهد يا . شود شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار ميـ٣٢٠ماده
مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف 

بر شهادت شاهد يا كسب اطالع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط 
  .شود در صورت وجود ضرورت حضور جلب ميباشد، به دستور دادگاه

 در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطالع و نتيجه تبصره ـ
  .عدم حضور ذكر شود

 هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طوالني يا نامعلوم، غير قابل رفع ـ٣٢١ماده
دادگاه يا يكي ديگر از است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئيس 

  .كندقضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع مي
 دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت ـ٣٢٢ماده

نمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره دروغ را به او تفهيم مي
لي، ميزان تحصيالت، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه شناسنامه و شماره م

و سابقه محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه 
  .كندخادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورتمجلس قيد مي

شهادت  رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش تبصره ـ
  .شرعي نيست
  : شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كندي شاهد پيش از اداـ٣٢٣ماده
كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت به خداوند متعال سوگند ياد مي«

  .»را بيان كنم
 در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند تبصره ـ

شود و در مورد مطلع، اظهارات وي ن سوگند، شهادت وي استماع ميخودداري كند، بدو
  .شودبراي اطالع بيشتر استماع مي

هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه   دادگاه آن دسته از ويژگيـ٣٢٤ماده
  .كندممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد مي

وشن شدن موضوع و رفع اختالف يا  دادگاه پرسشهايي را كه براي رـ٣٢٥ماده
  .كندابهام الزم است، از شهود و مطلعان مطرح مي

 هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به ـ٣٢٦ماده
  . تواند مطرح كندكند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، ميطرف ديگر اعالم مي

 انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط طورتواند از شهود به دادگاه ميـ٣٢٧ماده
از تحقيقات انفرادي برحسب شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام الزم را انجام دهد و بعد 

درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از 
  .شهود تحقيق نمايد

 هر يك از اصحاب. دت ممنوع است شهاي قطع كالم شهود در هنگام اداـ٣٢٨ماده
  .توانند سؤاالت خود را با اذن دادگاه مطرح كننددعوي و دادستان مي

  . شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوندي شهود نبايد پس از اداـ٣٢٩ماده
شود، بايد از قبل اي كه براي استماع شهادت تعيين مي ت جلسهـ وقـ٣٣٠ماده

حضور اين اشخاص در هنگام استماع .  آنان برسديكال اطالع دادستان و طرفين يا وبه
  . شهادت را مالحظه كننديتوانند صورتمجلس اداشهادت ضروري نيست، ولي مي

تواند در صورتي  تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي ميـ٣٣١ماده
ل توكيل كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادكردن قاب

  .تواند به جاي موكل سوگند ياد كندنيست و وكيل نمي
 در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق ـ٣٣٢ماده

الناس،  حقدر. تواند از حق سوگند خود استفاده كندشود، هر يك از اصحاب دعوي ميمي
 توانددون مطالبه صاحب حق نميسوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه ب

  . متهم را سوگند دهد
 سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي ـ٣٣٣ماده

در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين . آيدعمل ميبه
  .رسد قاضي و طرفين دعوي ميي سوگند به امضايصورتمجلس ادا. شودمي

 هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه ـ٣٣٤ماده
تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و حاضر شود، قاضي مي

  .در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد
  گاههاي كيفري فصل سوم ـ رسيدگي در داد

  مبحث اول ـ كيفيت شروع به رسيدگي
  :كنند دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي ميـ٣٣٥ماده
   كيفرخواست دادستان ـالف
   قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه ـب
   ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه ـپ
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م موضوع صالحيت البدل در جرائ در دادگاه بخش، رئيس يا دادرس عليـ ٣٣٦ماده
در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث . كند رسيدگي و رأي صادر مياين دادگاه رأساً

خواهي از آراء بر عهده رئيس دادگاه است و در مورد آرائي كه توسط وي صادر  تجديدنظر
  .البدل استشود بر عهده دادرس عليمي

 يس دادگاه بخش به جانشينياين قانون، رئ) ٣٠٢( در جرائم موضوع ماده ـ٣٣٧ماده
. نمايد ت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه ميـاز بازپرس و تح

دار اين وظيفه  در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي، رؤساي شعب عهده
عنوان جانشين بازپرس البدل به هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد، دادرس علي. هستند

  .كند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان استدام مياق
شود، ارجاع پرونده با هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي  در حوزهـ٣٣٨ماده

تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان رئيس حوزه قضائي مي. رئيس حوزه قضائي است
اي است كه داراي   رئيس شعبهخود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با

  . سابقه قضائي بيشتر است
و به شعبه  اخذ اليه، توان آن را از شعبه مرجوع پس از ارجاع پرونده نميـ٣٣٩ماده

  .ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد
 رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و ـ١تبصره

  .  نيز الزامي استشعب ديوان عالي كشور
  . تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار استـ٢تبصره
. شودطور مستقيم در دادگاه مطرح ميبه هفت و هشت،  جرائم تعزيري درجهـ٣٤٠ماده

شود، دادگاه طور مستقيم در دادگاه مطرح ميدر اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به
  : كند تحقيقات به ترتيب زير اقدام ميپس از انجام

كند و  الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صالحيت صادر مي
  .كنداگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي

 شند و درخواست، چنانچه اصحاب دعوي حاضر با)الف(ب ـ در غير موارد مذكور در بند 
كه در صورتي. كندمهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي

اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست 
تناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را ـد، دادگاه با اخذ تأمين مـمهلت كنن

  .كنداب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابالغ مي اصحبه
 هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است ـ٣٤١ماده

ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يك
ا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع ي

كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي همچنين در صورتي. اتخاذ تصميم كند
پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق 

تكميل تحقيقات موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به 
طور مستقيم در دادگاه مطرح در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به. كندمي
  .شود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيردمي

اين قانون، دادگاه با تعيين ) ٣٤١(و ) ٣٤٠( در غير موارد مذكور در مواد ـ٣٤٢ماده
 آنان، يو ابالغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكالوقت رسيدگي 

دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه 
  .شودتصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده مي. كندرسيدگي احضار مي

. تر از يك هفته باشد فاصله بين ابالغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمـ٣٤٣ماده
  .شودهرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول مي

 هرگاه ابالغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن ـ٣٤٤ماده
نباشد و به طريق ديگر نيز ابالغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد 

تاريخ . شودهاي كثيراالنتشار ملي يا محلي آگهي ميكي از روزنامهاحضاريه يك نوبت در ي
چنانچه نوع اتهام با حيثيت . ماه باشدانتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يك

  . شوداجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي
ر وي را الزم  هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضوـ٣٤٥ماده

گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي
هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان . شودجلب است، احضار مي

چنانچه حضور متهم . شودحضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي
اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و   و موضوع، جنبه حقدر دادگاه الزم نباشد
  .شودرأي مقتضي صادر مي

گذار  گذار بوده و يا خود متهم وثيقه  چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقهتبصره ـ
  .شوداين قانون، اقدام مي) ٢٣٠(باشد، مطابق ماده 

 مدافع خود را يا وكالتوانند وكيل ي در تمام امور كيفري، طرفين ميـ٣٤٦ماده
در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي . معرفي كنند
  .كافي است

 در غير جرائم موضوع صالحيت دادگاه کيفري يک، هر يك از طرفين تبصره ـ
  .توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنندمي

 جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي تواند تا پايان اولين متهم ميـ٣٤٧ماده
 حوزه يدادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكال. براي او تعيين شود

قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي، براي متهم، وكيل تعيين 
او را متناسب با الوكاله  الوكاله كند، دادگاه حق كه وكيل درخواست حقدر صورتي. نمايدمي

الوكاله نبايد از تعرفه قانوني  كند كه در هر حال ميزان حقاقدامات انجام شده، تعيين مي
  .شودالوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي حق. تجاوز كند

ديده فاقد تمكن مالي   هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزهتبصره ـ
  .كندفاد اين ماده اقدام ميضروري بداند، طبق م

اين ) ٣٠٢(ماده ) ت(و )  پ(، )ب(، )الف( در جرائم موضوع بندهاي ـ٣٤٨ماده
چنانچه متهم، خود . شودقانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نمي

وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعالم عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل 
امي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسيدگي تسخيري الز

الوكاله  حق. كندحاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين مي
  .شودوكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي

دگاه  هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، داـ١تبصره
  .داردمراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعالم مي

 هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه ـ٢تبصره
  . شودمعرفي كند، وكالت تسخيري منتفي مي

 بار قابل تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يكـ٣تبصره
  .پذيرش است
وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، ـ ٣٤٩ماده

  . آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده استيو معاونان جرم يا وكال شركا
كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي  درصورتيـ٣٥٠ماده

ر مواردي كه دادگاه حضور متهم را اين قانون و نيز د) ٣٠٢(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(
  .الزم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست

توانند با مراجعه  آنان ميي شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكالـ٣٥١ماده
 به دادگاه و مطالعه پرونده، اطالعات الزم را تحصيل نمايند و با اطالع رئيس دادگاه به هزينه

  .ود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنندخ
بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط   دادن تصوير از اسناد طبقهتبصره ـ

  . تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع استبه
 محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا ـ٣٥٢ماده
همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده . رعلني بودن محاكمه را درخواست كنندشاكي، غي

  : كنددادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي
  .امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خالف اخالق حسنه است  ـالف
  .د علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باش ـب

 منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات تبصره ـ
  . رسيدگي است

  انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده که متضمن بيان مشخصات شاكيـ٣٥٣ماده
. ها مجاز استو متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه

پذير عليه فقط در موارد مقرر در قانون امکانعي و مشخصات محکومبيان مفاد حکم قط
  . تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است. است

 هرگونه عكسبرداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع ـ١تبصره
و تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت ااما رئيس دادگاه مي. است
  .صورت صوتي يا تصويري ضبط شودبه

 انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن ـ٢تبصره
دارشدن وجدان كه به عللي از قبيل خدشهبيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي

جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و 
  . پذير استرئيس قوه قضائيه امكانموافقت 

  اخالل در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدنـ٣٥٤ماده
تواند دستور رئيس دادگاه مي. گونه مقتضي نظم برقرار شودشود، بلكه بايد بهمحاكمه نمي
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 كننده ينكه اخاللشوند، صادر كند، مگر ا اخراج كساني را كه باعث اخالل در نظم دادگاه مي
صورت رئيس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز از اصحاب دعوي باشد كه در اين

كننده از  اگر اخالل. شود اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء مي. كندصادر مي
دهد و  اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مييوكال
چنانچه . كندرت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكال معرفي ميدر صو

اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات 
دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در . قانوني نيست

  .دهدميجلسه دادگاه حضور دارند، تذكر 
عنوان تماشاگر در  حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي بهـ٣٥٥ماده

  .محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است
كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت الزم در جلسه  درصورتيـ٣٥٦ماده

  .يابددادگاه حضور مي
 غيبت شوند، در صورتشكيل مي در همه دادگاههايي كه با تعدد قضات تـ٣٥٧ماده

دادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضائي و در صورت يا معذور بودن رئيس
يكسان بودن سابقه خدمت قضائي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رئيس دادگاه را 

  .گيردبرعهده مي
  مبحث دوم ـ ترتيب رسيدگي

الم رسميت آن، ابتداء درمورد شخص  دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعـ٣٥٨ماده
اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي كه در ) ١٩٤(و ) ١٩٣(شرح مواد متهم به

نمايد در موقع محاكمه برخالف حقيقت، وجدان، قوانين، دادرسي شركت دارند، اخطار مي
  .كندادب و نزاكت سخن نگويند، آنگاه رسيدگي را شروع مي

  :شودصورت ترافعي و به ترتيب زير انجام ميدادگاه به رسيدگي در ـ٣٥٩ماده
 قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده  ـالف

  .وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است
راي اثبات اتهام انتسابي  استماع اظهارات و داليل دادستان يا نماينده وي كه ب ـب
  .شودارائه مي
 آنان ي استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكال ـپ
  .شودبيان مي
 پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و  ـت

  .شود توسط منشي در صورتمجلس قيد ميوكيل او، كه عيناً
ت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه ورـث ـ در ص

اي  اس و اهل خبرهـهود، كارشنـكند و اظهارات شم ميـشروع به تحقيقات از مته
 كنند، وصي، متهم و يا وكيل آنان معرفي ميـتان يا شاكي، مدعي خصـكه دادس
  .نمايداستماع مي
ر ادله ابرازي از سوي طرفين و  بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساي ـج

  .دهدانجام هر نوع تحقيق و اقدامي كه دادگاه براي كشف واقع، ضروري تشخيص مي
 گونه طوري كه هيچطور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، به هرگاه متهم بهـ٣٦٠ماده

بودن آن نباشد، دادگاه اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري  شك و شبهه
  .كند استناد اقرار، رأي صادر ميبه

 دادگاه بايد خالصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات ـ٣٦١ماده
  . خبره را در صورتمجلس درج كندطرفين، شهود، كارشناس و اهل

 دادگاه عالوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد ـ٣٦٢ماده
يق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت الزم است را با قيد جهت استناد طرفين، هرگونه تحق

  . دهدضرورت آن انجام مي
 هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت ـ٣٦٣ماده

شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، 
  . كند اعالم ميموضوع را به دادستان يا رئيس حوزه قضائي مربوط

اي که داراي متهم اصلي، شريک و معاون است و همه در  در پروندهـ٣٦٤ماده
  .شوددادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع مي

اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و   هرگاه در پروندهـ٣٦٥ماده
سترسي نباشد، دادگاه مكلف معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان د

 رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي به
صورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين در اين. از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد

  .دارد متهمان مفتوح نگه مي

 موجب طوالني شدن جريان هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم ـ٣٦٦ماده
دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور 

  .نمايد رأي مي
 دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن ـ٣٦٧ماده

گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم 
مترجم بايد سوگند ياد كند كه . كندترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين ميدس

عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم . راستگويي و امانتداري را رعايت كند
  .مورد وثوق نيست

 دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا ـ٣٦٨ماده
رد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل قدرت تكلم ندارد، ف
مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي . كندعنوان مترجم انتخاب ميفني ديگر دارد، به

چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي دادگاه سؤال . و امانتداري را رعايت كند
  .طور كتبي پاسخ دهندهنويسد تا برا براي آنان مي

 پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار ـ٣٦٩ماده
  .شودقدر لزوم تنفس داده ميطول انجامد، بهدارد و چنانچه محاكمه به

 چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب ـ٣٧٠ماده
آورد، عمل ميا از نزديكان او و ساير مطلعان بهجرم مجنون بوده است، تحقيقات الزم ر

اتهام به صدور قرار كند و با احراز جنون، نسبت به اصلنظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي
  .گيردكند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم ميموقوفي تعقيب مبادرت مي

 ديه باشد، طبق مقررات  چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداختتبصره ـ
  .شودمربوط اقدام مي

 قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع ـ٣٧١ماده
تواند شود و دادستان يا نماينده وي نيز ميشكايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع مي

به متهم يا وكيل او دادگاه مكلف است پيش از اعالم ختم دادرسي، . عقيده خود را اظهار كند
هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي . اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند

  .اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است
 قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعالم رأي، در خصوص ـ٣٧٢ماده

  .ظهار عقيده كندبرائت يا مجرميت متهم ا
تواند لوايح، اسناد و مدارك  دادگاه پس از اعالم ختم رسيدگي، نميـ٣٧٣ماده

  .جديد را دريافت کند
  مبحث سوم ـ صدور رأي

 دادگاه پس از اعالم ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه ـ٣٧٤ماده
د، در همان جلسه و در بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجو
 رأي مبادرت يهفته به انشاصورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك

رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس . كند مي
تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا . آن صادر شده است
  . درجه چهار است

  دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظرـ٣٧٥ماده
اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام . و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند

باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعالم كند اين امر، مانع 
  . خواهي نيستيا فرجامواخواهي، تجديدنظر 

 هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات ـ٣٧٦ماده
  . شودصادر شود و متهم در بازداشت باشد، بالفاصله به دستور دادگاه آزاد مي

موجب حكم  هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و بهـ٣٧٧ماده
 تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضائي كه پرونده غيرقطعي به حبس، شالق

نظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعالم كند تا وي تحت
  . بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند

نويس يا تايپ  رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاكـ٣٧٨ماده
شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن خوانده مي» دادنامه« اين رأي كه .شود

  :شود رسد و به مهر شعبه ممهور ميدادرس يا دادرسان مي يشود و به امضادرج مي
   شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي ـالف
  رأي و سمت ايشان مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادركننده  ـب
   آناني مشخصات طرفين دعوي و وكال ـپ
  كار و متن كامل رأيگردشـ ت 
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 دادنامه، اعالم مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع ي پيش از امضاـ٣٧٩ماده
متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت . است

  . شودسال انفصال از خدمات دولتي محكوم ميماه تا يكرسيدگي به تخلفات اداري به سه
كه شود و در صورتيوكيل آنان و دادستان ابالغ مي يا  دادنامه به طرفينـ٣٨٠ماده

اي از رأي يا تصوير مصدق آن به رأي دادگاه حضوري به طرفين ابالغ شود، دادن نسخه
  .دصورت، ابالغ مجدد ضرورت نداردر اين. طرفين الزامي است

 ي مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضاـ١هتبصر
  .دادنامه، آن را براي ابالغ ارسال نمايد

 در جرائم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطالع شاكي ـ٢تبصره
ه از آن حرام است و همچنين در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، ابالغ دادنام

  .تواند از مفاد كامل رأي اطالع يافته و از آن استنساخ نمايد نفع مي حضوري بوده و ذي
 هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن ـ٣٨١ماده

علت اي رخ دهد و يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا بهكلمه
خواهي  مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظريو انقضاخواهي عدم تجديدنظر

. كندنفع يا دادستان، رأي تصحيحي صادر مينشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذي
تسليم رونوشت يا تصوير هريك از آراء، جداگانه ممنوع . شودرأي تصحيحي نيز ابالغ مي

  .شودصورت قطعيت اجراء مي اه نيست، دررأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتب. است
 در مواردي که اصل رأي دادگاه قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام است، ـ١تبصره

  .باشدتصحيح آن نيز در مدت قانوني، قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام مي
 هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي، تجديدنظر يا فرجام نقض شود، ـ٢تبصره

  .شوداعتبار ميي نيز بيتصحيحرأي
  فصل چهارم ـ رسيدگي در دادگاه کيفري يک 

  مبحث اول ـ مقدمات رسيدگي 
 دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن ـ٣٨٢ماده

طور كند، مگر در جرائمي كه مطابق قانون لزوماً بهمبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي
صورت، انجام تحقيقات در اين. شودک مورد رسيدگي واقع ميمستقيم در دادگاه کيفري ي

  . مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است
طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي كه پرونده به در موارديـ٣٨٣ماده

شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا مي
 براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم ادله كافي

صورت قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين
  .كندقرار رسيدگي صادر مي

 پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرائم موضوع بندهاي ـ٣٨٤ماده
اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي ) ٣٠٢(ماده ) ت(و ) پ (،)ب(، )الف(

شود، هرگاه متهم وكيل طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميكه پرونده به
كند كه وكيل خود را معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار مي

چنانچه متهم وكيل خود را .  دادگاه معرفي كندحداكثر تا ده روز پس از ابالغ به
كند تا طبق مقررات براي  نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال ميمعرفي

  . متهم وكيل تسخيري تعيين شود
. تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند هر يك از طرفين ميـ٣٨٥ماده
  .شود از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي وكيل تعييني يا عزل وكيل پسياستعفا

 متعدد داشته باشد، يكه هريك از اصحاب دعوي وكال در صورتيـ٣٨٦ماده
  .حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است

 پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بالفاصله به متهم و وكيل او و حسب ـ٣٨٧ماده
كند تا تمام ايرادها و يل آنان اخطار ميمورد، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وك

تجديد مهلت به تقاضاي . هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابالغ تسليم كنند اعتراض
متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص 

  . دادگاه بالمانع است
 آنان بايد تمام ايرادها و يكال متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وـ٣٨٨ماده
هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صالحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن اعتراض

عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن 
يچ پس از اتمام مدت مذكور، ه. ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند

شود، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت، ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي
در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام . كشف و يا حادث شود
  . مهلت ممنوع است

 پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده ـ٣٨٩ماده
رئيس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي . كندتر، پرونده را به دادگاه ارسال ميباشد، مدير دف

عضو . كند  دادگاه ارجاع مييرا تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاو گزارش جامع آن
مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه 

محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل دگاه بهدا. كندو تقديم رئيس مي
هاي اصحاب دعوي  دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراضمي
  :كندشرح زير اقدام ميبه

كند و پرونده را كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي در صورتي ـالف
آن را بدون فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،فرخواست مينزد دادسراي صادركننده كي

  .اظهار نظر اعاده كند
  .كندب ـ هرگاه موضوع، خارج از صالحيت دادگاه باشد، قرار عدم صالحيت صادر مي

دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا كه به در صورتي ـپ
در . كندباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر ميجهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب ن

  .شودصورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد مياين
تواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي  دادگاه ميتبصره ـ

  .  آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كنديخصوصي يا متهم و يا وكال
ماده ) پ(قرار عدم صالحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند ـ ٣٩٠هماد

درصورت نقض . قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است
اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه 

  . شودكيفري يك اعاده مي
دگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي هرگاه داـ ٣٩١ماده

دادرسي تشخيص دهد، بالفاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را 
  . كندكه حضورشان ضروري است، صادر مي

) ٣٠٢(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف( چنانچه در جرائم موضوع بندهاي تبصره ـ
ون احضار متهم را براي محاكمه الزم بداند، دستور جلب وي را اين قانون، دادگاه جلب بد
  . كندبراي روز محاكمه صادر مي

مدير دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ـ ٣٩٢ماده
  . ظرف دو روز، وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام كند

 يحضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضا در هر مورد كه دادگاه بايد با ـ٣٩٣ماده
  .شوندهيأت منصفه نيز طبق مقررات دعوت مي

  هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضارـ٣٩٤ماده
و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي 

 به تشكيل  را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد،مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم
مگر آنكه كند، ورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي ميجلسه مقدماتي مبادرت مي

صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، دادستان احضار متهم را ممكن بداند که در اين
ور نبايد بيشتر از مهلت مذک. دهدمهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي مي

  .پانزده روز باشد
 در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار ـ١تبصره

در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور . رسيدگي غيابي صادر كند
لي يا محلي هاي كثيراالنتشار مقيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامه

  . ماه باشدفاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يك. شودآگهي مي
  هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمانـ٢تبصره

  .كندترتيب فوق رسيدگي مينمايد و در مورد غايبان بهحاضر شروع به رسيدگي مي
  رتيب رسيدگي مبحث دوم ـ ت

 در دادگاه کيفري يک و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي ـ٣٩٥ماده
نظر اقليت بايد . رأي اكثريت تمام اعضاء مالك استشده باشد، بينيبا قضات متعدد پيش

 اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو .طور مستدل در پرونده درج شودبه
  .شود  مقام ارجاع اضافه ميمستشار ديگر توسط

 در مورد ء رئيس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعالم رسميت آن، ابتداـ٣٩٦ماده
كند در موقع اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي) ١٩٤(و ) ١٩٣(شرح مواد متهم به

 محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند
. كند مطلبي برخالف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت اظهار نكننديز اخطار مين

پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي 
سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم . كندخصوصي را قرائت مي

  .نمايدتفهيم و شروع به رسيدگي مي
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توانند با اجازه رئيس دادگاه از طرفين و  قضات دادگاه كيفري يك ميـ٣٩٧ماده
  .  آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كننديوكال

 آنان تحقيق از ي هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكالـ٣٩٨ماده
ن تحقيق اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنا

  . كند، هرچند از قبل احضار نشده باشندمي
اين قانون، هرگاه دادستان بار ) ٣٥٩( پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده ـ٣٩٩ماده

 آنان نيز اجازه يديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكال
ار ديگر به متهم يا بپيش از اعالم ختم رسيدگي، رئيس دادگاه يك. شودصحبت داده مي

و سپس رسيدگي  اخذ دهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل ويوكيل او اجازه صحبت مي
هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف . كندرا ختم مي

  .حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است
صوتي و در صورت تشخيص دادگاه،  محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط ـ٤٠٠ماده

  .انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است. شودضبط تصويري نيز مي
 در مواردي كه به جرائم موضوع صالحيت دادگاه کيفري يک در خارج از ـ٤٠١دهما

، از جمله شود، تمام وظايف و اختيارات دادسراحوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي مي
  . شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است

 در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صالحيت ـ٤٠٢ماده
رسيدگي به جرائم موضوع صالحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات 

  . نوجوانان الزامي استمربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و
  مبحث سوم ـ صدور رأي

 دادگاه كيفري يك با رعايت صالحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي ـ٤٠٣ماده
  .تواند قرار عدم صالحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايدنمي

ال،  دادگاه پس از اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعي اعضاـ٤٠٤ماده
نمايند و در همان جلسه تكيه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتويات پرونده، مشاوره مي

 دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود يكه بين اعضادرصورتي. كنند مبادرت به صدور رأي مي
عهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء  رأي بهيانشا. رأي اكثريت معتبر است
صورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، اكثريت نباشد كه در اين

پس از صدور رأي، بالفاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا . كندرأي را انشاء مي
وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا 

هرگاه رأي بر برائت يا تعليق . شودفهيم ميقرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم ت
  .شوداجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوري آزاد مي

 دادگاه تا صدور رأي و اعالم آن در جلسه ي پس از ختم رسيدگي، اعضاتبصره ـ
  . هيأت منصفه نيز جاري استياين حكم در مورد اعضا. علني نبايد متفرق شوند

يبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير  ساير ترتـ٤٠٥ماده
  .دادگاههاي كيفري مقرر گرديده است

  فصل پنجم ـ رأي غيابي و واخواهي
اللهي دارند، هرگاه  جرائمي كه فقط جنبه حقي در تمام جرائم، به استثناـ٤٠٦ماده

اعيه نفرستاده باشد، يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا اليحه دفمتهم يا وكيل او در هيچ
صورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر در اين. كنددادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي

محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه 
فرجام  مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا ياست و پس از انقضا

  .مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است. است
  هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسيـ١تبصره

صورت حكمي كه در اين. دهدب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه مييبدون عذر موجه غا
  . شود، حضوري استصادر مي

 يه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود، پس از انقضا حكم غيابي كـ٢تبصره
هرگاه حكم دادگاه ابالغ . شودمهلتهاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته مي

تواند ظرف بيست روز از تاريخ اطالع، واخواهي كند كه عليه ميواقعي نشده باشد، محكوم
لحفظ به همراه پرونده به دادگاه ادر اين صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحت

تأمين يا  اخذ اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به. شودصادركننده حكم اعزام مي
  .كندتجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي

 اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت  در جرائمي كه فقط جنبه حقـ٣تبصره
تواند بدون حضور متهم، ري نباشد، دادگاه ميمتهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضرو

  .رأي بر برائت او صادر كند

 و كند دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت ميـ٤٠٧ماده
عدم حضور طرفين . نمايدپس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مي

  .يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست
  صل ششم ـ رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانانف

  مبحث اول ـ تشكيالت 
 رئيس دادگستري يا رئيس كل دادگاههاي شهرستان مرکز استان هر ـ٤٠٨ماده

  .حوزه حسب مورد رياست دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز برعهده دارد
قضائيه از بين  قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه ـ٤٠٩ماده

قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با 
رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند 

  .كندمحرز بداند، انتخاب مي
وم تربيتي، اطفال و نوجوانان از بين متخصصان عل مشاوران دادگاهـ٤١٠ماده

شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناسي، جرم
  .شوندروانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب مي

 براي انتخاب مشاوران، رئيس حوزه قضائي هر محل براي هر شعبه ـ١تبصره
 واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رئيس كل حداقل هشت نفر مرد و زن را كه
رئيس كل دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار . كنددادگستري استان پيشنهاد مي

  .انتخاب مجدد آنان بالمانع است. نمايدنفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي
  .بايد زن باشد درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل يكي از مشاوران ـ٢تبصره
 هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام ـ٤١١ماده

جاي او انجام وظيفه كند يا يكي از  بهتواند شخصاًوظيفه باز بماند، رئيس دادگستري مي
طور موقت مأمور قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به

  .درسيدگي نماي
  مبحث دوم ـ ترتيب رسيدگي

 دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، ـ٤١٢ماده
  .كنداولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و دادستان و شاكي ابالغ مي

 هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد، وقت ـ١تبصره
  .شودم يا وكيل او ابالغ ميدادرسي به مته
 در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت و همچنين در جرائم ـ٢تبصره

تعزيري كه مجازات قانوني آنها غير از حبس است، هرگاه متهم و والدين يا سرپرست 
قانوني او و همچنين درصورت داشتن وكيل، وكيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي 

تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و دگي نيز فراهم باشد، دادگاه مينمايند و موجبات رسي
  .اتخاذ تصميم نمايد

 در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، ـ٤١٣ماده
وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، 

حضور اشخاص ديگر در . شوندن بهزيستي حاضر ميمطلعان و مددكار اجتماعي سازما
  .جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بالمانع است

اقتضاء  اين قانون،) ٣٠٤(ماده) ١( هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصرهـ٤١٤ماده
رأي دادگاه . عمل آيدكند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به

  .شوددرهرصورت حضوري محسوب مي
 در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صالحيت دادگاه کيفري يک است يا ـ٤١٥دهما

جرائمي که مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرائم 
تعزيري درجه شش و باالتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست 

در صورت عدم تعيين وكيل يا . يل تعيين كندنمايد كه براي او وكقانوني متهم ابالغ مي
عدم حضور وكيل بدون اعالم عذر موجه، در مرجع قضائي براي متهم وكيل تعيين 

در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان . شود مي
  .ود دفاع كندتواند از خنوجوان نيز مي. تواند خود از وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايدمي

 به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان ـ٤١٦ماده
در هنگام . شودگردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر ميمطرح مي

كه توضيحات وي رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل الزم نيست، مگر در صورتي
  .اشدبراي صدور رأي ضروري ب

وانان عالوه بر شاكي، متهم ـات دادگاه اطفال و نوجـ آراء و تصميمـ٤١٧ماده
عليه،و محكوم عليه و درصورت داشتن وكيل به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محكوم

  . شودبه وكيل ايشان نيز ابالغ مي
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  فصل هفتم ـ احاله
ز يك حوزه قضائي  در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده اـ٤١٨ماده

 قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رئيس حوزه
مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضائي يك استان به استان 

  .گيردديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي
ئم در صالحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، احاله  در مورد جراتبصره ـ

 مورد به درخواست دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي استان با موافقت حسب
  .شودرئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح انجام مي

  :گيرد  احاله در موارد زير صورت ميـ٤١٩ماده
  .ت داشته باشند متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقام ـالف
علت نحوي كه دادگاه ديگر به محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به ـب

  .موضوع رسيدگي كندتر بتواند به نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان
 احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي تبصره ـ
  .خصوصي شود
منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، ارد مذكور در ماده قبل، به عالوه بر موـ٤٢٠ماده

عالي كشور، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان
  .شودرسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله مي

 در جرائم در صالحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، رئيس اين سازمان تبصره ـ
و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را ر حفظ نظم و امنيت عمومي منظوتواند بهمي
  . حوزه قضائي ديگر احاله كندبه

  فصل هشتم ـ رد دادرس
 دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز ـ٤٢١ماده

  :توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنندمي
درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين  قرابت نسبي يا سببي تا  ـالف

  .دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد
 دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر  ـب

  .امور دادرس يا امور همسر وي باشد
 معاون  دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا ـپ

  .جرم باشند
 دادرس در همان امر كيفري قبالً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي  ـت

  .كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد
 بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و  ـث

 يا در سابق مطرح بوده و از مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد
  .تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد

  . دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند ـج
  .شود شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نميتبصره ـ

 بپذيرد،  دادرس آن راهرگاه. عمل آيد ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي بهـ٤٢٢ماده
. شودالبدل يا شعبه ديگر ارجاع ميكند و رسيدگي به دادرس علياز رسيدگي امتناع مي

البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين در صورت نبودن دادرس علي
  .شودعرض فرستاده ميمرجع قضائي هم

لف است ظرف سه روز قرار  هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكـ٤٢٣ماده
قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، . رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد

  .شودبه اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي.  اعتراض در مرجع صالح استقابل
 مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از ـ٤٢٤ماده
توانند دادستان يا بازپرس را رد شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي. ناع كنندرسيدگي امت

در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از . و مراتب را به صورت كتبي به او اعالم كنند
نمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي

صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، شود و در غير اينيا بازپرس ديگر محول مي
تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، مدعي رد مي. ابالغ شود

  .رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.  دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كندبه
  .نجام تحقيقات مقدماتي نيست صدور قرار رد ايراد، مانع اتبصره ـ

شود، هرگاه نسبت  در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل ميـ٤٢٥ماده
 يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو به

چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار . كندشود و مبادرت به رسيدگي ميديگر تكميل مي
 همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و نگيرد،

 دادگاه مورد ايراد واقع يهرگاه چند نفر از اعضا. كندقرار رد يا قبول ايراد را صادر مي
 باقيمانده شعبه اكثريت را تشكيل يشوند و ايراد رد را قبول نكنند، چنانچه تعداد اعضا

 مورد ايراد و در وقت اداري به اعتراض رسيدگي يدون حضور اعضادهند، اكثريت اعضاء، ب
 شعبه در اكثريت يهرگاه تعداد باقيمانده اعضا. كنندو قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي

البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد،  عليينباشند و امكان انتخاب اعضا
هرگاه شعبه ديوان درخواست . آيدعمل ميي كشور بهرسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عال

  .شود عرض ارجاع ميرد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم
  بخش چهارم ـ اعتراض به آراء

  فصل اول ـ كليات
 دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست ـ٤٢٦ماده

كه در صالحيت ديوان عالي موارديدر  جز است تجديدنظر از كليه آراء غيرقطعي كيفري
دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان، با حضور رئيس يا دادرس . كشور باشد

  .شودمستشار تشكيل مييت دو البدل و عضو علي
شود،  آراء دادگاههاي کيفري جز در موارد زير که قطعي محسوب ميـ٤٢٧ماده

ان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان حسب مورد در دادگاه تجديدنظر است
  : عالي کشور قابل فرجام است

  . جرائم تعزيري درجه هشت باشد ـالف
که ميزان يا جمع آنها کمتر از  جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي ـب

  . يک دهم ديه کامل باشد
 تجديدنظر، همان هاي جايگزين حبس، معيار قابليت  در مورد مجازاتـ١تبصره

  .مجازات قانوني اوليه است
 آراء قابل تجديدنظر، اعم از محکوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي ـ٢تبصره

 قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، .استو تعويق صدور حكم  اناطه ،تعقيب
  .خواهي باشدردرصورتي مشمول اين حكم است که رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظ

 آراء صادره درباره جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع ـ٤٢٨ماده
عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و باالتر است و جنايات عمدي عليه تماميت 

عليه يا بيش از آن است و آراء صادره جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني
  . مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور استدرباره جرائم سياسي و

 در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ـ٤٢٩ماده
هاي  هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبهضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه

  .رجام استديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا ف
 خواهيكه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا فرجام در صورتيـ٤٣٠ماده

خواهي آنان جز در خصوص صالحيت دادگاه يا خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجام
  .قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست

  مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيمـ٤٣١ماده
 يايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابالغ رأي يا انقضا

  .مهلت واخواهي است
 هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود ـ٤٣٢ماده

كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادر كننده رأي ابتداء به عذر او   درخواستو
 صورتنمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اينرسيدگي مي

اين قانون ) ١٧٨(جهات عذر موجه همان است كه در ماده . كندقرار رد آن را صادر مي
  .مقرر شده است

  : اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارندـ٤٣٣ماده
   اوعليه، وكيل يا نماينده قانوني محكوم ـالف
   شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان ـب

  پ ـ دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات
  : جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير استـ٤٣٤ماده
   عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاهي ادعا ـالف
  ي با قانون مخالف بودن رأي ادعا ـب
  از جهات رد دادرس  عدم صالحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكيي ادعا ـپ
   عدم توجه دادگاه به ادله ابرازيي ادعا ـت

عمل اگر تجديدنظرخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به تبصره ـ
  .شودآيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي مي

 دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد ـ٤٣٥ماده
  .كندتجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي
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خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي   تجديدنظرـ٤٣٦ماده
گيرد و نسبت به ضرر و رت مي درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صوبا

زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون 
  .آيين دادرسي مدني است

 و عليه نسبت به محكوميت كيفريخواهي محكوم  تجديدنظرخواهي يا فرجامتبصره ـ
ادرسي در امر حقوقي صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دضرر و زيان ناشي از جرم به
  .دادرسي مدني نيستو رعايت تشريفات آيين

خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه   هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجامـ٤٣٧ماده
دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين 

  .كند خارج از نوبت رسيدگي ميءادعا
 خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت يدنظرخواه يا فرجام هرگاه تجدـ٤٣٨ماده

هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، 
  .گردد ميمعاف

خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست   تجديدنظرخواه يا فرجامـ٤٣٩ماده
. ا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كندخود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين ي

دفتر دادگاه يا زندان بايد بالفاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه 
كننده بدهد و همان  خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم يا فرجام

تاريخ مزبور . ام درج كندشماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرج
دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان . شودخواهي محسوب ميتاريخ تجديدنظر يا فرجام

مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بالفاصله آن را به دادگاه صادركننده 
  .رأي نخستين ارسال كند

در مهلت مقرر صورت خواهي  خواهي يا فرجام كه تجديدنظر در صورتيتبصره ـ
گيرد، دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين، بالفاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را 

  .كندحسب مورد، به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور ارسال مي
خواهي فاقد   هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجامـ٤٤٠ماده

را ستين، ظرف دو روز، نقايص آنـر دادگاه نخـ، مدير دفتيكي از شرايط قانوني باشد
كند تا ظرف ده روز از تاريخ دهنده اعالم و اخطار مي كننده يا دادخواست درخواستبه

چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و . دـابالغ، نقايص مذكور را رفع كن
خارج از مهلت قانوني تقديم  صورتي كه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام در

اين . رساند تا قرار مقتضي را صادر كندشود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رئيس دادگاه مي
  .قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان عالي كشور است

ظر خواه درخواست يا دادخواست تجديدن  هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجامـ٤٤١ماده
يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال 

چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا . كنددادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي
فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسط 

در هر حال، درخواست يا . شودن يا ديوان عالي كشور صادر ميدادگاه تجديدنظر استا
  .دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد، پذيرفته نيست

هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره  در تمام محكوميتـ٤٤٢ماده
تواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهيعليه ميدرخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكوم 

 رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست با
صورت، دادگاه در وقت در اين. تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند

العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را فوق
  .عي استاين حكم دادگاه قط. كندكسر مي

  .شود، قطعي است آرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر ميـ٤٤٣ماده
اطفال و   مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاهـ٤٤٤ماده

اي از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با نوجوانان، شعبه
خواهي از آراء و تصميمات دادگاه کيفري مرجع فرجام. گرددن ميابالغ رئيس قوه قضائيه تعيي

  .يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، ديوان عالي كشور است
  . آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي استـ٤٤٥ماده
و نوجوانان را  درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال ـ٤٤٦ماده

توان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا مي
  .شود به دفتر كانون اصالح و تربيت تسليم نمودنوجوان در كانون اصالح و تربيت نگهداري مي

 درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان ـ٤٤٧ماده
عمل اند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان بهتومي
تواند درخواست دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي. آيد

تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا مدعي خصوصي مي. تجديدنظر نمايد
  .خواهي كند يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظرقرار منع يا موقوفي

  فصل دوم ـ كيفيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان
ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر   پروندهـ٤٤٨ماده

در اين كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي 
وسيله رئيس كل دادگستري استان شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، به واحد ثبت مي

يا معاون او و يا يكي از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعايت تخصص شعب و ترتيب 
  .شوداي دارند، ارجاع مي هاي قضائي كه سامانه رايانه اي در حوزهوصول از طريق سامانه رايانه

كند، مگر در نوبت رسيدگي ميها بهادگاه به ترتيب وصول پرونده دـ٤٤٩ماده
  .كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشدمواردي

 دار شدن احساسات عمومي شود، با درخواست به جرائمي كه موجب جريحهتبصره ـ
وبت دادستان صادركننده كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از ن

  .شودرسيدگي مي
هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه  رئيس شعبه، پروندهـ٤٥٠ماده

اين عضو، . دهد دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مييكند و يا به نوبت به يكي از اعضامي
گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و 

خالصه اين گزارش در . كند است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت ميجهات قانوني آن
  :نمايدشود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم ميپرونده درج مي

كند و پرونده را كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي در صورتي ـالف
فرستد تا پس از مينزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادر كننده رأي 

آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان،
  .تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد تجديدنظر مي

 هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و  ـب
شد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده قرار مطابق مقررات صادر شده با

شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي  مي
شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي

  .رسيدگي كند
ه صالحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه  هرگاه رأي توسط دادگاهي ك ـپ

تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه 
  .كندصادركننده رأي اعالم مي

عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم  اگر عملي كه محكوم ـت
ي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي نبوده يا به لحاظ شمول عفو عموم

  .كندمقتضي صادر مي
 در غير از موارد مزبور در بندهاي فوق، دادگاه تجديدنظر بالفاصله دستور تعيين  ـث

 .كندوقت رسيدگي و احضار طرفين و تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است صادر مي
در هر حال عدم حضور يا عدم . يا وكيل معرفي كنندتوانند شخصاً حاضر شوند طرفين مي

  .معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست
 در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين ـ٤٥١ماده

وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از 
  :شوداين قانون به ترتيب زير انجام مي) ٣٠٠(اده معاونان يا دادياران وي و با رعايت م

 ي قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضا ـالف
  دادگاه
 طرح سؤاالت الزم و تحقيق از طرفين توسط رئيس يا مستشار و استماع  ـب

  دفاعيات آنان
   كسب اطالع از شهود و مطلعان در صورت لزوم ـپ
هار عقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي  اظ ـت

   آنانيو آخرين دفاعيات متهم يا وكال
 قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رئيس دادگاه يا با تعيين او ـ٤٥٢ماده

چنانچه محل اجراي قرار، خارج از . شودتوسط يكي از مستشاران شعبه اجراء مي
تواند اجراي قرار را از ركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان ميحوزه قضائي م

كه محل اجراي قرار در حوزه قضائي دادگاه محل مربوط درخواست كند و درصورتي
 نيابت قضائي به دادگاه نخستين محل، درخواست ياستان ديگري باشد، با اعطا

  .اجراي قرار نمايد
ان، حضور شخصي را كه زنداني است الزم  هرگاه دادگاه تجديدنظر استـ٤٥٣ماده

چنانچه زندان يا . كندبداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر مي
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تواند با كسب موافقت مرجع قضائي كه متهم بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه مي
ت تا پايان رسيدگي در نظر وي زنداني است، دستور دهد كه متهم زنداني به طور موقتحت

  .زندان نزديك محل دادگاه نگهداري شود
 احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه ـ٤٥٤ماده

  .تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است
 دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعالم ختم ـ٤٥٥ماده

  :كندبه شرح زير اتخاذ تصميم ميدادرسي 
 هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون  ـالف
  .كند رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده ميده باشدصادر ش

ب ـ هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان، 
 هر دليل، برائت متهم را احراز كند، رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر هب

عليه عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومكند، هرچند محكوممي
  .شودزنداني باشد، به دستور دادگاه فوري آزاد مي

 با استدالل و  چنانچه رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص دهد ـپ
  .كند رأي مييذكر مباني و مستند قانوني، آن را نقض و در ماهيت، انشا

 عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنكه تبصره ـ
  .اعتباري رأي شوداي از اهميت باشد كه موجب بيتشريفات مذكور به درجه

 اخذ د و از متهم تأمين هرگاه از رأي صادره درخواست تجديدنظر شوـ٤٥٦ماده
نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد، دادگاه 
تجديدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي 

  .كند و اين تصميم قطعي است مي اخذ خصوصي و يا متهم، تأمين متناسب
ظرخواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين  اگر رأي تجديدنـ٤٥٧ماده

به يا خسارت و يا مواردي نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكوم
نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجديدنظر 

  .دهده دادگاه نخستين ميكند و تذكر الزم را ب استان، رأي را اصالح و آن را تأييد مي
تواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و  دادگاه تجديدنظر استان نميـ٤٥٨ماده

تربيتي مقرر در حكم تجديدنظرخواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر 
در حكم نخستين برخالف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر 

در اين . خواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفته باشدو اين امر مورد تجديدنظرداشته 
موارد، دادگاه تجديدنظر استان با تصحيح حكم، نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه قانون 

  .كندمقرر داشته است، اقدام مي
عليه را مستحق تخفيف مجازات  هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومـ٤٥٩ماده

تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون اند، ضمن تأييد اساس حكم ميبد
عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشدتخفيف دهد، هرچند محكوم.  

 دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان ـ٤٦٠ماده
 رأي ي انشاجلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته،

  .تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. كند
 در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و ـ٤٦١ماده

متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و 
هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز اليحه دفاعيه يا اعتراضيه 

.  از ابالغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه استپس
  .شود، قطعي استرأيي كه در اين مرحله صادر مي

  فصل سوم ـ كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور
 است و شعب آن از رئيس و دو مستشار  ديوان عالي كشور در تهران مستقرـ٤٦٢ماده
  .اين قانون است) ٤٢٨(خواهي در جرائم موضوع ماده  شود و مرجع فرجامتشكيل مي
توانند وظايف  ديوان عالي كشور به تعداد الزم عضو معاون دارد كه ميـ٤٦٣ماده

  .مستشار را بر عهده گيرند
  :خواهي به قرار زير است جهات فرجامـ٤٦٤ماده
  عاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او اد ـالف
اعتباري رأي اي از اهميت منجر به بي ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه ـب
  دادگاه
   عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده ـپ

 رايانه ها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد پروندهـ٤٦٥ماده
شود و توسط رئيس در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت مي

ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رئيس 

اي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، انهـريق سامانه رايـالي كشور و از طـديوان ع
  . شودوان ارجاع ميبه يكي از شعب دي

كنند، مگر در ها رسيدگي مي شعب ديوان عالي كشور به نوبت به پروندهـ٤٦٦ماده
 مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرائمي كه به تشخيص

دار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج عالي كشور موجب جريحه رئيس ديوان
  .ت داشته باشداز نوبت ضرور
هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را شعبه، پرونده رئيسـ٤٦٧ماده
. دهد  شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مييكند و يا به نوبت به يكي از اعضاتنظيم مي

خواهي و عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجام
  .كندن است به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم ميجهات قانوني آ
 هرگاه رئيس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يك از قضاتي كه تبصره ـ

اند، تخلف از مواد قانوني، يا عدم رعايت مباني قضائي و يا در آن پرونده دخالت داشته
الل در گزارش خود متذكر اعمال غرض مشاهده كند، آن را به طور مشروح و با استد

به دستور رئيس شعبه، رونوشتي از اين گزارش براي دادستان انتظامي قضات . شودمي
  .گرددارسال مي
 رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا ـ٤٦٨ماده

 عدم .شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را الزم بداند آنان انجام مييوكال
  .حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست

 در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه الزم ـ٤٦٩ماده
توانند با اجازه رئيس  آنان، در صورت حضور، مييكند و طرفين يا وكالاست قرائت مي

دستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه همچنين دا. شعبه، مطالب خود را اظهار دارند
  عنه يا فرجامبه طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌ

 شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد يسپس اعضا. كند  خواسته، نظر خود را اعالم مي
، ه وي در متن دادنامهگزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نمايند

  :كنند به شرح زير اتخاذ تصميم مي
الف ـ اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را 

  .نمايند دادگاه صادركننده رأي اعاده ميبه
 هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده  ـب

اي از اهميت باشد كه موجب ت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجهباشد يا رعاي
  :كنداعتباري رأي شود، شعبه ديوان عالي كشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي بي

عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم  اگر عملي كه محكومـ١
ا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و ي

  .شودصادره نقض بال ارجاع مي
 اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات ـ٢

  .شودنقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع مي
قض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان ـ اگر رأي به علت عدم صالحيت ذاتي دادگاه ن٣

  .شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي استدهد، ارسال ميعالي كشور، صالح تشخيص مي
  .شودعرض ارجاع مي در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه همـ٤

 در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض تبصره ـ
  .كلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كندكند، ممي

 مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شرح زير ـ٤٧٠ماده
  :كنداقدام مي
 در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر  ـالف

  .دديوان عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كن
 در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد از نظر ديوان عالي كشور  ـب

حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت ي متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشا
  .اي براي صدور قرار حادث شودتازه

تواند بر مفاد رأي دادگاه  در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مي ـپ
چنانچه اين حكم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي . بلي اصرار كندق

صورت، كند و در غير اينكشور پس از بررسي، استدالل دادگاه را بپذيرد، حكم را ابرام مي
هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأي . شودپرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح مي

كه نظر شعبه ديوان عالي كشور را شود و در صورتيي ابرام ميمورد تأييد قرار گيرد، رأ
دادگاه مزبور . شودتأييد كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع مي
اين حكم قطعي و . كند بر اساس استدالل هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حكم صادر مي

  .غيرقابل فرجام است
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مختلف ديوان عالي كشور يا دادگاهها نسبت به موارد  هرگاه از شعب ـ٤٧١ماده
مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي 
صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، 

يجاد وحدت رويه درخواست مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ا
 يهر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها يا دادستانها يا وكال. كنند

توانند با ذكر دليل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل دادگستري نيز مي
هيأت عمومي ديوان عالي . كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند

رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده كشور به 
شود تا   معاون تمام شعب تشكيل ميياو و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضا

رأي اكثريت در موارد . موضوع مورد اختالف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند
آن   دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضائي و غيرمشابه براي شعب ديوان عالي كشور و

كه رأي، اجراء نشده در صورتي. اثر است االتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي الزم
عمومي ديوان عالي كشور، عمل يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت

عليه باشد، رأي هيأت  محكومانتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال
عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمي 

  .شودعمل مي
منظور ايجاد كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور بهدر كليه مواردي ـ ٤٧٢ماده

تشكيل وحدت رويه قضائي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني 
قبل از اتخاذ تصميم، دادستان . گردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشدمي

  .كندكل يا نماينده وي اظهارنظر مي
 آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، فقط به موجب قانون ـ٤٧٣ماده

  . قابل تغيير استشود،اين قانون صادر مي) ٤٧١(يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده 
  فصل چهارم ـ اعاده دادرسي

 درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم ـ٤٧٤ماده
  :شود از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي

  .د كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گرد ـالف
اي باشد   چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونه ـب

  .كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد
 شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي  ـپ

عارض و از مرجع قضائي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از ت
  .گناهي يكي از آنان احراز گرددتضاد مفاد دو حكم، بي

  . درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود ـت
 در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خالف واقع گواهان،  ـث
  . حكم بوده استيمبنا

 ادله جديدي ارائه  پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ـج
  . باشدويتقصير عدم عليه يا گناهي محكومشود كه موجب اثبات بي

  .چ ـ عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد
  : اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارندـ٤٧٥ماده

در صورت فوت يا غيبت عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او والف ـ محكوم 
عليه، همسر و وراث قانوني و وصي اومحكوم  
   دادستان كل كشور ـب
   دادستان مجري حكم ـپ

اين . شود درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم ميـ٤٧٦ماده
اين ) ٤٧٤(مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده 

عرض دادگاه صادركننده جويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه همقانون، با ت
  .نمايددهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر ميحكم قطعي، ارجاع مي

که رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريک از مراجع  در صورتيـ٤٧٧ماده
به ديوان عالي  اعاده دادرسي، پرونده را تجويزخالف شرع بين تشخيص دهد، با را قضائي 

كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص 
 بينشعب خاص مذكور مبنياً بر خالف شرع . يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد مي

ل عم اعالم شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به
  .نمايند آورند و رأي مقتضي صادر مي مي

 شامل احكام و قرارهاي) اعم از حقوقي و كيفري(آراء قطعي مراجع قضائي  ـ١تبصره
ديوان عالي كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، 

  .باشند دادسراها و شوراهاي حل اختالف مي

 در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهايآراء شعب ديوان عالي كشور  ـ٢تبصره
 تشخيص داده شود، بينموقت دادگاهها، اگر توسط رئيس قوه قضائيه خالف شرع 

  .مشمول احكام اين ماده خواهد بود
 درصورتي كه رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان ـ٣تبصره

تان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قضائي نيروهاي مسلح و يا رئيس كل دادگستري اس
توانند با ذكر مستندات   تشخيص دهند، ميبينقطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خالف شرع 

بار  مفاد اين تبصره فقط براي يك. از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند
  . باشد آن به جهت ديگريبينقابل اعمال است؛ مگر اينكه خالف شرع 

 هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا ـ٤٧٨ماده
 اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد) ٤٧٧( طبق ماده

نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا  اخذ افتد و چنانچه از متهم تأمينبه تعويق مي
كند، ز تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي ميمتناسب نباشد، دادگاهي كه پس ا

  .نمايدمي اخذ تأمين الزم را
 در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا تبصره ـ
هاي بدني باشد، شعبه ديوان عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل  ساير مجازات

  . دهدتوقف اجراي حكم را مياز اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور 
اي كه اقامه شده قوي باشد،   پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادلهـ٤٧٩ماده

شود و دادرسي مطابق مواد اين قانون قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر مي
  .گيرد انجام مي

ي را وارد  هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسـ٤٨٠ماده
در صورتي . كندتشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي

كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا 
  . خواهي تابع مقررات مربوط استحكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجام. شوداصالح مي
ده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده  اگر جهت اعاـ٤٨١ماده

 و چنانچه هر كند را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض مييكدادرسي، هر 
  .كند دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي

ود، ديگر اعاده ش نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميـ٤٨٢ماده
) ٤٧٧(كه اعاده دادرسي از مصاديق مادهمگر اين .شوددادرسي از همان جهت پذيرفته نمي

 و يا بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد
  .رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد

 شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از  هرگاهـ٤٨٣ماده
تواند از دادگاه صادركننده عليه ميقطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر كند، محكوم

در اين صورت، دادگاه . حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود
دستان يا نماينده او با رعايت العاده و با حضور داعليه در وقت فوقبه درخواست محكوم

كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود اين قانون، رسيدگي مي) ٣٠٠(مقررات ماده 
عليه باشد، تبديل تر به حال محكوم دهد يا به مجازاتي كه مناسبقانون تخفيف مي

  .اين رأي قطعي است. كندمي
   تربيتيبخش پنجم ـ اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و

  فصل اول ـ كليات
معاونت اجراي احکام « اجراي احکام کيفري برعهده دادستان است وـ٤٨٤ماده
دهد، تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رئيس قوه قضائيه تشخيص مي» کيفري

  .دار اين وظيفه استدر دادسراي عمومي عهده
ورت داراي واحد يا تواند در صورت ضر معاونت اجراي احکام کيفري، ميـ١تبصره

  .واحدهاي تخصصي براي اجراي احکام باشد
تواند با تصويب رئيس  معاونت اجراي احکام کيفري يا واحدي از آن ميـ٢تبصره

شيوه استقرار و اجراي وظايف . ها و يا مؤسسات کيفري مستقر شودقوه قضائيه در زندان
االجراء شدن اين قانون خ الزماي است که ظرف شش ماه از تارينامهآنها به موجب آيين

ها و اقدامات تأميني و تربيتي توسط وزير دادگستري با همکاري رئيس سازمان زندان
  .رسدشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميکشور تهيه مي
 در حوزه قضائي بخش، اجراي احکام کيفري به عهده رئيس دادگاه و در ـ٣تبصره

  .تالبدل اسغياب وي با دادرس علي
 معاونت اجراي احکام کيفري به تعداد الزم قاضي اجراي احکام کيفري، ـ٤٨٥ماده

  .مددکار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد
 قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضائي تبصره ـ
  .داشته باشد
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ددكاران اجتماعي، تشكيالت مناسبي منظور انجام وظايف م قوه قضائيه بهـ٤٨٦ماده
  .نمايدرا در حوزه قضائي هر شهرستان ايجاد مي» مددكاري اجتماعي«تحت عنوان 
هاي مددكاري اجتماعي، التحصيالن رشتهاجتماعي از بين فارغ  مددكارانـ٤٨٧ماده

  .شوند شناسي وحقوق استخدام ميشناسي، جرمعلوم تربيتي، روانشناسي، جامعه
التحصيالن رشته مددكاري اجتماعي هاي مذكور، اولويت با فارغدر رشته تبصره ـ

  .است
  در هر معاونت اجراي احکام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگيـ٤٨٨ماده

  :شودبراي انجام وظايف زير تشكيل مي
 ايجاد بانك اطالعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و  ـالف

  اريمحکومان فر
هاي مؤثر كيفري با ثبت و عليه در محكوميت تنظيم برگ سجل كيفري محكوم ـب

  درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي
عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات  ثبت و ارسال درخواست عفو محكوم ـپ

  محكومان طبق مقررات
مشخصات، امکان دسترسي به اين اطالعات و  ترتيب ثبت و تنظيم اين ـ١تبصره

اندازي شبکه الکترونيکي سجل کيفري با رعايت مقررات چگونگي تشکيل و راه
ماه از اي است که ظرف ششنامه ادرسي الكترونيكي و به موجب آيينراجع به د
ها   زنداناالجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري رئيس سازمانتاريخ الزم

  .رسدقضائيه ميشود و به تصويب رئيس قوهو اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه مي
اين ماده با همکاري نيروي انتظامي ) ب(و ) الف( اقدامات موضوع بندهاي ـ٢تبصره

  .گيردو نهادهاي اطالعاتي و امنيتي صورت مي
  : وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است ازـ٤٨٩ماده
  االجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنهادور دستور اجراي احكام الزم ص ـالف
  ها در امور راجع به زندانيان  نظارت بر زندان ـب
نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و   اعالم ـپ
  مقررات
   مرخصي به محکومان براساس قوانين و مقرراتي اعطا ـت
هاي رواني و  تصميم درباره محكومان سالمند، مبتاليان به بيماري اتخاذ  ـث

العالج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از بيماريهاي جسمي صعب
  قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقررات

ها وضع  ات براي اجراي مجازات اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقرر ـج
 .شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است

  :شود  آراء كيفري در موارد زير پس از ابالغ به موقع اجراء گذاشته ميـ٤٩٠ماده
  .كند رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر مي ـالف
واهي يا درخواست تجديدنظر يا  رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخ ـب

  .فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد
پ ـ رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر 

  .كرده باشد
  . رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد ـت

 دره را از لحاظ قانوني الزم االجراء هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صاـ٤٩١ماده
اعالم و مطابق تصميم قطعي نداند، مراتب را با اطالع دادستان به دادگاه صادركننده رأي 

  .كنددادگاه اقدام مي
 هرگاه رأي، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر ـ٤٩٢ماده

كرده باشند، پس از گذشت بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام 
  .االجراء استمهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام درمورد بقيه الزم

 اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، ـ٤٩٣ماده
  .مانع از اجراي ساير قسمتهاي الزم االجراي آن نيست

شود  ام كيفري شروع مي عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكـ٤٩٤ماده
  .شود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايدو به هيچ وجه متوقف نمي

 آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء ـ٤٩٥ماده
ها، مؤسسات و  شود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانهمي

ومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر شركتهاي دولتي و نهادهاي عم
آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن 

  .صدور دستور اجراء و ارائه تعليمات الزم، برچگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد

 ظامي، مقامات و مستخدمان تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نـ٤٩٦ماده
ها و  ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان وزارتخانه

نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود 
مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن 

 متخلف از مقررات اين ماده، عالوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات. است رعايت كنند
  .شودمقرر قانوني نيز محكوم مي

است، اما رفع رأي قطعي  رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده ـ٤٩٧ماده
اجراي احكام با قاضي با رعايت موازين شرعي و قانوني، اشكاالت مربوط به اجراي رأي 

  .شود كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي
 هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء ـ٤٩٨ماده

شود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات مي
  .كندقانوني، رأي را اجراء مي

ت ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در  اجراي علني مجازاـ٤٩٩ماده
كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب صورتي

و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را 
  . كندضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح

شود و در صورت عدم حضور، عليه براي اجراي رأي احضار مي  محكوم ـ٥٠٠ماده
در اين . عليه را براي اجراي رأي تسليم كند شود تا محكومگذار اخطار مي كفيل يا وثيقهبه

عليه را تواند به طور همزمان دستور جلب محكومصورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي
  .صادر كند

عليه باشد، قاضي اجراي  در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكوم ـتبصره
عليه را تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكوم احكام كيفري مي

  .صادر كند
 اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام  ـ٥٠١ماده
  :افتد به تعويق مي
  رداري دوران با ـالف
   پس از زايمان حداكثر تا شش ماه ـب
   دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي ـپ
   اجراي مجازات شالق در ايام حيض يا استحاضه ـت

عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتال باشد و اجراي  هرگاه محكوم ـ٥٠٢ماده
 شود، قاضي اجراي احكام مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي

. اندازد كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي
چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، 

ل، پرونده عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دلي از احراز بيماري محكومپس
را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع 

  .كندصادركننده رأي قطعي ارسال مي
 هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات تبصره ـ

اي آن، فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور توقف اجر
  .كند طبق مقررات اين ماده اقدام مي

عليه در جرائم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتال   هرگاه محكوم ـ٥٠٣ماده
هاي  افتد؛ مگر در مورد مجازاتبه جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق مي

شودعليه وصول ميمالي كه از اموال محكوم.  
يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس  محكوم به حبس تبصره ـ

به سر مي برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري 
  .شوداين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه مي. شودنگهداري مي
 در غير مجازات حبس، هرگاه رئيس قوه قضائيه با عفو يا تخفيف  ـ٥٠٤ماده
عليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي كوممجازات مح

  .شود حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي
شود، قاضي  در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي ـ٥٠٥ماده

  .كنداجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي
خصوصي و شاكي يا مدعي  موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق  ـ٥٠٦ماده

اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل 
شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ 

  .مجازات قانوني باشد
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 دفعات عليه به  چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكوم ـ٥٠٧ماده
عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي  باشد و محكوم

  .كنداجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر مي
عليه، كفيل يا  قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكوم ـ٥٠٨ماده

گذار و يا جايگزيني وثيقه، أمين، تغيير كفيل يا وثيقهگذار مبني بر تبديل قرار توثيقه
  .گيردتصميم مي
تهي به دسترسي ـام كيفري منـدامات قاضي اجراي احكـ هرگاه اق ـ٥٠٩ماده

تواند دستور منع خروج او را از عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي محكومبه
عليه  به محض حضور يا دستگيري محكومكشور صادر و به مراجع قانوني اعالم كند؛ اما

  .كندنسبت به لغو اين دستور اقدام مي
هاي  عليه داراي محكوميت هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكوم ـ٥١٠ماده

قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي 
  :كندمياجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام 

 شده قطعي خواهي تجديدنظر عدم لحاظ به يا صادر قطعي طور به احكام اگر  ـالف
ر ي و در غحكم آخرين صادركننده دادگاه به را ها پرونده دادگاهها يدر صورت تساو باشند،

 با احكام، تمام نقض از پس تا ،كند مي ارسال باالتر تي صالحيصورت به دادگاه دارا نيا
  .شود صادر واحد حكم جرم، تعدد به مربوط مقررات رعايت
ها  حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پروندهاگر  ـب

كند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد را به اين دادگاه ارسال مي
تجديدنظر استان صادر چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه . جرم، حكم واحد صادر شود

  .شده باشد، شعبه صادركننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صالحيت رسيدگي دارد
عالي  در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان ـپ

هاي مختلف  هاي قضائي استانكشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه
ها را به ديوان عالي صادر شده باشد، پروندههاي با صالحيت ذاتي متفاوت يا در دادگاه

) ب(يا ) الف(كند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهاي كشور ارسال مي
  .اقدام شود

العاده بدون حضور طرفين به موضوع،  در موارد فوق، دادگاه در وقت فوقتبصره ـ
حكم ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم، بدون ورود در شرايط و رسيدگي و 

  .كندواحد صادر مي
قطعي هاي  عليه محكوميت  هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكوم ـ٥١١ماده

ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام 
صورت، در اين. كندسال ميارقطعي كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم 

  .نمايدهاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مي چنانچه دادگاه، محكوميت
 هرگاه حكم در ديوان عالي كشور تأييد شده باشد، پرونده به آن مرجع تبصره ـ

هاي سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را  شود تا چنانچه محكوميتارسال مي
  .ور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كندجهت صد
تواند حداكثر  شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي ـ٥١٢ماده
ماه از تاريخ ابالغ رأي، از دادگاه صادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد ظرف شش

 كثيراالنتشار هايكه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يكي از روزنامه
  .منتشر شود

  فصل دوم ـ اجراي مجازات حبس
 اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، ميزان  ـ٥١٣ماده

محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل 
، حسب مورد، ترين حوزه قضائي آن استان كـي يا نزديـر به زندان همان حوزه قضائـكيف

  .شوندبه همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي، اعزام و معرفي مي
آموزي و اشتغال و مراكز باز، مراكز حرفهها به زندان بسته، نيمه  زندانـ١تبصره

له كانون اصالح و تربيت براي اطفال ونوجوانان ـاقدامات تأميني و تربيتي از جم
  .دشوتقسيم مي
 به جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است، محكومان ـ٢هتبصر

با توجه به نوع و مدت محكوميت، پيشينه و شخصيتشان، بر اساس تصميم شوراي 
  .شوندبندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي از بخشهاي فوق نگهداري ميطبقه

 حبس، خارج از حوزه دادگاه كه محل اقامت محكوم به در صورتيـ٣تبصره
صادركننده حكم باشد، نامبرده براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل 

؛ مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي شودمي

 هزينه .شود ترين زندان به محل اقامت خود منتقل مي صادركننده رأي قطعي به نزديك
  .شود از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميانتقال

نگهداري .  نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است ـ٥١٤ماده
 زير نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور  ومتهمان در بازداشتگاهها

  .گيردصورت مي
عليه حكومشود كه م مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع مي ـ٥١٥ماده

عليه پيش از صدور حكم چنانچه محكوم. االجراء، حبس شود موجب حكم قطعي الزمبه
نظر يا بازداشت شده باشد، به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت

  .شود مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر مي
 متهم كمتر از بيست وچهار نظر يا بازداشت شدن اگر مدت زمان تحتتبصره ـ

  .شودساعت باشد، در احتساب ايام بازداشت، يك روز محاسبه مي
هاي جايگزين حبس، شالق و جزاي   در مورد محكوميت به مجازات ـ٥١٦ماده

  :شود به شرح زير محاسبه مي)٥١٥(نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده 
ساعت  جزاي نقدي روزانه، هشت هر روز بازداشت قبلي، يك روز ي به ازا ـالف

  .شودخدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر مي
 هر روز بازداشت ي در مورد محكوميت به شالق به عنوان مجازات تعزيري به ازا ـب

  .شود ضربه از شالق كسر ميسهقبلي، 
 در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي  ـپ
  .شود هاي مالي اقدام ميمحكوميت
 چنانچه قاضي صادركننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده  ـ٥١٧ماده

هاي موضوع مواد فوق باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به احتساب اين ايام، حسب مالك
  .كند اقدام مي

ده محكوم  قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرون ـ٥١٨ماده
اي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت به حبس را به گونه

عليه، دستور آزادي وي را در تاريخ نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكوم
رئيس زندان نيز مكلف است پس از اتمام مدت حبس . يادشده صادر و به زندان اعالم كند

عليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و چه محكومچنان
  .نتيجه اقدامات را بالفاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعالم كند

ي كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر ـ در صورتتبصره ـ
بر محكوميت انتظامي تا درجه چهار، در رأي گردد، قاضي اجراي احكام كيفري عالوه 

ي ـافـس اضـارت حبـؤول پرداخت خسـون مسـن قانـاي) ٢٥٥ (و) ١٤(واد ـمق ـطب
عليه استبه محكوم.  
 هاي رئيس زندان مكلف است هرگونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزه ـ٥١٩ماده

ه قاضي اجراي احكام كيفري يا قضائي ديگر و نيز بازگشت وي را بالفاصله و حسب مورد، ب
  .مرجع قضائي مربوط به طور كتبي و با ذكر ادله و سوابق اطالع دهد

 ت ضوابط و مقررات زندان و مشارکتي در صورت رعاتوانند  محكومان مي ـ٥٢٠ماده
 پس از سپردن تأمين مناسب، ازات الزم ي و کسب امتيتي و تربي اصالحيها در برنامه
بستگان ا فوت ي حاد يماري بدر موارد. وز از مرخصي برخوردار شوند سه ر حداکثرماهانه
تواند  ي ميا ازدواج فرزندان، زندانيا همسر و يک از طبقه اول ي درجه ي و سببيبـنس
ن مقررات موضوع ييتع .دي استفاده نمايص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصي تشخبه
ان يت زنداني انطباق وضعي، چگونگيتي و تربيصالح ايها ک از برنامهياز هر ين ماده و امتيا

 که  خواهد بوديا نامه نييموجب آ  به آنان بهي مرخصين شده و نحوه اعطاييط تعيبا شرا
 و ينيها و اقدامات تأم ن قانون توسط سازمان زندانيب ايخ تصويظرف سه ماه از تار

  .رسد يه ميس قوه قضائيب رئيه و به تصوي کشور تهيتيترب
 در موارد شمول قسمت دوم اين ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين، ـ١رهتبص

  .اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بالمانع است
شده به مرخصي تنها به مدت و به شرح مقرر در  اعزام متهمان بازداشتـ٢تبصره

  .ز استتبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جاي
 در مواردي كه زنداني داراي شاكي خصوصي است و بنا به تشخيص ـ٣تبصره

تواند در جلب رضايت شاكي مؤثر  مرخصي مييدادستان يا قاضي اجراي احكام، اعطا
پس از سپردن تأمين مناسب، عالوه بر مرخصي مذكور در اين ماده تواند باشد، زنداني مي

اكثر به مدت هفت روز از مرخصي استفاده و حدديگر در طول مدت حبس يك نوبت 
در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارت شاكي را پرداخت يا رضايت او را . نمايد

  .شودبار ديگر به مدت هفت روز تمديد ميجلب كند، اين مرخصي فقط براي يك
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 مجازات يق اجرايمحکوماني که به موجب قانون مشمول مقررات تعل ـ٤تبصره
ط مندرج در صدر ماده يت شرايزان مجازات با رعايک سوم از مي، پس از تحمل شوند ينم

  . برخوردار شونديتوانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخص يص دادستان ميو به تشخ
 عالوه بر ي و مذهبي مليها تواند به مناسبت يه ميس قوه قضائي رئ ـ٥تبصره
ط، يان واجد شرايدو بار در سال به زندانن قانون، حداکثر ين شده در اييسقف تع
  . اعطاء کنديمرخص

طور دائم در زندان  مواردي كه شخص بايد به موجب مقررات شرعي به  ـ٦تبصره
  .هاي آن خارج است باشد از شمول مقررات اين ماده و تبصره

كه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد،  در صورتي ـ٥٢١ماده
  .شودت انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع مياجراي مجازا

عليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات  مدت زماني كه محكومتبصره ـ
  .شودقانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر مي

 زندان ضروري  در صورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از ـ٥٢٢ماده
باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر 

اندازد  تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي اخذ كند و باپزشكي قانوني تعيين مي
عليه تأمين متناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان و هرگاه محكوم

  .شودگيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب ميصورت مي
 مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر تبصره ـ

  .شودبرند، نيز اجراء مي مي
از مادري كه محكوم به حبس يا نبايد  را اطفال تا سن دو سال تمام  ـ٥٢٣ماده

در اين صورت كودك . حت طفل اقتضاء كندتبعيد شده است جدا كرد، مگر آنكه مصل
ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا  پدر و در صورت فقدان يا عدم صالحيت وي به به

 مؤسسات نزديكان وي با رعايت مراتب ارث و درصورت فقدان يا عدم صالحيت آنان، به
  .شود ه ميصالح سپرد ذي

اني، يكي از تنبيهات  در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زند ـ٥٢٤ماده
زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي 

  :شوداحكام اجراء مي
  بازآموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمه انتقال از مراكز حرفه ـالف
   محروميت از مالقات حداكثر تا سه نوبت ـب
  ماه محروميت از مرخصي حداكثر تا سه ـپ
  ماهعفو و آزادي مشروط حداكثر تا ششپيشنهاد  محروميت از  ـت

هاي اصالح و تربيت، اماكني هستند كه براي نگهداري و تربيت  كانون ـ٥٢٥ماده
ها و اقدامات تأميني و تربيتي  اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندان

رت با تشخيص رئيس قوه قضائيه در ساير ها و به تناسب نياز و ضرو كشور، در مراكز استان
  .شونداند و يا ايجاد ميمناطق كشور ايجاد شده

 قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضائي  ـ٥٢٦ماده
مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخالقي آنان، حداقل هر ماه يك بار از كانون 

اين امر مانع اجراي وظايف . عمل آورندت خود بازديد بهاصالح و تربيت حوزه محل خدم
  .قانوني دادستان نيست

 هرگاه حسب گزارش مديران كانون، رفتار و اخالق طفل يا نوجواني،  ـ٥٢٧ماده
موجب فساد اخالق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضي 

، طفل يا نوجوان مذكور در محل ديگري در همان دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي
شود و پس از اصالح اخالق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي قسمت نگهداري مي

  .شودبازگردانده مي
بندي محكومان و  نحوه نگهداري و طبقهنامه اجرائي مربوط به  آيين  ـ٥٢٨ماده

نحوه ازپروري، نحوه مالقات زندانيان، هاي ب آموزي آنان، برنامه متهمان، اشتغال و حرفه
هاي اصالح و تربيت و كيفيت اصالح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا،   كانوناداره
ها و   اين كانوناجرائيبندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرائم و امور  طبقه

ين قانون توسط االجراء شدن ا ماه از تاريخ الزم نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش
ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه  وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندان

  .رسد  رئيس قوه قضائيه ميتصويب بهشود و  مي
  هاي ماليفصل سوم ـ اجراي محكوميت

 هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم  ـ٥٢٩ماده
وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت ال وي بهگردد و آن را نپردازد، امو

. شودبه اجراي حكم اقدام مينسبت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها 

تواند با توقيف بخشي از در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم مي
عليه  بخشي از ساير درآمدهاي محكومحقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا

در صورت تقاضاي تقسيط از جانب . عمل آوردبراي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به
نخستين كه رأي زير نظر آن عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه محكوم
  .تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد اخذ تواند باميشود  اجراء مي

هاي   مجازاتاي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط بههرگاه اجر
  :شودجايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي

ساعت انجام هزار ريال به يك در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سي ـالف
  .شودخدمات عمومي رايگان تبديل مي

مچنين درصورت عدم شرايط ه در جزاي نقدي باالي پانزده ميليون ريال،  ـب
  .شودصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل ميسيهر اين ماده، ) الف(اجراي بند 

عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي،  چنانچه محكومـ١تبصره
به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين 

شده روز از مجازات تعيينصد هزار ريال يكسي هر يام بازداشت قبلي را در ازامجازات، اي
  .كندكسر مي

 رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، مراقبت ندقضات اجراي احكام موظف
  .نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند

 ي مانع استيفا صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگرـ٢تبصره
  .آيد، نيستعليه به دست مي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكوميمابه ازا

عليه ظرف ده روز از تاريخ ابالغ احضاريه قاضي اجراي  هرگاه محكومـ٣تبصره
تواند او را از احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي

دفتر قاضي اجراي احكام كيفري . جزاي نقدي معاف كند%) ٢٠(درصد ستپرداخت بي
عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كندمكلف است در برگه احضاريه محكوم.  

 در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي،  ـ٥٣٠ماده
اي تقسيط كندتواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضعليه ميمحكوم .

  . تجديدنظرخواهي نيستدرخواست مذكور به منزله اسقاط حق
  . دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شودتبصره ـ

عليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از  هرگاه محكوم ـ٥٣١ماده
وسيله دادگاه صادركننده رأي هبابت مجازات بدل از جزاي نقدي درحبس باشد بالفاصله ب

خواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از در هر صورت، قابليت تجديدنظر. شودآزاد مي
  .اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست

 در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت  ـ٥٣٢ماده
وسيله دادگاه  اجراي احكام، حكم تقسيط بهعليه، با اعالم قاضيموقع اقساط از سوي محكومبه

  .گيردشود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام ميلغو ميحكم قطعي صادركننده 
   پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي،  ـ٥٣٣ماده
ماه به قاضي مجري حكم اعالم نمايد عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سهمحكوم

در غير اين صورت با اعالم قاضي اجراي احكام، . به اقدام شودبه وصول محكومنسبت ا ت
  .نمايدنسبت به لغو حكم تقسيط اقدام ميقطعي دادگاه صادركننده حكم 

عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت  هرگاه محكوم ـ٥٣٤ماده
راي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اج

  .كندله اعالم مي محكومبه
 يبيني شده براي پرداخت ديه جرائم شبه عمد و خطا مهلتهاي پيشتبصره ـ

  .محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست
  هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت ـ٥٣٥ماده
  .كندعليه استيفاء ميله مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومكوم تقاضاي مح
 چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي  ـ٥٣٦ماده

ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي پس از شش
درصورت احتمال عقاليي م كيفري دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكا

رسد  در اين صورت مال به فروش مي. تواند دستور فروش مال را صادر كندميفساد مال، 
  .گردد در صندوق دادگستري توديع مي،هاي مربوط و پس از كسر هزينه

االجراي دادگاههاي كيفري در  اجراي دستورهاي دادستان و آراء الزم ـ٥٣٧ماده
 وصول وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، اخذ ره اموال،مورد ضبط و مصاد

  .ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است
 چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش تبصره ـ

  .رات اجراي احكام مدني استاموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقر
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اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي ) ٢٣٣(و ) ٢٣٢( در اجراي مواد  ـ٥٣٨ماده
  .شود از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي

تاجري كه . شود دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي ـ٥٣٩ماده
به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي ضي تقسيط محكوممتقا
  .كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند. دهد

هاي مالي تابع قانون   ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت ـ٥٤٠ماده
  .هاي مالي است نحوه اجراي محكوميت

  فصل چهارم ـ اجراي ساير احكام كيفري
 هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكوم له باشد و در تقاضاي  ـ٥٤١ماده

اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري 
. يم خود را درباره اجراي حكم اعالم كندـماه تصم هـشود تا ظرف س به وي ابالغ مي

خواست اجراي حكم بدون عذر موجه،  صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول دردر
در اين صورت، چنانچه . كند  مي صادره را لغوقاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين

شود طور موقت بايگاني مي  پرونده بهآزاد و ،در حبس نباشدعلت ديگري  بهعليه  محكوم.  
 كه قابل عفو هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرائم مستوجب حد  ـ٥٤٢ماده

االجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، و قصاص پس از الزمنيستند 
بار تا اعالم نتيجه از سوي به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يك

كميسيون مزبور مكلف است . افتدن به تأخير مياكميسيون عفو و تخفيف مجازات محكوم
  .قاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعالم كندحداكثر ظرف دوماه به اين ت

 قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل يك هفته پيش از اجراي تبصره ـ
كندعليه اعالم حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكوم.  

 پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد  ـ٥٤٣ماده
هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي . شوديصالحيت اجراء م

احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك 
هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت . معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند

تواند براي عليه نيز ميوكيل محكوم. ديابگيرد، رئيس زندان يا نماينده وي نيز حضور مي
عليه در محل اجراي حكم، منشي پس از حاضر كردن محكوم. اجراي حكم حاضر شود

سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، . كنددادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت مي
  .رسد حاضران مييشود و به امضاحكم اجراء شده، صورتمجلس تنظيم مي

 احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات  ـ٥٤٤ماده
  .شودمربوط اجراء مي

 شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي  ـ٥٤٥ماده
  .شودمحل اجراي حكم اعزام مي

 نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري  ـ٥٤٦ماده
  .ي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم استبرعهده قاض
 قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري،  ـ٥٤٧ماده

تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت  اخذ در صورت ضرورت و با
  .كنداين قانون مرخصي اعطاء مي) ٥٢٠(مفاد ماده 
شوند، از اي معين محكوم ميه منع از اقامت در نقطه اشخاصي كه ب ـ٥٤٨ماده

شوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع محل تعيين شده اخراج مي
  .شودمرتبط ابالغ مي

عضو،  هاي سلب حيات، قطع نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات  آيين ـ٥٤٩ماده
ري و منع از اقامت در محل يا محلهاي قصاص عضو و جرح، شالق، تبعيد، اقامت اجبا

االجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با ماه از تاريخ الزممعين ظرف شش
  .رسد به تصويب رئيس قوه قضائيه ميشود و همكاري وزير كشور تهيه مي

 اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق  ـ٥٥٠ماده
  .كام مدني استمقررات اجراي اح

فصل پنجم ـ اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق 
  هاي الكترونيكيصدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه

فري، ـام كيـراي احكـازات، قاضي اجـيق اجراي مجـورت تعلـ در ص ـ٥٥١ماده
كند و با حضور ون عذر موجه، جلب ميعليه را احضار و در صورت عدم حضور بدمحكوم
عليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را  محكوم

  .نمايد وي تفهيم و ابالغ ميبه
عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق   هرگاه محكوم ـ٥٥٢ماده

ر نشان دهد، قاضي اجراي احكام اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخالق و رفتا

كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين 
العاده در مورد پيشنهاد دادگاه در وقت فوق. كندشده به دادگاه صادركننده حكم اعالم مي
  .گيردقاضي اجراي احكام كيفري تصميم مي

پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احكام  در صورت عدم پذيرش تبصره ـ
  .بار تعليق اجراي مجازات را به دادگاه پيشنهاد نمايدتواند هر دوماه يككيفري مي
هاي   در جرائم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه ـ٥٥٣ماده

بندي  بقهتواند پس از وصول گزارش شوراي طالكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي
زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك 

آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا اي، آموزشي، حرفه فعاليت شغلي يا حرفه
عليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصالح وي و يا درمان پزشكي، از سوي محكوم

ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام   و زيان بزهجبران ضرر
هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي  نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه

  .الكترونيكي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند
با پيشنهاد موضوع  قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه  ـ٥٥٤ماده
عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و  تأمين متناسب از محكوم اخذ ماده فوق، با

  .كندمراتب را به زندان اعالم مي
 صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق  ـ٥٥٥ماده

كترونيكي طبق مقررات هاي ال صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه
راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم 

عليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد به شاكي يا مدعي تبعيت محكوم
عليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از چنانچه محكوم. شودخصوصي ابالغ مي

ور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند، يا مرتكب جرم عمدي شود، دست
تواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي شاكي يا مدعي خصوصي مي

  .مقررات مربوط اعالم كند
عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق   محكوم ـ٥٥٦ماده

 مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت اجراي مجازات، آزادي
اي كه قاضي اجراي هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه نظارت سامانه

نمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل احكام كيفري مشخص مي
سازد از قبل به اطالع قاضي اجراي واجه مياقامت، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري م

  .احكام كيفري برساند
 نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق  ـ٥٥٧ماده

هاي الكترونيكي مطابق مقررات  صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه
هاي جايگزين حبس به موجب  اتراجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجاز

االجراء شدن اين قانون توسط وزير ماه از تاريخ الزماي است كه ظرف شش نامه آيين
ها و اقدامات تأميني و تربيتي  دادگستري با همكاري وزير كشور و رئيس سازمان زندان

  .رسدرئيس قوه قضائيه ميبه تصويب شود و كشور تهيه مي
ماده در مورد جرائم در صالحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، نامه اين  آيينتبصره ـ

توسط رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با همكاري 
  .رسد  رئيس قوه قضائيه ميبه تصويبشود و مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه مي

  مجازات، آزادي مشروط، چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي ـ٥٥٨ماده
هاي الكترونيكي، تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه

درحوزه قضائي ديگري غير از حوزه قضائي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور 
در اين صورت قاضي . توانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايندمي

 نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي يکم با اعطامجري ح
نمايد دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعالم مي

شوداليه اجراء ميو موارد مذكور، تحت نظارت قاضي مرجوع.  
   ـ هزينه دادرسيششمبخش 
نه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت  شاكي بايد هزي ـ٥٥٩ماده
كند، بايد و زيان مي مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر. تأديه كند

چنانچه شاكي توانايي . هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد
 دادگاهي كه به موضوع پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا

شود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي كند از پرداخت هزينه شكايت معاف ميرسيدگي مي
تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه مي

رسيدگي به امر . براي همان موضوعي كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد
توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير را نميكيفري 
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ميزاني نباشد كه موجب خروج  به از مستثنيات دين بوده و يا به  مگر آنكه محكوم.انداخت
له از اعسار گردد محكوم.  

 پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف تبصره ـ
  .به استيفاء كندادرسي را از محل محكوماست هزينه د
 شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان،  ـ٥٦٠ماده

الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي  حق
ضائيه هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قپردازند و هزينه شوند، وجهي نمياحضار مي
شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاکي پرداخت مي

هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه
در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن . پرداخت كند

شود و مراتب كور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت ميامتناع كند، هزينه مذ
د تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف ـرسبه اطالع دادستان مي

نه پرداخت شده اخذ و ـثنيات دين، معادل هزيـو فروش اموال شاکي، با رعايت مست
اي صورت از متهم هيچ هزينهدر هر . داري كل واريز شود به حساب مربوط در خزانه

  . شوداخذ نمي
هاي   در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي، شاکي قادر به پرداخت هزينهـ١تبصره

  .شودفوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي
 در موارد فوري به دستور مقام قضائي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از ـ٢تبصره

  .شودوط انجام ميپرداخت هزينه مرب
ماه  اي است كه ظرف شش  ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفهـ٣تبصره

 به تصويبشود و االجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي تاريخ الزماز
  .رسد رئيس قوه قضائيه مي

  .رات قانوني است هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقر ـ٥٦١ماده
هايي را كه در  دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينه ـ٥٦٢ماده

جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را 
  .معين كند
تواند در هر مرحله از دادرسي تمام  شاكي يا مدعي خصوصي مي ـ٥٦٣ماده
دادگاه پس از . عليه طبق مقررات مطالبه كندادرسي را از مدعيهاي پرداخت شده دهزينه
هاي  عليه را به پرداخت هزينهحق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعيذي

  .مزبور ملزم كند
  .هاي دادرسي به عهده او است در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه ـ٥٦٤ماده
 دادگاه مسؤول پرداخت هزينه  هرگاه شخصي كه به موجب حكم ـ٥٦٥ماده

  .شوددادرسي است، فوت كند، هزينه مذكور از ماترك وي وصول مي
  ساير مقررات ـ هفتمبخش 
 تمام مراجع قضائي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي  ـ٥٦٦ماده

  . تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضائي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنندبه
وه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضائي اعم از حقوقي و كيفري  شيتبصره ـ

االجراء شدن اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ الزمنامهموضوع اين ماده به موجب آيين
  .رسد  رئيس قوه قضائيه ميبه تصويبشود و اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي

، مواد )١٤٧(، تبصره ماده )١٤٥( در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده  ـ٥٦٧ماده
موجب مقررات اين قانون، انجام كه بهاين قانون و در تمام مواردي) ٣٤٨( و)٣٤٧(، )٢١٥(

تحقيقات و يا هر اقدام ديگري، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است، اعتبار آن هر 
  .شود بيني و منظور ميسال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيش

اي براي دادرسي جرائم اطفال و نوجوانان و   مواردي كه مقررات ويژه ـ٥٦٨ماده
  .نيروهاي مسلح مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است

  .شود االجراء مي ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي الزم  اين قانون شش ـ٥٦٩ماده 
ي ين، قوانين موقتي محاکمات جزااالجراء شدن اين قانو  از تاريخ الزم ـ٥٧٠ماده

، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران ٣٠/٥/١٢٩١مصوب ) آيين دادرسي كيفري(
، اليحه مربوط به تشکيل ديوان کيفر کارکنان دولت ٦/٢/١٣١٥به خدمات عمومي مصوب 

، )١٧(، )١٥(، )٦(، مواد١٩/٢/١٣٣٤و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 
مصوب اي از قوانين دادگستري  از قانون اصالح پاره) ٢٥(و ) ٢٤(، )٢٣(، )٢٢(، )٢١(، )١٨(
انقالب،  شوراي ١٠/٧/١٣٥٨، اليحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب ٢٥/٣/١٣٥٦

اليحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرائم مربوط 
شوند مصوب  مر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر ميبه اخالل كنندگان در ا

، )١(، مواد١/٦/١٣٦٦شوراي انقالب، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب ٢١/٤/١٣٥٩

در رابطه با امور كيفري ) ٢٨(از ماده ) ١(و تبصره) ٢٦(و ) ٢٢(، )١٧(، )١٦(، )٩(، )٨(، )٧(
) ١(و تبصره ) ١٨(و ماده ) ١٤(از ماده ) ٢(و ) ١(هاي  و تبصره) ج(و بند ) ٥(، )٣(و مواد 

، ١٥/٤/١٣٧٣از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب ) ٢٠(از ماده ) ٦(تا 
، قانون آيين ١٠/٨/١٣٧٧هاي مالي مصوب  از قانون نحوه اجراي محكوميت) ١(ماده 

) ٢١(، ماده٢٨/٦/١٣٧٨مصوب ) در امور كيفري(دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 
قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در 

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر ) ٣٢(، ماده٣١/٢/١٣٨٧مقابل شخص ثالث مصوب 
ص مصلحت نظام، قانون تفسير ي مجمع تشخ١٧/٨/١٣٧٦ به آن مصوب يو الحاق مواد

 و ١٠/٩/١٣٨٧ن تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب قانون اصالح قانو) ١٨(ماده
  .شود ر، نسخ ميين در موارد مغاير قوانياصالحات و الحاقات بعدي آنها و سا

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دويست و سي تبصره در جلسه مورخ 
 شوراي چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس

قانون اساسي تصويب گرديد و مجلس با اجراي ) ٨٥(اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم 
ماه يكهزار و سيصد و  آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ نوزدهم بهمن

   . به تأييد شوراي نگهبان رسيد٢٦/١٢/١٣٩٢نود موافقت نمود و در تاريخ 
  انيرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريج

  
  ٣١/١/١٣٩٣                                                                ١٠٠/٥٠٥٢/٩٠٠٠رهشما

  جناب آقاي سينجلي جاسبي
  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور

 رياست محترم قوه قضائيه ٣١/١/١٣٩٣ـ ١٠٠/٥٠٢٧/٩٠٠٠تصوير بخشنامه شماره 
  .گردد مه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنا

   ـ محسن محدثمديركل دبيرخانه قوه قضائيه
  

  ٣١/١/١٣٩٣                                                                ١٠٠/٥٠٢٧/٩٠٠٠رهشما
  بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور

هاي   و با توجه به بررسي١٣٩٢ قانون مجازات اسالمي، مصوب ٥٤٩در اجراي ماده 
، مبلغ يك ميليارد ١٣٩٣هاي غيرحرام از ابتداي سال  بعمل آمده قيمت ديه كامله در ماه
  .گردد و پانصد ميليون ريال تعيين مي

  الريجاني رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي
  

  ٣١/١/١٣٩٣                                                            هـ   ٤٩٢١٠ت/٧٤٠٩رهشما
  ٢٩/١٠/١٣٨٢هـ مورخ ٢٧٥١٨ت/٥٧٣٢٢نامه شماره  اصالح تصويب

  راه و شهرسازي ـ وزارت كشوروزارت 
 هاي راه و شهرسازي  به پيشنهاد مشترك وزارتخانه٢٠/١/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 

ي و هاي مسافربر قانون اصالح اليحه قانوني احداث پايانه) ٢(و كشور و به استناد ماده 
ـ ١٣٧٢شهري در داخل شهر تهران ـ مصوب  هاي مسافربري برون ممنوعيت تردد اتومبيل

  :تصويب كرد
 و اصالح بعدي آن موضوع ٢٩/١٠/١٣٨٢هـ مورخ ٢٧٥١٨ت/٥٧٣٢٢نامه شماره  تصويب

  :شود  به شرح زير اصالح مي١٦/٣/١٣٨٤هـ مورخ ٣٢١١٥ت/١٥٦٢٣نامه شماره  تصويب
 وزارت راه و«جايگزين عبارت » زارت راه و شهرسازيو«، عبارت )١(ـ در ماده ١
  .شود مي» ترابري
) ٤(«جايگزين عبارت » بندي درجه، رتبه) ٥(«، عبارت )١(ماده ) ١(ـ در تبصره ٢

  .شود مي» بندي درجه، درجه
و » درجه) ٤(«جايگزين عبارت » درجه) ٥(«، عبارت )١(ماده ) ٢(ـ در تبصره ٣
 و«و عبارت » بندي متناسب با درجه«جايگزين عبارت » يبند متناسب با رتبه«عبارت 

  .شود اضافه مي» معرفي شده«بعد از عبارت » امكانات عملكردي موردنياز آن
  :شود به شرح زير اضافه مي) ١(به ماده ) ٥(و ) ٤(هاي  ـ دو تبصره به عنوان تبصره٤

 سازمان) ٣٥٢(هاي حمل و نقلي بايد داراي شرايط مندرج در نشريه   غرفهـ٤تبصره
  .باشد) اي هاي مسافري جاده معيارهاي فني طراحي پايانه(ريزي كشور  مديريت و برنامه
 در مواردي كه شركت حمل و نقل، بيش از يك غرفه را اجاره نموده  ـ٥تبصره

است، در صورتي كه در پايان مدت اجاره، تعداد متقاضيان جديد بيش از تعداد غرف 
شركت يا شركتهاي سابق صرفاً مستحق تمديد قرارداد اجاره در موجود در پايانه باشد، 
  .باشند مورد يك غرفه مي

  .شود مي» مصروف«جايگزين واژه » مصرف«، واژه )٢(ماده ) ١( ـ در تبصره ٥
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) ٦(شود و شماره ماده  مي) ٥(و ) ٤(جايگزين مواد ) ٤( ـ متن زير به عنوان ماده ٦
  :يابد تغيير مي) ٥(به ماده 

شهري  هاي مسافربري برون هاي حمل و نقلي پايانه  قرارداد واگذاري غرفهـ٤ماده
تمديد قرارداد . گردد براي اولين بار از طريق تشريفات مزايده به مدت دو سال منعقد مي

هاي حمل و نقلي شركتهاي مستقر در پايانه كه داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از  غرفه
باشند، در صورت ارتقاي درجه يا حفظ درجه  اي مي قل جادهسازمان راهداري و حمل و ن

هاي متوالي  نامه براي دوره موجود در زمان عقد قرارداد با رعايت ساير مقررات اين آيين
  .دوساله بعدي بالمانع است

ميزان افزايش اجاره بها براي موارد مشمول تمديد قرارداد با درخواست ـ ١تبصره
  .شناسي رسمي دادگستري استشهرداري برمبناي نظر كار

تواند در صورت عدم انجام تعهدات مالي از سوي شركتها و  شهرداري ميـ ٢تبصره
اي  يا عدم رعايت مفاد قرارداد و پس از كسب نظر از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

استان كه ظرف پانزده روز از تاريخ استعالم شهرداري اظهارنظر خواهد نمود از تمديد 
  .ارداد خودداري نمايدقر

سازمان شهرداريها و (مفاد و شرايط قرارداد نمونه توسط وزارت كشور ـ ٣تبصره
  .شود و به مورد اجرا گذاشته ميبا كسب نظر از وزارت راه و شهرسازي تهيه ) دهياريهاي كشور
چنانچه قبل از خاتمه قرارداد، شركت حمل و نقل مسافربري، شرايط و ـ ٤تبصره
رت راه و شهرسازي را كه برمبناي آن تشكيل شده است از دست بدهد با اعالم ضوابط وزا

اي استان، شهرداري با تسويه كليه حقوق خود  كتبي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده
 نامه اين آيين) ٣(ماده ) ٢(قرارداد واگذاري را لغو و ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در تبصره 

  .م خواهد نمودنسبت به تخليه غرفه اقدا
هاي غيرحمل و نقلي مستقر در پايانه، فقط براي يكسال واگذار   غرفه ـ٥تبصره

هاي يادشده بعد  واگذاري غرفه. باشد گردد و تمديد آن براي دو دوره يكساله بالمانع مي مي
  .پذير خواهد بود از سه سال صرفاً از طريق تشريفات مزايده امكان

 مفاد قرارداد توسط طرف قرارداد، شهرداري مجاز  در صورت عدم رعايت ـ٦تبصره
  .باشد به لغو قرارداد مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  
  ٢٧/١٢/١٣٩٢                                                                     ٣٠٠/٧٢٩٢٣رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  جامع شهر كاريزدر خصوص طرح 

  ريزي و توسعه استان خراسان رضوي استاندار محترم و رييس شوراي برنامه
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 

اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨هرسازي و معماري كشور، مصوب اي و ملي و مقررات ش منطقه

رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه  محترم وزيران، به استحضار مي
قانون ) ٣(از ماده ) ٢( كاريز را كه در اجراي بند  شهر طرح جامع٥/١٢/١٣٩٢مورخ 

 آن، توسط اين تغييرنام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف
 رضوي ريزي و توسعه استان خراسان  در شوراي برنامه٢٧/٧/١٣٩١وزارتخانه تهيه و در تاريخ 

  :به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تصويب طرح مقرر نمود
  . افزايش يابد١٤٠٧ها و جمعيت، به  ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح و سرانه١
 مصوبه ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده ٨ندي حريم مطابق بندب ـ نقشه منطقه٢

 مصوبه تفويض اختيار شوراي عالي شهرسازي و ٧ و بند ١٠/٨/١٣٧٨شهرها مصوب مورخ 
معماري ايران در خصوص بررسي و تصويب طرحهاي جامع شهرهاي زير صدهزار نفر 

عالي شهرسازي و  شوراي ١٥/٥/١٣٨٦ريزي و توسعه استان مصوب   شوراي برنامهبه
 خصوص  شوراي عالي شهرسازي و معماري در١٠/٣/١٣٨٩معماري و با رعايت مصوبه مورخ 

هاي شهر و تعيين سرانه آن منطبق بر جداول و  طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري
  .ضوابط و مقررات پيشنهادي طرح جامع تهيه و ارائه گردد

  تاريخي و پهنهو كشاورزي تغيير يابدپهنه خدمات فراشهري به پهنه مراتع : شامل
. يافته و حريم محوطه تاريخي بر روي آن مشخص شود نيز به پهنه مراتع و كشاورزي تغيير

  .بندي حريم مشخص شود اي در نقشه منطقه هاي موردنياز به صورت نقطه نقاط و كاربري
انه، در ـ محل دفن زباله با رعايت ضوابط زيست محيطي و با توجه به حريم رودخ٣

  .محل مناسب جانمائي شود
  .ـ اراضي كشاورزي واقع در داخل محدوده شهر، به عنوان اساس طرح جامع تلقي شود٤

مطابق اين مصوبه آن دسته از اراضي كه در خارج از محدوده و درون حريم شهر قرار 
 صادره هاي ساختماني ناشي از تغيير كاربري و پروانه(سبه تدارند در صورت ايجاد حقوق مك

تا زمان تصويب طرح در شوراي عالي ) داراي مجوزهاي قانوني از مراجع ذيصالح استاني
  .گردد ميابقاء در حريم شهر تثبيت و ) كاربري(شهرسازي و معماري ايران، با همان عملكرد 
) ١٤٠٥(بيني شده براي شهر تا پايان دوره طرح  اين طرح براساس جمعيت پيش

 هكتار شامل كاربريهاي موردنياز ٥/٢٣١اي به وسعت  دوده نفر در مح١٦٢٢٢معادل 
 ١٠٧٥و حريمي به مساحت )  نفر در هكتار٧٦با تراكم ناخالص پيشنهادي (ساكنان شهر 

  .ريزي و توسعه استان رسيده بود هكتار تهيه و به تصويب شوراي برنامه
 ئي وثر و ثمربخش كارگروه تخصصي امور زيربناؤداند از مشاركت م ضروري مي

ريزي و توسعه آن استان به رياست جنابعالي در فرايند بررسي و  شهرسازي و شوراي برنامه
االجراي  تصويب طرح مذكور قدرداني نموده و اميد است كه با اجراي دقيق طرح الزم

 ربط در توسعه و عمران شهر، زمينه توسعه هاي ذي شده توسط شهرداري و ساير دستگاه ياد
ر و همچنين توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن و مآالً آسايش و كالبدي موزون شه

  .رفاه و سالمت محيط زيست شهروندان محترم شهر كاريز بيش از پيش فراهم گردد
 خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطالع شوراي محترم

  .نيده شودربط رسا اسالمي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي
 نحوه بررسي نامه آيين ٤٢همچنين دستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 

 الذكر،  محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوقهيأت ١٢/١٠/١٣٧٨و تصويب طرحها مصوب 
  .تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابالغ گردد)  روز٤٥حداكثر (در موعد مقرر 

  سازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروزحناچيمعاون معماري و شهر
  
  ٢٠/١/١٣٩٣                                                                           ٣٠٠/٩٨٢رهشما

  در خصوص الحاق اراضي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  أمين اراضيجهت ت( هكتار به محدوده شهر شوسف ٥به محدوده 

  )  موردنياز مسكن مهر
  ريزي و توسعه استان خراسان جنوبي استاندار محترم و رييس شوراي برنامه

 مصوبه مورخ ١٩/١٢/١٣٩٢شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 
 هكتار به محدوده شهر شوسف به شرح زير ٥ خود را در خصوص الحاق ٩/١٠/١٣٩٢

  :اصالح نمود
 هكتار از اراضي واقع در جنوب شهر صرفاً جهت اختصاص به مسكن مهر ٥ق با الحا

  .هاي موردنياز موافقت گرديد مشروط به تأمين سرانه
 خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطالع شوراي محترم

  .ربط رسانيده شود اسالمي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي
 نحوه بررسي نامه آيين ٤٢ور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده همچنين دست

 الذكر،  محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوقهيأت ١٢/١٠/١٣٧٨و تصويب طرحها مصوب 
  .تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابالغ گردد)  روز٤٥حداكثر (در موعد مقرر 

  لي معماري و شهرسازي ـ پيروزحناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عا
  
  ١٩/١/١٣٩٣                                                                           ٣٠٠/٩٠٧رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
   هكتار از اراضي به محدوده شهر مود ٥/٣در خصوص اصالحيه الحاق 

  ز مسكن مهر جهت تأمين اراضي موردنيا
  ريزي و توسعه استان خراسان جنوبي استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه

 مصوبه مورخ ١٩/١٢/١٣٩٢شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 
  : هكتار به شهر مود به شرح زير اصالح نمود٥/٣ خود را در خصوص الحاق ٣١/٤/١٣٩٢

كن واقع در جنوب غرب شهر به محدوده شهر  هكتار اراضي بنياد مس٥/٣با الحاق 
  .دگرد ميصرفاً به منظور تأمين مسكن مهر و با شرط تأمين خدمات موردنياز موافقت 

 خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطالع شوراي محترم
  .ربط رسانيده شود اسالمي شهر و شهردار محترم مربوطه و ساير مراجع ذي

نامه   آيين٤٢ستور فرمائيد اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده همچنين د
 هيأت محترم وزيران، پس از ١٢/١٠/١٣٧٨نحوه بررسي و تصويب طرحها مصوب 

تهيه و ارسال نمايند تا )  روز٤٥حداكثر (الذكر، در موعد مقرر  اعمال موارد فوق
  .جهت اجرا ابالغ گردد

  عالي معماري و شهرسازي ـ پيروزحناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي 
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