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 از جرم است.  یکه ناش ایبه پرونده یدگیرس یعنی یفریک دادرسی  ✓

 . وزدآممیرا به ما  یفریک یهابه پرونده یدگیرس یهاروش یفریک یدادرس نآیی ✓

 الزم  یداخل یهادر دادگاه فقطاست و  یداخل میحقوق عمواز  ایشاخه یفریک یدادرس آیین

  .االجراست

 دادرسی کیفری  آیینیف تعر

کشف جرم،  یاست که برا یمجموعه مقررات و قواعد یفریک یدادرس آیین»ق.آ.د.ک  ۱مطابق با ماده 

طرق  ی،صدور رأ یدگی،نحوه رس ین،طرف یانصلح م یگری،جیانم ی،مقدمات یقاتمتهم، تحق یبتعق

 یتو رعا یو ضابطان دادگستر یمقامات قضائ یاراتو اخت یفوظا یینآراء، تع یاعتراض به آراء، اجرا

 «.شودمیو جامعه وضع  یدهحقوق متهم، بزه د

  به  یفریک یدادرس آیین است که خود مقنن از یفیفوق، تعر یفتعر ید،کنمیهمان طور که مالحظه

 یسابق دارا یفریک یدادرس آیین مقرر در قانون یفنسبت به تعر یفتعر نای آورد.میعمل 

و متهم«  یب»تعقبه مجرمان«  یبتعق»اصطالح غلط  ییرتوان به تغمیباشد. از جمله می ییهاینوآور

 وقحق» یتتصریح مقنن به رعا ینهمچن ین،طرف یانم »صلح و سازش«و  «ییانجیگرم» ینیبیشپ

 اشاره نمود.  و جامعه« یدهمتهم، بزه د

  

 اصول و مقررات حاکم بر آیین دادرسی کیفری

کشف جرم  داند، اما اصوالًدادسرا می یف.د.ک کشف جرم را از وظا.آق 22هر چند ماده  کشف جرم: .1

 .همان قانون در مقام احصاء وظایف ضابطین موید همین معناست 2۸ماده  .یدآتوسط ضابطین به عمل می

 .د.ک( آق. 22. )ماده یدآاصوال در دادسرا به عمل می یمجرا تعقیب تعقیب متهم: .2

 د.ک(  آ.ق. ۹2. )ماده یدآتوسط بازپرس به عمل می اصوالً یتحقیقات مقدمات :یتحقیقات مقدمات .3

 د.ک آ.ق. ۸2ین: ماده رفط یانو صلح و سازش م یگرمیانجی .4

 

 رسیدگی .5

 
  

 ق.آ.د.ک(  4۸4و  22 حکم هم از وظایف دادسرا خواهد بود. )ماده یاجرااجرا حکم:  .6

 

 یبدو یهادر دادگاه ی دوب

 در مراجع تجدیدنظر تجدیدنظر 
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  یفریک یدادرس آیینیهایژگیو

  مستند به قانون باشد یدبا یفریک یک »دادرسق.آ.د. 2مطابق با ماده.»  

 مستدل و مستند به مواد قانون و  یدبا هادارد »احکام دادگاهمیق.ا هم مقرر  ۱۶۶اصل خصوص،  نای در

 باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است«.  یاصول

را به عنوان »اصل قانون بودن جرائم،  یاتفصل چهارم از کتاب کل میقانون مجازات اسال 

بودن  ی»قانون یفرا هم رد «یفریک یدادرس اختصاص داده و »قانون بودن «یفریک یو دادرس هامجازات

 داند. می« هاجرائم، مجازات

  آنها  یو اجرا یتیو ترب ینیاقدام تأم یادارد »حکم به مجازات میخصوص مقرر  نای در اق.م. ۱2ماده

 آن باشد«.  درمقرر  یفیاتو ک یطشرا یتو با رعابه موجب قانون ، دادگاه صالح یقاز طر یدبا

 استنباط  یفریک یدادرس آیینتوان از مواد مختلف قانونمیبه قانون را  یفریک یدرساد دااستن ینهمچن

مستدل، موجه و مستند  یددادگاه با ی»رأ :داردمیک که مقرر ق.آ.د. ۳۷4ماده  یرنمود. مانند قسمت اخ

  «.باشد که بر اساس آن صادر شده است یبه مواد قانون و اصول

 را شاید بتوان مانعی بر سر   شرعو عدم تصحیر به انطباق آن با  قانوندادرسی کیفری با  تصريح مقنن به منطبق بودن

 راه اسنتاد قضات به منابع معتبر فقهی لتقی نمود. 

  یامستدل بوده و مستند به قانون  یدبا هاداشت »قرارها و احکام دادگاهمیق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر  ۹ماده 

 ینیبیشعدم پ ینماده و همچن نای م صادر شده است«. نسخحک آن یباشد که بر مبنا ولیشرع و اص

 یبرا یگرید یلبتوان دل یدرا شا یدجد یفریک یدادرس آیینق.آ.د.ک سابق در قانون 2۱4مفاد ماده 

 مدعا دانست.  نای یتتقو

  نموده است  یتلق یفریک یرسداد آیین میالزا یطشرااز  را ینحقوق طرف ینک، تضمق.آ.د. 2ماده

 کند...«.  ینرا تضم یدعو ین... حقوق طرفیدبا یفریک ی»دادرس
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 یرگکه در یاعتماد کسان ید،نما یندعوا را تضم ینکه بتواند حقوق طرف اییفریک ینظام دادرس 

 یفریک یموضوع که دادرس نای از یدالبته افراد باشوند را موجب خواهد شد. می یفریک یندفرآ

  کند آگاه گردند.می ینرا تضم یحقوقچه 

 ینداز حقوق خود در فرآ یدبا یربطافراد ذ یرشاهد و سا یده،ک »متهم، بزه دق.آ. د. ۶به موجب ماده  ✓

 حقوق فراهم شود«.  نای ینو تضم یترعا یآگاه شوند و ساز و کارها یدادرس

به سبب ارتکاب جرائم  یمساو یطکه در شرا یقواعد آن نسبت به اشخاص .ق.آ.دک ».. 2مطابق با ماده 

  «.اعمال شود یکسانبه صورت  یرند،گمیقرار  یبمشابه تحت تعق

 یدبرابر هستند. نبا یگربا همد یفریک یدادرس آییناصل همه افراد در برابر مقررات نای به موجب 

حقوق  ی( را با تساویانبا شاک یانشاک -همان متهمان با مت)مشابه  یهایتافراد در موقع یتساو

 ( اشتباه گرفت. یان)متهمان با شاک یفریک یدر دادرس ینطرف

  و استقالل کامل به اتهام  یطرفیبا ب یدبا ی»مراجع قضائ :داردمیباره مقرر  نای ق.آ.د.ک در ۳ماده

و از هر  ینداتخاذ نما یمقتض یمو تصم یدگیمهلت ممکن، رس ینترر کوتاهبه اشخاص د یانتساب

  «.کنند یریشود، جلوگمی یفریک یدادرس یندشدن فرآ یطوالن یااختالل  جادای که باعثمیاقدا

 است.  منصفانه یاصول دادرسو استقالل قضات از  یطرفیب ✓

 گردد و مقنن باید میباشد اصل اسقتالل رعایت نمین در مواردی که مقام تحقیق مکلف به تبعیت از نظر دادسات

 نمود. مییبنی شده را در موارد خاص نیز رعایت ش اصول کلی پ 

 گردد.  یترعا یدبا یفریک یدگیاز زمان کشف جرم تا خاتمه رس یفریک ینددر فرآ یعتسر ✓

 ک( به صورت ضمنی به ضرورت سیرع بودن دادرسی کیفری ق.آ.د ۹۴، ۳۵، ۳۴، ۵ن ماده، مقنن در برخی مواد دیگر هم )مواد ای عالوه بر.

 است.   اشاره کرده

مهلت« از عبارت »مهلت  ینعبارت »کوتاهتر یاز حقوق دانان بهتر بود مقنن به جا یبرخ ییدهبه عق

 باشد.میمنصفانه  یدادرس یهانمود که از شاخصهمیمعقول« استفاده 
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 اصل برائت  یترعا

  اصل، برائت است«.  داردمی ق.آ.د.ک مقرر ۴ماده« 

اصل برائت : »شده است ینیبیشهم پ یقانون اساس ۳۷در اصل  نای از یشاصل برائت پ 

 .«جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد نکهای شود مگرمیکس از نظر قانون مجرم شناخته ن یچاست و ه

  ن ای سازد ومیگناهی خود مبری ه دلیل برای اثبات بی ن است که متهم را از اقامه هر گونای از مهمتیرن ثآار اصل برائت

 شاکی یا دادساتن هسنتد که بایستی مجرمیت وی را اثبات نمایند. 

 اتهام  یلمتهم از موضوع و دال یحق آگاه

  آگاه ... شود«.  یدر اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتساب ید»متهم با :کق.آ.د. ۵به موجب ماده 

  اما  «یردگمیمحرمانه صورت به صورت  یمقدمات یقات»تحق :داردمیر ق.آ.د.ک مقر ۹۱هر چند ماده

نسبت به متهم، تا  یمقدمات یقاتمقنن از محرمانه بودن مرحله تحق ید،در قانون جد ۵ماده  یببا تصو

 کرده است.  ولعد یحدود

  هام« صورت گیرد. لزوم ز »دالیل اتموضوع« و نی»باید خاطر نشان کرد »گآاهی« باید در »اسرع وقت« و نسبت به

 نماید. میگآاهی متهم از موضوع و دالیل اتهام، شرایط مساعدی برای آمادگی وی جهت تدارک دفاعیات الزم را فراهم 

 نای ق.آ.د.ک در ۱۹۱و تضییق قرار گرفته شده است؛ ماده  اءمورد استثن یحق در موارد نای البته

 باز پرس،دارد: »چنانچه میخصوص مقرر 

مدارک پرونده را با ضرورت کشف  یااز اوراق، اسناد  یبرخ یابه تمام  یدسترس یامطالعه  -۱

 بداند، یمناف یقتحق

 یا     

  .کشور باشد یخارج یا یداخل یتامن یهموضوع از جرائم عل -2 

 کند«. میبه آنها را صادر  یقرار عدم دسترس یل،دل ربا ذک

   ن اعتراض در ایباشد و دادگاه بهمیل اعتراض در دادگاه صالح روز قاب ۳عدم دسترسی ظرف مطابق با ماده فوق قرار

 وقت فوق العاده رسیدگی خواهد نمود. 

 از  یو شاک یستندبرخودار ن یکسانیو متهم از حقوق  یشاک یمقدمات یقاتدر خصوص مرحله تحق

 باشد. مینسبت به متهم برخوردار  یشتریحقوق ب
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  اش و ادله یشهود خود را معرف یقات،تواند در هنگام تحقمی ی»شاک دارد:میک مقرر د.ق.آ. ۱۰۰ماده

اوراق پرونده را که  یرسا یا یمقدمات یقاتمجلس تحقصورت یابد،حضور  یقاتاظهار کند و در تحق را

رونوشت  یا یرخود از آنها تصو ینهبه هز یامنافات ندارد، مطالعه کند و  یقتبا ضرورت کشف حق

 «.یردگب

   گردد. مین حقوق در برخی موارد در خصوص شاکی نیز محدود ای البته 

 یدسترس یامطالعه پرس چنانچه باز ی،در صورت درخواست شاک» دارد:میماده فوق مقرر  ۱تبصره 

قرار رد  یل،با ذکر دل بداند، یقتبا ضرورت کشف حق یاز اوراق پرونده را مناف یبرخ یابه تمام 

 شود.میابالغ  یبه شاک یقرار، حضور نای کند.می صادررا  درخواست

 و دادگاه باشدمیروز قابل اعتراض در دادگاه صالح  ۳ظرف  درخواست رد قرار فوق ماده با مطابق 

 خواهد نمود.  یدگیرس وقت فوق العادهاعتراض در  نایبه

  یلمتهم به وک یحق دسترس

  حقوق  یرو سا یلبه وک یدر اسرع وقت، .... از حق دسترس ید»متهم با :داردمیق.آ.د.ک مقرر  ۵ماده

 بهره مند شود«.  نقانو نای مذکور در یدفاع

 نموده است  ینیبیشاصل پ نای از یتخط یرا برا ییضمانت اجراهاموارد  ایهر چند مقنن در پاره

 میانتظا موجب مجازات یبحق به متهم به ترت نای یمو عدم تفه یلسلب حق همراه داشتن وک»

 «.درجه هشت و سه است

 

   .اما مقنن حق آزادی در اتنخاب وکیل را در مواردی محدود نموده است 

 ینو همچن یخارج یا یداخل یتامن یهجرائم عل»در  :کق.آ.د. 4۸ماده  یمثال به موجب تبصره اصالح 

 یقاتله تحق، در مرحقانون است نای (۳۰۲) ادهکه مجازات آنها مشمول م یافتهجرائم سازمان 

 یسرئ ییدمورد تأکه  یدادگسترمیرس یوکال ینخود را از ب یوکال یا یلوک ی،دعو ینطرف یمقدمات

 «.گرددمیاعالم  یهقوه قضائ یسمزبور توسط رئ یوکالمی. اسایندنمامیباشد، انتخاب  یهقوه قضائ

 

  هشتجه در = مجازات انتظامی وکیل داشتن همراه حق سلب•

 جه سه در= مجازات انتظامی یلحق همراه داشتن وک تفهیم عدم•
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  تکمیلی نکات 
  شود و هم »طرفین دعوی« هم شامل متهم می با توجه به عبارت  ۴۸محدودیت در اتنخاب وکیل مقرر در ماده

 شاکی.
  ق.آ.د.ک(  ۱۹۰تواند به همراه خود داشته باشد )ماده متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر و کیل می 
  ق.آ.د.ک( ۳۴۶انند داشته باشند. )تبصره ماده تونفر وکیل می ۲حداکثر  ۲متهم و شاکی در دادگاه کیفری 
 ق.آ.د.ک(  ۳۸۵توانند داشته باشند. )ماده نفر وکیل می  ۳حداکثر  ۱اه کیفری متهم و شاکی در دادگ 
 نفر وکیل و در  ۲کنند حداکثر متهم و شاکی در دادگاه انقالب در صورتی که با سیستم وحدت قضات رسیدگی می

ه باشند.  توانند همراه خود داشتنفر وکیل می  ۳کنند حداکثر قضات رسیدگی میمواردی که با سیستم تعدد 
 ق.آ.د.ک(  ۲۹۷ق.آ.د.ک و تبصره ماده  ۳۴۶)تبصره ماده 

  

  یحقوق شهروند یترعا

 مصوب  یمشروع و حفظ حقوق شهروند یهایبار در »قانون احترام به آزاد یننخست یحقوق شهروند

و دادسراها میانقالب و نظا ی،محاکم عموم یهکل« مورد توجه مقنن قرار گرفت و به موجب آن ۱۳۸۳

 نای مقررات مندرج در یشخو یقانون یفاند که در انجام وظایدهمکلف گرد یهقضائضابطان قوه  و

  .و اجراء کنند یتقانون را به دقت رعا

  دادرسی کیفری بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و مقرر کردن ضمانت اجرایی برای تخطی از  آیین قانون ۷تصحیر ماده

  باشد.میآن نشاگنر اهمیت موضوع 

 مقرر در قانون احترام به  یحقوق شهروند یترعا یفری،ک یماده »در تمام مراحل دادرس نای به موجب

ضابطان  ی،تمام مقامات قضائ یواز س ۱۵/2/۱۳۸۳مصوب  یمشروع و حفظ حقوق شهروند یهایآزاد

وه بر جبران است. متخلفان عالمیمداخله دارند، الزا یدادرس یندکه در فرآ یاشخاص یرو سا یدادگستر

 یهاو مجازات یرات)تعز می( قانون مجازات اسال۵۷۰به مجازات مقرر در ماده ) ،ات واردهخسار

مقرر شده  یدتریمجازات شد ینقوان یرآنکه در ساشوند، مگر میمحکوم  4/4/۱۳۷۵بازدارنده( مصوب 

 «.باشد
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  یشکل ینقوان یژگیو

 

 به گذشته.  یدگشت آثار قانون جدباز یعنی یندن قوانعطف به ما سبق ش ✓

آن نسبت به  یرندارد و تاث ییقانون اثر قهقراشود میشوند و گفته مین فبه گذشته عط یناصوال قوان ✓

  شوند.میبه گذشته عطف  ینوجود دارد که قوان یاستثنائاتاست.  ندهیآ حال و

  یماهو یفریک ینالف( قوان

در  مگر. )اصل بر عطف به ما سبق نشدن است( شوندمینعطف  گذشتهبه  اصوالً یماهو یفریک ینقوان

 :ییموارد استثنا یبرخ

 .باشد یفبر تخف یمبتن یدقانون جد -۱

 .باشد یتیو ترب ینیاقدامات تأم یابر عدم مجازات  یمبتن یدقانون جد -2

 .مساعد به حال متهم باشد یگراز جهات د یدقانون جد -۳

 . یدبه گذشته نما یدشدن قانون جد فبه عط یحتصر خود مقنن -4

  یشکل یفریک ینب( قوان

 یدر برخ مگر. شوندمیبه گذشته عطف  اصوالً( یماهو یفریک ین)بر خالف قوان یشکل یفریک ینقوان

 :ییموارد استثنا

  .بر خالف حقوق مکتسبه باشد یدجد ی( قانون شکل۱ 

 ق.آ.د.ک(  2۹۶ماده  ۳شود. )مانند تبصره به گذشته عطف نکرده باشد که  یح( خود قانونگذار تصر2
 

 شود:میسابق بر وضع قانون، فورا اجراء  یمنسبت به جرا یرز ینقوان 

  

 

 

 

 عطف به ما سبق شدن -۱

 

 موسع یرتفس -2

  یتو صالح ییقضا یالتمربوط به تشک ینقوان-1

به  یبررس یمورد پرونده برا نایحکم )در یاز اجرا یشتا پ یه ادله اثبات دعومربوط ب ینقوان-2

 شود(می ارسال یدادگاه صادر کننده حکم قطع

 یمربوط به شیوه دادرس ینقوان-3

 مربوط به مرور زمان  ینقوان-4
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( یماهو ینو مجازات ندارد )بر خالف قوان یتمحکوم یزاندر م یریتاث نکهای یلبه دل یشکل یندر قوان ✓

 . شده است یرفتهتفسیر موسع پذ

  .که به نفع متهم باشد( یشده است )در صورت یرفتهپذ یزن یاسق ✓

 

 

 

 منابع آیین دادرسی کیفری

 

  

  آن رسیدگی به حیثیت خصوصی جرم   فرعیجرم و موضوع آ.د.ک رسیدگی به حیثیت عمومی  اصلیموضوع

 است. 

 ساختار دادسرا 

 

کند. می یتاز معاون دادستان هم تبع یارکند و دادمی یتو معاون از دادستان تبع یارداد سلسله مراتب: -۱

 یالتقانون اصول تشک ۶2در ماده  یو مرئوس یساصل سلسله مراتب که عبارت است از روابط رئ

 شده است.  ینیبیشپ ۱۳۷۰ یدادگستر

  :حوزه قضایی  اصل سلسله مراتب در دادسرا نتها در میان قضات یک باز پرس اتبع اصل سلسله مراتب نیست.  كنته

 ن بازپرس شهرساتن مراغه تکلیفی به تبعیت از دستورات دادساتن تبیرز ندارد(ایبنابر ). وجود دارد

 

 

 

 استقالل دادسرا:  -۲

  مستقیم

 

 

 غیرمستقیم

با قانون: منظور از قانون اعم از قانون اساسی و سایر قوانین است که  -۱

 رسد مانند قانون آیین دادرسی کیفری.تشریفات خاص در مجلس به تصویب می

 قانون آیین دادرسی کیفری( 4۷۱)ماده آراء وحدت رویه  -2

 ق.ا( ۱۶۷فتاوای معتبر )اصل  -۳

 

  

 عرف و عادت -۱

 دکترین -2

خواست صادر کرد دادگاه موظف به محاکمه  یفرکه ک دادسرا در برابر دادگاه:-1

 است. متهم

 یصرا که مناسب تشخ ینیتواند هر قرار تأممیدر مقابل متهم  :یندر برابر طرف-2

 یبتعق یتموارد بدون شکا یتواند در برخمی یداد صادر کند و در برابر شاک

ثر ا یبگذشت او ترت هب یقبل یتدر صورت شکا یا یاندازدب یانرا به جر یفریک

 را ادامه دهد. یبنداده و تعق
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وجود داشت که در  ۱2۹۰ق.آ.د.ک مصوب  ۳۳۵در ماده  یارداد یاامکان رد دادستان  :قابل رد بودن یرغ -۳

 بل اجراست. اق میحال حاضر در دادسرا و دادگاه نظا

  

بودن قضات دادسرا به  از قابل ردّ یمتن اصالح شده ق.ا.ق.ت.د.ع.ا حرف یندر ق.آ.د.ک سابق و همچن ✓

در صورت وجود  یدبا یزدادسرا ن ی»مقامات قضائ :داردمیق. آ. د. ک مقرر  424بود. ماده  یامدهن یانم

باز  یاتوانند دادستان می یزمتهم ن یا یخصوص یمدع شاکی،امتناع کنند.  یدگیجهات رد دادرس، از رس

 به او اعالم کنند....«.  یپرس را رد و مراتب را به صورت کتب

 صراحتا امکان رد قضات دادسرا وجود دارد. یدبه موجب مقررات جد ینبنابرا 

توان به جبران میرا ن ابه او، دادسر یدر صورت برائت متهم از اتهام انتساب یعنی :یتعدم مسئول -۴

 مشمول قلمداد کرد.  یبعنوان مفتر یارت متهم محکوم و خسا

 انواع دادسرا 

 

 :یمنوع دادسرا در کشورمان دار ۴در حال حاضر 

 

کشور  یعال یوان»د کق.آ.د. 4۶2کند. به موجب ماده می یفهکشور انجام وظ یعال یواندادسرا در کنار د نای

دادسرا هم همان جاست  نای یلمحل تشک ینباشد بنابرامی یتختچون مقر دیوان پا «.در تهران مستقر است

  آن تمام کشور است. یمحل یتصالح کشور یعال یوانو همچون د

  :نظارت  میو انقالب و نظا می دادساتن کل در رأس دادسرای دیوان عالی کشور قرار دارد و بر کلیه دادسراهای عمو كنته

 .دارد

 ن کلدادستا یفوظا: 

دادستان کل اختصاص  یف( به وظا2۹۳ یال 2۸۸)مواد  یفریک یدادرس آیینهر چند فصل دهم از قانون 

 یفخاص، وظا ینقانون و قوان یندر هم اًنبوده و مورد یدموارد مق نای به شانای یفاست اما وظا یافته

  گردد.میبه اهم آنها اشاره  هشده ک ینیبیشپ یو یبرا یزن یگرید

 ق.آ.د.ک( 2۸۸کل کشور )م  یهابر دادسرا یادار یاستنظارت و ر -۱

 ی دیوان عالی کشور( دادسرا۱

 سرای عمومی و انقالب( داد2

 ( دادسرای نوجوانان۳

 ( دادسرای نظامی4
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 ق.آ.د.ک( 4۷۱)ماده  یهوحدت رو یدرخواست صدور را -2

 ق.آ.د.ک(  42۰کشور )ماده  یتمرتبط با نظم و امن یماحاله پرونده در جرا تقاضای -۳

 4۷2ماده  یاصرار یا، صدور ریهوحدت رو یصدور را)کشور  یعال یواندمیعمو یاتشرکت در جلسات ه -4

 ق.آ.د.ک( 

 ق.آ.د.ک(  4۷۵)بند ب ماده  یاعاده دادرس یتقاضا -۵

 ق.آ.د.ک( 4۶۹)ماده  یفریک یهابه پرونده یدگیرس ینکشور در ح یعال یوانشرکت در جلسات شعب د -۶

 ق.آ.د.ک( 4۷۷ماده  ۳ بصره)ت یهقوه قضائ یساعالم احکام و آراء خالف بین شرع به رئ -۷

 یدر امور مدن یفرجام خواه یاتقاض -۸

)ماده  یهقوه قضائ یسدادسراها به رئ یمقامات قضائشغل و محل خدمت  ییرو تغ ییانتصاب، جابه جا یشنهادپ -۹

 ق.آ.د.ک( 2۸۹

منافع و  اموال،در جرائم راجع به  یالمللینب یا یخارج ی،داخل یصالحمراجع ذ یقو نظارت از طر یگیریپ -۱۰

 ق.آ.د.ک(  2۹۰دارد. )ماده  یبه طرح دعو یازکه ن میه حقوق عمووارده ب و خسارت یمصالح مل

به تخلفات مقامات و  یدگیو رس یبکه مطابق قانون، تعق یالزم در موارد یقاتو تحق یانجام اقدامات مقدمات -۱۱

 ( کق.آ.د. 2۹۱کشور است )ماده  عالییوانبه عهده د یوالن کشورئمس

 2۹2به عمل آمده است )ماده  ییمقامات قضا یربط که از سویراجع ذخاص به مخروج اش یتاعالم ممنوع -۱2

 ق.آ.د.ک(

و اوقاف عامه و امور  یریهراجع به دولت، امور خ یدر خواست نقض حکم در موارد حقوق عامه و دعاو -۱۳

 یقانون ایو  یشرع ینصادره را خالف بین مواز یکه را یسرپرست در صورتیب ثرمفقوداال یبو غا ینمحجور

 ق. آ.د.ک( 2۹۳دهد. )ماده  یصتشخ

و  یمشخصات شاک یانکه متضمن ب یو گزارش پرونده در محاکمات علن یدگیرس یاندرخواست انتشار جر -۱4

جامعه، ضرورت  میحفظ نظم عمو یاو  یدار شدن وجدان جمعاز قبیل خدشه یکه به علل یمتهم است، در صورت

 (ق.آ.دک ۳۵4ماده  2. )تبصره یابد
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 انقالب از هم جدا بودند. یو دادسرا میعمو یقبال دادسرا ✓

مستقل  یدادسرا 2 جادایبه یازیمحدود بودن شعب دادگاه انقالب ن یلمجدد بدل یاءبعد از حذف و اح ✓

 شد.  جادای و انقالبمیعمو یبا نام دادسرا سراداد یکاحساس نشد و 

 آن حوزه یهادادگاه یتهر شهرستان در مع ییو انقالب در حوزه قضامیعمو یدادسرا یظ محلاز لحا ✓

 ق.آ.دک(  22شود. )ماده می جادای

 ینو همچن 2و  ۱ یفریدادگاه ک یتداخل در صالح یمجرا یمقدمات یقاتتحق یتدادسرا صالح نای ✓

 دادگاه انقالب را داراست.

    :دارد. دادسرایی به نام دادسرای اساتن وجود ندارد. وجود ندر حوزه قضایی بخش دادسرا  كنته 

داده شود  یصخاص تخص یمبه جرا یدگیرس یو انقالب برا میعمو یاز دادسرا یممکن است شعب ✓

و انقالب میعمو یاز دادسرا یجدا یتیدادسراها، صالح نای صورت نای ( که دریتخصص ی)دادسراها

 نخواهند داشت. 

  یدادسراها یه،قوه قضائ یسرئ یص»به تشخ :داردمیخصوص مقرر  نایق.آ.د.ک در ۲۵ماده 

و  یجرائم مربوط به امور پزشک یتی،جرائم کارکنان دولت، جرائم امن یدادسرا یلاز قب یتخصص

  «شود.می یلتشک نشهرستا ینظر دادسرا یرز یو حقوق شهروند یاقتصاد ،اییانهرا یی،دارو
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 دادستان  یفوظا 

که منظور  -دادستان  یاراتو اخت یفبه وظا( ۸۸ یال ۶4)ماده  یفریک یدادرس آیین فصل سوم از قانون

و  یستموارد ن نای دادستان جزء محصور در یفاما وظا یافتهاختصاص  -باشد میهمان دادستان شهرستان 

است که  یافتهاختصاص  شانای به یگرید یفمتفرقه وظا ینو قوان یفریک یدادرس آیین قانون یگردر مواد د

  .یمکنمیآنها اشاره  ینبه مهمتر نجاای در

 ق.آ.د.ک(  ۱۱)ماده  میعمو یدعوا یبتعق .1

 ق.آ.د.ک(  2۳و انقالب )بند الف ماده  میعمو یو نظارت بر دادسرا یاستر .2

 ق.آ.د.ک(  ۳2 ه)ماد یدادگستر ینبر ضابط یاستر .3

 ق.آ.د.ک(  2۶۸خواست )ماده  یفرصدور ک .4

 ق.آ.د.ک(  ۳۰۰خواست )ماده  یفرحضور در دادگاه و دفاع از ک .5

 ق.آ.د.ک(  ۷4)ماده  یمقدمات یقاتنظارت بر تحق .6

 ق.آ.د.ک(  ۹2)ماده  یارداد یقرارها یهاظهار نظر در مورد کل .7

 ق.آ.د.ک(  2۶۵ه باز پرس )ماد یاعداد یاز قرارها ایهو پار یینها یاظهار نظر در مورد قرارها .8

 ۹2)ماده  یستن یک یفریدادگاه ک یتکه در صالح مییدر مورد جرا یمقدمات یقاتقاقدام به تح .9

 ق.آ.د.ک(

 ( ق.آ.د.ک ۹2و  ۸۹)مواد  یاریو داد یبه شعب باز پرس هاارجاع پرونده .10

 ق.آ.د.ک(  ۷۰نصب قیم موقت )ماده  .11

 ( اق.م. ۵۵مجازات )م  یاجرا یقخواست لغو قرار تعل در .12

 ( اق.م. ۵۸مشروط )م  یآزاد یشنهادپ .13

 ق. آ.د.ک(  2۳۰وجه الکفاله )م  یااخذ وجه االلتزام  یا یقهصدور دستور ضبط وث .14

 ( ق.آ.د.ک ۸۱)ماده  یبصدور قرار تعلیق تعق .15

 ق.آ.د.ک( و...  4۷۵)بند پ ماده  یاعاده دادرس یتقاضا .16
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موضوع را عدم  نای یلدل یدنداشت. شانام وجود  نای با ییسابق دادسرا یفریک یدادرس آیین قانوندر  ✓

دادگاه  یاطفال و نوجوانان دانست. به عبارت یمبه جرا یدگیرس یخاص برا یاختصاص دادگاه

 یمبه جرا یدگیرس یبرا میعمو یهااهاز دادگ یاطفال وجود نداشت و صرفا شعب یبرا یاختصاص

در دادگاه مطرح  اًاطفال مستقیم یمجرا یگر( از طرف دیشد. )دادگاه تخصصمیداده  یصاطفال تخص

مربوط به اطفال و  یقاتانجام تحق یخاص برا ییبه اختصاص دادسرا یازموضوع ن ینشد و هممی

 نمود. مینوجوانان را مرتفع 

را با نام  یاطفال و نوجوانان، دادگاه خاص یمجرا یهبه کل یدگیرس یبرا یدجد یفریک یدادرس آیینقانون ✓

 نموده است. ینیب یشانان پدادگاه اطفال و نوجو

  دو، دادگاه  یفریدادگاه ک یک، یفریبه دادگاه ک یفریک یها»دادگاه :کق.آ.د. ۲۹۴به استناد ماده

 « .شودمی تقسیم مینظا یهاانقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه

 از هجده سال تمام  اطفال و افراد کمترجرائم  یه»به کل :همان قانون ۳۰۴به استناد ماده  ینو همچن

 شود....«.می یدگیدر دادگاه اطفال و نوجوانان رس یشمس

  و نه به عنوان یک   دادگاه اختصاصی« »ن ترتیب دادگاه اطفال و نوجوانان در مقررات جدید به عنوان یک ای به

 شود. میشناخته  دادگاه تخصصی« » 

 در  :است یدهگرد جادای نانجوانو یهم به نام دادسرا ییق.آ.د.ک، دادسرا ۲۸۵ماده  ببه موج«

 یو انقالب با عنوان دادسرا میعمو یاز دادسرا ایدادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه یتمع

 یلچند بازپرس، تشک یا یکو با حضور  از معاونان دادستان یکی یسرپرستنوجوانان به  یژهو

 ...«. ودشمی

 که به  نبوده چرا یلدلیماده ب نای به نام »اطفال« در و عدم اشارهنوجوانان«  یاکتفا مقنن به نام »دادسرا

به طور  -اطفال  -پانزده سال  یرجرائم افراد ز میتما یمقدمات یقاتالذکر »تحقماده اخیر ۱استناد تبصره 

را که طبق قانون بر  یفیوظا یهمذکور کل دگاهو دا یدآمیدر دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل  یممستق

 .«دهدیو دادسرا است انجام م یعهده ضابطان دادگستر

 اشخاص  یعنیتوسط »نوجوانان«  یارتکاب یمجرا یمقدمات یقاتدادسرا صرف تحق نای ن،ایبنابر

( ۳4۰( و )۳۰۶موضوع مواد ) یمآورد. مگر در مورد جرامیپانزده تا هجده سال را به عمل 
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دادگاه  یاز سو یماشخاص هم به طور مستق نای یمقدمات یقاتکه تحق ییفرک یدادرس آییننونقا

 صورت خواهد گرفت. 

 باشد(  می ن نظر ایهادادسرای نوجوانان یک دادسرای تخصصی است. )مالک کلیه آزمون 

 2۸۵ماده  به استناد یگردد و از طرفمی یلشهرستان تشک ییچون دادگاه اطفال در حوزه قضا 

در  ینبنابرا ید،خواهد گرد جادایدادگاه اطفال و نوجوانان تیدر مع یزنوجوانان ن یک، دادسراق.آ.د.

 نوجوانان وجود نخواهد داشت.  یبخش دادسرا ییحوزه قضا

 شود.می یدگیرسمیمسلح در دادگاه نظا یروهایاعضاء ن میو انتظامیخاص نظا یمبه جرا ✓

شوند. می یلدادسراها در مراکز هر استان تشک نای د.نکمی یتفعال مینظا یدادسرا هادادگاه نای در کنار ✓

 ق.آ.د.ک(  ۵۷۸و ماده  22ماده  یر)قسمت اخ

 شود. می یلتشک یهناح مینظا یدهد دادسرا یصتشخ یهقوه قضائ یسرئکه ضرورت آن را  یدر نقاط

حیث ز ا یهناح مینظا یدادسرابر اقدامات قضات  استان میدادستان نظاق.آ.د.ک( و  ۵۷۸)ماده 

 د. )تبصره ماده اخیر( ینمامیالزم را ارائه  یماتکه بر عهده دارند، نظارت دارد و تعل یفیوظا

 ق.آ.د.ک( ۲۸۸ن دادسرا قرار دارد. )ماده ای دادساتن کل کشور در راس 

 یژهو یهانامه دادسراها و دادگاهآیین کند. مطابق بامی یتفعال یتروحان یژهدادسرا در کنار دادگاه و نای ✓

 . ندکمیعمل  ۱۳۸4با اصالحات  ۱۳۶۹مصوب  یتروحان

 شده است.  یلشهر تشک یازدهدادسرا در  نای ✓

نامه آیین ۳)ماده  گردد.می یینتع یسط رهبردادسرا، دادستان منصوب قرار دارد که تو نای در راس ✓

 فوق( 

  یبنی نشده است.  پشن دادسرا ای كنته: بازپرسی در تشکیالت 
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 و انقالب(  میعمومقامات دادسرا )

 یست؟آنها چ یفدر دادسرا حضور دارند و سمت آنها و حدود وظا یچه کسان ✓

 

 
 دادستان: -۱ 

 

 

 

  شود، نآان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات  میدر امیرو که از طرف دادساتن به معاون دادساتن یا دادیار ارجاع

 کنند.  میه ساتن را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیف داد

  ،در غیاب دادساتن و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی یبشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن یبشتری دارد

 (ق.آ.د.ک ۸۸شود. )ماده میجانشین دادساتن 

 

 

 بازپرس  -۲ 

 

 

 

 

 

 دیار: دا -۳ 

  

 

 

 

 

 

 ق.آ.د.ک(  2۳دادسرا را بر عهده دارد. )ماده  یاستدادستان ر•

داشته باشد. )ماده  یباز پرس و کارمند ادار یار،تواند معاون، دادمی یازبه تعداد ن ادستاند•

 ق.آ.د.ک(  2۳

 العموم( یمدع ،جامعه ینده. )نمایندگومی «یبتعق یبه دادستان »قاض•

دارا  یزرا ن یمجرا یبرخ یمقدمات یقاتتحق یارممکن است اخت یموارد استثنائ یدر برخ•

 پرداخت.  یماهآن خو یبه بررس یآت باحثباشد که در م

 

 . گویندیم «یقتحق یبه بازپرس »قاض•

 ق.آ.د.ک(  ۹2عهده دارد. )ماده تمام جرائم را بر  یمقدمات یقاتتحق یفهوظ بازپرس•

از  یتجز در موارد خاص ملزم به تبع یعنی. )یستتابع اصل سلسله مراتب ن بازپرس•

 .(یستنظرات دادستان ن

 ۸۸باشد. )ماده  یزدادستان ن یفعهده دار وظا تواندیدادستان است و م یندهنما یارداد•

 ق.آ.د.ک( 

 یارداد یاظهار نظر، گاه یارداد یگاه یق،تحق یارداد یارجاع است، گاه یارداد یگاه دادیار•

 ناظر زندان است.  یارهم داد یحکم و گاه یاجرا

دادستان برسد.  ییدبه تا یستیبا یاربه بازداشت داد یمنته یو قرارها یینها یقرارها کلیه•

 ق.آ.د.ک( ۹2ماده  یر)قسمت اخ
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 معاون دادستان  -۴

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به عنوان  ودشیکه از طرف دادستان ارجاع م یمعاون دادستان در امور مختلف•

 دادستان عمل خواهد کرد.  یندهنما

 خواهد نمود.  یتتبع ینظر دادستان بوده و از دستورات و یردادستان ز معاون•

نوجوانان را بر عهده خواهد داشت.  یژهو یدادسرا یدادستان، سرپرست معاون•

 ق.آ.د.ک( 2۸۵)ماده 

 مقامات

 دادستان

 معاون

 بازپرس

 دادیار

 کارمندان

 ست دادسرا«»ریا

 »قاضی تعقیب«

 »نماینده« دادستان«

»نماینده 

 دادستان«

 

 دادیار ار جاع -۱

 دادیار تحقیق -۲

 دادیار اظهارنظر -۳

 احکامدادیاراجرای-۴

 دادیارناظر زندان-۵
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 دادسرا  یفوظا

  :زشده است که عبارتند ا ینیبیشک پق.آ.د. ۲۲دادسرا در ماده  یفوظا ینمهمتر 

 

  

 

 

 

 

    اتی  ن تحقیقات مقدمایكنته: انجام تحقیقات مقدماتی منوط به تصمیم دادسرا برای شروع به تعقیب است. بنابر

یبنی ی را پشناروا جهات قانون گذار برای شروع به تعقیب و جلو گیری از تعقبیات  باشد. امامییب جرایم فرع بر تعق

 یب کیفری را شروع کرد. توان تعقمی ن جهات نایکرده است که در صورت فقدان

 ک(ق.آ.د. ۶۴)ماده  یبشروع به تعق یبرا یجهات قانون

 

 

 

 

 

 

 بردن به وقوع جرم اقرار متهم است.  یپ یبرا یلهوس ینتریو قطع ینترمعتبر ✓

 یتهمان قابل یا یباز جهت تعق یمجرا ینما ب یعنیشود مین یبباعث شروع به تعق یاما هر اقرار

 . یمهست یکقائل به تفک یبشروع به تعق یا یبتعق

 

 کشف جرم -۱

 متهم یبتعق -2

 یقاتانجام تحق -۳

 مورد نای الزم در یاقامه دعوا و میحفظ حقوق عمو -4

 یفریاحکام ک رایجا -۵

 یقانون یفوظا یرو سا یانجام امور حسب -۶

  یخصوص یمدع یا یشاک یتشکا (الف

 میمقامات رس ی،اعالم و اخبار ضابطان دادگستر (ب

 اشخاص موثق و مطمئن  یا

 وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان با بازپرس  (پ

 اظهار و اقرار متهم  (ت

 یگرد یم به طرق قانوناطالع دادستان از وقوع جر (ث
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 جرایم:

 

 

 

 

  قابل گذشت به  یرغ یمقابل گذشت با جرا یمجرا ینب یککه تفکد کنمی یانک بآ.د.ق. ۱2تبصره ماده

قابل  یمق.م.ا به عمل آورده و جرا ۱۰4را در ماده  یکتفک نای گذار همموجب قانون است و قانون

 قابل گذشت است مگر یرغ یمجرا یهاست که کل نای بر لاص یگذشت را احصاء نموده است. به عبارت

 کرده باشد.  یحبودن آن تصرابل گذشت گذار به قکه قانون نای

 

 یببه استناد اقرار متهم تعقتواند میمرتکب جرم شد و جرم قابل گذشت بود دادسرا ن یپس اگر شخص ✓

دادستان دالیل آثار جرم را  نهایتاکرده باشد.  یتشکا یدبا یکار شاک نای یرا شروع کند. چون برا یو

قدر  ینباشد هم میجنبه عمو ی. اما اگر جرم داراشودمی یشاک یتکند و منتظر شکامی یجمع آور

 باشد.می یبشروع به تعق یبرا یاقرار کاف

 

  عبارتند از: یطشرا نای کرده است. ینیبیشاقرار پ یرا برا یطیشرامقنن 

 یدیدر صحت اقرار ترد یدباشد و با یبتعق یبرا یتواند جهتمیهم ن راریهر اق موثق بودن اقرار: -۱

 اق.م. ۱۷۰ک و هم در ماده .ق.آ.د ۳۰۹و بند ث ماده  ۳۶۰موضوع هم در مواد  نای اشد.داشته بوجود ن

 شده است.  ینیبیشپ

 (اق.م. ۱۶۷منجز باشد )ماده  یداقرار با منجز بودن اقرار: -۲

 نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و یدر صورت راراق اقرار کننده: یتاهل -۳

 ( اق.م. ۱۶۸مختار باشد. )ماده 

 ا(ق.م. ۱۶۵)تبصره ماده  .یستن یلاقرار به ارتکاب جرم قابل توکمباشرت اقرار کننده:  -۴

که شروع و ادامه  باشندمیی، جرائماق.م. ۱۰۰ماده  ۱به موجب تبصره  قابل گذشت:

جرایم است. ) یشت وو عدم گذ یشاک یتمجازات، منوط به شکا یو اجرا یتعقیب و رسیدگ

 یاا از کتاب تعزیرات ق. م.( 4۷۸) ۵۱۷مثل تبصره ماده  یو مواد اق.م. ۱۰4قابل گذشت در ماده 

 .(است هق. چک احصاء شد ۱۱ماده 

 ی، جرائم غیر قابل گذشت، جرائماق.م. ۱۰۰ماده  2به موجب تبصره  غيرقابل گذشت:

 یدر شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرا یو گذشت و یشاک یتکه شکا باشندمی

 مجازات تأثیری ندارد.
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 او )وراث در  یقائم مقام قانون یا( یدهدمتضرر شده )مجنی علیه یا بزه یماکه از وقوع جرم مستق یکس

 کند.  یتشکا یتواند بعنوان شاکمیجرم قتل( 

  گردد و می یاناست که از وقوع جرم متحمل ضرر و ز یشخص یدهد»بزه :داردمیک مقرر ق.آ.د. ۱۰ماده

وارده را مطالبه کند،  یانو هر گاه جبران ضرر و ز "یشاک"مرتکب را در خواست کند،  یبچنانچه تعق

 شود«.می یدهنام "یخصوص یعمد"

 دیدهبزه

 

 

 ق.آ.د.ک(  ۶4است )بند الف ماده  یکاف یدگیشروع به رس یبرا یتشکا ✓

نباشد دادسرا حق  یتاست چون تا شکا الزم یدگیشروع به رس یبرا یتقابل گذشت شکا یمدر جرا ✓

که  میشده و اقدامات دادسرا در جرائ ینیب یشق.آ.د.ک پ ۱2در تبصره ماده  یحتصر نای) ندارد. یبتعق

  .نموده است( یکشا یتهستند را متوقف بر شکا یواجد جنبه خصوص

  ق.آ.د.ک(  ۶۹تواند کتبی یا شفاهی باشد. )ماده میدر امور کیفری شکایت 

  ق.آ.د.ک ( ۶۸. )ماده تواند شخص شکایت کند یا وکیل بگیردمیشاکی 

  یمجرا یعنی - است یشاک یتمنوط به شکا یفری،ک یبکه تعق یق.آ.د.ک »در موارد ۷۰به موجب ماده 

 یمندارد و نصب ق یبه آنان دسترس یانداشته  یمق یا یباشد و ولمیمحجور  یده،دو بزه -قابل گذشت

نصب قیم و  یا یمق یا یموجب فوت وقت با توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ول یزن

مداخله در آن داشته باشد، دادستان  یاخود مرتکب جرم شده  یمق یا یکه ول یدر صورت ینهمچن

 یرا برا یکند و اقدامات ضرورمی یبرا تعق یفریخود امر ک یاو  یینموقت تع یمرا به عنوان ق یشخص

که  یحکم در موارد نای آورد.میمتهم به عمل  راراز ف یریادله جرم و جلو گ یآورحفظ و جمع

 است«. یجار یزنباشد ن یتقادر به شکا یهوشیب یلاز قب یاو به علل یمق یاو  یول یده،دبزه

 یکه جنبه مال یفریک یفقط در دعاو»در خصوص شخص سفیه  :داردمیمقرر  یزن اخیر ماده تبصره 

طرح  تواند شخصاًمی یهسف ی،موارد مال یردر غاست و  میماده الزا نای مذکور در یبترت یترعا دارد

 .«یدنما یتشکا

 .یدا نمامرتکب را تقاض یکه تعقیب کیفر یوقت  است یشاک

 .یدوارده را مطالبه نما یانکه جبران ضرر و ز یوقت  است یخصوص مدعی
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  است یشاک یتمنوط به شکا یفریک یبکه تعق یدر موارد» :همان قانون ۷۱به استناد ماده  ینهمچ -

او با  یسرپرست قانون یا یقهر یمجنون باشد و ول یاطفل  یدهاگر بزه د  -قابل گذشت  یمجرا یعنی

در مورد  ینکند. همچنمی یبنکند، دادستان موضوع را تعق یتاقدام به شکا یهعل یوجود مصلحت مول

هستند،  یواز اقامه دعکهولت سن، ناتوان  یا یذهن یامیجس یتمعلول یلاز قب یکه به علل یدگانیبزه د

صورت، در خصوص افراد محجور،  نایکند. درمی یبدادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعق

 منوط به موافقت دادستان است«. یزحکم ن یاجرا یا یبموقوف شدن تعق

  مشهود است: یرک، جرم در موارد زق.آ.د. 4۵به موجب ماده  

بالفاصله در محل وقوع جرم  یادشدهمأموران  یاواقع شود  یو منظر ضابطان دادگستر یدر مرئ (الف

 آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند. یاو  یابندحضور 

 بالفاصله پس از آن، یاوقوع جرم  یناند، حبوده که ناظر وقوع جرم یشترب یادو نفر  یا یدهدبزه (ب

 کنند.  یرا به عنوان مرتکب معرف ینیشخص مع

شود و  یافتاسباب و ادله جرم در تصرف متهم  یابالفاصله پس از وقوع جرم، عالئم و آثار واضح  (پ

 به متهم محرز گردد.  یادشدهتعلق اسباب و ادله  یا

ز وقوع له پس ابالفاص یادر حال فرار باشد  یامتهم بالفاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته ( ت

 شود.  یرجرم دستگ

 اندر حال وقوع باشد و شخص ساکن، در هم یاافراد، اتفاق افتاده  یمحل سکنا یاجرم در منزل  (ث

 خود در خواست کند.  یسکنامحل  یابالفاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل  یاحال 

 قوع آن را خبر دهد. و و کند یمتهم بالفاصله پس از وقوع جرم، خود را معرف (ج

 سوء شهرت داشته باشد.  یزمتهم ولگرد باشد و در آن محل ن (چ

 

  ک استق.آ.د. ۴۵صدر بند الف ماده  گیرد،میقرار  ۶۴از انواع مصادقی جرم مشهود، نآچه که موضوع بند ب ماده  .

ی از جهات تعقیب برای دادساتن  به عبارتی هر چند جرم مشهود دارای مصادقی متعددی است اما زمانی به عنوان یک

ن مقامات ای« »در مرئی و منظر ۴۵گردد که جرم »در برابر« یا به عبارت مندرج در بند الف ماده مییا باز پرس لتقی 

   مذکور واقع شده باشد.
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  جرم مشهود باشد  یعنی -پرس، ناظر وقوع جرم باشد »چنانچه باز :داردمیک مقرر ق.آ.د. ۸۹ماده- 

رساند و در صورت ارجاع دادستان، میبه اطالع دادستان  یکند، مراتب را فورمیرا شروع  یقاتتحق

 دهد«. میرا ادامه  یقاتتحق

 یمجرا یق)نه در همه مصادکه خود ناظر وقوع آن بوده  مییدر جرا یقشروع تحق زپرسپس در مورد با 

باشد. حال اگر میاع دادستان رجا یازمندن یقاما ادامه تحق یستمشهود( منوط به ارجاع دادستان ن

داشته باشد،  یزآن جرم را ن یقاتبرابر قانون حق انجام تحق یباشد که خود و میدادستان ناظر وقوع جر

مجوز  نای انجام دهد. اما اگر برابر با قانون یزآن را ن یمقدمات یقاتآن جرم تحق یبرغم تعقیتواند علمی

 یشقانون، تا پ نای ...»در صورت مشهود بودن جرائم موضوع :ق.آ.د.ک ۷۷را نداشته باشد، برابر با ماده 

 یریگادله وقوع جرم و جلو آوریحفظ آثار و عالئم، جمع یاز حضور و مداخله باز پرس، دادستان برا

 آورد«. میشدن متهم اقدامات الزم را به عمل  یو مخف از فرار

  شهود نیست!مم كنته: مشاهده صحنه فیلمبرداری جرم از مصادقی جر 

  وقوع جرم مشهود در برابر رئیس حوزه قضایی یا فقدان دادسرا رسد به دلیلمیكنته: در حوزه قضایی بخش به نظر ،

 تعقیب محسوب گردد.البدل از جهات قانونی شروع به على دادرس

 ق.آ.د.ک؛ مثال از  ۶4مقرر در ماده  یقاز مصاد یرغ یموارد یعنی «یگرد یمراد از عبارت »به طرق قانون

 . هارسانه یگرد یا هااخبار روزنامه یقطر

 یدخصوص هم با نای است که در نای گرددمیگفته مستنبط  یشمطالب پ مجموعوجود آنچه از  نای با

به طرق »دادستان  م جرم بهشد و اعال یکقابل گذشت قائل به تفک یرغ یمقابل گذشت و جرا یمجرا ینب

قابل گذشت  یرمجوز تعقب خواهد بود که جرم مذکور غ یدر صورت ،«یقی»به هر طر یا «یگرد یقانون

 باشد.

 یباشد که هر قسمت به صورت جداگانه مورد بررسمیبر سه قسم  یمک قابل تقسق.آ.د. ۶4بند ب ماده 

 قرار خواهد گرفت. 
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 م جرم توسط اشخاص موثق و مطمئناعال الف(

 نای یدند. بایستجرم ن ینافراد طرف نایکند نه مجرم را که اقرار کند. یتکه شکا یدگومیرا  یبند نه شاک نای

، افراد نای . با اعالم جرم توسطیمق.آ.د.ک را ناظر بر شاهدان و مطلعان جرم بدان ۶4قسمت از بند ب ماده 

  :را شروع کند که یبتواند تعقیم یدادستان در صورت

 نداشته باشد.  یخصوص یشاک یتبه شکا یازن یبشروع به تعق -۱

ک ق.آ.د. ۶۵م؛ هر دو مورد در صدر ماده باشد. )شاهد جر یدهاعالم کننده خود وقوع جرم را د -2

 شده است(  ینیبیشپ

صورت به صرف اعالم  نای .ک( که درق.آ.د ۶۵باشد )ادامه ماده  یدهاما ممکن است خود وقوع جرم را ند

 که:  نای را شروع کرد مگر یبتوان تعقمین

 نداشته باشد.  یخصوص یشاک یتبه شکا یازن یبشروع به تعق -۱

 یا صحت ادعا موجود باشد یلدال -2

مورد بدون  نای باشد )در یخارج یا یداخل یتامن یهعل یمجرم از جرا -۳

  .وجود دارد( یبمکان شروع تعقصحت ادعا باز هم ا یلوجود دال

 کرده و اعالم جرم بصورت  ینیبیشرا پ یک اعالم جرم بصورت حضورق.آ.د. ۶۵ماده  ینهمچن

 حالت:  نای در یبشروع به تعق یطشده است و شرا ینیبیشک پق.آ.د. ۶۷در ماده  یحضوریرغ

 نداشته باشد.  یخصوص یشاک یتبه شکا یازن یبشروع به تعق -۱

  یااست  میعمو یتدر نظم و امن لکه موجب اخال یدنما میلت بر امر مهجرم دال وقوع -2

 کند. می یتکفا یقشروع به تحق یباشد که به نظر دادستان برا ینیهمراه با قرا -۳

  از اطفال و  یتحما ینهکه اساسنامه آنها در زم یمردم نهاد یها»سازمان :کق.آ.د. ۶۶به موجب ماده

 یراثم یعی،منابع طب یست،ز محیط ی،ذهن یا میجس یناتوان یو دارا یماراشخاص ب نوجوانان، زنان،

در  یتوانند نسبت به جرائم ارتکابمیاست،  یاز حقوق شهروند یتو حما میبهداشت عمو ی،فرهنگ

 ..«..فوق اعالم جرم کنند یهاینهزم

 باشند. می یمورد اعالم کنندگان جرم از طرف اشخاص حقوق نای در 

 یتفعال ینهاشخاص در زم نای اعالم جرم هاست که ب نای ماده وجود دارد نای که در یگریته دکن 

 . یخود اشاره شده است نه اعالم هر جرم یکار
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 خاص باشد،  یدهدبزه یکه جرم واقع شده دارا یدر صورت» :داردمیهمان ماده مقرر  ۱تبصره  ینهمچن

در  یاطفل، مجنون و  یدهداست. چنانچه بزه یضرورده ما نای جهت اقدام مطابق یو یتکسب رضا

سرپرست  یا یمق ی،شود. اگر ولمیخذ ااو  یسرپرست قانون یا یمق ی،ول یتباشد، رضا یهسف یجرائم مال

دادستان،  ییدبا تأ یقیم اتفاق یتمذکور با أخذ رضا یهاخود مرتکب جرم شده باشد، سازمان ی،قانون

 دهند.«میاقدامات الزم را انجام 

 عالوه بر حق اعالم جرم، حق یتنه شکا دارندالم جرم مردم نهاد حق اع یهاسازمان یبترت ینبد !

 یلحق اظهار نظر و ارائه دل یزو ن یهاحضار یافتجهت حضور در دادسرا و دادگاه و در یندهنما یمعرف

صادر  یداد که نسبت به رامیاجازه  هاسازمان نایرا دارند. متن ماده قبل از اصالح، به ییدر مرجع قضا

 از متن ماده حذف شد. یماده، حق اعتراض به را نای اصالح یپ دراما  ینداعتراض نما یزشده ن

 دسته از اعالم  نای قسمت، »وثاقت و مطمئن بودن« نای مطروحه در یطکه عالوه بر شرا نای یتنها

مقنن قرار گرفته  یدک مورد تاکق.آ.د. ۶4است که در بند ب ماده  میاز شروط الزا یزگان جرم نکنند

 است.

  میب( اعالم و اخبار مقامات رس

 هر گاه مقامات  :داردمیک اشاره کرد که مقرر ق.آ.د. ۷2مانند ماده  یتوان به مواردمیخصوص  نای در«

 مکلفندخود مطلع شوند،  یدر حوزه کار گذشت یرقابلجرائم غاز  یکیاز وقوع  میو اشخاص رس

 اطالع دهند«.  دادستانبه  یفورع را موضو

شاهد وقوع  یا یدکه از وقوع جرم مطلع گرد یتوان شخصمیکه ن شدخاطر نشان  یدالبته با 

 نشده است اما استثنائاً ینیبیشپ ییجرم بود و اعالم نکرد را مورد مواخذه قرار داد چون ضمانت اجرا

و با ضمانت  یقانون یفتکل نایورت ترکاشخاص تکلیف به اعالم وجود دارد و در ص یبرخ یبرا

 (یراتق.م.ا کتاب تعز ۶۰۶خواهند شد. )ماده  مواجهمورد نظر مقنن  ییاجرا

 مکلفند به محض اطالع  میو انتظا میوالن نظائک: »فرماندهان و مسق.آ.د. ۶۰۸به موجب ماده  ینهمچن

ش کنند. متخلف از گزار صالح ییخود، مراتب را به مرجع قضا یتولئحوزه مساز وقوع جرم در 

مسلح محکوم  یروهایدر قانون مجازات جرائم ن رمقر یقتماده به مجازات جرم کتمان حق نایمقررات

 شود«. می
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 مردم نهاد  یهاپ( اعالم جرم توسط سازمان

  :از یتحما ینهاساسنامه آنها در زمکه  یمردم نهاد یهادارد: »سازمانمیک مقرر ق.آ د. ۶۶ماده 

  انانو نوجواطفال  •

  زنان •

 ...( جانبازان، معلوالن و انند)م یذهن یا میجس یناتوان یو دارا یماراشخاص ب •

  یستز یطمح •

  یعیمنابع طب •

  یفرهنگ یراثم •

 است یاز حقوق شهروند یتو حما میبهداشت عمو •

شرکت  یسفوق اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادر یهاینهدر زم یتوانند نسبت به جرائم ارتکابمی

  «کنند.

 یتحما یینهفعال در زم )مثالً یگرمردم نهاد د یهااست و شامل سازمان یمقرر در ماده حصر یقمصاد 

 شود.می( نیواناتاز حقوق ح

 شده است.  ینیبیشپ یزن یعالوه بر حق اعالم جرم، حق شرکت در جلسات دادرس هاسازمان نای یبرا

 د داشت.آراء صادره را نخواهنمذکور حق اعتراض با  یهااما سازمان

 است. یدهمحدود گرد هاسازمان نای یبرا یدر موارد یزن درسیحق شرکت در جلسات دا ینهمچن 

  اصل یکصد و  یتماده با رعا نای ی»اجرا :۱۳۹۴ یاصالح ۶۶به ماده  یالحاق ۴به موجب تبصره

 نای مردم نهاد موضوع یهاعفته سازمان یاست و در جرائم مناف ی( قانون اساس۱۶۵شصت و پنجم )

خود را به  یلآن تنها اعالم جرم و دال یهاقانون و تبصره نای (۱۰2ماده ) یتتوانند با رعامیماده 

 «.رائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارندا یمراجع قضائ

   کسب خاص باشد،  یدهدبزه یکه جرم واقع شده دارا ی: »در صورتداردمیمقرر  ۶۶ماده  ۲تبصره

در جرائم  یاطفل، مجنون و  دیدهاست. چنانچه بزه  یماده ضرور نای جهت اقدام مطابق یو یترضا

سرپرست  یا یمق ی،شود. اگر ولمیاو اخذ  یسرپرست قانون یا یمق ی،ول یتباشد، رضا یهسف یمال

دادستان،  دییتأ یا یقیم اتفاق یتمذکور با اخذ رضا یهاخود مرتکب جرم شده باشد، سازمان ی،قانون

 «.دهندیاقدامات الزم را انجام م
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  تکب یا شخص خاصی  دیده، مربزه البته اصوال اعالم جرم به دادساتن توسط اشخاص ثالث، نیازمند اذن قبلی

نیست. بنابراین، اذن مورد نظر در تبصره فوق را باید نتها ناظر به اقدامات بعد از اعالم جرم، یعنی شرکت در فرایند  

ی مذکور همانند سایر شهروندان  هادانست. بنابراین بدون اذن بزه دیده یا ولی، قیم یا سرپرست وی، سازماندادرسی 

 ن که حق پگیری و شرکت در جلسات دادرسی را داشته باشند. ایت بدون حق اعالم جرم را خواهند داش 

 ی مردم نهاد نیز قابل های به سازمانبا توجه به ماهیت قابل عدول اذن، اذن بزه دیده یا ولی، قیم یا سرپرست و

 عدول است.

  توانند به  می دیده نیسنتد ناز آن جهت که خود بزه  اتنفاعی، ی غیردولتی غیرهایعنی سازمانمذکور  یهاسازمان

ن حال مقنن جایگاه  ایباشند. با میعنوان »شاکی« قتاضای تعقیب کیفری نمایند، بلکه موقعیت اعالم جرم را دارا 

حق شرکت در جلسات دادرسی را نیز خواهند داشت. حقوقی نظیر معرفی نماینده جهت   را ارقتاء بخشیده و نآهانآان 

نامه برای شرکت در جلسات، حق اظهار نظر و حق ارائه دلیل در مراجع احضار ر در دادسرا و دادگاه، حق دیرافتحضو

 قضایی را دارند. 

 ین دادگستری( اعالم جرم توسط ضابطت

 یبشروع به تعق یبرا یاز جهات قانون یکیبه عنوان  یزمان یدادگستر ینتوسط ضابطجرم  اعالم ✓

نباشد و بر اساس ضوابط و  یهخالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضبر گردد که »میمحسوب 

  «.شود یمو تنظ یهته یمقررات قانون

 یدادگستر ینضابط

  ی»ضابطان دادگستر :که یدنمامی یفنحو تعر نایرا به یدادگستر ینبطق.آ.د.ک ضا ۲۸ماده 

 یآورکشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمعدادستان در  یماتهستند که تحت نظارت و تعل یمأموران

ابالغ  ی،مقدمات یقاتشدن متهم، تحق یو مخف اراز فر یریو جلوگ یافتن یی،ادله وقوع جرم، شناسا

 «.کنندمیبه موجب قانون اقدام  ی،قضائ اتمیتصم یاوراق و اجرا

 یزن «ییقضا یناز اصطالح »ضابط «یدادگستر یناصطالح »ضابط یموارد به جا یقانون در برخ نای در ✓

 استفاده شده است. 
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  شوندمی یمدسته تقس 2به  ابطینق.آ.د.ک ض 2۹به موجب ماده:  

 الف( ضابطین عام: 

 را دارند.  میعام دخالت در هر جر یتعام، صالح نیضابط •

که آموزش مربوط را  یرانا میاسال یجمهورمیانتظا یرویشامل فرماندهان، افسران و درجه داران ن •

 باشند.  یدهد

 نای اما تحت نظارت ضابطان مربوط در شوندمیمحسوب ن یضابط دادگستر یفه،کارکنان وظ •

 نای رابطه با ضابطان است. نای اقدامات انجام شده در یتسئولکنند و ممی یفهمورد انجام وظ

 ق.آ.د.ک( 2۹. )تبصره ماده یستن یفهکارکنان وظ یقانون یتولئمس یناف یتولئمس

دارد: میمقرر  یفریک یدادرس آیینقانون ۶۰۳ماده  2تبصره  یزن مینظا یندر خصوص ضابط •

مورد  نای تحت نظارت ضابطان مربوط دراما شوند، میمحسوب ن میضابط نظا یفه،»کارکنان وظ

 نای است و میرابطه با ضابطان نظا نای اقدامات انجام شده در یتولئکنند و مسمی یفهانجام وظ

 . «یستن یفهکارکنان وظ یتولئمس یناف یتولئمس

 خاص ینب ( ضابط

محول شده  فیخاص در حدود وظا ینکه به موجب قوان یمقامات و مأموران املضابطان خاص ش •

 :شوندمیمحسوب  یضابط دادگستر

در  یانکه زندان مییجرا یعنی یاننسبت به امور زندان :یانزندان نسبت به امور زندان ین( روسا و معاون1

. )در خارج از یستخارج از زندان ن یدر زمان مرخص یارتکاب یمدهند و شامل جرامیداخل زندان انجام 

 .شوند(میضابط محسوب نزندان 

و  ها: »رؤسا، معاونان و مأموران زندانیفریک یدادرس آیینقانون ۶۰۳ماده  ۱به استناد تبصره  ینهمچن

 شوند«.میمحسوب  می، ضابط نظامینظا یاندر امور مربوط به زندانمینظا یهابازداشتگاه

 

 

 

 

 

  

 ضابطین عام -۱

 ضابطین خاص -2
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انون ق 2۰۵ب« ماده خاص در بند » یماطالعات در جرا یندخالت مامور :اتوزارت اطالع ین( مامور2

   شده است: ینیبیشپ ۸۹ یخدر تار یاسیو س ی، اجتماعیبرنامه پنجم توسعه اقتصاد

 یاقتصاد یتو مقابله با فساد و اختالل در امن یشگیریپ (۱

 یتیضد امن یافتهسازمان  یمجرا (2

 یستیاقدامات ترور (۳

 یتیت نرم امنیداتهد (4

، وزارت ۱۳۹۰و مقابله با فساد مصوب  یمت نظام ادارقانون ارتقاء سال 4ماده  ۱مطابق با تبصره  ینچنهم 

 .گردندمیمحسوب  یهکالن« ضابط قوه قضائ یفساد مال یهااطالعات در »پرونده

اشاره کرد که به موجب  ۸۹ ببه قانون مبارزه با مواد مخدر مصو یالحاق 44توان به ماده میراستا  یندر هم

و  ایمنطقه یاصل یهاشبکه ینهاطالعات الزم در زم یرآو»وزارت اطالعات مکلف است ضمن جمع :آن

نسبت به  یقانون یاراتقانون، در حوزه اخت نای مرتبط با جرائم موضوع یافتهقاچاق سازمان  یالمللینب

نسبت به ارائه  ینکند اقدام و همچنمی یینکه او تع اییقاض یاآنها با حکم دادستان کل  بیو تعق ییشناسا

 . «یداقدام نما یزصالح ن یو مراجع ذمیانتظا یرویبه ن یاطالعات یسسرو

مأموران حفاظت اطالعات وزارت  ینو همچن .: »..یفریک یدادرس آیینقانون ۶۰۳ماده  ۱به استناد تبصره 

است، ضابط  یسازمان قضائ یدگیرس یتاطالعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صالح

  «.شوندمیمحسوب مینظا

  سپاه( سازمان اطالعات 3

را  یجضابط بودن اعضا بس ۱۳۷۱مصوب  یجاز بس یتقانون حما ۱ماده  :یجمقاومت بس یروین ین( مأمور4

 :شرط کرده است ۳منوط به 

 

 

  ن مجوز از طرف معاونت آموزشی نیروی مقاومت بسیج و معاونت ایكنته: باید مجوز خاص هم داشته باشند که

ق.آ.د.ک هم مورد توجه مقنن قرار گرفته  ۳۰ن موضوع در ماده ایشود. میولی فقیه اعطاء سیاسی حوزه نمایندگی 

 . است

 جرم مشهود باشد.  -۱

 نکند.  میباشد اقدا یاضابط عام نباشد  -2

 به کمک داشته باشد.  یازضابط عام باشد و ن -۳
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سپاه( حراست از کشور در برابر تجاوز  -مسلح )ارتش  یروهاین ییفهوظ اصوالً :مسلح یروهاین یر( سا۵

را  یداخل یتنظم و امن یبرقرار یفهکه وظمیانتظا یروین یتموارد به منظور تقو یباشد. در برخمی یگانگانب

 کمک گرفته شود.  یمذکور به عنوان ضابط دادگستر یاز قوا یممکن است در موارد داردبر عهده 

  خواهد بود.  به موجب قانونمداخله سایر نیروهای مسلح به عنوان ضابط دادگستری 

  به           که یمسلح در موارد یروهاین یرسا ینهمچن» :داردمیک مقرر ق.آ.د. ۲۹بند الف ماده

 «.شوندمیضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب  یفاز وظا یبرخ یاتمام  نموجب قانو

  تواند ورود و میپرس »در صورت ضرورت، باز دارد:میمقرر  یفریک یدادرس آیینقانون ۱۴۴ماده

و  میانتظا یرویدستور از ن نای یاجرا یممنوع کند و برا یبازرس یانرا تا پا یخروج به محل بازرس

 یرویصورت، ن نایمقامات مربوط استفاده کند که در یهماهنگ با مینظا یرویحسب ضرورت از ن

 «.است یو در حکم ضابط دادگستر یینظر مقام قضا یرزمینظا

 در موارد خاص ضابط  یدادگستر یندر کنار ضابط یزنمینظا یناز حقوق دانان ضابط یبرخ یدهبه عق

  است. مینظا یمدسته از ضابطین محدود به جرا نای یتبته حوزه فعاللاشود. میمحسوب 

 ماده  نای از ۳اشاره نمود که تبصره  یفریک یدادرس آیینقانون ۶۰۳توان به ماده میمورد  نای در

به  میو انتظامینظا یهایگاندر  میعمو یمراجع قضائ یو دستورها یماتتصم ی»اجرا دارد:میمقرر 

 « .استمربوط میطان نظاعهده ضاب

 مبارزه با عوامل  یاساسنامه سپاه پاسدارن اشاره کرد که به موجب آن برا ۵توان به تبصره ماده می ینهمچن

 یقاز طر میاسال یجمهور ینقوان میتحاک یهاقدام عل یا یبرانداز ی،که در صدد خرابکار ییهایانو جر

در مواقع لزوم، در میانتظا یرویبا ن یهمکار ینز و همچنخلع سالح افراد فاقد مجو یه،توسل به قوه قهر

عمل  یهقانون در کشور اعالم شده است به عنوان ضابط قوه قضائ یتو حاکم یتنظم و امن یجهت برقرار

 کنند. می

ضابط  یطیافراد هم تحت شرا یخاص برخ ینقوان یدر برخ ن خاص:یبه موجب قوان ینمأمور یرسا( ۵

خودشان  یکار یطهافراد محدود به ح نای گردند. اصوال ضابط محسوب شدنمیمحسوب  یدادگستر

 ی،شکاربان ی،جنگلبان ینرا داشته باشند. مثل مأمور میمداخله در هر جر یتکه صالح نایباشد، نهمی

آنها  ینهستند. مهمترراه آهن و ... ضابطین خاص میانتظا یسپل هرداری،ش ینمامور یما،فرمانده هواپ

 : د ازعبارتن
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و مراتع مصوب  هااز جنگل یبردارقانون حفاظت و بهره ۵4اساس ماده بر  :یجنگلبان ینالف( مامور

 جرائم مذکور در یبمأمور کشف و تعق یکه به موجب احکام سازمان جنگلبان یجنگلبان ین»مأمور: ۱۳4۶

دادستان محل  یماتتحت تعل یثح نای حسوب و ازم یدادگستر ینضابط یفشوند در ردمیقانون  نای

 «.خواهند نمود یفهانجام وظ

 یندر حکم ضابط ی، ناظران شرع۸۷مصوب  یقانون نظارت بر ذبح شرع ۸طبق ماده  :ی( ناظران شرعب

نموده و مراتب را  یریجلوگ قانون نای و موظفند از موارد خالف شرع موضوع یدهمحسوب گرد یقضائ

با اذن  یدر سازمان دامپزشک یهفق یول یندگیدفاتر نما یقاز طر یبه مراجع صالح قضائ یدگیجهت رس

 . یندابالغ و اجراء نما یمقام معظم رهبر

و  یقاتانجام تحق یتواند برامیدادسرا  :یتروحان یژهو یهانامه دادسراها و دادگاه آیین ۲۵پ( ماده 

 یقضائ یندر حکم ضابط یترافراد در زمان انجام مأمو نای .یداستخدام نما اًرا راس یاحکام افراد ایاجر

  باشند.می

  ۱۳2۸کشور مصوب  یماییقانون هواپ ۳2ماده  :یمات( فرمانده هواپ

  ۱۳۹۱ یاصالح رانای یاییاز قانون در ۶مکرر  ۸۵ماده  :یث( فرمانده کشت 

 ضابطین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بانیجنگلمأمورین  -۱

 مأمورین شکاربانی -2

 اظران شرعین -۳

 فرمانده هواپیما -4

 مأموران وصول عایدات و کشف قاچاق -۵

 

 رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان-1

 مأمورین وزارت اطالعات-2

 مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی-3

موجب قانون تمام یا برخی از وظایف سایر نیروهای مسلح در مواردی که به -4

 طان به آنان محول شد.ظاب

 سایر ضابطین در قوانین خاص مانند:-5

داران نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی شامل، فرماندهان، افسران و درجه  ضابطین عام•

 ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند.

 ضابطین خاص•
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  ن ای (۳۰۲پ( و )ت( ماده )»چنانچه جرائم موضوع بندهای )الف(، )ب(، ) :ق.آ.د.ک  45ماده  3 تبصره  به موجب

توانند اقدامات  می  تمام شهروندانقانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، 

 رم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.« گیری از فرار مرتکب ججلو الزم را برای

 جمع  باب آن قسمتی از وظایف ضابطين وق فرانسه وارد قوانین ما شده است و به موج سی از حقأن مقرره به تای  

 :گرددمیبه شهروندان محول   یزریط  شرا 

 .جرم مشهود باشد -۱ 

 .حضور نداشته باشد یدادگستر ینضابط -2 

 یاتحبس ابد، قطع عضو و جنا یات،باشد که مجازات آن سلب حمییاز جمله جرا یجرم ارتکاب -۳  

درجه سه و  یریمجازات تعز یاآن  از یشب یال امک یهنصف د یزانبا م یجسمان یتتمام یهعل یعمد

 باالتر باشد.

از فرار مر تکب جرم و حفظ صحنه جرم  یریگجلو یدر راستا یستیاقدامات صورت گرفته با -4 

 باشد. 

  جاد نکرده است.  ای  ن خصوصای مقنن تکلیفی دركنته: مداخله شهروندان اختیاری است و 

 باشد.  قانون امکان مداخله شهروندان مهیا ات  هم جمع باشند   ن شرایط باید با ای   ی همه :  تهكن 

  گردد. میدیده را هم شامل ه: عبارت تمام شهروندان، خود بزه كنت 

 که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان  یفیوظا یثاز ح یو نظارت بر ضابطان دادگستر یاستر

 ۳2دهند، حق نظارت دارند. )ماده میکه به ضابطان ارجاع  یدر امور یزن یمقامات قضائ یراست. سا

 ق.آ.د.ک( 

 میدادساتن نظااز حيث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با میته: یراست و نظارت بر ضابطان نظاكن 

 است.  

 شود و پس می ستری انجام در محل وقوع جرم، وظایف نآان به وسیله ضابطان دادگمی ته: در غیاب ضابطین نظاكن

اتخاذ نماید.   نکه مقام قضایی ترتیب دیگری ایشود، مگرمیاز حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به نآان محول 

 است.  می ن مورد یراست و نظارت بر ضابطان به عهده دادساتن نظاای در
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 شوند،  می ه حسب قانون، ضابط لتقی نكنته: همچنین ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران با مقاماتی ک

 ق.آ.د.ک(   ۶۰۹و تبصره ماده  ۳۲ات درجه چهار است. )تبصره ماده  می موجب محکومیت اتنظا

  مورد  حداقل هر دو ماه یک باركنته: دادساتن به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مبروط را

ورهای الزم را شود، قید و دستمی ن منظور تهیه ایا در دفتر مخصوصی که به دهد و در هر مورد، مراتب رمیبازرسی قرار 

 ق.آ.د.ک(  ۶۰۷و ماده  ۳۳کند. )ماده میصادر 

 ته: به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی  كن

 ق.آ.د.ک(  ۳۱ماده شود. )می ایران تشکیل میجمهیرو اسال میاتنظا

  ی الزمه باشند »احراز عنوان ضابط دادگستری، عالوه بر  هاو واجد مهارت كنته: ضابطین باید موثق و مورد اعتماد

ی آموزشی یزر نظر مرجع قضائی  های الزم با گذراندن دوره هاوثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت 

ن  ای اقددگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فمبروط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دا

 است.«  بدون اعتبار کارت، ممنوع و از نظر قانونی

  که بر خالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه  در صورتی معتبر است : »گزارش ضابطان داردمقرر می ۳۶ماده

 شود.«  منباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و نتظی

  ی»معاونت منابع انسان :۱۳۹۴مصوب  ینامه احراز عنوان ضابط دادگستر آیین ۵به موجب ماده 

 :یدنمامی یحطرا یلرا با لحاظ اهداف ذ یآموزش خاص ضابطان دادگستر یهادوره یهقضائقوه

  یارتقاء دانش حقوق -۱ 

 یمهارت شغل یشو افزا یتوانمندساز -2 

 یفریک یمرحله کشف جرم در نظام دادرس یفیک سطح یشکمک به افزا -۳ 

 یفریک یهایدگیکمک به سرعت و دقت در رس -4 

 اشخاص یو کرامت انسان یحقوق شهروند یترعا یلاز قب یرفتار یهاآموزش مهارت -۵ 

با  یزهورود اطالعات و مکاتبات مکان ینه)سمپ( در زم ییپرونده قضا یریتآموزش سامانه مد -۶ 

  .«ییمراجع قضا

 به  یدمربوط دانش آموختگان با یآموزش یهادوره یق»از طر نامه فوق: آیین ۶به موجب ماده  ینهمچن

 :نائل گردند یرالزم از جمله موارد ز یهاییتوانا

 یماهو یفریحقوق ک یشناخت موضوعات مهم و اساس -۱
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 یفریک یهاسازمان یالتو تشک یتشناخت موضوعات مربوط به صالح -2

 مشهود از غیرمشهود  یمجرا یکنحوه تفک یصتشخ ییتوانا -۳

 مشهود یرمشهود و غ یمآنها در جرا یاراتو اخت یفنوع وظا یصتشخ -4

 بار ضابطانیاناز اعمال ز یناش یو مدن یفریک یهایتمسئول یصتشخ ییتوانا -۵

 یفریدر امور ک یمراجع قضائ یرو تعاون با سا ریو شناخت الزم جهت همکا ییتوانا -۶

 جرم و آثار آن«.  یشناخت ادله اثبات -۷ 

  یآموزش ی»دادستان مکلف است به طور مستمر دورهها دارد:میق.آ.د.ک مقرر  ۳۰ماده  ۱تبصره 

برگزار  یضابطان دادگستر یبرا یقانون یفوظا فاءایالزم و یخدمت را جهت کسب مهارتها ینح

 «.یدنما

  مقرر  ۶۰ماده  میاما در خصوص ضابطان نظا ؛است را بر عهده دادستان نهاده یفتکل نای ۱تبصره

خدمت را جهت  ینح یآموزش یهامکلف است به طور مستمر دوره یداشته است: »سازمان قضائ

 .«یدبرگزار نما میضابطان نظا یبرا یقانون یفوظا فایای الزم و یهاکسب مهارت

   سازمانهای متبوع ضابطان برای تمدید . است  ه سال از اتخیر صدور س كنته: مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری

کارت مذکور، باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادر کننده پشنهاد 

 الذكر(  نامه اخيرآیین  ۱۴)ماده صادر شود. ات کارت جدید

 یقانون یطفاقد شرا یده،صادر گرد یدگسترط داضاب یژهآنان کارت و یکه برا یچنانچه ضابطان ینهمچن 

آنان اقدام  استان نسبت به ابطال کارت یکل دادگستر یسرئ ییددادستان و پس از تأ یصگردند، به تشخ

 (۱۵خواهد شد. )ماده 

 یاو  یی. چنانچه مقامات قضاستا ییهقضان اول قوهعهده معاوهنامه بآییننای ینظارت بر حسن اجرا

مسکوت مواجه گردند که  یامبهم و  ی،نامه با موارد اختالفآییننای یدر خالل اجرا یربطذ یهادستگاه

منعکس و مقام مذکور عنداللزوم  ییهقضاباشد، موضوع را به معاون اول قوهنامه آیین مستلزم اصالح

 یتردگسدا یربه وز ۱۳۹2مصوب  یفری،ک یدادرس آیینقانون ۳۰ماده  2تبصره  یمراتب را در اجرا

 کند.میاعالم 

موثق  یدبا یزن ینتوسط ضابط یافتیمورد وثوق باشند، اطالعات در یدبا ینکه خود ضابط نایعالوه بر 

اطالعات ضابطان  یااست  یدباشد. اگر چنانچه »قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترد
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 یو بازرس یشق تفتتان، بدون داشتن حاز اطالع به دادس یشپ یدآنان با یست،ن قاز منابع موث یدادگستر

آن را به دادستان گزارش دهند.  یجهالزم را به عمل آورند و نت یقاتاحضار و جلب اشخاص، تحق یا

مناسب را اتخاذ  یقضائ یمتصم یارا صادر و  یقاتتحق یلگزارش، دستور تکم نایدادستان با توجه به

 .«کندمی

 امات ضابطیندو ویژگی بارز اقد

 یکه دادستان با مقام قضائ یو در مدت اسرع وقتمکلفند در  ی»ضابطان دادگستر :بودن یعسر -۱

  «یندپرونده اقدام نما یلکند، نسبت به انجام دستورها و تکممی یینمربوط تع

که بر خالف اوضاع و احوال و قرائن  معتبر است ی»گزارش ضابطان در صورت معتبر بودن -۲

 « .شود یمو تنظ یهته یت قانونس ضوابط و مقررانباشد و بر اسا یهمسلم قض

 توانند أخذ تأمین را به نآان می ته: ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نكن

ن ایمقام قضائی طبق مقررات محول کنند. در هر صورت هر گاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، نتها توسط 

 ق.آ.د.ک(  ۴۱شود. )ماده میدام ون اققان

 توسط ضابطان  یدبا - یستنمیالزا یعنی - در صورت امکاناز زنان و افراد نابالغ  یقاتو تحق ییبازجو

 ق.آ.د.ک(  42انجام شود. )ماده  یشرع ینمواز یتزن و با رعا یدهآموزش د

 اشخاص مرتبط با  یرلعان و ساشهود و مط یده،و محل اقامت بزه د یتاطالعات مربوط به هو یافشا

 4۰کند، ممنوع است. )ماده می ینکه قانون مع یجز در موارد ی،پرونده توسط ضابطان دادگستر

 ق.آ.د.ک( 

 

 

  :موظفند تریضابطان دادگس

 

 

 

 یآورف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمعضابطان نسبت به کش یفاز انجام وظا یناش یهاینهل هزیتحم 

از  یتحما ی،و یریشدن متهم، دستگ یاز فرار و مخف یریو جلوگ یافتنو  ییاساادله وقوع جرم، شن

  «.یندرا همه وقت قبول نما یشفاه یا یکتب یت»شکا▪

از خدمات  یمندجبران خسارت و بهره حق در خواست را از ی»شاک▪

 « .آگاه سازند یحقوق یهامعاضدت یرموجود و سا یمشاورها

وارده به مراجع  یاندر گزارش خود اظهارات او را در مورد ضرر و ز▪

 ذکر کنند«.  یقضائ
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بر  نتحت هر عنوا یقضائ یماتتصم یابالغ اوراق و اجرا یدات،و خانواده او در برابر تهد یدهدبزه

 ق. آ. دک(  ۶2ممنوع است. )ماده  یدهدبزه

 

 

 

 

 

   

 

 

 مشهود متفاوت است.  یرمشهود و جرائم غ یمبرخورد با جرار د یناقدامات ضابط ✓

  مشهود یرغ یمجرادر  ینگرفت که اقدامات ضابط یجهتوان نتمیق.آ.د.ک  4۶و  44از مجموع مواد

به محض اطالع از  ی»ضابطان دادگستر ؛را ندارند ییقضا مو حق مداخله بدون دستور مقا محدود است

الزم به دادستان اعالم  یو أخذ دستورها یفکسب تکل یرا برا مراتب مشهود یروقوع جرم، در جرائم غ

مناسب  یقضائ یمتصم یارا صادر و  یقاتالزم، دستور ادامه تحق یپس از بررس یزکنند و دادستان نمی

 کند...« میاتخاذ 

 ینچنآنها، هم یشو بسته و تفت یلهمان قانون »ورود به منازل، اماکن تعط ۵۵موجب ماده  به ینهمچن 

 یاجرا یاست، هر چند و یمقام قضائ یمشهود با اجازه مورد یردر جرائم غ یاءاشخاص و اش یبازرس

 به ضابط ارجاع داده باشد«.  یرا به طور کل یقاتتحق

ار، عالئم و ادله الزم را به منظور حفظ آالت، ادوات، آث اتتمام اقداممشهود » یمدر جرا یناما ضابط ✓

الزم را انجام  یقاتآورند، تحقمیبه عمل  ی،تبان یاشدن متهم و  یمخف یا فراراز  یریگوقوع جرم و جلو

چنانچه  ینرسانند. همچنمیو مدارک به دست آمده را به اطالع دادستان  یجدهند و بالفاصله نتامی

 مشخصات یرشماره تلفن و سا ی،صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشان در یمطلع یاشاهد 

 نای( 2۶ماده ) یلماده و ذ ناییدر اجرا یکنند. ضابطان دادگسترمیأخذ و در پرونده درج ا ر شانای

 کتبی -۱

 صریح -2

 با قید مهلت -۳

 صورتدستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به  شود.صادر می

موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، در 

شود و ضابط صورت شفاهی صادر میدستور به

دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب 

مجلس، در اسرع وقت و اقدامات معموله در صورت

ساعت آن را به امضای مقام  24و حداکثر ظرف 

  ق.آ.د.ک( ۳4قضایی برساند. )ماده 
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بر ارتکاب جرم  یکه قرائن و امارات قو یندتوانند متهم را بازداشت نمامی یقانون فقط در صورت

 وجود داشته باشد«.  یمشهود توسط و

  یقاتتحق یلتکم یمتهم برا یمشهود، نگهدار»چنانچه در جرائم  :یزقانون ن نای ۴۶بر اساس ماده 

 یمبه متهم ابالغ و تفه یموضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و به طور کتب یدباشد، ضابطان با یضرور

دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان  طالعبه ا یقانون یماتخاذ تصم یبرا یکنند و مراتب را فور

 «د.نظر قرار دهن متهم را تحت و چهار ساعت یستاز ب یشتوانند بمین

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک   كنته: هر گاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر

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

 ک( ق.آ.د. ۴۷صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد. )ماده  نماید و در

  شود. )رای وحدت رویه(. می كنته: به جرایم ضابطین در مقام ضابط بودن در دادگاه کیفری در رسیدگی 

 رایم نامشهوددر ج

 در جرایم مشهود

 اقدامات

وقوع جرم تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و ادله  -۱ ضابطین

 آورند.و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می

 رسانند.دست آمده را به اطالع دادستان میبالفاصله نتایج و مدارک به -2

 حق بازداشت متهم را دارند به شرطی که: -۳

قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم  -۱

 توسط متهم وجود داشته باشد.

نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات  -2

 ضروری باشد.

موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و  -۳

 طور کتبی به متهم ابالغ و تفهیم کنند.به

اذ تصمیم مراتب را فوری برای اتخ -4

 قانونی به اطالع دادستان برسانند.

ساعت بیشتر  24مدت نگهداری نباید از  -۵

 باشد.

 حق مداخله ندارند. -۱

 کنند.مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای الزم به دادستان اعالم می -2
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  میو انتظا میخاص نظا یفدارد: »به جرائم مربوط به وظامیخصوص مقرر  نای ک درق.آ.د. ۵۹۷ماده 

 «.شودمی یدگیرس ییدر سازمان قضا یمسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستر یروهاین یاعضا

  است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم می كنته: جرم در مقام ضابط دادگستری، جر

 ق.آ.د.ک(  ۵۹۷ماده  4شوند. )تبصره میگستری مرتکب مشهود و یا در راساتی اجرای دستور مقام قضایی داد

 یبرط  به عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذمیكنته: نقل و اتنقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظا

نکه  ای گیرد، مگرمیصورت می است و در صورتی که یگان مبروط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی اتنظا

شود. در هر صورت هیزنه نقل و اتنقال ن صورت برابر دستور انجام میای ور خاصی صادر نماید که درقضائی دست مرجع 

 به عهده یگان بدرقه کننده است. 

 به   میهای نظادر محدوده صالحیت دادسرا و دادگاه میی ضابطان نظاهاولیت ئف، اختیارات و مسكنته: سایر وظای

 دادگستری مقرر شده است.  شرحی است که برای ضابطان

  با اطالع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت   میو اتنظا میتوانند در یگانهای نظامیكنته: قضات سازمان قضائی

انجام  می که در صالحیت نآان است خود یا از طیرق ضابطان نظا میاره جرائو اقدامات الزم را در  مبروط، تحقیقات 

 باشند. مین رابطه مكلف به همکاری ای در میو اتنظا میندهان نظادهند. مسؤوالن و فرما

 حقوق متهم در بازداشت:

و توجه  یتبا رعا یدبا یل. وکیدحضور وکیل نما یتواند تقاضامیبا شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم  (۱

 یاندر پاتواند می یلو وک یدو مذاکرات، با شخص تحت نظر مالقات نما یقاتبه محرمانه بودن تحق

پرونده ارائه درج در  یخود را برا یمالحظات کتب ساعت باشد یکاز  یشب یدنبامالقات با متهم که 

 دهد.

مراجع مزبور از تحت  یقتوانند از طرمیهمسر، فرزندان، خواهر و برادر اشخاص تحت نظر  ین،والد (2

که با  یقرار گرفتن، تا حدبه بستگان فوق درباره تحت نظر  یی. پاسخگویابندنظر بودن آنان اطالع 

 4۹است. )ماده  یضرورنداشته باشد،  فاتاشخاص تحت نظر منا یو خانوادگ یاجتماع یثیتح

 ق.آ.د.ک(

خود را از تحت  یانآشنا یاممکن، افراد خانواده  یلههر وس یاتلفن  یلهتواند به وسمیشخص تحت نظر  (۳

خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا  نایا درمکلفند مساعدت الزم ر یزنظر بودن آگاه کند و ضابطان ن
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 یدصورت با نای استفاده کند. در یحق یناز چن یدت نظر نباتح شخصدهند که  یصبر ضرورت تشخ

 ق.آ.د.ک(  ۵۰برسانند. )ماده  یبه اطالع مقام قضائ یاخذ دستور مقتض یمراتب را برا

دادستان از  ییناز پزشکان به تع یکی ی،و یکاز بستگان نزد یکی یابنا به درخواست شخص تحت نظر  (4

 ۵۱شود. )ماده میپزشک در پرونده ثبت و ضبط  یآورد. گواهمیبه عمل  ینهشخص تحت نظر معا

 ق.آ.د.ک( 

 

 

 

 

 

 

 

 یمقدمات یقاتتحق

 شود. میانجام  ینکشف جرم اصوال توسط ضابط ✓

داند. اما می ینضابط یفز وظاکشف جرم را ا ی،دادگستر ینضابط یفدر مقام تعر یزک نق.آ.د. 2۸ماده  ✓

 رود. میدادسرا به شمار  یفوظا ینجرم از مهمتر یبتعق

  است که  ی»مجموعه اقدامات قانون کند؛می یفگونه تعرنای را یمقدمات یقاتق.آ.د.ک تحق ۹۰ماده

ادله وقوع جرم،  یحفظ آثار و عالئم و جمع آور یبرا ی،مقامات قضائ یگرد یابازپرس  ویاز س

 «.شودمیشدن متهم انجام  یمخف یااز فرار  یریو جلوگ یافتن یی،اشناس

 داند که از می یرا صرفا اقدامات یمقدمات یقاتکه مقنن تحق یافتتوان درمیفوق  یفبا توجه به تعر

 یقاترا جزو مراحل تحق «یدادگستر ینگرفته و اقدامات »ضابط جامان «ییمقامات قضا» یسو

 کند. میمحسوب ن یمقدمات

 

 

 

 

 

 حقوق متهم  ینرف و تضمط یکاز  ینضابط یاز سو یقانون یفدقت در انجام تکال یکه مقنن برا ینا یتنها

کرده است. به موجب  ینیب یشپ یزرا ن ییضمانت اجراها ی،قانون یفدر فرض تخلف آنها از تکال یگراز طرف د

(، ۵۱(، )۴۹(، )۴۲(، )۴۱(، )۴۰(، )۳۹(، )۳۸(، )۳۷(، )۳۵(، )۳۴(، )۳۰ق.آ.د.ک: »تخلف از مقررات مواد ) ۶۳ماده 

سال انفصال از  یکبه سه ماه تا  یتقانون توسط ضابطان، موجب محکوم ینا (۱۴۱( و )۵۹(، )۵۵(، )۵۳(، )۵۲)

 است.« یخدمات دولت
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 رود:میبه شمار  یمقدمات یقاتبارز تحق یهایژگیو ازبودن« و »محرمانه بودن«  یعسر»

 

 

 

 

 

 

 

 با شروع تحت نظر : داردمیهمان قانون اشاره نمود که مقرر  4۸از ماده  یتوان به قسمتمی ینهمچن«

به محرمانه بودن وجه و ت یتبا رعا یدبا یل. وکیدنما یلحضور وک ضایتواند تقامیقرار گرفتن، متهم 

 «.یدو مذاکرات، با شخص تحت نظر مالقات نما یقاتتحق

  ن اصل بر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است مگر در مواردی که خود مقنن تجویز نموده باشد. ایبنابر 

 استثناء کرده  که خود مقنن یاست مگر در موارد یاتمقدم یقاتکه اصل بر محرمانه بودن تحق یمگفت

 یشتریب یازاتو مقنن امت یستن یزانم یکو متهم به  یاستثنائات نسبت به شاک نای یباشد. توسیع دامنه

 باشد. میقائل  یشاک یرا برا

  اش لهو اد یشهود خود را معرف یقات،هنگام تحقتواند در می ی»شاک :داردمیق.آ.د.ک مقرر  ۱۰۰ماده

اوراق پرونده را که  یرسا یا یمقدمات یقاتصورت مجلس تحق یابد،حضور  یقاترا اظهار کند و در تحق

رونوشت  یا یرخود از آنها تصو ینها به هزیمنافات ندارد، مطالعه کند و  یقتبا ضرورت کشف حق

 «.یردبگ

  دادرسی  آیین ی محدودتر است اما قانوناستثنائات اصل محرمانه بودن در مورد متهم نسبت به شاکی هر چند دامنه

 کاسته است.  هان محدودیتایکیفری جدید نسبت به قانون سابق ات حدودی از

 

 :داردیق.آ.د.ک مقرر م ۹4ماده 

به سرعت  یدبا یمقدمات یقات»تحق

 یاما و به نحو مستمر انجام شود و

 .«یستتعطیل مانع انجام آن ن

 یقات»تحق :داردیباره مقرر م ینا ق.آ.د.ک در ۹۱ماده 

مگر در  گیردیبه صورت محرمانه صورت م یقدماتم

 .«یدمقرر نما یگریکه قانون به نحو د یموارد
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  آگاه و از حق  یاسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتساب در ید»متهم با :داردمیق.آ.د.ک مقرر  ۵ماده

 «.مند شودهرهقانون ب نای مذکور در یحقوق دفاع یرو سا یلبه وک یرسدست

 عدول از  یاتهام تا حدود یلاز موضوع و دال یشود حق اطالع و آگاهمیهمانطور که مالحظه  ینبنابرا

 است.  تهمنسبت به م یمقدمات یقاتاصل محرمانه بودن تحق

 از  یبرخ یابه تمام  یدسترس یاچنانچه باز پرس، مطالعه » دارد:میق.آ.د.ک مقرر  ۱۹۱ماده  ینهمچن

 یتامن یهموضوع از جرائم عل یابداند،  یمناف یقتمدارک پرونده را با ضرورت کشف حق یاسناد اوراق، ا

قرار،  نای کند.میصادر  رابه آنها  یقرار عدم دسترس یل،کشور باشد با ذکر دل یخارج یا یداخل

 است.شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح میابالغ  یو یلوک یابه متهم  یحضور

  «.کند یریگیمو تصم یدگیالعاده به اعتراض رسگاه مکلف است در وقت فوقداد

  گردد. می ی فوق ات حدودی اعمال نهاكنته: در مرحله »دادرسی« ممنوعیت 

توانند با مراجعه به میآنان  یوکال یاو متهم  یخصوص یمدع یا یشاک» .د.ک:ق.آ ۳۵۱به موجب ماده 

خود از اوراق  ینهدادگاه به هز رئیسو با اطالع  یندنما یلعات الزم را تحصدادگاه و مطالعه پرونده، اطال

 کنند«. یهته یرتصو یاز،مورد ن

 ماده  ۲دارد و همانطور که تبصره ( همچنان وجود یت)نه محدود یتموارد ممنوع یالبته در برخ

 یقاتبه تحق مربوط مطالب یشده و اسناد حاو ی»ارائه اسناد و مدارک طبقه بند مقرر داشته است: ۱۰۰

 ممنوع است«  یبه شاک یو خارج یداخل یتامن یهعل جرائمعفت و  یجرائم مناف

 شده  یبنداز اسناد طبقه یر»دادن تصو دارد:میق.آ.د.ک مقرر  ۳۵۱تبصره ماده  یزن یدر مرحله دادرس

 یخارج یا یداخل یتامن یهعفت و جرائم عل یجرائم مناف یقاتمطالب مربوط به تحق یو اسناد حاو

 ممنوع است«.

 

 

 

  و  باشدیناظر بر »ارائه« جهت مطالعه م ۱۰۰ماده  ۲است که تبصره  ینادر  یرتبصره با تبصره اخ یناتفاوت

بوده و در  «یربر »دادن تصوناظر  ۳۵۱مقرر در تبصره ماده  یتاما ممنوع نمایدیصدق م «یدر خصوص »شاک

 و مطالعه آنها وجود ندارد. هارائ یبرا یتیو هم »متهم« صادق خواهد بود و ممنوع «یخصوص هم »شاک
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  حضور  یمقدمات یقاتتحق یانکه در جر یاشخاص یه»کل :داردمیک مقرر ق.آ.د. ۹۱قسمت دوم ماده

و  یاسرار شغل یاسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشا نایدارند موظف به حفظ

 «.شوندمی محکوم ایحرفه

 ات تکمیلینک : 

 تر محرمانه ماندن( تحقیقات مقدماتی نسبت به طرفین  یا به عبارت صحیح محرمانه بودن ) یباگنرن ماده ای  ًاوال

باشد و عبارت »کلیه اشخاص حاضر در تحقیقات مقدماتی« را باید به مقاماتی که در جیران میمتهم( ن ۔دعوا )شاکی

ر بازپرس، دادیار یا مدیر دفتر و... ناسان، مترجم، ضابطین یا مقامات قضایی نظی تحقیقات حضور دارند مثل کارش 

باشد محکوم  میتوان به افشای اسراری که مبروط به خودش می محدود نمود چرا که از یک طرف مثال متهم را چگونه 

ق.م.ا محدود به  ۸۷۲ان یا هم ۶۴۸مقرر در ماده  اینمود و از طرف دیگر مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه 

 شوند. میاسبت شغل یا حرفه ی خود محرم اسرار محسوب سانی است که به منک

  مگر در  :کق.آ.د. ۹۲و عبارت مقرر در ماده  محرمانه بودن یا محرمانه ماندن تحقیقات مقدماتی مطلق نیست اًدوم«

 آن در برخی موارد استثنائی است.  مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید« داللت بر امکان تخطی از

 اتنشار تصویر و  :ن شکل مقرر شده است کهایق.آ.د.ک به ۹۶کند در ماده می ب که ات حدی برداشت اول را نیز قتویت ن مطلای«

ممنوع  و قضائی میو مراجع اتنظا هاسایر مشخصات مبروط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه

، اتنشار تصویر و یا سایر مشخصات که نتها به درخواست بازپرس و موافقت دادساتن شهرساتن مگر در مورد اشخاص یزر  است

 :مبروط به هویت نآان مجاز است

ن قانون که متواری بوده و دالیل ای (۳۰۲متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) (الف

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

 شود. میو یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طیرق چهره گناری نآان منتشر 

 اند و تصویر ص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کردهاخب( متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اش

 شود. میدیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط نآان، منتشر نآان برای گآاهی بزه
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 باشد:مواردی که انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت متهم مجاز می

 

 باشد.بی عمدی جرم ارتکا (۱

 

 ابی از نوع:ارتکجرم مجازات  (2

 

 متهم متواری باشد. (۳

 دالیل کافی برای توجه اتهام به متهم .جود داشته باشد. (4

 موجود نباشد.از طریق دیگری امکان دستیابی به متهم  (۵

 انتشار تصویر یا مشخصات متهم با هدف شناسایی او یا نکمیل ادله باشد. (۶

 

 

 

 

 

 

 را به عمل آورد و در  یقدامات فورئم جرم، اآثار و عال یاز امحا یریجلوگ یباز پرس مکلف است برا

 ق.آ.د.ک(  ۹۵نکند. )ماده  یرادله وقوع جرم تأخ یآورو جمع یلتحص

 به او مشکل است،  یدسترس یاشده و  یمخف یست،ن ینتواند به عذر آنکه متهم معمیپرس نباز

 .ق.آ.د.ک( ۱۰4خود را متوقف کند )ماده  یقاتتحق

  ۶4از جهات مندرج در ماده  یبه هر جهت یبتعق یانمود  یتاشک یشاک یاحال جرم کشف شد 

خود را در  یمستقیما دعو ی. اگر شاکیدنمامیخود را شروع  یفافتاد دادسرا وظا یانجر هک بق.آ.د.

هم قابل طرح است و  یبرگ معمول یبر رو یه. شکوائیدنما یمتقد یهشکوائ یدبا یددادسرا مطرح نما

 یجرم ارتکاب یبتعق یهمان تقاضا یهمخصوص ندارد. شکوائ یهاگبر به یازیهمانند دادخواست ن

 یماست و گفت یهارجاع شکوائ یازمندن یقاتمتحمل شده است. در دادسرا شروع تحق یدهاست که بزه د

 سلب حیات )اعم از قصاص، اعدام، رجم و...( -۱

 حبس ابد -۲

 قطع عضو و )با قصاص عضو اشتباه گرفته نشود( -۳

 ان نصف دیه کامل یا بیش از آنجنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میز -۴

 مجازات تعزیری درجه یک تا سه باشد.  -۵

 شار ضروری استی شرایط فوق برای تجویز انتجمع همه. 

  بینی شده است و آن این که اگر متهم نزد مقام تحقیق اقرار به فرض دیگری برای تجویز انتشار پیشهمچنین

دیدگان و د و نامعلومی نماید در این صورت انتشار با هدف آگاهی بزهارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعد

گانه فوق ۶حالت نیازی به وجود شرایط  گیرد. )در اینطرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان صورت می

 نیست.(
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 یمجرا یهکل یمقدمات یقاتاست که تحق نای باشد. اصل برمیکه امر ارجاع در دادسرا بر عهده دادستان 

 خواهد شد. اعارج یاز شعب بازپرس یکیدادستان به  یقاز طر یهشکوائ یناست. بنابرا یبا بازپرس یزن

 

 شروع به تحقیق بازپرس جهات قانونی برای

 

   كنته: اصل با ارجاع دادساتن است و استثنائا در صورتی که باز پرس ناظر جرم ارتکابی باشد تحقیقات را شروع نموده

 باشد.  میارجاع دادساتن  ولی ادامه تحقیقات باز هم منوط به

  كنته: در حوزه قضایی بخش به دلیل فقدان دادسرا و دادساتن، امر ارجاع بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش خواهد

 ق.آ.د.ک(  ۲۴بود. ) 

 یمجرا یمقدمات یقاتتواند تحقمی یزدادستان ن ی،موارد استثنائ یک در برخق.آ.د. ۹2برابر با ماده  یمگفت 

 یمخواه یارداد نای صورت به نای که در) یدخود ارجاع نما یارانداد از یکیبه  یادهد  را خودش انجام

 تحققیق(.  یارگفت داد

 :است که یرپذامکان یدادستان در صورت یاز سو یقاتامکان انجام تحق
 

 .پرس باشددر دادسرا کمبود باز  -1

 ایاتع عضو و جنبد، قطحبس ا یات،نباشد که مجازات آنها سلب حیمیاز جرا یجرم ارتکاب -2

درجه  یریمجازات تعز یااز آن  یشب یاکامل  یهثلث د یزانبا م یجسمان یتتمام یهعل یعمد

 چهار و باالتر باشد. 

 

 

 

 

 

  ک، وقوع جرم مشهود در برابر دادساتن از جهات شروع به تعقیب به شمار ق.آ.د. ۶۴نکته: بر اساس بند پ ماده

الذکر( فوق ۲مندرج در بند می ق.آ.د.ک )یعنی جرای  ۳۰۲ده شهود، از جرایم مندرج در مارود. اما اگر جرم ارتکابی ممی

به موجب ماده  طور که مالحظه کردیم، دادساتن حق انجام تحقیقات مقدماتی را نخواهد داشت چونباشد همان 

 ارجاع دادستان -۱

 بازپرس خود ناظر وقوع جرم باشد. -2

شد دادستان حق انجام دو شرط فراهم نبا نای هر کدام از

 را نخواهد داشت. یمقدمات یقاتتحق
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برای حفظ ثآار و عالئم،   ..ق.آ.د.ک ». ۷۷دادساتن صرفا مطابق با ماده  ن کار منع شده است وای همان قانون از ۹۲

 .«آوردمی جمع آیرو ادله وقوع جرم و جلو گیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات الزم را به عمل 

   پرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم ضور باز: »در صورت عدم ح۹۲به موجب تبصره ماده  همچنین

ن قانون، دادرس دادگاه به قتاضای دادساتن و ای (۳۰۲وضوع ماده )دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم م

 «.دهدتعیین یریس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط ات زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می 

. یستن یارجاع شده به بازپرس یقاتعدم مداخله در تحق یبه معن یمقدمات یقاتانجام تحقنداشتن حق  ✓

 یقاتیرا نداشته باشد، حق نظارت بر تحق یمقدمات یقاتدادستان حق انجام تحقانونا اگر ق یحت ینبنابرا

  :داردموضوع  نای داللت بر یرز یرا خواهد داشت. مواد قانون یردگمیکه از جانب باز پرس صورت 

  شود، حق نظارت و ارائه میکه به بازپرس ارجاع  ی»دادستان در امور :کق.آ.د. ۷۳ماده

  « .دارد م راالز یماتتعل

  و بر نحوه انجام آن  یابدحضور  یمقدمات یقاتتواند در تحقمی»دادستان  :ق.آ.د.ک ۷۴ماده

 «.را متوقف سازد یقاتتحق یانتواند جرمینظارت کند؛ اما ن

   در  یقاتاست که تحق یبر عهده دادستان یقات مقدماتی»نظارت بر تحق :ق.آ.د.ک ۷۵ماده

 «.رج از آن حوزه اتفاق افتاده استباشد که خا ید راجع به امرچن هر ید،آمیحوزه او به عمل 

   یانجر ایپرس بخواهد را از بازمیدر جر یقاز آنکه تحق یشدادستان پ» :ق.آ.د.ک ۷۶ماده 

و اقدامات  یقاتتحق یبرخ یتواند اجرامی کند،به بازپرس واگذار  یرا به طور کل یقاتتحق

اقدام مورد  یا یقصورت، باز پرس مکلف است فقط تحق نای رالزم را از باز پرس تقاضا کند. د

 د« .ارسال کن یرا نزد و یجهدادستان را انجام دهد و نت یتقاضا

   اجراء و مراتب  رادادستان  یقانون یتقاضا یقات،تحق یانپرس در جر»باز :کق.آ.د. ۱۰۵ماده

که  یمواجه شود، به نحوکند و هر گاه در هنگام اجراء با اشکال می یدرا در صورتمجلس ق

 «.یدنمامیانجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعالم 

 )چه دادستان و چه بازپرس( منع شده است: یمقدمات یقاتتحقموارد دادسرا از انجام  یدر برخ

در  یم،عفت به طور مستق ی»به جرائم مناف دارد:میخصوص مقرر  نای ق.آ.د.ک در ۳۰۶ هماد .1

 شود«. می یدگیصالح رسدادگاه 
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 یقو تحق یب»انجام هر گونه تعق :داردمیخصوص مقرر  نای در یزن یق.آ.د.ک اصالح ۱۰۲ماده  .2

ت، مگر در یسخصوص مجاز ن نایدر یفرد یچعفت ممنوع است و پرسش از ه یدر جرائم مناف

باشد  یافتهمان ازس یابه عنف  یا یشاک یدارا یاو منظر عام واقع شده و  یکه جرم در مرئ یموارد

اوضاع و احوال مشهود توسط  یاو  یتفقط در محدوده شکا یقو تحق یبصورت، تعق نای که در

 «.شودمیانجام  یمقام قضائ

  ن حق را ای ممنوع است و دادگاه در صورتی ن تعقیب و تحقیق جرایم منافی عفت در هر صورت توسط دادسرا ایبنابر

 دارد که: 

 

 

 

 

در دادگاه اطفال و نوجوانان به  یمپانزده سال به طور مستق یرجرائم افراد زمیتما دماتیمق یقاتتحق .3

و دادسرا  یرا که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستر یفیوظا یهو دادگاه مذکور کل یدآمیعمل 

 ق.آ.د.ک( 2۸۵ماده  ۱دهد. )تبصره میاست انجام 

 ق.آ.د.ک(  ۳4۰شود. )ماده میدگاه مطرح دا در تقیمدرجه هفت و هشت، به طور مس یریجرائم تعز  .4

شوند  ۸و  ۷درجه  یریعفت و تعز یمناف یمکه مرتکب جرا یافراد پانزده تا هجده سال در صورت .5

 ق.آ.د.ک( 2۸۵شود. )ماده می یدگیدر دادگاه رس یم،به اتهاماتشان به طور مستق

در دادگاه مورد  یممستق صورتبه  دادسرافقدان  یلبخض به دل ییدر حوزه قضا یارتکاب یمجرا   .6

 (یفریک یدادرس آیینقانون 24ماده ) .یردگمیقرار  یدگیرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .و منظر عام واقع شده باشد یالف( جرم در مرئ

  .باشد یشاک یب( دارا

  .پ( به عنف باشد

 .باشد یافتهت( سازمان 
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 ا دادسر یماتتصم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردد.تصمیم قضایی مکتوبی است که در آن سرنوشت دعوی مطروحه مشخص می رأی: ✓

 از حکم و قرار است.  عما یرا 

که دادگاه بخواهد اعالم کند آنچه  یوقت یعنیباشد  یهقض یتدادگاه در ماه یمکه تصم یوقت حکم:

 کند. میدر واقع حکم صادر  یست،ثابت ن یاثابت است  ی،مدن یا یفریکه ادعا شده، اعم از ک

 یا یتدر مورد قابل نظراظهار  یا یقاتتحق یلتکم یبرا یمرجع قضائ یمعبارت است از تصم قرار:

 محاکمه متهم در دادگاه.  یتعدم قابل

 

 

 

 

 

 پرس به شکل قرار ظر کند و اظهارنظر بازناظهار یدبا یتدهد و در نهامیرا انجام  یقاتپرس تحقباز

 خواهد بود. 

  قرار خواهد بود اما در دادگاه امکان صدور قرار و حکم وجود داردكنته: تصمیمات دادسرا فقط به شکل! 

 

 

 رأی

 قرار حکم

حکم 

 محکومیت

 حکم 

 برائت

 قرار 

 اعدادی

 قرار 

 نهایی

 بازداشت موقت()متهم 

 (یمحل یقاتق)تح یشاک

 کفالت( یاشخاص )قبول یرسا

 خواسته( یناموال )تام

 ناظر بهقرار ممکن است  باشد.
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 :شوندیم یمتقس هقرارها به دو دست

 

 

 

 

 

 یمختلف یدیتمه یقرارها یقاتتحق نای دهد و در طولمیرا انجام  یمقدمات اتیقتحق یسپس بازپر 

در  یدبا یقاتتحق نای یدر انتها یتواند صادر کند ولمی... و یفریک ینمحل، قرار تأم ینهمثل قرار معا

 . کرد یمخواه یتعدادشان محدود است که بررس یینها یقرارها نای اظهار نظر کند و ییقرار نها البق

  شود.می كنته: قرارهای نهایی موجب پایان تحقیقات 

  ی نهایی باید برای اظهار نظر نزد دادساتن فرساتده شوند. )در قرار اعدادی استثناء هاكنته: برخالف قرارهای اعدادي، قرار

ظر نزد  دلیل اهمیت آن، برای اظهار نه هم وجود دارد مثل قرار بازداشت موقت که یک قرار اعدادی است اما ب

 .(شودمیدادساتن فرساتده 

 

 

 

 

 

 

  پس از انجام تحقیقات الزم و اعالم کفایت و ختم  دارد: »میدادرسی کیفری مقرر  آیین قانون  ۲۶۴كنته: ماده

حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مسنتد، عقیده خود را 

 مناسب، اعالم کند«. 

 

 

 

 

قرارها پرونده  نای (:یمقدمات یا یدیهمان تمه یا) یاعداد یقرارها(۱

، یمثل ارجاع امر به کارشناس یدگیرس یکند برامی یارا معد و مه

 یتم صالحقرار عد ی،محل یقات، قرار تحقمحل ینهقرار معا

و  متهمنظر در مورد اتهام قرارها اظهار نای یمحتوا :یینها یقرارها(۲

 .عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه متهم است یالزوم 

 

 به موجب  امانشده است  ینیبیشنزد دادستان پ ییارسال پرونده بعد از صدور قرار نها یبرا یمحدوده زمان

نظر باز پرس اظهار یینها یهاروز در خصوص قرار ۳د ظرف یدادستان با یفری،ک یدرسآیین داقانون ۲۶۵ماده 

 .یدنما
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 .باشدیروز م ۵ یمقدمات یقاتبعد از اعالم ختم تحق یینها یهامدت صدور قرار ینرااببن

 

  

 

  

 قرارهای نهایی

 قرار موقوفی قرار منع تعقیب قرار مجرمیت

 یبرا یکاف یلدال 

جلب متهم به محاکمه 

 موجود باشد.

 

 عمل جرم نباشد. -۱ 

عدم وجود دالیل کافی  -2

 جهت انتساب بزه به متهم

 

عمل جرم است و قابل انتساب  

به متهم اما مشمول موارد سقوط 

 است. یعموم یدعوا
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 یینها یهاقرار

انتساب جرم به متهم، قرار جلب  یبرا یو وجود ادله کاف یصورت جرم بودن عمل ارتکابباز پرس در  ✓

 کند. مینزد دادستان ارسال  یا فور... صادر و پرونده ریبه دادرس

  و  یباز پرس در صورت جرم بودن عمل ارتکاب» دارد:میمقرر  یفریک یدادرس آیینقانون ۲۶۵ماده

نزد  ی.. صادر و پرونده را فور..یانتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرس یبرا یوجود ادله کاف

 « .کندمیدادستان ارسال 

 

  یه دادرسموارد صدور قرار جلب ب

 

 

 

 

 

 برقرار گردد. نماأتو یستیدو شرط با نای

 

 

   گردد.میكنته: در صورت موافقت دادساتن با قرار جلب به دادرسی کیفر خواست صادر 

  پرس بر جلب  زدادستان و با یدهکه عق ی»در صورت :یفریک یدارس آیین قانون ۲۶۸به موجب ماده

بالفاصله  یشعبه بازپرس یقاز طر یفرخواست،با صدور ک وزظرف دو رباشد، دادستان  یمتهم به دادرس

  کند«.میپرونده را به دادگاه صالح ارسال 

 روز  ۳و دادستان  یستک نق.آ.د. 2۶۵شده در ماده  ینیبیشروزه پ ۳روزه داخل در مدت  2مدت  نای

صادر  استخو یفرفرصت دارد ک یزروز ن 2و  یدموافقت نما یفرصت دارد با قرار جلب به دادرس

 .یدنما

 جرم بودن عمل -۱
 و

 اب جرم به متهمسانت یبرا یکاف یلوجود دال -2
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 شده است.  ینیبیشک پق.آ.د. 2۶۵در ماده  یبصدور قرار منع تعق یطشرا ✓

 :یبموارد صدور قرار منع تعق

  

 

 

 

 

 

 

  كنته: هر یک از دو شرط محیا باشد مورد از موارد صدور قرار منع تعقب است و نیازی نیست که مانند قرار جلب به

 ط تواما وجود داشته باشد.  دادرسی هر دو شر
 

  دادرسی کیفری: »در صورت موافقت دادساتن با قرار ..... منع تعقیب، باز   آیین  قانون ۲۶۷كنته: به موجب ماده

گردد و چنانچه  مین صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی ای کند. درمیپرس مراتب را به طرفین ابالغ 

 « .مأخوذه رفع اثر نمایدشود. قاضی مبروط مكلف است از قرار تأمین میله آزاد متهم بازداشت باشد، بالفاص

مرتبط با عمل، یرغ یشکل یلبه دال یق،که از نظر مرجع تحق یمعن نایاست. به یقرار شکل یکقرار،  نای ✓

 است. یفریک یبغیر قابل تعق

 شده است و عالوه بر آن،  ینیبیشآ.د.ک پق. ۱۳ه در ماد یبتعق یموارد صدور قرار موقوف یشترب

را  یستن یفریک یبکه عمل جرم هست اما قابل تعق یاسیس یتمانند مصون یلیکه متهم به دال یموارد

  .یمبدان یاز موارد صدور قرار موقوف یدهم با

 

 عمل جرم نباشد. -1

 وجود نداشته که آن را جرم بداند( یدر زمان وقوع قانون یعنی)

 یـا

 د.وجود نداشته باش یکاف یلدال-2

 که نشان دهد یکاف یلدال یجرم است، جرم هم واقع شده ول عمل یعنی)

 اصل برائت(  یترعا یبرا .رد مرتکب آن جرم شده وجود نداردف نای
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 ( یعموم ی)موارد سقوط دعوا یبتعق یقرار موقوف دورموارد ص

 علیه محکوم یاالف( فوت متهم 

 (یتقابل گذشت )استرداد شکا یمدر جرا یب( گذشت شاک

 پ( مشموالن عفو 

 

 ت( نسخ مجازات قانونی

 

 ث( اعتبار امر مختومه

 محکوم علیه یاالف( فوت متهم 

 شودمیجرایم  میكنته: فوت متهم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عمو. 

  موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هر گاه تعقيب  میوط دعوای عموكنته: البته باید خاطر نشان شد که »سق

امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری  

 « .، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نمایدمکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ،كنته: هر گاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق

شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص تقل عمد، ولی دم  می دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت 

المال  ترسی به نآها یا عدم تمكن نآها ، دیه از یبته یا عدم دستواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقلمی

المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت  شود و در غیر تقل، دیه بر یبت میپرداخت 

اعم از تقل و غير تقل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد 

 ق.م.( ۴۳۵یا مجني عليه محفوظ است، لكن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را بر گرداند. )ماده رای ولی دم ب

 

 عفو عمومی  -۱

 عفو خصوصی -2

 نسخ صریح -۱

 نسخ ضمنی -2

 نخواهد یاما باعث تضییع حقوق خصوص شودیم یعموم یفوت متهم هر چند موجب سقوط دعوا ینبنابرا

 شد.
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   کند اما چون مین مطلب به حقوق خصوصی لطمه وارد ای كنته: اگر دیه را بعد از فوت محكوم عليه ساقط کنیم

فوت متهم ساقط شود. به همین  ت که با شود بهتر اسمی اسقاط جزای نقدی موجب لطمه به حقوق خصوصی ن 

 محول نموده است.   میق.آ.د.ک تعیین تکلیف در مورد دیه را به قانون مجازات اسال ۱۳ماده  ۱دلیل تبصره 

 با استفاده از  یدفوت نما یهمستوجب د یمکه مرتکب جرا یدانان در موارداز حقوق یبرخ یدهبه عق

المال پرداخت شود، پس از یتاز ب یدبا یهکه د ی»در موارد: ییفرک یدادرس آیین قانون ۸۵مالک ماده 

به  یصدور حکم مقتض یجهات، پرونده به دستور دادستان برا یرراجع به سا یقانون یماتخاذ تصم

ماده در  نای : »حکمیفریک یدادرس آیینقانون ۸۵ماده  ۱شود« و به موجب تبصره میدادگاه ارسال 

 یدشود اما بامیدر دادسرا مختومه  یگرید یمبا هر تصم یا یبتعق یقوفمو که پرونده با قرار یموارد

 «.است یجار یزشود ن یفتکل یینتع یهنسبت به پرداخت د

 دانست نه انحالل   میكنته: در مورد اشخاص حقوقی فقط انحالل قهری و قانونی را باید از موارد سقوط دعوای عمو

دارد: »در صورت انحالل غیر ارادی میدادرسی کیفری مقرر  آیین نون اق ۶۹۲ارادی. به همین دلیل است که ماده 

شود. مقررات مبروط به قرار موقوفی اتبع میشخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفي اجرءا صادر 

 شود.«میدادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مبروط اقدام  آیین مقررات 

  :(یت)استرداد شکا قابل گذشت یمدر جرا یب( گذشت شاک

گردد که جرم مورد نظر، »قابل می یبتعق یقرار موقوف دورمنجر به ص یتنها زمان یگذشت شاک ✓

 باشد.  «گذشت

 دارد.  یحبه تصر یازاست، قابل گذشت بودن استثناء است و ن یمقابل گذشت بودن جرا یراصل بر غ

 (ا صورت گرفته است.ق.م. ۱۰4اده ق.گذشت در م یم)احصاء جرا

 در قانون تصریح  میقابل گذشت بودن جر نانچهدارد »چمیق.م.ا که مقرر  ۱۰۳مطابق با ماده  ینهمچن

 «.الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشداز حق نکهایشود مگرمیقابل گذشت محسوب  یرنشده باشد، غ

در دو صورت قابل گذشت محسوب  یمن جرااکنوهم  یافتتوان درمیگفته  یشبه مطالب پ توجهبا 

 :گرددمی

  
 

 نون قا یحتصر -۱

 است. یرپذالناس امکانتعیین شرع که در حق -2
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 ۲شود و مطابق با تبصره مین صورت قرار موقوفی اجرا صادر ای كنته: گذشت ممکن است بعد از صدور حکم باشد که در 

 ق.م.ا ثآار تبعی هم نخواهد داشت.  ۲۵ماده 

 شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را  كنته: پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هر گاه

ن صورت، قرار ای کند. درمی م کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادساتن از کیفرخواست عدول به دادساتن اعال 

شود. در جرائم غیر قابل گذشت، هر گاه شاکی رضایت قطعی خود را اعالم میموقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر 

تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را  می ساتن در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، کند، داد

ن ایدول و بر معلق کند و در صورتی که در تنیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادساتن از کیفرخواست قبلی ع

 ق.آ.د.ک(  ۲۸۳کند«. )ماده میاساس کیفرخواست جدید صادر 

 

 

 

 

 

 

 یدهنام یتباشد اگر قبل از وقوع جرم باشد رضا بعد از وقوع جرم ید( بایشفاه یا یگذشت )اعم از کتب 

 . ودشمی

 عاقل و بالغ و مختار باشد و با توجه به  یدگذشت کننده با ینبراحق است بنا یفاءاست یگذشت نوع

داشته  یضوع جنبه مالمو که یدر صورت یزرا ن یبودن و یدتوان رشمیق.آ.د.ک  ۷2مالک تبصره ماده 

 باشد اضافه نمود. 

 ق.م.( ۱۰۱ماده  2باشد. )تبصره میمنوط به اجازه دادستان  یگذشت قیم اتفاق  

 ق.م.(  ۱۰۱ز باشد. )ماده منجّ یدگذشت با 

 باشد.  یافتهمعلق علیه تحقق  یاشود که آن شرط میاثر داده  یبترت یگذشت مشروط و معلق در صورت

 ق.م.( ۱۰۱)ماده 

است )بند پ ماده  یبتعق ی( هم از موجبات صدور قرار موقوف)دادگاه یدر مرحله دادرس یگذشت شاک☺

 ق.آ.د.ک(  ۳۸۹

 ( ۶۸مورخ  ۵۲۵ یهوحدت رو ی. )رایستگذشت ن یاو به معن یریگیو عدم پ یعدم حضور شاک☺
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  آن است که گذشت کردن شاکی همراه با وضع شرطی مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری باشد، مثل گذشت مشروط  

نده مرا که در اثر ارتکاب جرم تحمیل خواهد شد بپردازد من یآ ی درمانی یک سال هاهیزنه نکه شاکی بگوید اگر متهم ای

 کنم. میهم گذشت 

  ن که شاکی ای معین باشد، مثل ایبه تحقق تنیجه بتدا از سوی شاکی موکول آن است که اثر گذشت از اگذشت معلق

مقتبل شده ام من دیگر شکایتی ندارم. در هر حال از نظر تنیجه  یی که ات کنون هابگوید در صورت پرداخت کلیه هیزنه 

نع تعقیب، فتاوتی یبن گذشت معلق و مشروط نیست. مطابق با تبصره همان ماده »گذشت مشروط یا معلق ما

رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق عليه  

  .«شودمیصورت، محكوم عليه با قرار تأمین مناسب آزاد ن ایاست. در

 حق  دم، گذشت و اسقاط یول یا یهعل ی»اگر مجن :داردمیق.م.ا مقرر  ۳۶۱راستا ماده  یندر هم

او  یکند، حق قصاص تا حصول شرط، برا یگریامر د یاالمصالحه روط به پرداخت وجهص را مشقصا

 « .است یباق

 

 

 

 

   ق.م.(  ۱۰۲كنته: اگر شکات چند نفر باشند برای موقوف شدن تعقیب، گذشت همگی نآها الزم است. )ماده 

 ق.م.( ۱۰۲باشد )تبصره ماده میاث كنته: گذشت حق است و قابل تور  

 شموالن عفو: م پ(

بخشش از طرف  نای( یستن یمتهم از جانب شاک یدنبخش یبه معن نایمتهم )البته یدنبخش یعنیعفو  ✓

. عفو به دو نوع یردگمیآن صورت  یندگانباشد. اقدام به عفو از جانب جامعه توسط نمامیجامعه 

 شود: می یمتقس

 یرکه به موجب قانون در جرائم موجب تعز می»عفو عمو :داردمیق.م.ا مقرر  ۹۷ماده  :یعمومعفو  -۱

مجازات  یاجرا یت،کند. در صورت صدور حکم محکوممیرا موقوف  یو دادرس یبشود، تعقمیاعطاء 

  «شود.میزائل  یزن یتموقوف و آثار محکوم

 شود. )قوه مقننه( میبه موجب قانون اعمال  میعفو عمو :ینبنابرا 

 ق.م.ا قابل گذشت است ۲۶۰ماده مطابق با حد قذف. 

قابل گذشت است. یرحد سرقت تا قبل از ثبوت جرم قابل گذشت و بعد از آن غ 

باشد.مجازات قصاص قابل گذشت می 
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 سبب سلب عنوان مجرمانه از اعمال  ینبنابرا ،یردگمیصورت  به موجب قانون میعموعفو  نچو

 موثر است. یزجرم ن -شرکا  ینهمچن - یننسبت به معاون یجهدر نت گرددمیافراد مشمول عفو 

  شود. می در جرائم موجب تعیزر )اعم از منصوص و غیرمنصوص شرعی( اعطاء  میكنته: عفو عمو 

 مجازات  یاجرا یت،کند. در صورت صدور حکم محکوممی را موقوف یو دادرس یبتعق میعفو عمو

 .شودمیزائل  یزن یت( محکومیلیو تکم یتبع یهامجازات)موقوف و آثار 

 (تکمیلیو  یتبع یهابرد )مجازاتمی ینبهم مجازات و هم اثر آن را هم از  میعفو عمو 

  وجود ندارد.میامکان شمول قاعده تکرار جرم در عفو عمو 

  خسارت مدعی خصوصی وجود دارد. )ادعای خصوصی به قوت خود باقی است( ان مطالبه كنته: امک 

 ینمجازات محکومان، در حدود مواز یفتخف یا»عفو  :داردمیق.م.ا مقرر  ۹۶ماده  :یعفو خصوص -۲

 است«.  یبا مقام رهبر یهقضائ وهق یسرئ یشنهادپس از پ میاسال

 (اق.م. ۹۶است )ماده  یبا رهبر یهضائه ققو یسرئ یشنهادعفو به پ نای :ینبنابرا.  

 که  یشامل حال متهمان یگذار بود، حتیردر هر مرحله تاث یبکه در صورت تصومیبرخالف عفو عمو

فقط بعد  یعفو خصوصق.م.ا  ۹۶ مادهشد اما به موجب صدر می یزآنها هنوز شروع نشده بود ن یبتعق

 .دارد( یرتأثمحکومان )در حق  گذار باشدیرتواند تأثمیاز صدور حکم 

  شده باشد. یحتصر نکهایمگر یتبع یهاکند نه مجازاتمیرا متوقف  یمجازات اصل ینکته: فقط اجرا 

  

 

 

 

 : یمجازات قانونت( نسخ 

 کند«. میمجازات را موقوف  یو اجرا یبنسخ قانون، تعق» ا:ق.م. ۹۹به موجب ماده  ✓

 مجرمانه است. مباح کردن عمل  یبه معنا ینسخ مجازات قانون ✓

  كنته: اگر در فاصله زمان ارتکاب جرم ات زمان رسیدگی به آن، قانونی وضع شود و مجازات مقرر در زمان ارتکاب جرم را

  می شود و سبب موقوف شدن دعوای عمومی ن قانون چون مساعد به حال متهم است عطف بماسبق ای حذف کند

 گردد. می

 ت با توجه یااست و در حدود، قصاص و د یرپذامکان اسالمی ینزدر حدود موا عمومیعفو

 .یردپذالناس و آثار مترتب بر آن صورت میحق اهلل از حق یکبه ضوابط حاکم بر تفک
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 شود(میشود اما موقوفی صادر نمیطف )ع شودمی قانون خفیف را شامل ن :كنته . 

  آید. می كنته: نسخ مجازات به موجب قانون به عمل 

  کند نه  میشود و به شکل نسخ موضوعی عمل میر به امحای ثآار قانونی جرم ن که منجایكنته: با نسخ قانون به علت

 ابد. یشخصی، به شرکا و معاونین جرم نیز تسری می 

  وصی ندارد.یری در حقوق مدعی خصكنته: نسخ قانون اتث 

 نسخ بر دو نوع است:

 ک که قانونق.آ.د. ۵۷۰کند مثل ماده میاعالم  یحاًگذار نسخ قانون را صرقانون :یحنسخ صر -۱

 نسخ نموده است. یحارا صر ۷۸مصوب  یفریک یدادرس آیین

همزمان آن  یاکه مانع اجر یدو قانون سابق و الحق به نحو یاناز تعارض م :ینسخ ضمن -۲ 

 .یدنما یماز قصد قانونگذار به لغو قانون قد یتحکا یگردد و به طور ضمن

  كنته: حتی اگر قانون جدیدی وضع نشود ولی قانون سابق اعتبار اجرایی خود را از دست بدهد باز هم نوعی نسخ

 شود. )قوانین موقت( میمحسوب 

 شد چون با نسخ قانون عمل میصادر  یبتعققرار منع  یدست پس بایجرم ن یگربا نسخ مجازات عمل د

شده  ینیبیشک پق.آ.د. ۶است( اما چون در ماده  یبو از موارد صدور قرار منع تعق یستجرم ن یگرد

 صادر شود.  یبتعق یقرار موقوف

 ث( اعتبار امر مختومه: 

و  ظرن یدتجد ی،اعم از بدو - یدگیمراحل مختلف رس یقرار یاآنگاه که حکم  یفریدر امور ک ✓

شده باشد، از اعتبار امر مختومه برخوردار است و در  یمواعد آنها سپر یاکرد و  یرا ط -یخواهفرجام

 است.  یبه آن، فاقد مجوز قانون یدگیرس یطرح مجدد دعوا و تقاضا یجه،نت

 که اتهام موضوع پرونده  انمعلوم شود که متهم قبال بخاطر هم یمقدمات یقاتتحق یاناگر در جر ینبنابرا

برائت و اعم  یت،)اعم از محکوم یه شده و در مورد او حکم قطعمطرح شده محاکم یتوسط همان شاک

 یبتعق یبا صدور قرار موقوف یدبا یقاست، مرجع تحق یدهنشده باشد( صادر گرد یااجرا شده  نکهایاز

 کند.  ریخوددا یبق.آ.د.ک( از ادامه تعق ۱۳)به استناد بند چ ماده 

 رخوردار است. اعتبار امر مختوم ب  عقیب اصوال ازقرار موقوفی ت 
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 هر گاه به علت جرم نبودن عمل   :داردمیک مقرر ق.آ.د.  ۲۷۸شد. ماده  مورد قرار منع تعقیب باید قائل به فتکیک«

توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هر  می ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، ن 

توان بار دیگر متهم را به می دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نه به علت فقدان یا عدم کفایت گا

قابل تعقیب  يكباربرای  با نظر دادساتنن صورت، ای که در پس از کشف دلیل جدیدهمان اتهام تعقیب کرد، مگر 

توان او را برای یکبار با میلیل جدید به درخواست دادساتن ن قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دای است و اگر

اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقيب مجدد را تجویز کند، باز پرس 

 « کند. میمطابق مقررات رسیدگی 

 

 

 

 اگر علت صدور 

 قرار منع تعقیب

 

 

 

 

 

 

  م برائت؛ هر چند موارد صدور حکم برائت باشد نه حکق.آ.د.ک می 2۷۸فقط قرار منع تعقیب مشمول

 تقریباً همان موارد صدور منع تعقیب است.

  محدود به زمان معینی نیستراد از سوی متهم ندارد و ایكنته: اعتبار امر مختوم نیازی به . 

 یکه قطع ستا میزاقرار( ال یاسابق )اعم از حکم  ییتصمیم قضا، در استناد به اعتبار امر مختوم 

حکم  یاباشد و هنوز منجر به صدور حکم نشده  یاندر جر یقبل یدگیاما ممکن است رس شده باشد.

به استناد  یبتعق یتوان قرار موقوفمیصورت ن نایباشد که در یافتهنشده و اعتبار امر مختوم ن یآن قطع

 ق.آ.د.ک صادر کرد.  ۱۳ند چ ماده ب

 اعتبار امر مختومخ قطعی برخوردار است. جرم نبودن عمل باشد 

 دالیل کافی

 وجود نداشته باشد

 در مرحله دادسرا 

 باشدقطعی شده 

 در مرحله دادگاه 

 قطعی شده باشد

 پس از کشف دلیل جدید -۱

 با نظر دادستان و -2

 تجویز دادگاه -۳

 برای یکبار دیگر -4

 شود.جام میتعقیب مجدد ان

 پس از کشف دلیل جدید -۱

 با نظر دادستان -2

 برای یکبار دیگر -۳

 شود.تعقیب مجدد انجام می
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 نایآ.د.م بهق. ۸4ماده  2نشده اما در بند  ینیبیشفرض پ نای یبرا یله حرا یفریک یدادرس آیین رد 

( و ارسال یدگیقرار امتناع از رس) یدگیاز رس یفرض اشاره شده و راه حل آن به صورت خوددار

 شده است. ینیبیشآ.د.م( پ ۸۹است که موضوع در آن مطرح است )ماده  یپرونده به مرجع

 :مختومز اعتبار امر انه استفاده اسه گ یطشرا

 باشد.  یکیپرونده  یکو متهم در  یدهبزه د ( وحدت اصحاب:۱ 

 یشاک یدشده باشد و در پرونده جد یبافتادن تعق یانباعث به جر ینضابط یمثال اگر در پرونده قبل

 یااست.  یکیباشد شرط وحدت اصحاب در هر پرونده  دهش یبکرده و باعث شروع تعق یتشکا

خروج  یلبدل یدکرده و در پرونده جد یتاو شکا یمق یا یول یحجر شخص یلق بدلدر پرونده ساب

مطرح کرده باشد شرط وحدت اصحاب موجود است. در مورد متهم  یتاز حجر خودش شکا یو

واقع  یگردمعاون مجددا مورد پ یا کیوحدت آنگاه وجود دارد که همان شخص به عنوان متهم، شا

 گردد.

 کرده است. یدگیم به رساست که بر اساس آن اقدا یمبنا و هدف یسبب دعو ( وحدت سبب:۲ 

اگر  یناست بنابرا یتیو ترب ینیاقدامات تأم یااعمال مجازات  یفریک یدگیدر رس یسبب دعو 

بزه  یجبران خسارت مال یفعل یسابق اعمال مجازات باشد و در دعوا یدر دعوا یسبب دعو

 ءآرا ینامر مختوم نخواهد بود. همچناعتبار  و مشمول یستن ین، شرط وحدت سبب تأمیدهد

 .یستمتهم ن یهعل یفریک یمانع از طرح دعوا یو انظباط یمراجع ادار

 یدگیباشد که در رس یهمان عمل یدجد یدگیدر رس یفریک یبعمل موضوع تعق ( وحدت موضوع:۳

 است.  ودهسابق مطرح ب

  یعنی نه هانه وصف جزایی داده شده به آن وجه است ل مورد تكنته: در مقایسه یبن دو عمل هم مادیت آن اعما .

 مجدد همان عمل منع شده است. نتها تعقیب مجدد همان اتهام، بلکه تعقیب

 توان چند بار تحت عنوان مجرمانه مفتاوت مورد رسیدگی قرار داد. می ته: در مورد تعدد معنوی ن كن 

 فری ایی که در دادگاه جداگانه به ترتیب به امور حقوقی و کیكنته: حاکمیت امر حقوقی بر کیفری وجود ندارد. در کشوره

کنند در صورتی که دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی هم زمان با دعوای کیفری مطرح گردد، به موجب می رسیدگی 

 گاه حقوقی باید منتظر تصمیم دادگاه کیفری بماند.  کند« دادمیدعوای کیفری دعوای حقوقی را متوقف »قاعده 
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 هر گاه رأى  :االتباع بودن تصمیمات مراجع کیفری برای مراجع حقوقی استاصل الزم ک یباگنرق.آ.د. ۱۸ ماده«

کند، الزم می قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و یزان رسیدگی 

 .«اع استاالتب

 ج( مرور زمان: 

و  یبتعق یا یتاعالم شکا ی،قانون یدگاهکه پس از آن از د یمدت مرور زمان عبارت است از گذشتن ✓

 .یستن یرپذمجازات امکان یو سرانجام اجرامیعمو یبه دعوا یدگیو رس یقتحق

  گاه موجب امحای محکومیت  كنته: بر خالف امور حقوقی، در امور کیفری مرور زمان همیشه مسقط است اما هیچ

شود و در صورت ارتکاب جرم مجدد از سوی مرتکب،  می را گذاشته ن ات به مرحله اجن علت فقط مجازایگردد و به می ن

 شود. میبا رعایت مقررات تکرار جرم برای او مجازات تعیین 

 ته: مرور زمان از جمله قواعد آمره است و قابل اسقاط از طرف ذی نفع نیستكن. 
 

 قانون را به تبیین احکام مرور زمان  نای ۱۱۳ یال ۱۰۵مواد  ی،بار در قانون مجازات اسالم نای مقنن

 اختصاص داده است. 

 مرور زمان در  با یانشده است. مثال بکار یرفتهدر همه مکاتب و کشورها پذ میعمو یسقوط دعوا

 یزن یه. در فقه امامیستن یرفتهمانند انگلستان مرور زمان پذ ورهااز کش یمهم مخالف بود. در برخ یمجرا

 مرور زمان است. یرشبر عدم پذقول مشهور  اًظاهر
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 و تنها در  نشده است یرفتهپذ یاتمرور زمان در حدود، قصاص و دما  یندر قوان ی،شرع یلبه دال

 یهم، مقنن مرور زمان را در برخ یراتقرار گرفته است. در مورد تعز ییمورد شناسا یریتعز یمجرا

مندرج  یمو دسته دوم در مورد جرا یمنصوص شرع اتیرداند؛ دسته اول در مورد تعزمین یموارد جار

 : گه عبارتند ازق.م.ا  ۱۰۹در ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اقسام مرور زمان

  ما شناخته شده است یننوع مرور زمان در قوان 4ق.م.ا هم اکنون  ۱۰۷و  ۱۰۶، ۱۰۵با توجه به مواد: 

جرم قابل گذشت و عدم  یکوع وق از یدهاطالع بزه د یخاز تار یانقضاء مدت :یتمرور زمان شکا -۱

ق.م.ا  ۱۰۶کند. ماده  یتتواند از متهم شکامین یسال که پس از آن و یکمدت  فاز متهم ظر یتشکا

 باشد: می یرواجد نکات ز یتدر خصوص مرور زمان شکا
 

 اطالع وقوع جرم است.  یخسال از تار ۱ یتمدت مرور زمان شکا ▪

نگه دارد  یشرا تحت سلطه خو یو یجانب شاکز ا تیعدم امکان شکا یلاگر متهم به دل ▪

 .نخواهد داشت یانساله جریک دموع

وفات حق  یخدر مهلت شش ماه از تار یاز ورثه و یکدر صورت فوت متضرر از جرم، هر  ▪

 خواهند داشت.  یتشکا

 دارد. یانقابل گذشت جر یریتعز یمفقط در جرا یتمرور زمان شکا ▪

  کشور یو خارج یداخل یتامن یهعل یمالف( جرا

مبلغ  یتبا رعا اق.م. ۳۶موضوع تبصره ماده  یمو جرا یشامل کالهبردار یاقتصاد یمب( جرا

 ج در آنمندر

یرانتقال مال غ یرنظ یدر حکم کالهبردار یمبند شامل جرا ینااز حقوق دانان  یبرخ یدهبه عق 

 یککه مبلغ آن  شودیمشمول مرور زمان نم یدر صورت ی. در مورد کالهبردارشودیم یزن

 میاما در مورد جرا (شودیرا شامل م یالر یلیاردم یکاز آن باشد )خود  یشب یا یالر یلیاردم

 یکاز  یشکه مبلغ آنها ب شوندیمشمول مرور زمان نم یدر صورت ۳۶مقرر در تبصره ماده 

 (. شودیرا شامل نم یالر یلیاردم یکباشد )خود  یالر یلیاردم

 موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر. یمپ( جرا

 



 وکیل شو          کوچ خصوصی: سید رضا روزگارآیین دادرسی کیفری            گروه آموزشی بندیجزوه جمع 60

 

. یستن یبتعق قابلوقوع جرم است که پس از آن متهم  یخاز تار یگذشت مدت :یبمرور زمان تعق -۲ 

 باشد: می یرواجد نکات ز یبق.م.ا در خصوص مرور زمان تعق ۱۰۵ماده 
 

 یریباشد که بسته به درجه جرم تعزمی یرسال متغ ۱۵سال تا  ۳از  یبمدت مرور زمان تعق ▪

 خواهد بود.  یرمتغ

 ذشتقابل گ یرغ یریتعز یممنحصر به جرا یبن تعقاز حقوق دانان مرور زما یبرخ یدهبه عق ▪

 باشد. می

قبل از شمول مرور  یااز وقوع جرم  یدهدقابل گذشت، اگر قبل از اطالع بزه یریتعز یمدر جرا ▪

شده باشد و جرم مشمول  یق.م.ا سپر ۱۰۵مقرر در ماده  یهاسال( مدت یک) یتزمان شکا

اگر  ینسلطه متهم باشد. بنابراتحت  نکهای مگر ندارد. یتحق شکا یگرد یمرور زمان گردد شاک

 یتماه وقت دارد شکا ۶مطلع گردد،  ۷درجه  یریاز وقوع جرم تعز یمسال و ن 2بعد از  یشاک

گردد( جرم مورد نظر مشمول مرور زمان میسال کامل  ۳سال چون بعد شش ماه ) یککند نه 

 ق.م.ا خواهد شد.  ۱۰۵مقرر در ماده 

 است:  یربه قرار ز ۱۰۵مطابق با ماده  یبتعقمواعد مرور زمان  ▪

 پانزده سال  یتا سه با انقضا یکدرجه  یریجرائم تعز -الف

 ده سال یدرجه چهار با انقضا یریجرائم تعز -ب

 هفت سال  یادرجه پنج با انقض یریجرائم تعز -پ

 پنج سال یدرجه شش با انقضا یریجرائم تعز -ت

 سه سال. یبا انقضادرجه هفت و هشت  یریتعز جرائم -ث
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متهم جرم  یبشده در جهت تعق یلتشک یهانوع مربوط به پرونده نای مرور زمان صدور حکم: -۳

در پرونده منجر  یقیتحق یا یبیاقدام تعق ینآخر یخاز تار یمدت یشکل، مرور زمان با انقضا نای است. در

نمود. ماده  یدگیتوان به آن رسمین یگرمرور زمان شده و د ولنگردد موضوع مشم یبه صدور حکم قطع

 باشد:می یرق.م.ا در خصوص مرور زمان صدور حکم واجد نکات ز ۱۰۵

 

 است.  یبمرور زمان تعق یشده برا ینیب یشمواعد مرور زمان صدور حکم همان مواعد پ ▪

 گردد. می بهمحاس یقتحق یا یبیاقدام تعق ینآخر یخمرور زمان صدور حکم از تار ▪

از  یقانون یفهوظ یک یدر اجرا یاست که مقامات قضائمیاقدا یقی،تحق یا یبیاقدام تعق ▪

 یمحل ینهمعا یا یقاتاستماع اظهارات شهود و مطلعان، تحق یی،احضار، جلب، بازجو یلقب

 یقیو تحق یبی( چون اقدامات تعقاق.م. ۱۰۵ماده  ۱دهند. )تبصره میانجام  یقضائ یابتو ن

قاطع  یدادگستر یندخالت ضابط یناست بنابرا یدهگرد ییضاماده منحصر به مقام ق نای در

 !مرور زمان نخواهد بود

است که پس از  یتشدن حکم محکوم یقطع یخاز تار یگذشت مدت :مجازات یمرور زمان اجرا -۳ 

 باشد: می یرا واجد نکات زق.م.ا در خصوص مرور زمان اجر۱۰۷امکان اجرا وجود ندارد. ماده  یگرآن د

 

 .شودمیشروع  یفریحکم ک یتقطع یخاز تار ان اجرامرور زم ▪

سال بسته به درجه  2۰تا  ۵ ینبوده و ب یشترآن ب یگرمواعد مرور زمان اجرا نسبت به انواع د ▪

 ماده:  نای خواهد بود. به موجب یرمتغ یریجرم تعز

 سال  یستب یتا سه با انقضا یکدرجه  یریجرائم تعز -الف

 پانزده سال  یبا انقضا درجه چهار یریجرائم تعز -ب

 ده سال  یدرجه پنج با انقضا یریجرائم تعز -پ

 هفت سال  یدرجه شش با انقضا یریجرائم تعز -ت

 پنج  یدرجه هفت و هشت با انقضا یریجرائم تعز -ث

 

 
رفع  یاشتن مدت مجازات موکول به گذ یهبق یاتمام  ی»اگر اجرا به موجب تبصره ماده فوق: ینهمچن

 شود«. رفع مانع محاسبه می یاآن مدت  یانقضا یخباشد، مرور زمان از تار یمانع
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 مرور زمانقطع 

 یکه اثر مدت قبل در مدت مرور زمان رخ دهد یدادیرو یاکه واقعه  تاس یمعن نای قطع مرور زمان به ✓

 مرور زمان آغاز نشده است. ییکه گو ایببرد به گونه ینرا از ب

در مراجع  یدهتوسط بزه د «یفریک یتشود شکامیآنچه باعث قطع مرور زمان  یتدر مرور زمان شکا  ✓

 ...( است. و فحل اختال یدادسرا، شورا ی،صالح )اعم از کالنتر یذ

 یبشروع به تعق یب،متهم« است. البته منظور از تعق یبزمان »تعق عامل قطع مرور یبدر مرور زمان تعق ✓

 .است

 است.  یفری« کحکم یافتن یتقطع»عامل قطع مرور زمان در مرور زمان صدور حکم   ✓

بعد از شروع  گرمقرر در حکم است. و ا «مجازات »شروع به مجازات یمرور زمان اجراعامل قطع  ✓

 یانبه جر یفریحکم« مرور زمان ک ی»قطع اجرا یخاز تاررت صو نایمجازات، مجددا قطع گردد که در

 افتد. می

نشده باشند  یاشده  یبکه تعق نایاعم از ینشرکا و معاون یهقطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کل ✓

 یشروع به اجرا ینشروع شده باشد. همچن هانفر از آن یکفقط در مورد  یبگردد هر چند تعقمیاعمال 

محکومان است. )ماده  یگرمعاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به د یااز شرکا  یبرخحکم در مورد 

 ( اق.م. ۱۱2

 مبدأ مرور زمان کیفری

 شکایتدر مرور زمان 

 * از تاریخ وقوع جرم 

 

* از تاریخ آخرین  

 اقدام تعقیبی یا تحقیقی

 

* از تاریخ قطعیت  

 حکم

 

 * از تاریخ اطالع شاکی 

اریخ فوت متضرر * از ت

 از جرم توسط ورثه

 در مرور زمان اجرای حکم در مرور زمان صدور در مرور زمان تعقیب
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و مدت آن  (مرور زمان یقر خالف تعلگردد )بمیآغاز  یدیقطع مرور زمان، مرور زمان جد یخاز تار ✓

 خواهد بود.  یربعد از آن( متغ یاحکم باشد  ورقبل از صد)به مرحله انقطاع  یبستگ

 : نمرور زما یقتعل

 شود.میمتوقف  یخارج یعامل یلمرور زمان به دل یاناست که در آن جر یتیتعلیق مرور زمان وضع ✓

 را به عنوان  یتوان مواردمیصدور حکم و اجرا  یب،مرور زمان در مراحل مختلف تعق یقدر مورد تعقل

 : مثال ذکر کرد

  خاص میآنها کسب اجازه از مقا یبتعق یبراباشد که  یاگر متهم مثال از افراد ،یبزمان تعق مروردر

قبل از کسب اجازه  یبصورت چون امکان تعق نای قضات، در یفریک یبباشد، مانند تعق یضرور

محاسبه  ناخذ اجازه مرور زما یخو از تار یدآمیدر  یقمرور زمان به حالت تعل نایباشد بنابرمیممکن ن

مرور زمان را تا  یانکه جر یتعلیق مرور زمان است به نحوخواهد شد. اصوال قرار اناطه هم از عوامل 

 یه، پس از آن مجددا مرور زمان جاردر آورد یقبه حالت تعل یاز مرجع حقوق یهنگام صدور را

 شود. می

 از  یباناطه، مرور زمان تعق اردر مورد صدور قر» :داردمیق.م.ا مقرر  ۱۰۵ماده  2حال تبصره  نای با

حکم  نایشود«. ازمیمنوط به صدور آن است، شروع  یفریک یدگیکه رس یرجعرأی م یتقطع یختار

 یدگومیمرور زمان دانسته است چون  یقاز عموال قطع و نه تعلکه اوال، قانونگذار، اناطه را  یداستپ

صدور قرار اناطه را موثر بر  ی؛ واً. ثانیدشومیشروع  یگرد یمرجع یرا یتقطع یخمرور زمان از تار

شروع شده و مرور  یفریک یبقبل از صدور قرار اناطه تعق کهیحالدانسته است در «یبزمان »تعقمرور 

موثر بر مرور زمان صدور حکم باشد نه  یداز هم گسسته است. پس صدور قرار اناطه با یبزمان تعق

 . یبمرور زمان تعق

 قانون  یقی،با تحق یبیاقدام تعق ینکه بعد از انجام آخر یعوامل یدبا مدر مرور زمان صدور حک

مرور زمان دانست؛ مانند  یقموجب تعل یداندازند بامی یررا به تاخ یو صدور حکم قطع یدگیرس

 حدوث جنون.

  را به اجرا در  یکه با وجود آن نتوان قانون مجازات قطع یهر عامل مجازات یدر مرور زمان اجرا

 یاق.آ.د.ک(  ۵۰۱شالق )ماده  کوم بهزن مح یمرور زمان دانست. مانند باردار یقآورد باعث تعل

  .(اق.م. 4۶مجازات )ماده  یاجرا یقصدور قرار تعل
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  و امثال آنها که در اثر میاست مانند قوه قاهره )جنگ، اشغال نظا یعمل یااصوال علل تعلیق مرور زمان

کسب مجوز  ی،نپارلما یتاست مانند قرار اناطه، مصون یحقوق یا( شداز کار افتاده با ییآن دستگاه قضا

 .. .متهم و یو تعلیق قاض

 نسبت به  یحکم دادگاه خارج رانای است که در یبر فرض یق.م.ا مبن ۱۰۷ماده  2که تبصره  نای یتاهان

در  رانیای اتباعخارج از کشور در باره  یهااحکام دادگاه یمرور زمان اجرا»شود: میاجراء  رانیایاتباع

 ماده است.«  نای مشمول مقررات ی،قانون یاهحدود مقررات و موافقت نامه

  استثنائات( ایشود مگر در پاره می شود در کشورها اجرا ن مییی که توسط کشورهای یبگانه صادر ها)اصوال احکام دادگاه 

 المللی است که اتنقال محکومان نام دارد. ن یک نوع همکاری یبن ای

 رانای یعنیبوع خود اجرا مجازاتش به کشور مت یبرا یشود ولمیمحکوم  یهدر ترک رانیای اگر یعنی 

 حکم اجرا نشود مشمول مرور زمان خواهد شد. یگردد و اگر به عللمیمنتقل 

   ی مقرر در قانون است نه در حکم دادگاه. های مرور زمان، مجازات هاكنته: مالک محاسبه مدت 

 یقطع یهایتمحکوممیاحکا یاکم شخص به موجب ح یکق.م. »هر گاه در مورد  ۱۱۰ماده  ببه موج 

قاطع مرور زمان  یتها،محکوم یگر، نسبت به دهایتاز محکوم یکهر  یمتعدد صادر شود، شروع به اجرا

 است«. 

  كنته: موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر

 ق.م.(   ۱۱۳اده رجع صالح اقامه نماید. )متواند دعوای خصوصی را در ممیاز جرم 
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 شود:جرایمی که مرور زمان در آنها جاری نمی

 دود، قصاص و دیاتح -۱

 تعزیرات منصوص شرعی -2

 ق.م.ا: ۱۰۹بینی شده در ماده تعزیرات پیش -۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ت به جرایم سابق بر وضع آن فوراً اجرا خواهد  ق.م.ا قوانین مبروط به مرور زمان نسب 11نکته: مطابق با بند ت ماده

 شد. 

  

 الف( جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

 ب( جرائم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرائم

 ( این قانون با رعایت مبلغ ۳۶موضوع تبصره ماده )

 مقرر در آن ماده

 

این  ۳۶بینی شده در ماده ق.م.ا موارد پیش ۱۰۹طبق ماده 

 عبارتند از:شوند که قانون هم مشمول مرور زمان نمی

 رشا و ارتشا -الف

 اختالس -ب

ت قانونی در اعمال نفوذ برخالف حق و مقررا -پ

 صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت  -ت

 در معامالت دولتی و کشوری

 تبانی در معامالت خارجی -ث

 اخذ پورسانت در معامالت خارجی -ج

 ت مأمورین دولتی نسبت به دولتتعدیا -چ

 جرائم گمرکی -ح

 قاچاق کاال -خ

 یاتیجرائم مال -د

 پولشویی -ذ
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 خاص  یمط به مرور زمان در جراوبمقررات مر

قضات میانتظا یب، مدت مرور زمان تعق۹۰نظارت بر نحوه رفتار قضات مصوب قانون  2۵تبصره ماده  ✓

 داند. میسه سال  یبیاقدام تعق ینآخر یاوقوع تخلف و  یخرا از تار

شده  ینیبیشدر خصوص مرور زمان پ یمسلح مقررات خاص یروهاین یمجرا رسیددا آییندر قانون ✓

 است: 

مربوط  یگانادامه خدمت به  یخود را برامیمسلح تا به طور رس یروهاین یکارکنان فرار •

 یبشود و مشمول مقررات مرور زمان تعقمیفرار آنان مستمر محسوب  یند،نمان یمعرف

 یخصورت مبدا مرور زمان از تار نای (. دریفریک یدادرس نآییقانون ۶2۰شود. )ماده مین

 محاسبه خواهد شد.  یشخص فرار میرس یمعرف

 یروهاین ()کادر یورنسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پا یبمقررات مرور زمان تعق •

مربوط، مستلزم اخراج آنان از میجرم برابر مقررات استخدا نای که ارتکاب یمسلح در موارد

 ( یفریک یدادرس آیینقانون ۶2۱. )ماده یستباشد، قابل اعمال ن تدمخ

شمول مرور زمان نسبت  یا یعفو متهمان فرار یابه لحاظ فوت  یبتعق یقوفصدور قرار مو •

ادامه  یخود را برامیمسلح که به طور رس یروهاین یوربه جرم فرار از خدمت کارکنان پا

فرار به  اماییلشوند، موجب تبدمی یردستگ یا یندنمامی یمربوط معرف یگانخدمت به 

 ۶22. )ماده یردگمیبه آنان تعلق ن یاییجهت حقوق و مزا نای شود و ازمیانتساب ن

 ( یفریک یدادرس آیینقانون

که میاای است،میدادسرا و دادگاه نظا یتبه آنها در صالح یدگیکه رسمیدر خصوص جرائ •

ن و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت یعلیه برخالف قوانمحکوم یامتهم 

 ( یفریک یدادرس آیینقانون ۶2۳د. )ماده شومیمرور زمان محسوب ن

سال پس  یکدر زمان جنگ،  میدادگاه نظا یتمرور زمان نسبت به جرائم در صالح یابتدا •

سه سال زمان جنگ،  یک میدادگاه نظا یتجنگ و در مورد جرائم در صالح یاناز اعالم پا

 ( یفریک یدادرس آیینقانون ۶24. )ماده آن است یانز اعالم پاپس ا

 

 



 وکیل شو          کوچ خصوصی: سید رضا روزگارآیین دادرسی کیفری            گروه آموزشی بندیجزوه جمع 67

 

  باشند. میمقررات فوق از موارد تعلیق مرور زمان 

 یگر،د یجهات قانون یاو  یخصوص یمدع یا یشمول مرور زمان، گذشت شاک یلکه به دل یدر صورت 

باشد به  یصورت چنانچه متهم زندان نای رکند. دمیصادر  یبتعق ینباشد، قرار موقوف یبمتهم قابل تعق

 ( یفریک یدادرس آیینقانون ۳۸۹شود. )بند ب ماده میآزاد  یدستور دادگاه، فور

 مرور  یلخود از قب یهاو اعتراض رادهاای تمام یدآنان با یوکال یا یخصوص یمدع یا یمتهم و شاک

به  ییدگو لزوم رس یقاتنقص تحق بی،سانبودن عمل انت یبقابل تعق یارد دادرس  یت،زمان، عدم صالح

کنند. پس از اتمام  یمنبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسل یو کاف یدادله جد یا یگرادله د

پس از  رادای شود، مگر آنکه جهتمین یرفتهاز طرف اشخاص مزبور پذ رادیای یچمدت مذکور، ه

از اتمام مهلت  یشدادگاه، پ یدر جلسه مقدمات ندهپرو حادث شود. در هر حال، طرح یامهلت، کشف و 

 (یفریک یدادرس آیینقانون ۳۸۸ممنوع است. )ماده 

  مؤثر است، قرار  یفریک یتسابقه محکوم یتعقیب معلوم شود که متهم دارا یقهرگاه در مدت قرار تعل

که تعقیب معلق  دتی. مشودمیاز سر گرفته  یبتعق مرجع صادر کننده لغو و یلهمزبور بالفاصله به وس

  ( یفریک یدادرس آیینقانون ۸۱ماده  ۳تبصره )شود. میبوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب ن

 یبدارنده چک قابل تعق یتبدون شکا -مربوط به صدور چک  یمجرا - قانون نای جرائم مذکور در 

آن به بانک مراجعه ول وص یصدور چک برا یخکه دارنده چک تا شش ماه از تار یو در صورت یستن

 یفریک یتحق شکا یگرد یدننما کایتعدم پرداخت ش یصدور گواه یخظرف شش ماه از تار یانکند 

 ( ۱۳۸2قانون صدور چک مصوب  ۱۱)ماده  .نخواهد داشت

 چ( توبه مرتکب 

 ۱۳در ماده  یصدور قرار موقوف یتو در نهامیوعم یاز عوامل سقوط دعوا یکیتوبه، به عنوان  ✓

از عوامل  یکی وانق.م.ا را به توبه، به عن ۱۱۹ یال ۱۱4مقنن مواد  ینشده است ول ینیبیشک پ.ق.آ.د

 سقوط مجازات اختصاص داده است. 

 یبتعق یموارد منجر به موقوف یندارد و در برخ یکسانیآثار  یمجرا یتوبه مرتکب در همه 

توبه را منحصر به  ۱۳ه بند ج مادجهت است  یننمود به هم یمبه آنها اشاره خواه یالگردد که ذمی

 است.  دهشده در قانون« نمو ینیب یش»موارد پ

 است.  یرتاث یب یخصوص یمدع یاننکته: توبه مرتکب در خصوص ضرر و ز 
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  و با توبه نزد  یردنظر( صورت گیدو تجد یدادگاه )اعم از بدو ینزد قاض یدرسد توبه بامیبه نظر

حال، مقامات دادسرا، ضمن ثبت  نای هد شد. درموقوف نخواو مجازات  یبتعق یار،پرس و دادباز

خواست جهت اتخاذ  یفرو ک یتبا صدور قرار مجرم یقاتتحق یلپرونده را پس از تکم هم،اظهارات مت

 کنند.میدر مورد توبه متهم به دادگاه ارسال  یمتصم

 شودمیموارد منجر به صدور قرار موقوفی  ایتوبه مرتکب در پاره. 

 اما در  یدتواند مرتکب را عفو نمامی یباشد خود قاض قبل از اثبات جرم«»که توبه مرتکب  یرددر موا

 یبخواهد که و یاز مقام رهبر یدبا یقاض تکب،که »بعد از اثبات جرم« باشد، به شرط اقرار مر یصورت

 ( یقانون مجازات اسالم ۱۱4. )مستفاد از ماده یدرا عفو نما

 ینهرگاه مرتکب ح یستن یرکه مشمول عنوان تعز ییهاحبس یراسوم و سمرتبه  یدر مورد سرقت حد 

از حبس آزاد  شانای او را مصلحت بداند با عفو یآزاد یم رهبرو مقا یدمجازات توبه نما یاجرا

. )تبصره یدنما یلتبد یگرید یریتواند مجازات او را به مجازات تعزمی یمقام رهبر ینشود. همچنمی

 امر منوط به اثبات جرم از طریق اقرار باشد. نایکه نای ( بدونیمجازت اسالم قانون 2۷۸ماده  2

    .كنته: اتخیر اثبات جرم، اتخیر صدور حکم قطعی است 

 یدبا یگردد، توبه، اصالح و ندامت ومیمجازات  یفتخف یاکه توبه مرتکب، موجب سقوط  یدر موارد 

ه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود چنانچشود. میمرتکب اکتفاء ن یاحراز گردد و به ادعا

 تو مجازا یدر نظر گرفته شده ملغ یفاتسقوط مجازات و تخف ده استتظاهر به توبه کرکه مرتکب 

 یریبا شد مرتکب به حداکثر مجازات تعز یرمورد چنانچه مجازات از نوع تعز نای گردد. درمیاجراء 

 (. اق.م. ۱۱۷شود )ماده میمحکوم 

   یا یبادله مربوط به نوبه خود را حسب مورد به مقام تعق حکم، یتتا قبل از قطعتواند میمتهم 

  .(اق.م. ۱۱۸)ماده  یدارائه نما یدگیرس

  اعتراض کند  یدنظرتواند به مرجع تجدمیمجازات باشد،  یفتخف یامخالف سقوط  دادستانچنانچه

 (. اق.م. ۱۱۹)ماده 
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 ح( قاعده درأ 

 یدترد یامورد شبهه  یفریک یتمسئول یطاز شرا کیهر  یاآن و  یطاز شرا یبرخ یاوع جرم هر گاه وق ✓

 ۱2۰شود. )ماده میشرط مذکور ثابت ن یانشود حسب مورد جرم  یافتآن  یبر نف یلیو دل یردقرار گ

 (. اق.م.

  باشد اما در خصوص میو اعتقاد بر سقوط مجازات  یستن یاختالف یدر مورد شبهه مو ضوع

 : یداند مگر در دو مورد استثنائمین یفریک یترافع مسئولآن را  ۱۵۵مقنن در ماده  میشبهه حک

  .نباشد نممک یو یعلم عادتا برا یلالف( تحص

 ب( جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود. 

 . «یستمجازات مانع از مجازات ن یزانم یادارد: »جهل به نوع میمقرر  یزتبصره ماده فوق ن

  :مانند مرور زمان با اعتبار امر مختومه که به دلیل شکلی و بدون اظهار میخالف سایر عوامل سقوط دعوای عمور ب  كنته

مرجع قضایی به واقع دست  در مقام اعمال قاعده درأ پذیر نیست،امکان نظر در ماهیت امر ادامه تحقیق و رسیدگی

ن مقام، وی باید  این رو، درایزند. از مییت کیفری ولسئبه یک اظهار نظر ماهوی مبنی بر عدم تحقق جرم یا عدم م

  !حسب مورد اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت نماید. نه قرار موقوفی تعقیب

 

 

 

 

 

گذشت کرده باشد، در صورت  یاوجود نداشته  یدرجه هفت و هشت، چنانچه شاک یریدر جرائم تعز ✓

 یاتهام با مالحظه وضع اجتماع یمتواند پس از تفهمی یمقام قضائ یفری،مؤثر ک یتسابقه محکوم فقدان

و در صورت ضرورت با أخذ التزام  که موجب وقوع جرم شده است والیو سوابق متهم و اوضاع و اح

 یگانیبا و قرار یدنما یمتهم خوددار یببار از تعق یکفقط  ی،مقررات قانون یترعا یاز متهم برا یکتب

 مربوط است. یفریابالغ، قابل اعتراض در دادگاه ک یخقرار ظرف ده روز از تار نای پرونده را صادر کند.

 

یینآقانون یینها یهابه عنوان قرار یو جلب به دادرس یبتعق یموقوف یب،منع تعق یهادر کنار قرار 

 یمقدمات یقاتنموده است که باعث خاتمه تحق ینیب یشپ یزرا ن یگرید یهاقرار یدجد یفریک یدادرس

 نمود: یمها اشاره خواهقرار ینا قسمت به ینا . درروندیبه شمار م ییقرار نها یثح یناو از شوندیم
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 کردن پرونده: یگانیصدور قرار با یطشرا

 است.  یرپذامکان ۸و  ۷درجه  یریتعز یمکردن پرونده صرفا در جرا یگانیقرار با (۱

 :ماده  نای از شمول حکم ۶ یال ۱درجه  تیراتعز ینهمچن یات،حدود، قصاص و د نکته

که داخل در  ی)در صورت یمنصوص شرع یراتتعز خصوصدر  یتیهستند اما ممنوع یمستثن

 قرار وجود ندارد. نای ( در مورد صدوریرندهفت و هشت قرار گ یدرجه بند

 قابل گذشت است.  یرغ یریتعز یمدر جرا ی،گذشت و یا ید شاکوجو عدم از منظور (2

 موثر  یفریک یتکومابقه محفقدان س (۳

 ینبنابرا یردگمیقرار  یدگیدر دادگاه مورد رس ستقیمادرجه هفت و هشت م یریتعز یمچون جرا (4

 است. یرپذدادگاه امکان یقرار نه توسط باز پرس و نه توسط دادستان بلکه توسط قاض نای صدور

 اتهام به متهم.  یمتفه (۵

که موجب وقوع جرم  یوابق متهم و اوضاع و احوالس و یقرار با مالحظه وضع اجتماع نای صدور (۶

 . یردگمی ورتشده است ص

 یمقررات قانون یترعا یاز متهم در صورت ضرورت برا یأخذ التزام کتب (۷

 

  كنات تکمیلی   

 ن قرار فقط اخذ تهعد کتبی؛ اما هر دو مورد ای در مورد قرار تعليق تعقیب اخذ اتمین پش یبنی گردیده اما در خصوص

 است.  شرط ضرورت مقید گردیده به

 ماید، منظور مقنن از »رعایت مقررات قانونی« مشخص  نمین که متهم تهعد کتبی مبنی بر رعایت مقررات قانونی ای

 یبنی گنردیده است.  ن قرار پشاین در حالی است که اجرای دستورات مقرر برای قرار تعلیق تعقیب در موردای  نیست،

 بر خالف قرار تعلیق تعقیب که در آن موافقت متهم شرط است(.  به موافقت متهم ندارد یازی ن قرار نای صدور( 

 پذیر است.  امکان ن قرار فقط برای یکبارای صدور 

 ن قرار ظرف ده روز از اتخیر ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مبروط است.  ای 

  گردد اما از طرف میوی صادر  ن که به سودای ست به دلیلن قرار از سوی متهم قابل اعتراض نیای به عقیده برخی

 باشد.  میشاکی و دادساتن قابل اعتراض 
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  ن ایداند اما در صورت صدورمیاحکام صادره دادگاه در جرایم تعیزری درجه هشت را قطعی  ۴۲۷هر چند بند الف ماده

 قرار در جرایم تعیزری درجه هشت، قابل اعتراض خواهد بود. 

 باشد. )بر خالف قرار تعليق  مین قرار نایراری ترتبیات جبران، از شرایط صدوردیده یا برقبزه  انرر و یزجبران ض

  تعقیب( 

 است. یقمرجع تحق یفق.آ.د.ک( و از وظا ۹۰)ماده  یمقدمات یقاتاز اهداف تحق یکیمتهم  ییشناسا ✓

  یست،ن ینتواند به عذر آنکه متهم معمی: »باز پرس نرییفک یدادرس آیین قانون ۱۰4به موجب ماده 

درجه  یریتعز یمخود را متوقف کند. در جرا یقاتبه او مشکل است، تحق یدسترس یاشده و  یمخف

الزم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال  یقاتچهار، پنج، شش، هفت و هشت، هر گاه با انجام تحق

صادر و پرونده به طور موقت  یقاتتحق ادستان، قرار توقفتمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت د

تواند ظرف مهلت می یشود. شاکمیابالغ  یدارد، به شاک یکه پرونده شاک یو مراتب در موارد یگانیبا

 یامرتکب را به دادستان اعالم کند  یتهو ی،قرار اعتراض کند. هر گاه شاک نایاعتراض به قرارها، به

که  یشود. در مواردمی یبشناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجددا تعق یگریمرتکب به نحو د

ماده اقدام  نای ، مطابق مقرراتاًدر دادگاه مطرح شود، دادگاه رأس یممطابق قانون به طور مستق وندهپر

 کند«. می
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 :یقاتصدور قرار توقف تحق یطشرا

 است.  یرپذچهار، پنج، شش، هفت و هشت امکان درجه یریتعز یمقرار در جرا نای صدور (۱

قرار منوط به معلوم نشدن مرتکب است. البته معلوم شدن مرتکب منوط به معلوم شدن  نای صدور (2

بتوان اقدام به احضار و  یلهاست تا بدان وس یاو حداقل با دو جزء نام و نام خانوادگ میرس یتهو

 یبرداریلمف یرتصو یکداشتن فقط  یاط نام متهم شدن فقمعلوم  یناتهام به او نمود. بنابرا یمتفه

 !متهم باشد یتاز اسباب معلوم شدن هو اندتومیمدار بسته ن یهاینشده توسط دورب

 اطالع( یا یتشکا یخوقوع جرم است نه تار یخگذشتن دو سال تمام از وقوع جرم. )مالک تار (۳

 یریتعز یماست که در جرا نای مشکلاما  است. هیدقرار منوط به موافقت دادستان گرد نای صدور (4

توان موافقت دادستان را میچگونه  ردد،گمیدر دادگاه مطرح  یمادرجه هفت و هشت که مستق

قرار بر عهده دادگاه  نایدرجه هفت و هشت صدور یریتعز یمدر جرا یبرخ یدهنمود. به عق یهتوج

قرار بر عهده  نایدرجه شش صدور یریزتع یماما در جرا یستبه موافقت دادستان ن یازیاست و ن

 باشد.میو منوط به موافقت دادستان  یقمقام تحق

 باشد( میروز قابل اعتراض  ۱۰باشد. )ظرف میقابل اعتراض  یقرار صرفا از جانب شاک نای (۵

که مشمول مرور  یطیافتد البته به شرمی یانمتهم تعقیب مجددا به جر یتدر صورت احراز هو (۶

  زمان نگردد!

مرتکب مشخص نگردد.  یواقع شده باشد ول میجر یعنیقرار فرع بر وقوع جرم است.  نای صدور (۷

قرار منع  یدبر وقوع جرم وجود نداشته باشد با یلیدل یکاف یقاتاما چنانچه به رغم انجام تحق

 صادر گردد. یبتعق

 یدعوا یببر سر راه تعق یشود اما مانعنمی عمومی یباعث سقوط دعوا نکهای رغم یموارد هم عل یبرخ

 .یمکنموارد اشاره می نای به یاست. در قسمت آت عمومی

  میعمو یدعوا یبموانع تعق

شوند تا میموارد هستند که مانع  یقرار گرفت، اما برخ یمورد بررس میعمو یموارد سقوط دعوا

 موانع عبارتند از:  نای کند. یداادامه پ یا یافتدب یانبه جر یبتعق

 

 

  هایتمصون -۱

 اناطه  -2

 جنون متهم -۳



 وکیل شو          کوچ خصوصی: سید رضا روزگارآیین دادرسی کیفری            گروه آموزشی بندیجزوه جمع 73

 

 خاص.  یاجتماع یا یاسیس یتموقع یلمرتکب جرم بدل یبعدم امکان تعق یعنی یتمصون ✓

 . ییقضا یبدر برابر تعق یتمصون یعنی یندگومیهم  ییقضا یترا مصون یتمصون ✓

 

 شود: به سه دسته تقسیم می یتمصون

 

 :یاسیس یت( مصونالف

 یونکنوانس نایبه 4۳/۷/2۱در سال  یزن رانای که ینو ۱۹۶۱ یونبه موجب کنوانس :یپلماتیکد مأموران -۱ 

مرتبط با  نکهایمهم، اعم از یرغ یامعاف هستند، اعم از مهم  یمدر برابر جرا ییقضا یباز تعق یدهملحق گرد

 قرار داد.  زداشتبا یا یفتوق یا یبتوان تحت تعقمیارتباط با آن باشد و ن یب یاشغل او 

 

 :نکهای مصونیت برخوردارند مشروط بر نای م ازافراد ه نای خانهاهل 

 

  :کشور هم برقرار است.  ۲ن مصونیت حتی در حال جنگ یبن ای كنته 

فقط در  یدهملحق گرد 4/۱2/۵۳در سال  مه رانایکه ینو ۱۹۶۳ یونبه موجب کنوانس :یمأموران کنسول -۲

مهم  یمبرخوردارند در جرا یتنمرتکب شوند از مصو یکنسول یفکه در مقام انجام وظا یمورد اعمال

 در انتظار محاکمه گذاشت. یا یفتوق یب،توان آنها را تحت تعقمی

 4/۱2/۵۳ن هم در سال راایکه ینو ۱۹۶۹ یونبر اساس کنوانس :خاص یتمأموران مأمور یا یندگاننما -۳

 باشد. می کیپلماتید ینآنها همانند مأمور یتردار هستند و مصونبرخو یتبه آن ملحق شده از مصون

 رغم وجود مصونیت در کشور پذیرنده در کشور خود قابل تعقیب هسنتد. اد مذکور در صورت ارتکاب جرم علی كنته: افر 

 : یپارلمان یتب( مصون

و آنها در صورت ارتکاب  یرفتهرا پذ «یماهو یتمصون» ن مجلس فقطیندگاکشورمان در مورد نما ✓

 یفهستند و فقط در قلمرو وظا یبقابل تعق - یندگینما یفوظا فایای از یرغ میجر - یعاد یمجرا

 ( یق. اساس ۸۶برخوردار هستند. )اصل  یتخود از مصون یندگینما

 

  یاسیس یتمصون

  یپارلمان مصونیت

 یفاتیتشر مصونیت

 . نباشند پذیرنده کشور دائم مقیم•

 نباشند. پذیرنده کشور تبعه•
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 . یبه امر مدن یفریگره خوردن سرنوشت امر ک یعنیاناطه  ✓

 باشد. می یقتدقت در کشف حق یتو رعا ییقضا یدگیحفظ اصل تخصص در رس یلقرار اناطه به دل ✓

 به  یدگیباشد که رس یمتهم منوط به اثبات مسائل یتق.آ.د.ک »هر گاه احراز مجرم 2۱ماده  وجببه م

و با صدور  ینفعذ ییناست، با تع یدادگاه حقوق یتو در صالح یست،ن یفریمرجع ک یتآنها در صالح

 وقتورت ممتهم، معلق و پرونده به ص یباز مرجع صالح، تعق یقطع یقرار اناطه، تا هنگام صدور رأ

 با لحاظ ماده فوق:  ینشود. بنابرامی یگانیبا

 

 گردد. میاناطه صادر ن یگرد یفریبه مرجع ک یفریاز مرجع ک ❖

 متهم.  یاباشد  یتواند شاکمی ینفعذ یفریک یدر دعوا ❖

 یگانیبه صورت موقت با یفریپرونده در مرجع ک ی،از مرجع حقوق یقطع یرا تا صدور ❖

 « .شودمیمدت »جزء مواعد مرور زمان محسوب ن نای ماده، همین ۳شود و به حکم تبصره می

دارد »هر میمقرر  یفری،ک یهایاز اطاله در دادرس یزاصل سرعت و پره یترعا یلمقنن به دل ❖

ابالغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند  یخماه از تار یکظرف  ینفعگاه ذ

اتخاذ  یمقتض یمدهد و تصممیادامه  یدگیبه رس یفریجع کآن را ارائه ندهد، مر یو گواه

 کند«. می

ق.آ.د.ک سابق که به صدور قرار اناطه توسط دادگاه اشاره شده بود، در ماده  ۱۳بر خالف ماده  ❖

استفاده نموده که دامنه آن دادسرا را  «یفریبار از عبارت »مرجع ک نای مقنن ید،جد ق.آ.د.ک 2۱

 . یردگمیهم در بر 

 خود قرار اناطه صادر  تواند مجدداًمیاگر در دادسرا قرار اناطه صادر شود و پرونده به دادگاه ارسال گردد، دادگاه  :كنته

 نماید. 

 موارد صدور قرار اناطه

را ناظر به  اناطهقرار  ۶۸/۸/2مورخ  ۵2۹ یهوحدت رو یدر مورد اموال رأ اموال: یتاختالف در مالک -۱ 

موضوع  نای کند.میدانسته و در مورد اموال منقول صدق ن یرمنقولنسبت به اموال غ یتاختالف در حق ملک
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 یماده مستثن نای قول از شمولاموال منست »مقنن قرار گرفته ا یدمورد تاک یزک نق.آ.د. 2۱ماده  ۱در تبصره 

 هستند«.

  ود را ارائه دهد.: صرف ادعای مالکیت کافی نیست و مدعی باید مدارک کافی دال بر مالکیت خكنته 

 یقرار گرفته و شاک یفریک یببنام خود تحت تعق یگریبه اتهام ثبت ملک د یکه شخص یدر موارد 

به  یدگیرس یدهنسبت به ملک مورد اختالف را دارد چون ملک بنام متهم به ثبت رس یتمالک یادعا

ثبت ررات قانون چون طبق مق یستن یزو صدور قرار اناطه جا است یفریدادگاه ک یفاز وظا یهقض

 یچه یگرد یدگرد یو مواعد اعتراض آن سپر یدبه ثبت رس یبه نام شخص یچنانچه طبق مقررات ملک

 . یستقابل استماع ن یجع حقوقدر مرا ییدعوا

 یتروابط زوج منکرترک انفاق نموده و متهم  یتمثال زن شکا نسب: یا یتفقدان رابطه زوج یاوجود  -۲

با صدور قرار اناطه اختالف در اصل رابطه  ید. باباشدمیه پرداخت نفقه کلیف بعدم ت یجهو در نت یبا شاک

 شود.  یبررس یازدواج وجود ندارد( در دادگاه حقوقمیکه سند رس ینکاح )در موارد

 .كنته: اگر زوج غیرمسلمان باشد، چون اساسا چنین ازدواجی غیر قانونی است از موارد اناطه نخواهد بود 

 باشد. می ابل اعتراض دادسرا از طرف شاکی قاطه صادره از كنته: قرار ان 

  ق.آ.د.ک، نیاز به اتیید دادساتن دارد اما اگر از دادگاه صادر  ۲۱ماده  ۱كنته: قرار اناطه صادره از دادسرا به موجب تبصره

 گردد نیازی به اتیید مقام دیگر نخواهد بود. 

 ق. آ. د.  ۲۳۶داند )طبق ماده می قابل اعتراض  دادگاهقرار اناطه را از طرف  ۱۳۷۸مصوب  ۶۴۰رأی وحدت رویه  :كنته

 روز قابل اعتراض است(.   ۲۰ک ظرف مدت 

ک مقرر نموده ق.آ.د. 2۱شود و ماده میارسال ن یبه دادگاه حقوق یمابا صدور قرار اناطه پرونده مستق ✓

مستلزم  یدر دادگاه حقوق یدگیشروع به رس یکند و از طرف یگیریپموضوع را  یدبا ینفعاست که ذ

 باشد. میق.آ.د.م(  2)ماده  ینفعاشخاص ذ یا شخصق.آ.د.م( توسط  4۸دادخواست )ماده  یمتقد

  نموده  یاقدام به طرح دعوا در دادگاه حقوق یدمتهم است که با نای فرض نای رسد که درمیبه نظر

است.  یتبطه زوجوجود را یکند )مثال در اتهام زنا مرد مدع یمتسل یفریکآن را به مرجع  یو گواه

 یدطرح و اثبات نما یمرجع یچعدم ازدواج را در ه ینف دعویتواند میاگر زن منکر ازدواج باشد ن

مراجعه به دادگاه  یبرا اییزهمتضرر شود انگ یممکن است از مراجعه به دادگاه حقوق یزو متهم ن

را  یمبه طور مستق یاه حقوقمورد ارجاع پرونده به دادگ نای از حقوق دانان در یرخنداشته باشد. ب
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در  یدگیباشند چرا که شروع به رسمیموضوع  نایمخالف یگرد یدانند. اما برخمیفاقد اشکال 

پرونده را ارسال نمود و در  یماتوان مستقمیدادخواست بوده و ن یممستلزم تقد یحقوق یهادادگاه

 یکس جز او برا یچاگر زنا ثابت شود ه یرامراجعه کند ز یدمعتقدند شوهر با یرثال اخفرض م

 (.یستن ینفعاز مجازات ذ اییو ره یتاثبات روابطه زوج

به اصطالح  یا یاختالالت روان یارتکاب جرم دارا یناگر فرد در ح ارتکاب جرم: ینجنون در ح -۱

برخوردار بوده و قابل  یفریک یتفرد از موانع مسئول نای ،اق.م. ۱۶۹ده باشد چون برابر با مامجنون  ی،قانون

ق.آ.د.ک  2۰2دادسرا به موجب ماده  یقاض ی،امر یندر صورت احراز چن ینباشد. بنابرامین یفریک یبتعق

اگر  اق.م. ۱۵۰و به استناد ماده  یدنمامیصادر  یهمان قانون قرار موقوف ۳۷۰دادگاه به استناد ماده  یو قاض

 .شودمی ینگهدار یحالت در محل مخصوص نای حالت خطرناک باشد تا رفع یمجنون دارا

  یمتخاذ تصمالمال پرداخت شود، پس از ایتاز ب یدبا یهکه د یدارد: »در مواردمیک مقرر ق.آ.د. ۸۵ماده 

به دادگاه ارسال  یصدور حکم مقتض یجهات، پرونده به دستور دادستان برا یرراجع به سا یقانون

 . «شودیم

 ماده  ۳است )تبصره  یوانهتهاجم د بلگردد دفاع در مقامیالمال پرداخت یتاز ب یهکه د یاز موارد یکی

 یجنون صادر و پرونده به دستور دادستان برا یلبه دل یقرار موقوف یطشرا نای ( پس دراق.م. ۱۵۶

 نای : »حکمق.آ.د.ک ۸۵به ماده  یالحاق ۱. به موجب تبصره یشودم به دادگاه ارسال یصدور حکم مقتض

 یددر دادسرا مختومه گردد اما با یگرید یمهر تصم یا عقیبت یکه پرونده با قرار موقوف یماده در موارد

 است«.  یجار یزنشود  یفتکل یینتع یهنسبت به د

ک: »هر گاه مرتکب ق.آ.د. ۱۳اده م یاصالح 2مطابق با تبصره  :یجنون قبل از صدور حکم قطع -۲ 

 .«شودیمتوقف م یو دادرس یبمبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، تعق یاز صدور حکم قطع یشجرم پ
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  توان از موانع تعقیب دعوای  مین مورد را این مرحله مانع تعقیب و رسیدگی است و فقط ای كنته: پس جنون در

باشد که امکان تعقیب و رسیدگی را در برخی می وده و دارای استثنائاتی نیز ن اصل مطلق نبایدانست. البته می عمو

  :سازدمیموارد ممکن 

 باشد  یحق الناس یالف( جرم ارتکاب

 و

نتواند از  یزدر فرض افاقه ن یاریباشد که فرد مجنون و فاقد هوش یاثبات جرم به نحو یطب( شرا

 خود رفع اتهام کند. 

 صورت  نای نخواهد بود. در یدگیو رس یبق جنون مرتکب از موانع تعقفو یطدر صورت وجود شرا

 یشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفمیابالغ  یو یمق یا یبه ول... مطابق با تبصره مذکور: »

مجازات آن وفق  یزانو م یصرف نظر از نوع جرم ارتکاب ی،. در صورت عدم معرفیداقدام نما یلکو

 « .یابدمیادامه  یو دادرس یبشود و تعقمی یینتع یریتسخ یلوک یو یمقررات برا

  زند. میق.م.ا را تخصیص  ۱۵ماده  1ق.آ.د.ک در مواردی تبصره  ۱۳اصالحی ماده  ۲گردد که تبصره  میكنته: مالحظه 

 ن موارد نیز ایدر(. اق.م. ۱۵۰ماده  ۱جنون مرتکب در مورد مطالبه ضرر و یزان ناشی از جرم اتثیری ندارد )تبصره  :كنته

 ق.آ.دک و تبصره آن اسفتاده نمود.  ۸۵توان از مالک ماده می

  یبتعق یبرا یموارد مانع یتوان مالحظه نمود که جنون پس از ارتکاب جرم در برخمیدر فروض فوق 

 ی)نگهدار ینیاست که مقنن اعمال اقدامات تام نایبه آن اشاره نمود یدکه با ایباشد. نکتهمیتکب مر

 :داردمیق.م.ا اشعار  ۱۵۰محدود نموده است. همچنان که ماده  یریتعز یمبه جرا فقط( را یمارستاندر ت

 بتالپس از وقوع جرم م یردر جرائم موجب تعز یاارتکاب، مجنون باشد  ین»هر گاه مرتکب جرم در ح

 یبودن و به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد

 یبه دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهدارباشد  میعمو یتمخل نظم و امن

بعد از ارتکاب جرم مبتال به  یاللهحق یماده اگر مرتکب جرم حد نای برابر با مفاد ینشود«. بنابرامی

 نخواهد داشت.  یتق.م.ا موضوع ۱۵۰و اعمال مقررات ماده  یمارستاندر ت یجنون گردد نگهدار

  توان گفت جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی در جرایم حق میبر مطالب پش گفته  توجهكنته: با

اللهی و جرایم حق الناسی در مواردی که شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون و فاقد هوشیاری در فرض 

 است.   مینع تعقیب دعوای عموافاقه بتواند از خود رفع اتهام کند ما



 وکیل شو          کوچ خصوصی: سید رضا روزگارآیین دادرسی کیفری            گروه آموزشی بندیجزوه جمع 78

 

حکم  راز صدو یشهمانند عارض شدن جنون پ یزفرض ن نای :یجنون بعد از صدور حکم قطع -۳ 

 یرد:قرار گ یمورد بررس یکبه تفک یدبا ی،قطع

دچار جنون شود  یاز جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطع یکیهر گاه مرتکب  :یحد یمالف( جرا

 (. اق.م. ۱۵۰ماده  ۱ره شود. )تبصمیحد ساقط ن

 یمانع اجرا یاول یقبه طر یستن یبفرض جنون مرتکب مانع تعق نای در مستوجب قصاص: یمجراب( 

 (. اق.م. ۱۵۰ماده  ۱تبصره )حکم هم نخواهد بود 

 ۱باشد )تبصره می( حاکم یراستدالل مندرج در بند ت )بند اخ یزفرض ن نای در :یهمستوجب د یمپ( جرا

 (. ا.م.ق ۱۵۰ دهما

مبتال به جنون شود،  ی،پس از صدور حکم قطع یری،ر گاه محکوم علیه در جرائم تعزه :یریتعز یمت( جرا

که از  ینقد یمانند جزا - یمال یهامگر در مورد مجازات افتد؛یم یقحکم به تعو یتا زمان افاقه، اجرا

 ق.آ.د.ک(.  ۵۰۳شود )ماده میاموال محکوم علیه وصول 

 یانعدم تاثیر جنون مر تکب نسبت به مطالبه ضرر و ز نکهای رغمیعل از جرم: یناش انیز وث( ضرر 

 یاساما با توسل به ق یدهگرد «یدگیو رس یبق.م.ا محدود به مرحله »تعق۱۵۰ماده  ۱از جرم در تبصره  یناش

 دانست. یرتاثیب یانتوان جنون مرتکب را در مطالبه ضرر و زمی یزن یپس از صدور حکم قطع یت،اولو

  ن جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی فقط در جرایم تعیزری غیر مالی، ات زمان افاقه، مانعی برای بنابرای :كنته

خواهد انداخت،   ن که مرجع کیفری با صدور چه قراری اجرای حکم را به »تعوقی« ایگردد.می اجرای حکم لتقی 

 مشخص نشده است. 

آن باشد( با  یقاز مصاد یکیتواند می)که جنون هم  یماریدر اثر ب کمح یافتادن اجرا یقالبته به تعو

 یهدر کل یگرشده است. به عبارت د ینیب یشپ یفریک یدادرس آیینقانون ۵۰2در ماده  یطیشرا

محکوم  یدر بهبود یرتاخ یا یماریب یدمجازات موجب تشد ی( اگر اجرایرات)نه فقط تعز هامجازات

او  یمارینباشد و ب یبه بهبود یدافتد و اگر اممی یقبه تعو او یزمان بهبود احکم ت یعلیه باشد، اجرا

 یگرمجازات به مجازات مناسب د یلامکان تبد یریتعز یممجازات گردد، فقط در جرا یهم مانع اجرا

 وجود دارد.  یتوسط دادگاه صادر کنده حکم قطع
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  یاعداد یقرارها

 یکند برامی یاهستند که پرونده را معد و مه ییقرارها یماتمقد یا یدیهمان تمه یا یاعداد یقرارها

 نای . دریتقرار عدم صالح ی،محل یقات، قرار تحقمحل ینهقرار معا ی،مثل ارجاع امر به کارشناس یدگیرس

} یعنیآنها  ینفقط به مهمتر یاعداد یقرارها یانم ازقسمت 
قرار تامین خواسته -۱

قرار تامین کیفری -2
و در  یمکنیاشاره م {

 .پرداخت یمخواه یزاز آنها ن یبه برخ یمباحث آت

 دهخوان یقطع یتخواهان به خواسته خود، در صورت محکوم یابیخواسته به منظور دست ینقرار تأم ✓

 دینمامیخواسته از اموال خوانده  ینباشد. و اگر خواهان بخواهد، دادگاه اقدام به صدور قرار تأممی

از جرم را که به او  یناش یانتواند ضرر و زمی یشاک یفریک یق. آ.د.م( در دعاو ۱2۹ یال ۱۰۸)مواد 

کننده به جرم مطالبه کند تا از اقدام متهم به انتقال اموال خود و  یدگیرس یفریوارد شده از دادگاه ک

شده و  ینیب یشق.آ.د.ک پ ۱۰۷امکان در ماده  نای .دیآ بعمل یریگاز جرم جلو یدهد یانحقوق ز ییعتض

متهم قابل اعتراض  یقرار به تقاضا نای کند ومیخواسته صادر  ینقرار تام یدادگاه به درخواست شاک

 ق.آ.د.ک(.  2۷۰باشد )بند پ ماده می

  خواهد شد  یفاموال متهم توق یرآن و اگر نباشد معادل آن از سا ینباشد ع ینمع عینخواسته اگر

 ینامکان وجود دارد که مال ع نای شود اما یفتوق ینهمان ع یدباشد حتما با ینمع ینپس اگر ع

را  ینماش شانای و مانیای یسپرده شده به آقا ین. مثال ماشیستآن ممکن ن یفتوق یاست ول ینمع

اموال  یراز سا ینارزش آن ماش یزانبه م یدو با یستممکن ن ینآن ماش یفلکن توق نداختها یادر در

 (.ق.آ.د.ک ۱۰۸ف شود. )ماده هم توقیمت

   باشد.می قرار تأمین خواسته غیر از قرارهای تأمین کیفری  

  قرار اتمین خواسته توسط متهم قابل اعتراض است.   ۲۷۰به موجب بند پ ماده 

ک مقرر ق.آ.د. ۶۹۱وجود دارد. ماده  یزن یخواسته در مورد اشخاص حقوق ینتام ارامکان صدور قر ✓

قانون  نای خواسته طبق مقررات ینصدور قرار تأم یتوجه اتهام به شخص حقوقدر صورت دارد: »می

 بالمانع است«. 
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ق.آ.د.م  ۱۰۸گانه مذکور در ماده  4کند تابع موارد میدادگاه صادر  یاپرس خواسته که باز ینقرار تام ✓

 قابل قبول باشد لیبر دال یبر مبتن یدو فقط با یستو ... الزم ن یخسارت احتمال یعتود یعنیباشد. مین

شود؛ مین یعتود یخسارت احتمال یشهالبته در ق.آ.د.م هم هم .ق.آ.د.ک( ۱۰۷تنها شرط مندرج در ماده )

 یااست و  یطخواسته در معرض تضییع و تفر شوداگر ثابت  یاباشد میمثال اگر دعوا مستند به سند رس

 ق.آ.د.م(  ۱۰۸. )م یستالزم ن یاحتمالواخواست شده باشد تودیع خسارت  یدعوا مستند به اسناد تجار

 مگر در  -واسته در امور مدنی به موجب دادخواست و در امور کیفری اصوال به موجب در خواست كنته: قرار تأمین خ

است اما اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای   - مواردی که مطالبه خواسته به قتدیم دادخواست نیاز دارد

 ق.آ.د.ک(  ۱۰۹خیر ماده شود. )قسمت امی اجرای احکام کیفری دادسرای مبروط اجرءا  احکام مدنی در

اما در  باشدیاز جرم م یناش یدر مورد خسارات مال یخواسته به طور ضمن ینهر چند صدور قرار تأم ✓

وجود ندارد که در مورد  یمنع یچه یفعل یندر قوان یدر قبال صدمات بدن یهد ینیب یشحال حاضر با پ

 ییباشد مرجع قضامیارش  یا یهمستوجب د یبدن ماتصد یلنداشته اما به دل یکه خسارت مال میجر

خواسته،  ین. و چنانچه با صدور قرار تأمیدخواسته نما یناقدام به صدور قرار تام یشاک یبه تقاضا

ا مدنظر موضوع ر نای یفریک یناموال متهم توقیف شود، باز پرس مکلف است هنگام صدور قرار تأم

 ق.آ.د.ک(  ۱۰۷قرار دهد. )تبصره ماده 

در  یرو تأخ یستممکن ن یکه ابالغ فور یشود. در مواردمیخواسته به محض ابالغ، اجراء  ینتأمقرار  ✓

به  موارد، فوراً نای شود.میاجراء و سپس ابالغ  ین،ابتداء قرار تأم شود،یاجراء موجب تضییع خواسته م

 یفریاحکام ک یدر اجرا نیاحکام مد یخواسته مطابق مقررات اجرا ینرار تأمرسد. قمیاطالع دادستان 

 ق.آ.د.ک(  ۱۰۹. )ماده شودیمربوط اجراء م یدادسرا

آن  یاز اجرا یرفع اشکاالت ناشو  پرس استخواسته به عهده باز ینرفع ابهام و اجمال از قرار تأم ✓

 4۹۷ماده را با ماده  نای. .د.ک(ق.آ ۱۱۰ه )ماد یدآمیاحکام به عمل  یاجرا یقاض یاتوسط دادستان 

است، اما رفع  ی»رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر کننده رأى قطع :داردمیقانون که مقرر  نای

است  یفریاحکام ک یاجرا یبا قاض ی،و قانون یشرع ینمواز یتبا رعا یرأ یاشکاالت مربوط به اجرا

 .یریداشتباه نگ«؛ شودمینظر او اجراء  یرز یکه رأ

خواسته،  ینقرار تأم یاز اجرا یاموال ناش یفثالث نسبت به توق اصبه اعتراض اشخ یدادگاه حقوق  ✓

 ق.آ.د.ک( ۱۱۱کند. )ماده می یدگیرس یاحکام مدن یمطابق مقررات اجرا
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 ،یرستا قبل از ختم داد یدارد، چنانچه شاک یازدادخواست ن یمکه مطالبه خواسته به تقد یدر موارد  ✓

 یننکند، به در خواست متهم، از قرار تأم یمتقد یفریخود را به دادگاه ک یاندادخواست ضرر و ز

دادخواست  یمق.آ.د.ک(. اصوال در همه موارد مطالبه خواسته به تقد ۱۱2)ماده  شودمیخواسته رفع اثر 

دادخواست  یممستلزم تقدمطالبه خواسته  یفریدر امور ک یدر موارد خاص .ق.آ.د.م( 4۸دارد )ماده  یازن

 .، سرقت، اختالسیمانند کالهبردار ؛یستن

پرونده به  یاصادر و  یبقرار منع تعق یامتهم موقوف  یبتعق ی،از جهات قانون یکه به جهت یدر صورت ✓

ه شود. )مادمیخواسته رفع اثر  ینآن، از قرار تأم یو اجرا یمختومه شود، پس از قطعیت رأ یفیتهر ک

 (ق.آ.د.ک ۱۱۳

 رود. میشمار هب یقرار اعداد ینمهمتر یفریک ینتأم یقرارها 

 یندر ح یا یمقدمات یقاتحضور متهم در مراحل مختلف تحق ینتضم یبرا اییلهوس یفریک ینقرار تأم 

ر از فرار و د یریجلوگ یگری،متهم با د یاز تبان یریجلوگ یبرا یاحکم و  یاجرا یامحاکمه  یدگی،رس

 یلبدل یفرد یهایتعرض به حقوق و آزاد نجاای باشد و درمیبه متهم  یدسترس یحالت کل

 است.  یاجتماع یهاضرورت

  به  یبه منظور دسترس» شمارد:میبر ینرا چن یفریک ینک اهداف صدور قرار تامق.آ.د. ۲۱۷ماده

جبران  یبرا یدهوق بزه دحق ینشدن او و تضم یمخف یااز فرار  وگیریجل ی،متهم و حضور به موقع و

نشده است  ینیبیشق.آ.د.ک سابق پ ۱۳2هر چند در ماده  یدهحقوق بزه د ین...«. تضمیو یانضرر و ز

همان  ۱۳۶ان به ماده تومیقانون به آن اشاره شده است، مثال  نای از مواد یدر قسمت یاما به طور ضمن

در هر حال کمتر از  یدالکفاله یا وجه التزام نباوجه یا یقه»مبلغ وث :داردمیقانون اشاره نمود که مقرر 

 کند«.میدرخواست  یخصوص یباشد که مدع ییخسارتها

  ندارند  ینحق اخذ تام یناست و ضابط ییمقام قضا یاراتاز اخت یفریو نظارت ک ینصدور قرار تام

  .ق.آ.د.ک( 4۱)ماده 

 شده است: ینیب یش.د.ک پق.آ 2۱۷در ماده  یبطور حصر یفریک تأمینگانه ده یقرارها ✓

 التزام به حضور با قول شرف  -الف 

 وجه التزام  یینالتزام به حضور با تع -ب
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 با قول شرف  یالتزام به عدم خروج از حوزه قضائ -پ

 وجه التزام  یینبا تع یحوزه قضائالتزام به عدم خروج از  -ت

 وجه التزام  یینبا تع میانتظا یا یمرجع قضائ ماهانه به یا یخود به صورت هفتگ بهاینو یالتزام به معرف -ث

وجه التزام، با موافقت متهم و پس  یینمسلح به حضور با تع یروهایبا ن یکشورمیالتزام مستخدمان رس -ج

 سازمان مربوط  یوق آنان از سواز اخذ تعهد پرداخت از محل حق

 یقوجه التزام از طر یینفقت متهم با تعشده با موا یینمحل اقامت تع یا نزلالتزام به عدم خروج از م -چ

 یزاتتجه نایبدون نظارت با یا یکیالکترون یزاتنظارت با تجه

 وجه الکفاله  یینأخذ کفیل با تع -ح 

 منقول غیر یامال منقول  ی،بانک اعم از وجه نقد، ضمانت نامه یقهأخذ وث -خ

 یمقرر قانون رایطش یتبازداشت موقت با رعا -د

  مذکور مانع الجمع بوده و نتها یکی از نآها باید اتنخاب شود یعنی در طول هم دیگر قرار دارند. البته در کنار  كنته: قرارهای

 ی اتمین کیفری امکان صدور قرار نظارت قضایی وجود دارد که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد. هاقرار
 

  

 

 

 

 

 

 

 ی قضات و نقض حقوق و آزادی متهم است. در قانون سابق برای  اصل نتاسب به منظور جلوگیری از خود کامگ :كنته

ک ق.آ.د. ۲۵۰نشده بود اما تبصره ماده  یبنیمرجع قضایی در صورت اخذ اتمین نامنتاسب ضمانت اجرایی پش

 از درجه چهار به باال است«. می أخذ تأمين نامنتاسب موجب محکومیت اتنظادارد: »میجدید تصویب مقرر 

  قانون اجازه  یلدل ینو به هم یابدمتناسب هم ادامه  یدمتناسب صادر شود بلکه با یدبا نکهایبرقرار عالوه

 :داردمیک مقرر ق.آ.د. 24۳ه قرار داده است. ماده صادر کنند یرا به قاض ینتأم یفتخف یا یدتشد

 یقاض یابر عهده اوست ) یقکه تحق باشدیم یارداد یاباز پرس  یارقرارها در اخت ینا از یکانتخاب هر 

صل ا یدو با یستنامحدود ن یارشانتخاب اخت ینادر یقحال مرجع تحق یناکننده( اما با  یدگیرس

جوان  یکدر مورد  که ینیکند. مثال قرار تأم یتق.آ.د.ک( را رعا ۲۵۰)مقر در ماده  ینتناسب قرار تأم

که در مورد  ینبا قرار تأم یدنبا شودیسال زندان صادر م ۱۰با مجازات  یکه مرتکب جرم یکاریب

 باشد.  یکیسال زندان است  ۱که مجازات او  یرمردیپ

 



 وکیل شو          کوچ خصوصی: سید رضا روزگارآیین دادرسی کیفری            گروه آموزشی بندیجزوه جمع 83

 

 یدادره را تشدص ینقانون، قرار تأم نای مقررات یتبا رعا یقاتتواند در تمام مراحل تحقمیپرس »باز

 « .دهد یفتخف یاکند 

 قرار  توان غياباًمی كنته: صدور قرار تأمين فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و فتهیم اتهام« به اوست. بنابراین ن

 «اتهام...  پرس پس از فتهیمباز »...  :داردمیدر همین راسات مقرر  ۲۱۷تأمین کیفری صادر نمود. ماده 

 شود، مگر نآکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صالحیت ذاتی  میمتعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر برای اتهامات  :تهكن

ن صورت برای اتهامات موضوع صالحیت هر دادگاه، قرار تأمين منتاسب و مسقتل  ای های مخلتف باشد که در دادگاه

 ق.آ.د.ک(. ۲۱۸)ماده  شودصادر می

 : یفریک ینتأم یانواع قرارها یبررس

 شده است.  ینیبیشپ یبه صورت حصر هاقرار نای 

 ۶۹۰نداشته و مطابق با ماده  یتموضوع 2۱۷مذکور در ماده  یهاقرار یدر مورد اشخاص حقوق 

 باشد: می رقابل صدو یفریک ینق.آ.د.ک دو نوع قرار تام

 کند. میفراهم ارتکاب مجدد جرم را  ینهکه زم یشغل یهایتاز فعال یانجام بعض یتقرار ممنوع -الف

که باعث  یلانحالل، ادغام و تبد یلاز قب یشخص حقوق یتدر وضع یاراد ییرقرار منع تغ -ب

ا دو نوع از ی یکموجب  یتممنوع نای آن شود. تخلف از یحقوق یتاز دست دادن شخص یا یدگرگون

 .مرتکب است یهشت برا یادرجه هفت  یریتعز یهامجازات

  ک قرار .آ.د.ق ۲۸۷نبوده و به موجب ماده  ۲۱۷ی اتمین مقرر در ماده هامام هم اتبع قرارسال ت ۱۸كنته: متهمان یزر

سال در صورت ضرورت امکان »گنهداری« در کانون  ۱۸ات  ۱۵»كفالت« و »وثیقه« صادر خواهد شد. و در مورد متهمان 

 یت نیز با رعایت شرایطی وجود دارد.اصالح و تبر 

 قرار التزام به حضور با قول شرف  -۱ 

مورد  در یدصادر شود با یدبا یتکم اهم یمدر جرا باشد و قاعدتاًمی ینقرار تأم ینتریفقرار خف نای ✓

دهد که به قول خود میآنها نشان  یاجتماع یتفرد و موقع یاخالق یاتصادر شود که خصوص ینیمتهم

که احضار  یقرار و عدم حضور متهم در مواقع نای از یتعهد ناش یتورت عدم رعاهستند. در ص یبندپا
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به صدور  اقدامتواند می یتانها یقاست و مرجع تحق یفقط در سرزنش اخالق ییضمانت اجرا شودیم

 . یدنما یتریدشد ینقرار تأم

 ک، قرار التزام به حضور با تعيين .ق.آ.د ۲۱۷ماده  1ن قرار مطابق با تبصره ای در خصوص امنتاع متهم از پذیرش

 وجه التزام اخذ خواهد شد.  

 ام به حضور با تعیین وجه التزامالتز -۲

 یاجرا ینتضم یخواهد که در موقع لزوم حاضر شود و برامیقرار مرجع صدور قرار از متهم  نای در ✓

 نای با قبول یزتهم ن. میدنمامی یینوجه نقد تع ینیپرداخت مبلغ مع یعنی یمال یتعهد ضمانت اجرا

شده را  یینشود که به موقع در مرجع حاضر شود و در صورت عدم حضور مبلغ تعمیقرار، متعهد 

 بپردازد. 

 شود و نتها پس از نقض عهد و عدم میمتهم اخذ نن توافق هیچ تضمینی برای اجرای آن از ای كنته: در هگنام انعقاد

 آ. د. ک(  ۲۳۰کند. )ماده مینفع صندوق دادگستری اقدام  حضور، دادساتن برای اخذ وجه التزام به

  شود و میق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت  ۲۱۷اگر متهم حاضر به دادن چنین تهعدی نباشد به صراحت تبصره ماده

 .نماید الزاما باید کفیل معرفی

 با قول شرف  یخروج از حوزه قضائ مالتزام به عد -۳

 :داردمیمقرر  یفریو انقالب در امور ک میعمو یهادادگاه یلح قانون تشکقانون اصال ۳ماده  ۱تبصره  ✓

 .بزرگ« یاز شهرها ینینقاط مع یاشهرستان  یابخش  یک: قلمرو عبارت است از یی»حوزه قضا

تعهد خود قول شرف  ینتضم ینشود و برا رجخا ییشود که از حوزه قضامیقرار متهم متعهد  نایدر  ✓

در صورت  ییماده وجود ندارد و مرجع قضا نایتخلف از مقررات یبرا ییاجرا کند. ضمانتمی یاد

 . یدنما یدتواند قرار مزبور را تشدمی یتامشاهده تخلف نها

  شود میق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت  ۲۱۷ن قرار اتمین نباشد به صراحت تبصره ماده ای اگر متهم حاضر به پذیرش

 ند.  و الزاما باید کفیل معرفی ک

  ک، امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است. البته ق.آ.د. ۲۱۷ماده  ۲به موجب تبصره

 باشد. میضی صادر کننده قرار رسد منظور از »قاضی« در تبصره اخير، قامی به نظر 
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 با تعیین وجه التزام  یالتزام به عدم خروج از حوزه قضائ -۴ 

 ییندارد و هدف از صدور آن عدم خروج متهم از حوزه قضا یتفاوت یشینبا قرار پ قرار در نوعش نای ✓

رت تخلف در صو ییضمانت اجرا ی،با هم تفاوت دارند. در قرار قبل ییاست اما در نوع ضمانت اجرا

تعهد خود متعهد  ینتضم یبرا رارنوع ق نای که متهم در ینشده در حال ینیبیشمتهم از مفاد قرار پ

 . یدرا به عنوان وجه التزام پرداخت نما یدد در صورت تخلف مبلغگرمی

   شود و میق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت  ۲۱۷اگر متهم حاضر به دادن چنین تهعدی نباشد به صراحت تبصره ماده

 کند.   الزاما باید کفیل معرفی

  از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی   ن مورد نیز امکان خروج متهمای ک، درق.آ.د. ۲۱۷ماده  ۲به موجب تبصره

 باشد. می رسد منظور از »قاضی« در تبصره اخير، قاضی صادر کننده قرار میممکن است. البته به نظر 

با تعیین وجه  میانتظا یا یماهانه به مرجع قضائ یا یخود به صورت هفتگ یانوبه یالتزام به معرف -۵

 التزام 

باشد به میماهانه  یا یشود در موعد مقرر که به صورت هفتگمیمتعهد  متهم یننوع قرار تام نای در ✓

را که به  یتعهد خود در صورت تخلف مبلغ ینتضم یو برا یدنما یمعرف میانتظا یا ییمرجع قضا

 . یدگردد را پرداخت نمامی یینعنوان وجه التزام تع

 شود و میق.آ.د.ک تبدیل به قرار کفالت  ۲۱۷ه اگر متهم حاضر به دادن چنین تهعدی نباشد به صراحت تبصره ماد

 اما باید کفیل معرفی کند.  الز

وجه التزام، با موافقت متهم و  یینمسلح به حضور با تع یروهایبا ن یکشور میالتزام مستخدمان رس -۶

 سازمان مربوط  یپس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سو

 مسلح(  یروهایکشور با نمیگردد. )مستخدمان رسمیدر صا یقرار در مورد اشخاص خاص نای 

 یدنمامیرا از شمول بند خارج  یقرارداد یا یمانیپ یرنظ میرسیرمستخدمان غ ی،مستخدمان رسم یدق. 

 تعهد خود  ینتضم یو برا یدهحاضر گرد ییگردند در صورت لزوم نزد مرجع قضامیافراد متعهد  نای

مبلغ از محل حقوق آنها از  نای و ینده عنوان وجه التزام پرداخت نمارا ب یدر صورت تخلف مبلغ یزن

 سازمان مربوطه وصول خواهد شد.  یسو

 قرار  نای تواند از صدورمیباشد اما ظاهرا متهم نمیقرار »موافقت متهم« شرط  نایدر مورد نکهای رغمیعل

بند را  نای ق.آ.د.ک در فروض خود 2۱۷ده ما ۱چرا که تبصره  یردو آن را نپذ یداستنکاف نما ینتام
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که حقوق متهم  یکه وجه التزام از محل حقوق آنها وصول خواهد شد در فرض نای نموده است. تثناءاس

مبلغ وجه التزام به  یزانموارد تا به م نایدر یدندارد شا یحیمقنن تصر یدکفاف مبلغ وجه التزام را ننما

بند را  نای مقنن از دفاز حقوق دانان ه یبرخ یده. البته به عقگردد از حقوق آنها کسر یانهصورت ماه

 دانند. میسازمان محل اشتغال  یامتهم  یامکان وجه التزام از سو یشآن ندانسته بلکه افزا یبندیطتقس

 یقوجه التزام از طر یینشده با موافقت متهم با تع یینمحل اقامت تع یاالتزام به عدم خروج از منزل  -۷

  یزاتتجه نای بدون نظارت با یا یکیالکترون یزاتبا تجه نظارت

( خارج ییتوسط مقام قضا)شده  یینمحل اقامت تع یاشود که از منزل مینوع قرار متهم متعهد  نای رد ❖

گردد می ینرا که به عنوان وجه التزام مع یتعهد خود در صورت تخلف مبلغ ینتضم ینگردد و برا

توسط متهم، ممکن است  رارق نای تعهدات مقرر یاز اجرا ییوقوف مقام قضا ی. البته برایدپرداخت نما

 یستممجهز به س یپابندها یا هاهمراه باشد )بستن دستبند یکیالکترن یزاتبا تجه ینقرار تام نای یاجرا

 .(GPSهمان  یا یابیمکان 

تواند از میاما ظاهرا متهم ن باشدمی»موافقت متهم« شرط  نکهای رغمیعل یزن ینقرار تام نای در مورد ❖

ق.آ.د.ک در فروض  2۱۷ماده  ۱چراکه تبصره  یردو آن را نپذ یداستنکاف نما ینقرار تام نای صدور

 بند را استثناء نموده است.  نای خود

 

 

 

 

 

 

 

 

ییضمانت اجرا یقتوجه التزام هستند در حق یینب، ت، ث، ج، چ همراه با تع یمقرر در بندها یالزم به ذکر است قرارها 

کمتر از  یدقرارها نبا ناییه ق.آ.د.ک، مبلغ وجه التزام در کل ۲۱۹با ماده  مطابق نایباشد. بنابرمی یکسانقرارها  نای مقرر در

گردد و صرفا متهم تعهد نمی یافتاز متهم در یوجه اًابتدائ ین،تام یهاقرار نای در ینباشد. همچن یدهدخسارات وارد بر بزه

از آنها اخذ خواهد شد. ماده اخیرالذکر مقرر  زامک وجه الت.ق.آ.د ۲۳۰به پرداخت دارد و در صورت تخلف مطابق با ماده 

ضورش الزم باشد، احضار که ح یصادر و خود ملتزم شده... است، در صورت یناو قرار تأم یکه برا »متهمی :داردمی

شده  یینوجه التزام تع ،یهاخطار یابالغ واقعشود و هر گاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت می

 شود«.از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می یادادستان أخذ و  وردستبه 
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 وجه الکفاله:  یینبا تع یلاخذ کف -۸

 یمعرف یزرا ن یو در هنگام تعهد شخص شود که در موقع لزوم حاضر شودمینوع قرار فرد ملزم  نای در 

 یصورت مبلغ ناییرحاضر کند در غ ییاو را نزد مقام قضا یلکند )کفیل( تا در صورت عدم حضور کف

 بپردازد.  یبه صندوق دادگستر

 شوندیملتزم م یققرار دو نفر در برابر مرجع تحق نای در :  

 

  شمل بر صدور دو قرار جداگانه استقرار کفالت م:  

 

 

 

 

 

  ق.آ.د.ک(  ۲۲۳شود نه ضمن صدور قرار قبولی. )ماده می میزان وجه الكفاله ضمن صدور قرار اخذ كفالت مشخص 

 ق.آ.د.ک ( اما  2۱۹دارد )ماده  یتهم محدود یاست و مقدار یقاض یارمبلغ وجه الکفاله در اخت

 یه جزامتهم ب مورد ادعا توجه داشته باشد چون ممکن است یهافقط به خسارت یدنبا یقاض

قابل  ینقرار تأم ینهم از محل هم ینقد یق.آ.د.ک، جزا 2۳۳هم محکوم شود و طبق ماده  ینقد

  .(شود یترعا یدهم با یقهدر قرار وجه التزام و وث ینموضوع همچن نای وصول است.

که در  یم»مته :داردمیق.آ.د.ک مقرر  22۶در بازداشت خواهد ماند. ماده  یلکف یمعرف زمانمتهم تا  ❖

گردد؛ می یبه بازداشتگاه معرف یقهسپردن وث یا یلکف یشود تا معرفمیصادر  یقهوث یامورد او قرار کفالت 

قرار  نسبت به اصل ،ابالغ قرار باز پرس یختواند تا مدت ده روز از تارمیاما در صورت بازداشت، متهم 

 یا یسمرجع صادر کننده قرار و رئ»«. البته اعتراض کند یقهوث یا یلکف یرشعدم پذ یابه بازداشت  یمنته

 یا یلکف یافتن یبرا یکه و یمتهم به افراد یالزم را به منظور دسترس یداتمعاون زندان مکلفند تمه

هر چند خارج از  یدنما یمعرف یقهوث یا کفیلکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، می یگذار معرفیقهوث

 متهم  -۱

 کفیل -2

 .کند یمعرف یلبعنوان کف یدرا با یهم شخصکه با صدور قرار کفالت مت اخذ کفیل: -۱

 یطکه شرا یندبب یدبا یکرد قاض یرا معرف یلمتهم کف نکهایبعد از کفالت: یقرار قبول -۲

کند و به کفالت صادر می ینه اگر داشت قرار قبول یاق.آ.د.ک را دارد  22۱مندرج در ماده 

 (. 224کند )ماده در موقع لزوم متهم را حاضر  یدکند که بااعالم می یلکف

 ی،ابالغ واقع یخماه از تار ۱نتوانست ظرف  یلاگر کف یزق.آ.د.ک ن 2۳۰مطابق با ماده •

 به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ خواهد شد.  یدمتهم را حاضر نما
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مکلف به  یککش یقاض یامرجع صادر کننده قرار  ی،قانون یطاباشد، در صورت وجود شر یوقت ادار

 آن هستند«. )تبصره همان ماده(  یرشپذ

  ن صورت متهم ای باشد. درمیبنابراین قرار کفالت اصالات قابل اعتراض نیست اما بازداشت ناشی از آن قابل اعتراض

فالت در جرایم غیر عمدی که قانونا در شرایطی حق اعتراض به دو تصمیم را دارد. اول اصل قرار مثال صدور قرار ک

 نموده است. عدم پذیرش کفیلی که معرفی ق.آ.د.ک( و دیگری  ۲۱۷ماده  ۳باشد تبصره می ممنوع 

تواند، حسب مورد، رفع می متهم ویلو تح یبا معرف یو دادرس یقاتدر هر مرحله از تحق...  یلکف ✓

نجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف که پرونده در آ ی... خود را از مرجع یتمسئول

 ق.آ.د.ک( 22۸. )ماده ید.... را فراهم نما یتاست بالفاصله مراتب رفع مسؤول

گذار یقهوث یا یلکف یز،مراجع باز داشت باشد ن یرسا یاز سو یگریکه متهم به علت د یدر موارد  ✓

ماده اقدام  نای حضور متهم مطابقصورت پس از  نای . دریدرا درخواست نما یتواند اعزام ومی

 ( یرشود. )تبصره ماده اخمی

کرده  یمعرف یل»چنانچه متهم، کف :داردمیک مقرر ق.آ.د. 2۳۰ار ماده قر نایییدر خصوص ضمانت اجرا ✓

 یدهد. در صورت ابالغ واقع یلمتهم را تحو ماه یکظرف شود که می... باشد به کفیل ... اخطار 

شود. دستور دادستان پس از می...  خذمتهم، به دستور دادستان، ... وجه الکفاله أ یلو عدم تحو یهاخطار

اجراء  یاحکام مدن یو مطابق مقررات اجرا یفریاحکام ک یدر اجرا یهبدون صدور اجرائ یت،قطع

 شود«. می

  كفاله از الوجود دارد. در صورت تخلف وجه  اشخاص حقوقیک امكان كفالت د.آ.ق. ۲۲۱به موجب تبصره ماده

 شود. می ن مین تبصره شامل اشخاص حقوقی حقوق عموای  گردد. به عقیده برخیمیاموال شخص حقوقی اخذ 

  حقوق   »در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین  :داردمیک مقرر ق.آ.د. ۲۱۸كنته: ماده

 « .نیست... جایز  دیده به طیرق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت وبزه 

 : یقهقرار وث -۹ 

 انجام ینتضم یخواهد که در مواقع لزوم حاضر شود و برامیاز متهم  یینوع قرار مرجع قضا نای در 

متعلق به خود فرد باشد و توسط او  یقهندارد که وثمیبپردازد. لزو ینبه مبلغ مع اییقهتعهد، وث نای

اقدام به  ییتواند در مرجع قضامیانجام تعهد  ینمتض یبرا یزن لثگردد بلکه شخص ثا یعتود

 . یدنما یگذاریقهوث
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 قرار جداگانه است:  2هم مشتمل بر صدور  یقهقرار وث 

 

 گذار  یقه... وث به... وثیقه،  یقرار مکلف است ضمن صدور قرار قبول نای مقام صادر کننده ینهمچ

...  یهاز ناح یو ین عذر موجه و عدم معرفکند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدو یمتفه

 ق.آ.د.ک(  224شود. )ماده میقانون ضبط  نای گذار، ... وثیقه طبق مقررات یقهوث

 نواع وثیقه: ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

شخص  یاتوسط خود متهم  واندتمیکه )گذار بوده یقهاز چهار نوع وثیقه بر عهده وث یکانتخاب هر  ✓

. متهم تا یدنما یینرا تع یقهمال مورد وث یالیارزش ر یدقرار فقط با باشد( و مرجع صادر کننده یگرید

 ق.آ.د.ک(  22۶ماند. )ماده میدر بازداشت  یقهوث یعزمان تود

  گیرد که قرار کفالت برای تضمین حضور متهم کافی نباشد و با توجه به اهمیت  میكنته: صدور قرار وثیقه وتقی صورت

 . تر باشدمناسب  جرم قرار وثیقه

نباشد  یضمانت نامه بانک یاکه وجه نقد  یث در صورتشخص ثال یاتوسط متهم  یقهوث یپس از معرف  ✓

گذار به کارشناس یقهوث ینهکار به هز نای آن اقدام شود. که یبها یابیالزم است که ابتدا نسبت به ارز

و پس از اعالم  (شودمیقرعه انتخاب  ید)در صورت تعدد کارشناسان به ق شودمیواگذار  یدادگستر

  یقهقرار وث -۱

 ق.آ.د.ک( 22۳)ماده  یقهوث یقرار قبول -2

 .یردگمیقرار ن الشود و مورد استقبیماز تصرف متهم  یهموجب خروج سرما وجه نقد:(۱

هم مورد استقبال قرار  نای مستلزم پرداخت کار مزد به بانک صادر کننده است و :یبانک ینامهضمانت(۲

آن است  یو به لحاظ ارزش و اعتبار مال یستفی نفسه مال ن ینامه بانکضمانت ی. از طرفیردگمین

 . تواند وثیقه قرار داده شودمیسند  نایکه

 ینگ)مثل پارک یکاف یزاتدادسراها از ساختمان و تجه یشترب یعدم برخوردار یلبدل اموال منقول:(۳

 .(یردگمی)مورد استقبال قضات قرار ن یستعمال مقدور ن

منقول است. با صدور قرار اخذ وثیقه  یردر عمل، توثیق مال غ یقهشکل وث ینرتیجرا منقول:یراموال غ(۴

خواهند که در موعد مقرر و میقرار جداگانه است( از متهم  ول بر صدور دقرار تأمین هم مشتم ین)ا

مال  ی،ضمانت نامه بانک ی،)وجه نقد اییقهتعهد وث نای انجام یو برا یابددر صورت لزوم حضور 

 کند. دیعتو ینمنقول( به ارزش مع یرغ یامنقول 
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منقول یرو اگر مال غ شودیاز تلف عین مال ضبط م یریجلو گ یل باشد برانظر کارشناس اگر مال منقو

  باشد مراتب توقیف ملک و درج آن در دفتر امالک به اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک اعالم 

مقدمات  نای . پس از انجامیداقدام نما یاز نقل و انتقال بعد یریگآن و جلو یفشود تا نسبت به توقمی

 .رساندمیگذار  یقهکند و آن را به امضاء شخص وثمیصادر  یقهوث یقرار قبول ییمرجع قضا

از  یاما بازداشت ناش یستقابل اعتراض ن اصالتاًشد که  یادآور یدبا یزن یقهدر مورد قرار وث 

را دارد. اول اصل قرار مثال  یمبه دو تصمصورت متهم حق اعتراض  نایباشد. درمیآن قابل اعتراض 

 2۱۷ماده  ۳باشد )تبصره میممنوع  یطیکه قانونا در شرا یعمد یرغ یمصدور قرار کفالت در جرا

 نموده است.  یمعرف که اییقهوث یرشعدم پذ یگریق.آ.د.ک( و د

  ق.آ.د.ک(  ۲۱۹)ماده ی احتمالی باشد هاارت ی مدعی خصوصی و خسهامبلغ وثيقه هم نباید کمتر از خسارت 

، حسب مورد، تواندمیمتهم  یلو تحو یبا معرف یو دادرس یقاتدر هر مرحله از تحقگذار ......  یقهوث ✓

مطرح است در خواست کند. مرجع مزبور مکلف  اکه پرونده در آنج یخود را از مرجع یقهوث ی.. آزاد

 ق.آ.د.ک(  22۸ . )مادهیدرا فراهم نما یقهوث یاست بالفاصله مراتب ... آزاد

وجود ندارد  یحیهر چند تصر باشدیبه نظر قابل قبول م یدنما یقهوث یلتبد یگذار تقاضا یقهچنانچه وث ✓

 وجه نقد بپردازد(  عی،دیسند تو ی)مثال بخواهد به جا هم وجود ندارد. یاما منع

 یاجرا یاو  یسدادر یقات،تحق یکه حضور متهم برا یگذار جز در موردیقهخواستن متهم از .... وث ✓

از  تخلف» :داردمیتبصره ماده اخیر مقرر  .ق.آ.د.ک( 22۹)ماده  ستحکم ضرورت دارد، ممنوع ا

 «.تا درجه چهار است میانتظا یتماده موجب محکوم نای مقررات

 در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق   :داردمیق.آ.د.ک مقرر  ۲۱۸ته: ماده كن«

 « .زه دیده به طیرق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار ... وثیقه جایز نیستب

 از بازداشت موقت:  یرغ ینتأم یمدت اعتبار قرارها 

 است که  نای یمکنمی یرا با بازداشت موقت جدا بررس ینتام یقرارها یرکه مدت اعتبار سا نای علت

 مواعد قرار بازداشت متفاوت است. 

 ک مقرر داشته در موارد لزوم صادر آ.د.ق. 2۱۷ماده  یفریک ینتام یبار قرارهادر مورد مدت اعت

به متهم  ی، دسترستا اجراء یتکومو محاکمه و در صورت مح یقاتشوند و قانونا در مرحله تحقمی
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قرارها  نای یمختلف زمان بکار بستن ضمانت اجراها یل. البته ممکن است هر لحضه به دالالزم است

 ینگذاشته شود. همچن به اجرا ینتأم یتمام شود قرارها یمراحل مختلف دادرس نکهای قبل ازفرا رسد و 

 نای ییزمان بکار بستن ضمانت اجرا ییتخلف متهم از حضور در مراجع قضا یلممکن است که به دل

 نای از یناش یرسد تعهدات مال یانبه پا یفریک یکه مراحل مختلف دادرس نای قرارها فرا رسد و قبل از

 نای اعتبار یافتن یانمختلف ممکن است سبب پا یعوقا یبترت ینگردد. بد تفیقرارها اجرا و اصل آن من

 رارها شود.ق

 یمکنمی یبررس دو فرضموارد را در  نای: 

موضوع  نای است که یدهمرتکب نگرد یالف( فرض اول متهم در مواعد مقرر حاضر شده و تخلف 

 :یردگمیرار ق یدر دو قسم مورد بررس

 یا یموقوف یاصادر شود  یبکند که قرار منع تعقمین یفرق شده است: برئهگناه بوده و ت یمتهم ب -۱

و مختومه ...  یمنع و موقوف یک صدور قرارهاق.آ.د. 2۵۱دارد. ماده  یکسانیحکم برائت چون آثار 

 یقرارها کاف نای صرف صدورداند اما می ینرا از موجبات لغو قرار تام ،یفیتشدن پرونده به هر ک

 یازیاست و ن یدور کافگفته صرف ص 44۷2/۷ یهدر نظر یاداره حقوق  دارد؟! یتاز به قطعین یااست 

به متهم است و ممکن است که  یدسترس ینهدف از صدور قرار تأم یبرخ یده. به عقیستن یتبه قطع

 یگرحالت د نای شود و در نقض یبا اعتراض شاک یستن یکه صادر شده و قطع یبقرار منع تعق

صادره  یرأ یت، قطعمختومه شدن پرونده یطاز شرا یکی یگرو از طرف د یستن همبه مت یدسترس

 است. 

 یبتعق یشدن قرار منع و موقوف یملغ یمطلب است که برا ناییانگرق.آ.د.ک ب 2۶۷وجود ماده  نای با

قرار بازپرس، در خصوص .. موارد . در صورت موافقت دادستان با یستآنها ن یتبه قطع یازین

و قرار  ینصورت، قرار تأم نای کند. درمیابالغ  ینطرفباز پرس مراتب را به  یب،ا منع تعقی یموقوف

مربوط  یشود. قاضمیگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بالفاصله آزاد می یملغ یینظارت قضا

 . «یدمأخوذه رفع اثر نما ینمکلف است از قرار تأم

 یدهاست. به عق یامدهن یانبه م یدر دادگاه سخن همق.آ.د.ک در مورد حکم برائت مت 2۵۱در ماده 

که به حکم ماده  یوقت یراملحق دانست. ز 2۱۵موارد مقرر در ماده  یربه سا یدبا یزمورد را ن نای یبرخ

متهم  یتو صدور حکم محکوم یتمجازات که متضمن احراز مجرم یاجرا یقفوق با صدور قرار تعل
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متهم  یگناهیت که داللت بر بئصدور حکم برا یاول یقشود، به طرمیرفع اثر  یناست از قرار تام

ق.آ.د.ک، استدالل  ۳۷۶و  2۵۱است. و در ادامه با استناد به مالک ماده  یاثر ینواجد چن یزاست ن

 . یستآن ن یتبه قطع یازیاست و ن یکنند که صرف صدور حکم برائت کافمی

فرض در سه مورد با  نای ک درق.آ.د. 2۵۱ماده  داده شده و محکوم شده: یصهم مجرم تشخمت -۲

 یاهر گاه متهم : »یابدمیخاتمه  یفریک ینفروض با اتمام اجرا اعتبار قرار تام یرشروع به اجرا و در سا

با  پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، یامحکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود، 

 یا ینمجازاتها ... قرار تأم یرل ساکام یو با اجرا یاجبار تاقام یا یدحبس و تبع یشروع به اجرا

صرف شروع  یاقامت اجبار یا یددر مورد مجازات حبس و تبع ینبنابرا «شود.میلغو  یینظارت قضا

شالق و ...  ی،نقد یمانند جزا هامجازات یرخواهد شد و در مورد سا ینبه اجرا منجر به لغو قرار تام

 یشود ولمیکه متهم محکوم  یرفع اثر خواهد نمود. در موارد ینتام ارکل مجازات از قر یاجرا

 یمقدمات یقاتدر مرحله تحق یا( اق.م. 4۶شود )ماده میمجازات اجرا ن یقمانند تعل یلیمجازات به دال

لغو قرار  یبرا یقرارها را عامل نیا یتقطع یدق.آ.د.ک( با ۸۱گردد )ماده میصادر  یبقرار تعلیق تعق

 انست.د یفریک ینتام

 ( متهم در موارد مقرر حاضر نشده است: ب 

فرض به اجراء  نایدر ینتأم یقرارها یضمانت اجراها و محکوم شده است: یافتهمتهم حضور ن -۱

نموده )وجه  یفتکل یینق.آ.د.ک تع 2۳۰داده باشد صدر ماده  یقهوث یا. اگر خود متهم التزام یدآمیدر 

 .شود(میضبط  یقهاخذ و وث زامالت

 نموده است. مطابق  یفتکل یینهمان ماده تع یرداده باشد قسمت اخ یقهوث یاکفالت  یگریاگر شخص د

 یقهاو وث یبرا یگریشخص د یاکرده  یک: »چنانچه متهم، کفیل معرف.دق.آ. 2۳۰ماده  یربا قسمت اخ

دهد. در صورت ابالغ  یلماه متهم را تحو یککه ظرف  یشودخطار مگذار ا یقهوث یا یلسپرده باشد به کف

از وثیقه،  یامتهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله أخذ و  یلو عدم تحو یهاخطار یواقع

احکام  یدر اجرا یهبدون صدور اجرائ یت،شود. دستور دادستان پس از قطعمیمعادل وجه قرار، ضبط 

 شود«. میجراء ا یاحکام مدن یت اجراو مطابق مقررا یفریک

 مربوط  یضرور یهاینهپس از کسر هز یقه،: »مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیزن یربه موجب تبصره ماده اخ

 شود«. میدستور، به وثیقه گذار مسترد  یبه اجرا



 وکیل شو          کوچ خصوصی: سید رضا روزگارآیین دادرسی کیفری            گروه آموزشی بندیجزوه جمع 93

 

 ثیقه یا ضبط و یاما برا یندکند که متهم را حاضر نمامیگذار را ملزم یقهو وث یلکف یابالغ قانون

 یشروع ضمانت اجرا یبرا یهم، کاف یباشد. اما ممکن است ابالغ قانون یواقع یدابالغ با ،الکفالهوجه

 یا یلدارد: »هر گاه ثابت شود که متهم، کفمیق.آ.د.ک مقرر  2۳۱باشد. به موجب ماده  ینقرار تأم

را به مرجع  نآ ییرتغ یا یت واقعمحل اقام ینشان یه،اخطار یگذار به منظور عدم امکان ابالغ واقعیقهوث

 نایبه یگربه هر نحو د یامنظور از محل خارج شده  نایبه یااعالم نکرده  یقهوث یاقبول کننده کفالت 

 یامر از نظر باز پرس محرز شود، ابالغ قانون نای را دشوار کرده است و یمنظور امکان ابالغ واقع

 «.است یفو یا وجه التزام کا الکفالهضبط وثیقه، أخذ وجه یبرا یهاخطار

  گذار احضارهای غیرضریرو متهم را ممنوع کرده است.ناروا، قانون  گیری از احضارهایجلو برای 

  که حضور متهم  یگذار جز در مورد یقهوث یا یل»خواستن متهم از کف دارد:میک مقرر ق.آ.د. ۲۲۹ماده

 یمقنن برا یدجد مقرراتوع است«. در حکم ضرورت دارد، ممن یاجرا یاو  یدادرس یقات،تحق یبرا

نموده  ینیبیشپ ییضمانت اجرا ییمرجع قضا یماده برا ینناروا در تبصره هم یاز احضارها یریجلوگ

 تا درجه چهار است« میانتظا یتماده موجب محکوم نای است. »تخلف از مقررات

 ن تصمیم ای یا وجه الكفاله یا ضبط وثیقه گرفت حال اگر دادساتن بنا به هر دلیلی تصمیم به اخذ وجه التزام  :كنته

 باشد. می  قابل اعتراض

ظرف ده روز از  یرتوانند در موارد زمیگذار  یقهو وث یل»متهم، کف ک:ق.آ.د. ۲۳۵مطابق با ماده  ✓

ضبط وثیقه اعتراض کنند.  یاتزام، وجه الکفاله و ابالغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه ال یختار

 دو است:  یفریدادگاه ک ،اعتراض نایبه یدگیمرجع رس

ضبط وثیقه مقررات مربوط  یاالکفاله و هشوند در أخذ وجه التزام و وج یهرگاه مدع -الف

 نشده است.  یترعا

 یشخص ثالث یااند او را حاضر کرده یاشوند متهم در موعد مقرر حاضر شده  یهرگاه مدع -ب

 متهم را حاضر کرده است. 

 یاقانون، متهم نتوانسته حاضر شود  نای (۱۷۸در ماده ) رشوند به جهات مذکو یهرگاه مدع -پ

 اند متهم را حاضر کنند. از آن جهات نتوانسته یکیگذار به  یقهو وث یلکف
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اند. )مطابق با التزام معسر شده یاکفالت  یشوند پس از صدور قرار قبول یمدع هر گاه -ت

و در صورت احراز اعسار  یدگیرس یلکف یااعسار متهم  یماده، دادگاه به ادعا ینهم ۳تبصره 

 .کند(میوجه الکفاله حکم  یاآنان از پرداخت وجه التزام  یتآنان، به معاف

او در مهلت مقرر ممکن  شوند تسلیم متهم، به علت فوت یعگذار مد یقهوث یا یلهرگاه کف -ث

 « .نبوده است

 یفاتتشر یتتمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعا »دادگاه در دارد:میماده اخیر مقرر  ۱تبصره 

 « .است یدادگاه قطع ی. رأکندیم یدگیرس یتبه شکا یدادرس

دادرس  یا یسخصوص با رئ نای دادستان در یفهبخش چون دادسرا وجود ندارد وظ ییدر حوزه قضا ❖

ماده اخیر الذکر:  2تبصره صورت و مطابق با  نای در .ق.آ.د.ک( 24)ماده  البدل بخش خواهد بودعلى

در  یفریبخش، دادگاه کمیدادرس دادگاه عمو یا یسبه اعتراض نسبت به دستور رئ یدگی»مرجع رس

 شهرستان آن استان است«.  یکتریننزد

بر أخذ  یکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبن رتی»در صو :یزق. آ.د.ک ن ۲۳۶مطابق با ماده  ❖

حاضر شود  یدر مرجع قضائ ی،اجرائ یاتاز اتمام عمل یشضبط وثیقه و پ یاو  الکفالهوجه التزام یا وجه

ضبط حداکثر  یادادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ  گذار او را حاضر کند، یقهوث یا یلکف یا

 یاقصادره به قوت خود ب ینصورت، اعتبار قرار تأم نای کند. درمیقرار را صادر  جهچهارم از و یکتا 

وجه قرار اقدام کند و  یلوثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکم داعای است. هر گاه متهم خود

خود را در  یتولئوثیقه کرده باشد و رفع مس داعای یاالث از متهم کفالت نموده و چنانچه شخص ث

ث، رفع که شخص ثال یوجه قرار اقدام کند. در صورت یلنکند، مکلف است نسبت به تکم ستخوا

اقدام  یدگذار جد یقهوث یا یلکف یخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفخود را در یتولئمس

 « .کندمی

دستور  الغاب یخظرف ده روز از تار یل،کف یاگذار  یقهوث یا»هر گاه متهم  :یزطبق تبصره ماده فوق ن ❖

شود و میکند، ضبط انجام ن یزاز وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت وار یضبط بخش

 «.است یصادره به صورت کامل به قوت خود باق یناعتبار قرار تأم
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 گذار:  یقهوث یا یلفوت کف 

 یتعهد ثیقهضبط و یاگذار حاضر کردن متهم است. پرداخت وجه الکفاله  یقهوث یا یلکف یتعهد اصل 

بر حاضر کردن  یذار مبنگیقهوثو  یلکف یتعهد اصل یعنیاست.  یتعهد اصل یاجرا ینتضم یبرا یفرع

 یدند و با فوت آنها باقابل انتقال بر وراث است. چون ممکن است وراث اصال متهم را نشناس یرمتهم غ

گذار نتوانستند یقهو و ث یلکف یماهه و ابالغ واقع یکشود. اما اگر بعد از اخطار  یتعهد آنها هم منتف

مرحله اگر فوت کنند چون فوت آنها در  نای که در یدآمیبه اجرا در  یمتهم را حاضر کنند تعهد فرع

 نای صورت نای شود درمیاست به وراث منتقل  یتعهد مال یکندارد و ماهیتا  یتعهد نقش نای یاجرا

 دارند.  اعتراضک حق د.ق.آ. 2۳۵اث هستند که به موجب ماده ور

  یقهوث یاکفالت  یگذار، قرار قبول یقهوث یا یل»در صورت فوت کف دارد:میق.آ.دک اشعار  ۲۳۴ماده 

اقدام کند، مگر آنکه  یدوثیقه جد داعای یا یلکف یبه معرفنسبت  یداست و متهم حسب مورد، با یمنتف

 «.صادر شده باشد یقهضبط وث یادستور أخذ وجه الکفاله 

 موقت ازداشتقرار ب -۱۰ 

 به شمار  یفریک ینقرار تام ینتریددو ش ینشود و مهمترمیهم گفته  یاطیاحت یفقرار توق نای به

 رود.می

 قرار  :داردمیق.آ.د.ک مقرر  2۳۹و استدالل دارد. ماده  یهبه توج یازصدور قرار بازداشت موقت ن«

آن و حق اعتراض متهم در متن قرار  لهو اد یمستدل و موجه باشد و مستند قانون یدبازداشت موقت با

چرا که مقنن در ماده  یستبازداشت موقت نمختص قرار  ینامذکر شود«. البته مستدل و موجه بودن ت

 یدبا یو نظارت قضائ ین»قرار تأم :داردمیاشعار  یفریک ینبدون اشاره به نوع قرار تامهمان قانون  2۵۰

 مستدل و موجه... باشد«.

 ییدبه تأ یدکند با صادر یاردا یاباز پرس  ردارد. در دادسرا اگ ییدبه تأ یازنقرار  نای قرارها یربرخالف سا 

»قرار بازداشت متهم  :داردمیاست که مقرر  یفریک کق.آ.د. 24۰ادعا ماده  نای دادستان برسد. مستند

و چهار ساعت نظر خود  یستنزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف ب یفور یدبا

ر بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختالف . هر گاه دادستان با قرادبه باز پرس اعالم کن یرا به طور کتب

کند، میمورد که حداکثر از ده روز تجاوز ن نای دادگاه در یدادگاه صالح است و متهم تا صدور رأبا 

 «.شودمیبازداشت 
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 است. اگر از دادسرا صادر شود به  اضقرار بازداشت موقت قابل اعتر ین،تام یقرارها یربرخالف سا

 یا 2 یا ۱ یفریکه از دادگاه ک نایاعم از -ق.آ.د.ک و اگر از دادگاه صادر گردد 2۷۰موجب بند ب ماده 

 باشد(.مینظر استان  یدک قابل اعتراض در دادگاه تجدق.آ.د. 24۶ب صادر گردد به موجب ماده انقال

 

 

 

 

 

 

 

  ر،یمگر در مورد جرائم ز یست،ن یز»صدور قرار بازداشت موقت جا دارد:میک مقرر ق.آ.د. ۲۳۷ماده 

 بر توجه اتهام به متهم داللت کند:  یکه دالیل، قرائن و امارات کاف

 یهعل یعمد یاتقطع عضو و جنا یا، حبس ابد یاتآنها سلب ح یکه مجازات قانون میجرائ -الف

 . از آن است یشب یاکامل  یهآنها ثلث د یهد یزانکه م یجسمان یتتمام

  که درجه چهار و باالتر است. یریتعز یمجرا -ب

 آنها درجه پنج و باالتر است. یکشور که مجازات قانون خارجیو  یداخل یتامن یهعل یمجرا -پ

 یمزاحمت برا جادای و یی، قدرت نمابانوان و اطفال و تظاهر یتمزاحمت و آزار و اذ جادای -ت 

 . هر نوع اسلحه انجام شود یاچاقو  یلهاشخاص که به وس

استفاده از سند مجعول در  ایدر امانت، جعل  یانتتالس، خارتشاء، اخ ی،سرقت، کالهبردار -ث

به علت  یقطع یتفقره سابقه محکوم یک یماده نباشد و متهم دارا نای که مشمول بند )ب( یصورت

 «.مذکور باشد یماز جرا یکارتکاب هر 

 د »مواردارد: میک مقرر ق.آ.د. ۲۳۷خاص تبصره ماده  یندر خصوص قرار بازداشت موقت در قوان

 یخمسلح از تار یروهاین یمناظر بر جرا ینخاص، به جز قوان ینموضوع قوان ی،بازداشت موقت الزام

 «.است یقانون ملغ نای الزم االجراء شدن

 نموده بود. مثال ماده  ینیبیشقرار بازداشت موقت پمییجرا یموارد مقنن به صورت خاص برا یدر برخ

هر  یاچاقو  یلهارتکاب جرم قتل به وس یندر مورد متهم ۱۳44واحده قانون لغو مجازات شالق مصوب 

( و در ۳۲)ماده  یاریموارد اخت یدر بعض قرار بازداشت موقت صدورسابق  یفریک یآیین دادرس در قانون

، به منظور کاهش اقدامات سالب ۱۳۹۲ یفریک یآیین دادرس( بود. اما در قانون۳۵ماده  موارد الزامی یبعض

 یدانسته نشده مگر در برخ یزصدور قرار بازداشت موقت جا یالمللینو همسو شدن با مقررات ب یآزاد

 .یاریموارد خاص آن هم به صورت اخت
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 یمجرا برناظر  یناز قوان یرتبصره، غ یحنموده بود. به تصر ینیبیشقرار بازداشت موقت پ یگرد یلهوس

 گردد. می منسوخ یمسلح همه موارد قرار بازداشت موقت اجبار یروهاین

 بازداشت موقت ارقر ینیبازب  

  شده  ینیبیشمرجع صادر کننده قرار پ یهم برا یفیبه قرار بازداشت موقت، تکلعالوه بر حق اعتراض

ک: »هر ق.آ.د. 242موجب ماده قرار دهد. به  ینیقرار را مورد بازب نای ینمع یاست. که در فواصل زمان

 یرقانون تا دو ماه و در سا نای (۳۰2)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) یموضوع بندها یمگاه در جرا

 یمبه تصم یاو منته میمتهم در بازداشت بماند و پرونده اتها ینماه به علت صدور قرار تأم یکرائم تا ج

 یبقا یبرا یاست. اگر علل موجه ینقرار تأم یفتخف یادر دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک  یینها

 تواند ازمی. متهم شودمیغ قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابال ر،قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبو

به  یازقرار بدون ن یفتخف یاابالغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک  یخظرف ده روز از تار یمتصم نای

ادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، د ییدبه تأ یدبا ینتأم یو ابقا یشودموافقت دادستان انجام م

دادستان برسد و  ییدبه تأ یدبازداشت موقت، با یابقا یا یف،با دادگاه صالح است. فک، تخف الفحل اخت

 مقررات یابد. هر گاه بازداشت متهم ادامه تایدر صورت مخالفت دادستان، حل اختالف با دادگاه صالح

از  یدمتهم نبا شتشود. به هر حال، مدت بازدامیماه اعمال  یکهر  یاماده، حسب مورد، هر دو ماه  نای

موجب  یمآن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرا یمقرر در قانون براحبس حداقل مجازات 

 «کند.میسال تجاوز ن یکجرائم از  یرمدت بازداشت موقت از دو سال و در سا یاتمجازات سلب ح

 باشند. به می تراضبه بازداشت قابل اع یمنته یهابر تداوم قرار یمقرار بازداشت موقت و تصم

ادامه آن  یبرا یگریهر گاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب د» :یزنق.آ.د.ک  ۲۴۱موجب ماده 

دادستان با کند. در صورت مخالفت میاز متهم رفع بازداشت  ینباشد، بازپرس با موافقت دادستان فور

را مرتفع بداند،  ازداشتموجبات ب یزبازپرس، حل اختالف با دادگاه صالح است. اگر متهم ن یمتصم

و حداکثر  یآن را از باز پرس تقاضا کند. بازپرس به طور فور یلتبد یار بازداشت تواند فک قرامی

صورت رد درخواست،  کند. درمیظرف پنج روز به طور مستدل راجع به در خواست متهم اظهار نظر 

تواند ظرف ده روز به آن اعتراض میشود و متهم میمراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابالغ 

 «.درخواست را مطرح کند نای تواندمی یکبارمتهم در هر ماه فقط کند. 
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 مدت قرار بازداشت موقت:

   نموده است ینیب یشرا پ یق.آ.د.ک در خصوص مدت بازداشت موقت مقررات مختلف 242ماده. 

 :الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده  دهایحداکثر مدت بازداشت متهم را در جرائم موضوع بن مورد اول(

 یاهعلل موج یا یدانست. اگر جهات قانون یدماه با یکجرائم تا  یرقانون تا دو ماه و در سا نای (۳۰2)

خاتمه قرار  یبرا یگرشد موعد د یدقرار بازداشت مدام تمد نای شود. حال اگرمیوجود داشته باد ابقاء 

 وجود خواهد داشت؛  یگربازداشت موقت چند فرض د

 :برد حبس باشد، مدت میکه به اتهام آن در بازداشت به سر میجر یاگر مجازات قانون مورد دوم

 آن جرم تجاوز کند.  یاز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برا یدبازداشت نبا

 :باشد،  یاتسلب حبرد میکه به اتهام آن در بازداشت به سر  میجر یاگر مجازات قانون مورد سوم

 . سال تجاوز کند 2از  یدنبا ازداشتمدت ب

 از حبس و سلب  یربرد غمیکه به اتهام آن در بازداشت به سر  میجر یاگر مجازات قانون چهارم: مورد

 سال تجاوز کند.  ۱از  ید...( باشد، مدت بازداشت نباو ینقد یباشد )مانند شالق، جزا یاتح

 :قبل  یااهه م ۱ یاماهه  2که ممکن است زودتر از مواعد  یصدور حکم توسط دادگاه بدو مورد پنجم

ت متهم است که در ماده دادن به بازداش یانپا یبرا یگرید یبه حداقل حبس باشد، موعد یدناز رس

در صورت موافقت دادستان با قرار باز پرس، در خصوص است: » یدهگرد ینیبیشپ ینک چنق.آ.د. 2۶۷

پرس مراتب باز یب،عقمنع ت یا یو در موارد موقوف شودمیپرونده به مرجع صالح ارسال  یت،عدم صالح

و چنانچه  گرددیم یملغ یقرار تأمین و قرار نظارت قضائ صورت،نای . درکندیابالغ م ینرا به طرف

مأخوذه رفع اثر  ینمربوط مکلف است از قرار تأم ی. قاضشودیمتهم بازداشت باشد، بالفاصله آزاد م

 یاو  یبتعق یموقوف یابر برائت، منع  یأگاه ر دارد: »هرمیق.آ.د.ک مقرر  ۳۷۶ماده  ین. همچن«یدنما

 شود«.میمجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بالفاصله به دستور دادگاه آزاد  یاجرا یقتعل

 ناروا  یهاجبران خسارت در مورد بازداشت

 ل خالف اصت آنها اثبات گردد بر یاز آن که مجرم یشاست که بازداشت افراد پ نای یتنکته حائز اهم

. یدنمامی یهکاهش موارد صدور قرار بازداشت موقت را توص یثاقمنظور ماده و م ینبرائت است به هم

همان اتهام در بازداشت به سر  یلکه مدتها به دل یتبرئه گردد در حال یاز اتهام انتصاب یحال اگر فرد

 یدجد یفریک یادرسد آیین قانون ورمنظ ینخواهد بود. به هم یتبرده مصداق قصاص قبل از جنامی
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حکم برائت  یاو  یببه صدور قرار منع تعق یمنته یکه اتهام و یامکان مطالبه خسارت از جانب فرد

 گردد وجود دارد.  یم

  به هر علت  یو دادرس یمقدمات یقاتتحق یانکه در جر ی»اشخاص :داردیک مقرر مق.آ.د. ۲۵۵ماده

در مورد آنان صادر شود،  یبقرار منع تعق ایبرائت  ی،مراجع قضائ یشوند و از سویبازداشت م

 یالبته در برخ «.بازداشت را از دولت مطالبه کنند یامقانون خسارت ا ینا( ۱4ماده ) یتتوانند با رعایم

گردد یحکم برائت م یا یببه صدور قرار منع تعق یآنها منته یپرونده اتهام ینکهموارد افراد با وجود ا

 :عبارتند یرقانون اخ 2۵۶استثنائات مطابق با ماده  ین. ایستندخود ن شتبازدا یاممستحق خسارت ا

 خود باشد.  یگناهیدر ارائه اسناد، مدارک و ادله ب یاز خوددار یبازداشت شخص، ناش -الف

 قرار داده باشد. دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت  یبه منظور فرار -ب

 ات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. به ناحق موجب یبه هر جهت -پ

 باشد.  ازداشتب یگرد یهمزمان به علت قانون -ت

   به  یمنته ینتام یهاناظر بر تمام قرار 2۵۵عبارت به هر علت بازداشت شده باشند مقرر در ماده

 به بازداشت(  یمنته یقهشود. )قرار کفالت و وث یبازداشت است و صرفا بازداشت موقت را شامل نم

 شود.به عقیده برخی ادعای جبران خسارت شامل مرحله تحت نظر توسط ضابطین دادگستری نیز می 

 را  یبتعق یاست و مقنن قرار موقوف یبقرار منع تعق یاحکم برائت  یتجبران خسارت در صورت قطع

 داند.یمستحق جبران خسارت نم یعدم اظهار نظر ماهو یلبه دل

   یرپذامکان یگناهیاز ب یحاک یقطع یابالغ رأ یخماه از تاردر خواست جبران خسارت ظرف شش 

 ق.آ.د.ک(  2۵۷است. )ماده 

 استان  یدنظرکه متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجد یاستان یسیوناز کم درخواست جبران خسارت

قابل  یسیونکم یمدرخواست، تصم د. در صورت ریدآید به عمل مباشیم یهقوه قضائ یسبه انتخاب رئ

 ق.آ.د.ک( 2۵۷)ماده اعتراض خواهد بود. 

  ق.آ.د.ک( 2۵۷باشد. )ماده  یابالغ م یخروز از تار 2۰ یسیونکم یممدت اعتراض به تصم 

  ماده یدآیجبران خسارت به عمل م یمل یسیونبه اعتراض شخص بازداشت شده، در کم یدگیسر( .

 ق.آ.د.ک(  2۵۸
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  و دو نفر از  یاز معاونان و یکی یاکشور  یعال نیواد یسجبران خسارت متشکل از رئ یمل یسیونکم

 ق.آ.د.ک(  2۵۸)ماده است.  یهقوه قضائ یسکشور به انتخاب رئ یوانعالیقضات د

 ق.آ.د.ک(  ۲۵۸)ماده رأی کمیسیون ملی جبران خسارت قطعی است.  :كنته 

  ( 2۵۵جبران خسارت موضوع ماده )شت بر اثر که بازدا یقانون بر عهده دولت است و در صورت ینا

باشد، دولت پس از جبران خسارت  یمقامات قضائ یرتقص یاکذب و  شهادت اعالم مغرضانه جرم،

   مراجعه کند. یل اصلئوتواند به مسیم

 یینظارت قضا یقرارها

 مد نظر قرار گرفته است، نهاد  یفریک ینتأم یکردن قرارها یفرد یکه در راستا یینظارت قضا یقرارها

 . یمپردازمیآنها  یبخش به بررس نای که دراست  یدیجد یحقوق

 ق.آ.د.ک(  2۵۰ همستدل و موجه باشد. )ماد یدبا یزن ییقرار نظارت قضا 

 قابل  یبدر مورد متهم غا یناتهام به متهم صادر گردد بنابرا یمپس از تفه یستیبا یزن ییقرار نظارت قضا

 . یستصدور ن

 اما ضمانت ق.آ.د.ک( 2۵۰ ه)ماد گردد یترعا یدبا یزن یینظارت قضا یاصل تناسب در مورد قرارها .

است و در  یفریک ینبه قرار تأم حدودم -2۵۰مقرر در تبصره ماده  -اصل تناسب  یتاعدم رع ییاجرا

توامان وجود  یفریک ینقرار تأم 2نخواهد بود. : امکان صدور  یمجر ییمورد اقدامات نظارت قضا

 ق.آ.د.ک(  24۷وجود ندارد. )ماده  یتیمحدود یینظارت قضا یندارد اما در مورد قرارها

 شوند و باید در کنار قرارهای تأمین کیفری مورد اسفتاده قرار گیرند می ته: قرارهای نظارت قضایی به نتهایی اعمال نكن

ار نکه قرای )جنبه تکمیلی دارند و در عرض قرارهای تأمین کیفری است اما در جرایم تعیزری درجه هفت و هشت امکان 

 ق.آ.د.ک(  ۲۴۷ماده  ۱ایی بدون قرار تأمین کیفری اعمال گردند وجود دارد. )تبصره نظارت قض

  باشد )اگر از دادسرا صادر گردد حسب مورد در دادگاه صالح و اگر از دادگاه صادر میقرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض

 ق.آ.د.ک(  ۲۴۷ماده  ۲گردد در دادگاه تجدید نظر( )تبصره 

در مجازات او  یو یتممکن است دادگاه در صورت محکوم یت مقرر در قرار نظارتدستورا یتعابا ر ❖

 ق.آ.د.ک(  2۵۳ دهدهد. )ما یفتخف

قرار  یق.آ.د.ک »هر گاه متهم از اجرا 2۵4مطابق با ماده  یدستورات مقرر در قرار نظارت یتبا عدم رعا ❖

 ین،ر نظارت لغو و قرار تأملف کند، قراصادر شده است، تخ ینکه توأم با قرار تأم ینظارت قضائ
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 ینقرار صادره به قرار تأم ستقل،قرار نظارت م یشود و در صورت تخلف متهم از اجرامی یدتشد

 شود«.می یمبه متهم، تفه یماده در حین صدور قرار نظارت قضائ نی اگردد. مفادمی یلمتناسب تبد

  ازداشت موقت نیست. )تبصره ماده فوق( كنته: قرار نظارت قضایی قابل تبدیل به قرار ب 

 عبارتند از: یینظارت قضا یانواع قرارها

 شده توسط بازپرس  یینتع ینهادها یابه مراکز  خود یانوبه یمعرف -الف

  یموتور یهنقل یلبا وسا یمنع رانندگ -ب

  یمرتبط با جرم ارتکاب یهایتمنع اشتغال به فعال -پ

ق.آ.د.ک؛ در صورت صدور  24۹مجوز )مطابق با ماده  یسالج دارا یاز نگهدار یتممنوع -ت

از  یکیمجوز، سالح و پروانه مربوط به أخذ و به  یسالح دارا یاز نگهدار یتقرار ممنوع

کننده پروانه  شود و باز پرس مراتب را به مرجع صادرمی یلسالح تحو یمجاز نگهدار یهامحل

 کند(میاعالم 

ق.آ.د.ک؛ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور  24۸کشور )مطابق با ماده خروج از  یتممنوع -ث

 نای شود، یکه مدت مندرج در دستور منع خروج منقض یاست. در صورت یدشش ماه و قابل تمد

 وج شوند(. از خر عتوانند مانمیاست و مراجع مربوط ن یدستور خود به خود منتف

 

  یخصوص یدعوا

 شود، ممکن است موجب صدمه به حقوق می میکه سبب لطمه به نظم عمو نیا ارتکاب جرم عالوه بر

 یدعوا یدهد با اقامهمیحق را  نایبه جامعهمیگرد. لطمه به نظم عمو یزن ینیاشخاص مع یاشخص 

 یاطرف گردد. لطمه به حقوق شخص  یب یمرتکب توسط مرجع مجازاتخواستار محاکمه و  میعمو

و  یبتعق یتقاضا یفریک یتشکا یمدهد که نه تنها با تسلمیحق را  نای اشخاص معین هم به آنها

جبران لطمات وارد شد به  یفری،در مرجع ک یخصوص یبلکه با طرح دعوا یند،مجازات مرتکب را نما

 . یندمطالبه نما یزخود را ن

  ن مراجع قابل ای م دردعوای خصوصی در مراجع کیفری قابل طرح نیست بلکه نتها مطالبه خسارات ناشی از جرهر

 طرح خواهد بود. 
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 از یکیتواند موجب دو ادعا گردد« و می»ارتکاب جرم  :داردمیک مقر .دق.آ. ۹راستا ماده  یندر هم 

 یااز جرم و  یناش یانضرر و ز طالبهم یبرا یخصوص یموارد به موجب بند ب همان ماده »دعوا نای

 است مانند حد قذف و قصاص« است.  یدهبزه د یکه به موجب قانون حق خصوص یفرهاییمطالبه ک

 یموجب سقوط دعوا میعمو ی»سقوط دعوا :داردمیمقرر ک .ق.آ.د ۲۰ماده  یگراز طرف د 

به صدور قرار  یمنته یاموقوف  یاز جهات قانون یبه جهت یفری. هر گاه تعقیب امر کیستن یخصوص

در آن  یخصوص یکه دعوا یدر صورتمکلف است،  یفریحکم برائت شود، دادگاه ک یا یبمنع تعق

 . «یدنما یو صدور رأ یدگیدادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رس

  د یا توسط دادگاه حقوقی یآ نماید به عملمیتواند از دادگاه کیفری که به جرم مورد نظر رسیدگی میمطالبه ضرر و یزان

 صورت گیرد.

 اقامه  یابتداء در دادگاه حقوق یانضرر و ز یر گاه دعوا»ه :داردمیق.آ.د.ک مقرر  ۱۶باره ماده  نای در

 یپس از اقامه دعو یخصوص یدعمگر آنکه م یست،ن یفریمذکور قابل طرح در دادگاه ک یشود، دعوا

تواند میصورت  نایبوده است که در یزن یفریک جنبهمتوجه شود که موضوع واجد  ی،در دادگاه حقوق

 یفریابتداء در دادگاه ک یانضرر و ز یمراجعه کند. اما چنانچه دعوا رییفبه دادگاه ک ی،با استرداد دعو

تواند می یخصوص یمواجه شود، مدع یربا تأخ یاز جهات قانون یبه جهت یفریمطرح و صدور حکم ک

قبال  یخصوص یمراجعه کند. چنانچه مدع یبه دادگاه حقوق یانضرر و ز همطالب یبرا ی،با استرداد دعو

 «.یستبه پرداخت مجدد آن ن یازیا پرداخته باشد نر یدادرس ینههز

  داشته باشد به موجب  یفریوارده را از دادگاه ک یانقصد مطالبه ضرر و ز یخصوص یحال اگر مدع

 :دهد ررا مورد توجه قرا نکته 2 یدهمان قانون با ۱۵ماده 

  

 

 

  یانضرر و ز در خصوص یفری،ک یفوق »دادگاه مکلف است ضمن صدور رأ یباتترت یترعابا 

به ضرر  یدگیصادر کند، مگر آنکه رس یطبق ادله و مدارک موجود رأى مقتض یزن یخصوص عیمد

پس از آن به و  را صادر یفریک یصورت، دادگاه رأ نایباشد که در یشترب یقاتمستلزم تحق یانو ز

 ق.آ.د.ک(.  ۱۷)ماده  «یدنمامی یدگیرس یانضرر و ز یدعوا

  ؛دیآ ( به عملیله بدو)مرح یقبل از اعالم ختم دادرس یددرخواست با نای.1

دادخواست، پرداخت  یمتقد) یدنما یترعا یمدن یدادرس آیین یفاتتشر.2

 (. یدادرس یهاینههز
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 نای در ماده فوق الذکر، متضمن یدقرار گرفت« مق یبنکه متهم تحت تعقعبارت »پس از آ ینهمچن 

 یرپذامکان یزن یمقدمات یقاتمراحل تحق یناز نخست یانضرر و ز یمفهوم است که اقامه دعوا

 یبمنع تعق یا یمنجر به صدور قرار موقوف یمقدمات یقاتباشد اما آنجا که ممکن است تحقمی

. چرا که صدور حکم به یستن یهقابل توص یقبه مرجع تحق یانو زدادخواست ضرر  یمگردد، تسل

دادگاه  هگاه ب یچمذکور پرونده ه یدادگاه است و در صورت صدور قرارها یاردر اخت یانضرر و ز

 یدجد یدادخواست یمتقد یبرا یدادرس ینهبه پرداخت هز یرناگز یشاک یجهگردد و در نتمیارسال ن

  خواهد بود. یبه دادگاه حقوق

 افتد را می یربه تاخ یفریدر دادگاه ک یانضرر و ز یرا که امکان دارد دعوا یالبته مقنن فرض

 یدهمجدد قائل گرد یدادرس ینهبدون پرداخت هز یحق رجوع به دادگاه حقوق یو به شاک ینیبیشپ

 بحثمان، یگردد، در راستامیصادر  یبو منع تعق یموقوف یکه قرارها یاست، لکن در مورد فرض

 است.  یاوردهن یانبه م یسخن

 یفریابتداء در دادگاه ک یانضرر و ز یاما چنانچه دعوا »... :ک آمده استق.آ.د. ۱۶از ماده  یدر قسمت 

تواند می یخصوص یمواجه شود، مدع یربا تأخ یجهات قانوناز  یبه جهت یفریمطرح و صدور حکم ک

قبال  یخصوص یمراجعه کند. چنانچه مدع یحقوق به دادگاه یانمطالبه ضرر و ز یبرا ی،با استرداد دعو

 . «یستبه پرداخت مجدد آن ن یازیرا پرداخته باشد ن یدادرس ینههز

  الذكر، بزه دیده را در صورتی که جبران ضرر و یزان وارده را مطالبه نماید، »مدعی خصوصی«  قانون اخير ۱۰ماده

 نامد. می

 نای در یفریک یدادرس آیینقانون ۱4و ماده  یدهگرد ینیبیشقابل مطالبه توسط مقنن پ یهایانضرر و ز 

 حصولالو منافع ممکن یو معنو یماد یهایانتواند جبران تمام ضرر و زمی یشاک» :داردمیرابطه مقرر 

 « .از جرم را مطالبه کند یناش

 :وجود دارد یرز یهایانامکان مطالبه ضرر ز ی،به موجب مقررات فعل ینپس بنابرا 

 که  نای گردد اعم ازمیو جسم شخص وارد  ییاست که دارا یخسارات ی،ماد یهایانمنظور از ضرر و ز

گردد.  یو یتموقع یمترم یبه او برا ایینههز یلتحم سبب یاو  یدجزئة تلف نما یامال او را کال 

 یهاینههز ی،کالهبردار یاقت و سر یقخارج کردن مال از تصرف از طر یر،مال غ یبتخر ینبنابرا



 وکیل شو          کوچ خصوصی: سید رضا روزگارآیین دادرسی کیفری            گروه آموزشی بندیجزوه جمع 104

 

به شمار  یماد یهایانضرر و ز یاز جرم همگ یدرمان جراحات ناش ییلهصورت گرفته به وس

 روند. می

 ع،مناف نای اند. منظور ازقابل جبران توسط متهم شناخته شدهخسارات  یگرد یزمنافع ممکن الحصول ن 

 یشده ولمیامور منجر به حصول آنها  یعیقق آنها موجود بوده و روند طباست که سبب تح یمنافع

که به طور  ییمالک خودرو یب،ترت یناست. بد یدهگرد یشاک یامنافع بر نای ارتکاب جرم، مانع تحقق

 یفریک یتشکا رحدر آمد خود قرار داده است، عالوه بر ط ینتام یلهافراد، آن را وس ییمعمول با جابجا

خودرو از زمان  نای آمد روزانه معمول خود را ازتواند درمیتوسط متهم،  یعمد یقحر جادای بر یمبن

که کارگر  یشخص یا. یدالحصول از متهم مطالبه نمابه عنوان منافع ممکن یزخودرو را ن یمتق یافتدر

گردد، فوت میدستمزد او  یافتو مانع کار کردن و در یدنمامی یفمجاز توق یررا به صورت غ یشاغل

 .یابدمیمنفعت محقق و جبران آن تحقق 

  داند که »صدق اتالف میقابل مطالبه  یالحصول را زمانق.آ.د.ک، منافع ممکن ۱4البته تبصره ماده

قابل  یکه »منافع ممکن الحصول زمان نای بر ینگهبان مبن یشورا رادای یتبصره در راستا نای .«یدنما

الحاق  شده باشد« یراج یکار یراکه از قبل ب یکس یمانند موارد یدنمااست که صدق اتالف  لبهمطا

 .یدگرد

 مورد استثنا شده است ۲لحصول در مطالبه منافع ممکن ا : 

 

  ررات مرتبط به مطالبه منافع مق ینهمچن» :باشدمیقول  نای ک مستندق.آ.د. ۱۴ماده  ۲تبصره

 «.شودمین یهو د یمنصوص شرع یراتالحصول شامل جرائم موجب تعزممکن

قابل مطالبه توسط  یهایانضرر و ز یفدر رد یمعنو یهایانضرر و ز ینیبیشقابل تامل، پ ینکته ❖

موضوع در  نای که نای رغمی. علدباشمی یباخیر التصو یدادرس آیین در قانون یخصوص یمدع

 یحنص صر ینرغم مهجور ماندن چنیبود اما عل مقنن قرار گرفته یحمقررات سابق هم مورد تصر

 سابق نداشت.  یفریک یدادرس آیین هم در قانون یگاهیموضوع جا نای ی،جار ییقضا یهدر رو یقانون

  یهد -۱

 یمنصوص شرع یراتتعز -2
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  عبارت  یمعنو یان»ز :داردمیاشعار  یمعنو یهایانز یفق.آ.دک، در تعر ۱۴ماده  ۱مقنن در تبصره

 است...«.  یاجتماع یا یخانوادگ ی،شخص و اعتبار یثیتهتک ح یا یاز صدمات روح

( به عمل خواهد آمد. به ی)ماد یدر هر صورت، به شکل خسارت مال ی،معنو یهایانجبران ضرر و ز ❖

 یو به عبارت یابدمی یامپول الت یبا پرداخت مبلغ یاست که تألمات روح نای فرض مقنن یگر،عبارت د

 یمبلغ یچافراد با ه یاجتماع یثیتموارد، ح یبرخ در ت،یقگردد اما در حقمیجبران  یهایانز ینچن

 ی،معنو یهایانجبران ضرر و ز یبرا یدر هر حال، همراه با پرداخت خسارات مال !یستقابل معاوضه ن

و امثال آن  یدو درج حکم در جرا یعذر خواه یلاز قب یگرامکان وجود دارد که دادگاه به طرق د نای

 . یداقدام نما

  تواند عالوه بر صدور حکم به جبران خسارت می»دادگاه  :داردمیک مقرر ق.آ.د. ۱۴ده ما ۱تبصره

و امثال  یدو درج حکم در جرا یالزام به عذر خواه یلاز قب یگراز طرق د - یمعنو - یانبه رفع ز ی،مال

 «.یدآن حکم نما

  جبران ضرر و  یکه مقنن برا یگرید یهاراه یافت،توان درمی« عبارت »عالوه بر هب توجهبا

 یلیو ....( جنبه تکم یددرج حکم در جرا ی،خواهنموده است )عذر ینیبیشپ یمعنو یهایانز

موضع حکم جبران ضرر  «یتوانند بدون الزام دادگاه به »جبران خسارت مالمین ییدارند و به تنها

 . یرندقرار گ ینومع یهایانو ز

 ینرا چن یجبران خسارت مال یهاراه یزن یت مدنیلقانون مسئو ۱۰موضوع ماده  نای در ارتباط با 

تواند در صورت اثبات تقصیر عالوه بر صدور حکم به میدادگاه  .مورد حکم قرار داده است »..

و درج حکم در  یالزام به عذر خواه یلاز قب یگراز طرق د یانحکم به رفع ز ی،خسارت مال

 . «یدو امثال آن حکم نما یدجرا

 باشد.  می قانون پش گفته ن  ۱۰ک، چیزی جز انعکاس ماده ق.آ.د. ۱۴ماده  1گردد، تبصره  میحظه همان طور که مال 

 مورد استثنا شده است ۲در  یمطالبه خسارات معنو : 

 

 

  مقررات مرتبط به ..... پرداخت  ینهمچن» :باشدمیقول  نای ق.آ.د.ک مستند ۱۴ماده  ۲تبصره

 شود«.مین یهو د یمنصوص شرع تیراشامل جرائم موجب تعز یخسارت معنو

 

  یهد -۱

 یمنصوص شرع یراتتعز -2
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 یببودن و اصل اقتضاء تعق یاصل قانون

را  یبمعروف است، تعق یزن یببودن تعق یدولت یا میقاعده که به الزا نای :یببودن تعق یاصل قانون -۱

 داند.می)دادستان(  یبو تکلیف مقام تعق یفهوظ

معروف است به  یزن یببودن تعق یدمف یاداشتن  یتبه موقع هقاعده ک نای :یببودن تعق یاصل مقتض -۲

 یاربس یمکردن پرونده در جرا یگانیاقدام به با یبنبودن تعق یددهد که در صورت مفمیاجازه  یبمقام تعق

 . یدبه صورت موقت نما یبتعق یقو اقدام به صدور قرار تعل یتکم اهم

درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق  یریتعز »در جرائم :ک.آ.د.ق ۸۱مطابق با ماده 

با موافقت  یاباشد و  یدهخسارت وارده جبران گرد یاوجود نداشته، گذشت کرده  یاست، چنانچه شاک

 یفریمؤثر ک یتفاقد سابقه محکوم یزداده شود و متهم ن یپرداخت آن در مدت مشخص یبترت یده،دبزه

 یو یبمتناسب، تعق ینموافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأماز أخذ تواند پس می دادستانباشد، 

 یبرخ یصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرا نای را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در

 :کندمی یرز یاز دستورها

 یتاز جرم با رضا یناش یمعنو یا ینبار مادیاکاهش آثار ز یادر جهت رفع  یدهدارائه خدمات به بزه -الف 

  یدهدبزه

حداکثر ظرف شش  یگر،د یقبه هر طر یاو  یمارستانمراجعه به پزشک، درمانگاه، ب یقاز طر یادترک اعت -ب

 ماه 

 سال  یکحداکثر به مدت  ین،حرفه مع یااز اشتغال به کار  یخوددار -پ

 سال  یکبه مدت  داکثرمکان معین، ح یاآمد به محل واز رفت یخوددار -ت

 سال  یکدادستان، حداکثر به مدت  یینبه تع میمقا یابه شخص  ینمع یخود در زمانها یمعرف -ث

المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به عام یا میدر مؤسسات عمو ینساعات مع یا امایانجام دادن کار در -ج

 سال  یکمدت 

حداکثر، به مدت  ینو ساعات مع امایدر ایو حرفه یفرهنگ ی،جلسات آموزش یا هاشرکت در کالس -چ

 سال  یک

 سال  یکحداکثر به مدت  ینامه،دادن گواه یلو تحو یموتور یهنقل یلبا وسا یعدم اقدام به رانندگ -ح
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 سال  یکاستفاده از آن، حداکثر به مدت  یامجوز  یعدم حمل سالح دارا -خ

  ینمدت مع یدادستان، برا ینیه به تعیدبزه دعدم ارتباط و مالقات با شرکاء جرم و  -د

اجع مربوط، حداکثر به مدت دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مر یلخروج از کشور و تحو یتممنوع -ذ

 « شش ماه

 تعقیب یقصدور قرار تعل یمقرر برا یطشرا

 عزیریت یماست )تعلیق مجازات در جرا یرامکان پذ ۸و  ۷، ۶درجه  یریتعز یمدر جرا یبتعلیق تعق -۱ 

 است(. یرامکان پذ ۸ یال ۳رجه د

   ن ایو نیز تعیزرات منصوص شرعی از شمول حکم  ۵الی  ۱كنته: حدود، قصاص و دیات، همچنین تعیزرات درجه

 ماده مستثناء هسنتد. 

  ( حتی اگر داخل در اق.م. ۴۷ماده تعیزری که مجازات نآها قابل تعلیق نیست )مانند موارد مندرج در می كنته: جرای

 باشند، تعقیب نآها هم قابل تعليق نخواهد بود.  ۸و  ۷،  ۶عیزری درجه جرایم ت 

 . شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد -۲

 

  

 

 

 

 

 

 در مدت مشخص یجبران آن با موافقت و یباتترت یبرقرار یا یدهجبران خسارت وارد بر بزه د -۳

 و  یمعنو ی،ماد) خسارتام با دانست که ارتکاب جرم تو یناظر بر فرض یدشرط را با نای

 باشد.  یزالحصول( نممکن

 اگر  ینجرم است. بنابرا ینسبت به جنبه خصوص یدهدبزه یتقسمت از ماده، شکا نای شرط تحقق یشپ

توان مرتکب را به جبران آن الزام نمود تا به مینداشته باشد، ن ایمطالبه یرغم احراز خسارت، شاکیعل

 .تعقیب محقق گردد علیقر تتبع آن امکان صدور قرا

یریتعز یمدر جرا یبقابل گذشت است. چرا که شروع به تعق یرغ یریتعز یمهر دو شرط فوق ناظر بر جرا 

اگر  یننداشته باشد ممکن نخواهد بود. همچن یتیشکا یاوجود نداشته  یکه شاک یصورتقابل گذشت، در 

صادر  قیبتع یق.آ.د.ک قرار موقوف ۱۳ماده  یحبه تصر ید،گذشت نما یقابل گذشت شاک یمدر جرا

 باشد. یبتعق یقصدور قرار تعل یبرا یکه محمل ینا نه گرددیم
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   كنته: برقراری ترتبیات جبران خسارت، باید با موافقت بزه دیده و در مدت معین باشد. اگر يكجا برای مرتکب امکان

 گردد.می ن شرط بالوجه ای جبران خسارت وجود داشته باشد، 

 .موثر نداشته باشد یتمرتکب سابقه محکوم -۴

 ایداشتن هر سابقه ینوثر باشد؛ بنابرااست که م یبتعق یققرار تعل ورمانع صد یزمان یتسابقه محکوم 

 مانع نخواهد بود. 

 حکم،  یق.م.ا »محکوم را به تبع اجرا 4۰موثر است که مطابق با تبصره ماده  یزمان یفریک یتمحکوم

 محروم کند«.  یقانون از حقوق اجتماع نای(2۵براساس ماده )

  تعقيب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مبزور كنته: هر گاه در مدت قرار تعلیق

شود. مدتی که تعقيب معلق بوده است، ءزج  میبالفاصله به وسیله مرجع صادر کننده لغو و تعقیب از سر گرفته 

 ماده فوق(.  ۳شود )تبصره میمدت مرور زمان محسوب ن

 :یگرط دشرو -۵

 به موافقت متهم دارد.  یازن یبتعق تعلیقصدور قرار  ▪

 ی،قانون یطتواند در صورت وجود شرامیگردد. بازپرس هم میتوسط دادستان صادر  یبتعق یققرار تعل ▪

که پرونده  یماده فوق(. البته در موارد 2ماده را از دادستان درخواست کند )تبصره  نای اعمال مقررات

تواند میدرجه هفت و هشت( دادگاه  یریزتع یمشود، جرامیدر دادگاه مطرح  یمبه طور مستق

درجه  یریتعز یمفقط در جرا یبتعق یقتعل نایماده فوق(. بنابر ۵ماده را اعمال کند )تبصره  نایمقررات

 !تواند صادر گرددمیشش توسط دادستان 

 یدر موارد ضرور ماا یستن میاز متهم وجود دارد )الزا یندر صورت ضرورت، امکان اخذ تام  ▪

 شود(. میمیالزا

 سال است(. ۵تا  ۱مجازات  یقسال است )مدت تعل 2ماه تا  ۶ یب،تعق یقمدت تعل ▪

  ماده فوق(.  ۲ه كنته: قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است )تبصر 

 :گرددمی یبتعق یقکه باعث لغو قرار تعل یموارد

درجه هفت و باالتر مورد  یرتعز یااز جرائم مستوجب حد، قصاص  یکیتکاب متهم به اتهام اتهام ار -۱ 

 گردد.  یفرخواستبه صدور ک یمنته یو یبو تعق یردقرار گ یبتعق
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 که میجر یبهم تعق یعنیمقررات تعدد به عمل خواهد آمد.  اساسمتهم بر  یبفرض تعق نای در

فوق )البته  یمداخل در جرا یرم ارتکابج یبکرد و هم تعقمیبود شروع  یدهآن معلق گرد یبتعق

 ماده فوق(  ۱کند(. )تبصره میرا ابقاء  یقچنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعل

 یبتعق یقلغو قرار تعل یبرا یموجب ۷ یال ۱داخل در درجه  یعمد یرغ یریتعز ایمکه ارتکاب جر نای 

قابل تحقق است  یموارد فقط در فروض عمد یبرخ در یق،. مصادیستنه مشخص ن یاخواهد بود 

گردد.  یعمدیرو هم غ یتواند هم شامل فروض عمدمی یریتعز یم)حدود، قصاص( اما در مورد جرا

فروض  یراتمورد وحدت مالک گرفت و در مورد تعز نای از حقوق دانان در برخیتوان همانند ب یدشا

 یب،بر خالف فلسفه اصل اقتضاء تعق یبرداشت یند چنرسمیرا هم موثر دانست اما به نظر  یعمدیرغ

 به نفع متهم خواهد بود. یربا تفس یرمغا یتحکم تبصره و در نها یعتوس

 . یداجرا ننما یقق.آ.د.ک( را در مدت تعل ۸۱در ماده  مندرج)دستورات  ییمقام قضا یهادستور -2 

 ک، در ق.آ.د. ۸۱دستورات مقرر در ماده  یاجرا یسال است اما مقنن برا 2ماه تا  ۶ یبتعق یقمدت تعل

سال  ۱مشخص نکرده است. تا  یموارد مدت ینموده و در برخ ینیب یشپ یموارد مهلت خاص یبرخ

ب  یهادستورات مقرر در بند یاجرا یخ، تا شش ماه برا یدر بند پ ال مندرجدستورات  یجراا یبرا

 اکتفا نموده است. «ینبه »مدت معو در بند د مقنن  یدهو ذ، در بند الف مدت مشخص نگرد

 یتروحان یژهو یهانامه دادسراها و دادگاه آیین -۱

و  یفدر جرائم خف یبتعق یقصدور قرار تعل یتروحان یژهو یهانامه دادسراها و دادگاه آیین 2۶بند و ماده  

گونه قید و  یچقرار ه نایصدور ی. )براداندمی یرپذرا توسط دادستان امکان یونامور خالف شان روحان یا

  .نشده است( ینیب یشپ یشرط

   منظور از جرایم خفيف و امور خالف شان چیستكنته: مقنن مشخص ننموده که! 

  نجا، دادساتن شهرساتن است که به عنوان جانشین دادساتن منصوب انجام وظیفه  ای كنته: منظور از دادساتن در

 نماید.  می
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  ۱۳۹۰قانون نظارت بر نحوه رفتار قضات مصوب  -۲

تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه میضات( ق میانتظا یقانون دادستان )دادستان دادسرا نای 2۹طبق ماده 

 یبا در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه عالقمند ینو همچن یسابقه و تجارب قضائ یزانبا توجه به م یقاض

و مراتب را به او  یقاو را تعلمیانتظا یبتعق یه،و احوال قض ضاعاو یرمحوله و سا یفبه انجام وظا یقاض

از درجه هشت و باالتر نباشد. )تعلیق میکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظا نایمشروط بر ید،اعالم نما

 است نه ارتکاب جرم(  میتخلف انتظا یحالت برا نای در یبتعق

مانع از  پرونده را یلعدم تشک یا میانتظا یبتعق یموقوف یا یبتعلیق تعققانون فوق  ۳۰ ادهتبصره م •

 .داندمین یاشتباه قاض یا یربه اصل ماده وقوع تقص یدادگاه عال یدگیرس

در صورت ادعاء عدم  ،شده است یقاو تعلمیانتظا یبکه تعق یالذکر، قاضقانون فوق ۳۱ ادهطبق م •

به موضوع را از  یدگیرس یب،تعق یقپس از ابالغ قرار تعلروز  یستتواند ظرف بمیارتکاب تخلف 

دهد او را  یصرا متخلف تشخ یقاض ی،صورت چنانچه دادگاه عال نایدرخواست کند. در یدادگاه عال

 .کندمیمحکوم میبه مجازات انتظا

از  یشب یقابالغ قرار تعل یخهر دو سال از تار یهر قاضمیانتظا قیبتع یقصدور قرار تعل ۳2طبق ماده و  •

ظرف دو سال از  یب،تعق یقاز تعل یبا وجود برخوردار یکه قاض یصورت. در یستن یربار امکانپذ یک

دادستان، عالوه بر تخلف  یفرخواستشود با صدور ک یدیابالغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جد یختار

 . یردگمیقرار  یدگیمورد رس ی،در دادگاه عال یزن یقتخلف مشمول تعل یدجد

 است نه ارتکاب جرایم. میقانون در مورد تخلفات اتنظان ای ه: تعلیق تعقیب مقرر درتكن 

  مستوجب مجازات درجه هشت به باال قابل تعلیق نیست.  میكنته: تخلفات اتنظا 

  كنته: تعليق تعقیب با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه عالقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و

 گیرد. میقضیه صورت  احوال

  قانون فوق، قاضی متخلف سابقه   ۲۹كنته: صدور قرار تعليق تعقیب در صورتی جایز است که عالوه بر شرایط ماده

 سال گذشته باشد.   ۲خیر ابالغ قرار تعلیق قبلی تعليق نداشته و اگر داشته از ات 

 با مواد مخدر  زهقانون مبار -۳

بار با  یک یتعلیق تعقیب معتاد برا ۸۹ یانون مبارزه با مواد مخدر اصالحق ۱۶به ماده  یالحاق 2در تبصره 

 شده است.  ینیبیشپ یپرورباز یماه و اخذ تعهد برا ۶مناسب به مدت  یناخذ تام
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گذشت کرده باشد، در صورت  یاوجود نداشته  یشاک انچهدرجه هفت و هشت، چن یریدر جرائم تعز

و  یاتهام با مالحظه وضع اجتماع یمتواند پس از تفهمی یمقام قضائ یفری،مؤثر ک یتسابقه محکوم فقدان

 یورت ضرورت با أخذ التزام کتبکه موجب وقوع جرم شده است و در ص یسوابق متهم و اوضاع و احوال

پرونده را  یگانیبا و قرار یدنما یمتهم خوددار یببار از تعق یکفقط  ی،مقررات قانون یترعا یاز متهم برا

 مربوط است.  یفریابالغ، قابل اعتراض در دادگاه ک یخقرار ظرف ده روز از تار نای صادر کند.

 

 

 

 :امر ارجاع پرونده در

 

 

 

 تحقیقات مقدماتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۸۹م   یا معاون ودادستان ی  دادسرا-1

( ۳۳۸)م    یا معاون وی ییحوزه قضا یسرئ  به دادستان یدادگاه بدو-2

 )رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان( رئیس دادگستری

 (4۸۸ م) یمعاون و یااستان  یکل دادگستر یسرئ نظر  یددادگاه تجد-3

 تجدیدنظر( شعبه اول یس)رئ

 (4۶۵ م) یومعاون  یاکشور  یعال یواند یسکشور به رئ یعال یواند-4

 

 که از سوی یمجموعه اقدامات قانون( ۱

 ( ۹۰)م ییمقدمات قضا یگرب( د یا الف( باز پرس

 برای

 ادله وقوع جرم  یالف( حفظ آثار و عالئم جمع آور

 متهم  یافتنو  ییب( شناسا

 شدن متهم  یخفم یااز فرار  یریپ( جلوگ

 شودیانجام م
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 ( ۸۹چنانچه باز پرس ناظر وقوع جرم باشد )م 

 .کندیرا شروع م یقات( تحق۱

  .رساندیع دادستان مبا اطال ی( مراتب را فور2

 .دهدیرا ادامه م یقاتدر صورت ارجاع دادستان، تحق( ۳
 

 د.ک( .آ.ق ۳۰2موضوع م  یمجرا زا یرغ) یدنمایرا آغاز م یقدادستان تحق پرس باز یابدر غ

 .پرس استبا باز  یمجرا یهدر کل یقتحق یفهوظ

 :ک.د.آ.ق ۳۰۲مذکور در ماده  یمدر خصوص جرا

 .را انجام دهد یقتحقپرس ( فقط باز۱

 در صورت ( 2

 

 

 در آن دادسرا  یگربه بازپرس د ی( و عدم دسترس۳

 ییحوزه قضا یسدادستان و تعیین رئ ی( دادرس دادگاه به تقاضا4

  .دهدیمذکور انجام م یتبودن وضع یپرس را فقط تا زمان باق باز یفه( وظ۵

 

 قضات تحقیق 

 

 {
قرارهای نهایی دادیار

قرارهای تأمین منتهی به بازداشت متهم
 .عرض دادستان برسدجهت اظهارنظر به 

 

 

 

 الف( عدم حضور بازپرس 

 یا

  یفهب( معذور بودن باز پرس از انجام وظ

 

  .باشدیپرس مبر عهده باز یمجرا یهکل یمقدمات تحقیقات ک.د آ ق ۹2 ماده استناد به پرسباز

 د.ک .آ.ق ۳۰2ماده  یمبغیر از جرا یمدادستان و در جرا ینیبه جانش تحقیق  یارداد
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 :شودیکه در بخش واقع م یجرم

 

 

 

 

 

 

 :شودیدفاع در دو مرحله انجام م یناخذ آخر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ک باشدد..آ.ق ۳۰2ماد  یم( جزء جرا۱

 دادگاه بخش  یسرئ

از باز پرس و تحت نظارت  ینیبه جانش  البدالدادرس على یا

 دادستان شهرستان 

 .و بر عهده دادستان است استخو یفربه صدور ک یازموارد ن یندر ا نکته:

 .د.ک نباشد.آ.ق ۳۰2ماده  یم( جزء جرا2

در  یماخواست ندارد و پرونده مستق یفرک به صدور یازیمورد ن یندر ا

 .یردگیقرار م یدگیرح شده و مورد رسبخش مط یدادگاه عموم

 

 ( 2۶2پرس )م توسط باز یقاتمرحله تحق یدر انتها−

 یدر دادگاه توسط قاض یدگیمرحله رس یدر انتها−

 (۳۷۱کننده )م  یدگیرس

 (۹۸)م  یمجرا یرتواند در غیبازپرس م

الزم به  یماترا پس از دادن تعل یقیامات تحقاقد یانجام برخ

 .ارجاع دهد یضابطان دادگستر

 یات( موجب سلب ح۱

 ( موجب حبس ابد2 

 ( موجب قطع عضو۳ 

 از آن باشد یشب یاثلث کامل  یهد یزانکه م یدر صورت یجسمان یتتمام یهعل یعمد یت( جنا4 

 ( 4-۳-2-۱) درجه، و باالتر یری( موجب مجازات تعز۵ 
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 (۱۰2)م  در مورد آنها ممنوع است یقو تحق یبکه انجام تعق یموارد

 

 استثنا: 

 عفت ممنوع است مگر یمناف یمجرا یرلواط و سازنا،  یمدر جرا یقتحق

 

 

 (۲۸۵ م۱و تبصره  ۱۰۲شود )میتوسط دادگاه انجام م یقاتکه تحق یموارد

 عفت یمناف یمجرا یرزنا و لواط و سا یم( جرا۱

 سال ۱۵ یرافراد ز یم( جرا2

 (۹۹ )م :را کشف کند که به جرم اول مربوط نباشد یگریهرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم د

 باشد یبقابل تعق یزن یشاک یتالف( بدون شکا

شدن متهم  یمخف یااز فرار  یریحفظ آثار جرم و جلوگ یباز پرس اقدامات الزم را برا (۱

 دهدیانجام م

 .دهدیهمزمان مراتب را به دادستان اطالع م (2

 .(۹۹دهد )م یرا انجام م یقاتدادستان، تحق عدر صورت ارجا (۳

به نحو  دستانمراتب در صورت امکان توسط دا نباشد  یبققابل تع یشاک یتب( بدون شکا

 (۹۹)تبصره ماده  رسدیم یدهدبه اطالع بزه یمقتض

 

 

 

 

 (۱۰۰یقات )م تحقتواند در هنگام یم یشاک

  

 جرم زنا  (۱

 لواط جرم( 2

 عفت یمناف یمجرا یر( سا۳

 

 در منظر عام واقع شود و یجرم در مرئ (۱

 یا
 باشد یشاک ی( دارا۲

 

 .اش را اظهار کندادله شهود خود را معرفی و-1

 یاحضور  یقاتدر تحق-2

اوراق پرونده را  یربا سا یمقدمات یقاتصورت مجلس تحق-3

در هنگام منافات ندارد  یقتکه با ضرورت کشف حق

 .مطالعه کند یقاتتحق

اوراق پرونده  یرسا یا یمقدمات یقاتاز صورت مجلس تحق-4

 ینهمنافات ندارد به هز یقتراکه با ضرورت کشف حق

 .یردرونوشت بگ یا یرخود از آنها تصو
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   قرار رد درخواست دسترسی به اوراق پرونده نکته : پرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از در صورتی که باز

 . ونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بدانداوراق پر

 :(۱۰۰م  ۲ممنوع است )تبصره  یکه ارائه آنها به شاک یاسناد و مدارک

 شده یطبقه بند( اسناد و مدارک ۱

 عفت یمناف یمجرا یقات( اسناد و مدارک مربوط به تحق2

 یو خارج یداخل یتامن یهعل یم( اسناد و مدارک مربوط به جرا۳

  

 از بازپرس یشاک یتقاضا

 

 از جرم یقابل مطالبه ناش یانضرر و ز
 

 

  یماد یهایان( ضرر و ز۱

 

 
 

 یمعنو یان( ضرر و ز2

 

 

 .دشویاز آن محروم و متضرر م یخصوص ی( منافع ممکن الحصول که مدع۳

 :ه الحصول منافعی است که در زمان وقوع جرم منشا داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شدمنافع ممكن  نکته

 . است

} در دتوانیوارده بر خود را م یاندعوات ضرر و ز ی،خصوص یمدع
دادگاه حقوقی -۱

دادگاه کیفری -2
 .مطرح کند  {

 ضرر و  یا یکه به امر حقوق یدادگاه یباشد، برا یامر حقوق یتموثر در ماه یفریک یقطع یهر گاه را

 .(۱۸ کند، الزم االتباع است )میم یدگیرس یانز

 ۱۰۰ م  به اوراق پرونده یدسترس

 ۱۰۷ م تأمین خواسته 

 ییکسر ثروت و دارا

 رفتن مال  یناز ب 

 منفعت فوت 

 یصدمات روح

 یو اعتبار شخص یثیتهتک ح 

 یو اعتبار خانوادگ یثیتهتک ح 

 یو اعتبار اجتماع یثیتهتک ح 
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   صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم مالک است. نکته: در 

 :مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک  دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری، در خصوص ضرر و یزان  نکته

 ( ۱۷موجود رأى مقتضی صادر کند. )م 

 

 

 

  

 

  نکته: مهلت قتدیم دادخواست این در بنابر رحله بدوی است نه تجدیدنظر و واخواهیقبل از ختم دادرسی در م

 این مراحل از شاکی در این مرحله دادخواست پذیرفته نمی شود. 

   نکته: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد، مثل

 به صاحبش رد کند.  آن و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را

 و مشخصات آن را  که حکم به رد عين، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است میزاننکته : دادگاه در مواردی

  (۱۹)م   .یک را مطابق مقررات مشخص کند قید و در صورت تعدد محكوم عليه، حدود مسئولیت هر

 است الزم سه شرط یدر دادگاه جزائ یخصوص یاقامه دعوا یبرا

 باشد یشخص از جرم باشد  یناش یانو ز ر( ضر۱

 داشته باشد  یتقطع  وقوع جرم را محرز بداند  یی( محکمه جزا2

 و مشروع  یممستق قابل مطالبه باشد  یان( ضرر و ز۳

 

 توان طرف دعوای کیفری قرار داد، ولی طرح دعوای خصوصی علیه اشخاص محجور ممنوع  : افراد محجور را می نکته

 است و باید به بطرفيت ولی او طرح شود.

 

 

 

 

 (۱۵)م  یمدن یدادرس یینآ یتدادخواست ورعا یمبا تقد از جرم ناشی یاندادخواست ضرر و ز یمتقد

 یدر مرحله بدو یقبل از اعالم ختم دادرس تا یخصوص یمهلت اقامه دعو
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 :شود یتواند موجب طرح دو دعویارتکاب جرم م

  یحقوق جامعه و نظم عموم یا یحفظ حدود و مقررات اله یبرا  یعموم یدعوا

که به موجب  ییهایفرمطالعه ک یااز جرم و  یناش یانمطالعه ضرر و ز یبرا  یخصوص یدعوا

 قصاص  است مانند حد حذف و هیددبزه یقانون حق خصوص
 

  تواند آن را به دیگری منقتل کند. دعوای خصوصی یک دعوای مالی است، مجنى عليه مینکته: نظر به اینکه 

 
 

 شرایط اقامه دعوا

 

 

 خواسته ینقرار تأم

 

  

 اهلیت

 ذینفع بودن

  یشاک یبه تقاضا

 

 از بازپرس

 
 شود. یصادر م یوارده بر شاک یانضرر و ز ینتأم یبرا

 

 بر ادله قابل قبول باشد.  یمبتن یشاک یتقاضا کهیزمان
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 (۱۰۹خواسته )م  ینقرار تأم یاجرا

 شودیم اجراخواسته به محض ابالغ  ینقرار تأم. 

 شود، ابتدا یخواسته م یعدر اجرا موجب تض یرو تأخ یستممکن ن یابالغ فور کهیدر موارد

 شود.میاجرا و سپس ابالغ 

 دادسرا مربوط  یفریاحکام ک یدر اجرا یاحکام مدن یخواسته مطابق مقررات اجرا ینقرار تأم

 .شودیاجرا م

  .تپرس اسعهده بازهب خواسته  ینم از قرار تأ مالاج ( رفع ابهام و۱۱۰)م 

 یاجرا احکام مدن یقاض یاتوسط دادستان و  خواسته  ینقرار تأم یاز اجرا ی( رفع اشکاالت ناش۱۱۱ )م

  .یدآیبه عمل م

 :شودیخواسته رفع اثر م ینکه از قرار تأم یموارد

 

 (۱۱2 )م ( به درخواست متهم۱

 

 

 به درخواست متهم یاز( بدون ن2

 

 

 :یقاتصدور قرار توقف تحق یطشرا

 

 

 

 

 

  پرس و دادساتن حسب مورد دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. باز نکته: مرجع حل اختالف یبن 

 .درخواست دارد یمبه تقد یازمطالبه خواستار ن که یموارد▪

 یادرستا قبل از ختم د یشاک یدادخواست از سو یمعدم تقد▪

  .شودیخواسته رفع اثر م ینبه درخواست متهم از قرار تأم▪

 
 یبتعق یصدور قرار موقوف•

 یبصدور قرار منع تعق•

 .مختومه شود یفیتکپرونده با هر •

 باشد. ۸-۷-۶-۵-4درجه  یریاز جرم تعز ی( جرم ارتکاب۱

 الزم، مرتکب جرم معلوم نشود. یقات( با انجام تحق2 

 قوع جرم بگذرد.( دو سال تمام از و۳ 

 ( دادستان موافق باشد.4 

 بازپرس و دادستان یناختالف ب

 
 .شودیدادگاه عمل م یماختالف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصم یبه پرونده برا
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  نکته: اگر در حوزه آن دادسرا دادگاه کیفری یک دادگاه انقالب نباشد، جهت حل اختالف به دادگاه کیفری دو فرساتده

 شود.می

 

 

 

 

 انواع صالحیت

 

 

 

 

 

 توان تقسیم کرد:حیث می دادگاهی را از دو

 

 نوع جرم 

 

 مراحل دادرسی

 

 استثنائات وارد بر قواعد صالحیت

 صالحیت اضافی

 

 

 پایتخت و مرکز استانهای صالحیت انحصاری دادگاه

 42۰تا  4۱۸م  احاله 

 صالحیت ذاتی

 عمومی و اختصاصی نوع:

 بدوی و تجدیدنظر درجه:

 دادگستری و غیردادگستری صنف:

 وع جرمقلمرو محل وق صالحیت محلی 

 ویژگی ترکیب حائز اهمیت صالحیت شخصی 

 

 اطفال سن متهم 

 نظامی متهم  شغل

شغل و موقعیت اجتماعی 

و  ۳۰۷مقامات م   متهم

۳۰۸ 
 صالحیت نسبی

 

 عمومی 

 اختصاصی

 بدوی

 تجدیدنظر

 ۳۰۷م  

 ۳۰۸م 

 (۳۱۳تعدد اتهام )م 

 (۳۱۱تعدد متهم )م 



 وکیل شو          کوچ خصوصی: سید رضا روزگارآیین دادرسی کیفری            گروه آموزشی بندیجزوه جمع 120

 

 ر قرار عدم صالحیت از سوی بازپرس و اظهار نظر دادستانوصد
 

 (2۶۷شود )م ه به مرجع صالح ارجاع میپروند موافقت دادستان با نظر بازپرس 

موضوع جهت حل اختالف به دادگاه کیفری دو فرستاده  مخالفت دادستان با نظر بازپرس 

 (.2۷2کند )م انجام وظیفه میشود که دادسرا در معیت آن می

 :(۱۱۷ باز پرس واقع شده باشد )م یتمحل مأمور ییجرم خارج از حوزه قضا کهیدر موارد

 .در حوزه او کشف شود یم خارج از حوزه بازرس واقع شده ول( جر۱

 .شود یرمرتکب در حوزه او دستگ یخارج از حوزه بازپرس واقع شده ول (جرم2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازپرس ییقضا( کشف آثار و ادله جرم در حوزه ۱

 (۱۱۸)م  ( محل وقوع جرم معلوم نباشد2

 

 

 

 

 

 

 

 .آوردیرا بعمل م یو اقدامات مقتض یقاتحقپرس تباز-1

  .کندیصادر م یزن یندر صورت لزوم قرار تأم-2

 .به بازداشت شود یمنته یناگر قرار تأم-3

اعتراض متهم به این قرار در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت پس از رسیدگی به -4

 نماید.آن انجام وظیفه می

 کندیصادر م یتپرس قرار عدم صالحباز-5

 .فرستدیمحل وقوع جرم م یساعت به دادسرا 4۸ رنده را به همراه متهم حداکثپرو-6

 

 توسط بازپرس یقاتانجام تحق✓

 در کشف محل وقوع جرم یسع✓

 یقاتمحل وقوع جرم تا ختم تحق ییدر صورت عدم شناسا✓

 .کندیم یدهبازپرس در خصوص اظهار موضوع اظهار عق
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 فرض ارتکاب جرم توسط فرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مختلف گردد ییقضا یهامرتکب چند جرم در حوزه یاگر شخص

  .جرم در حوزه آن واقع شده است ینکه مهمتر یردگیصورت م یدر دادگاه یدگیرس (۱

 یرکه مرتکب در حوزه آن دستگ یباشد دادگاه یاز حیث مجازات مساو یارتکاب یماگر جرا (2

 .کندیم یدگیشود به همه آنها رس

که  ینشده باشد دادگاه یرحیث مجازات مساوت باشند و مرتکب دستگ از یارتکاب یماگر جرا (۳

 .دارد را یمبه تمام جرا یدگیرس یتدر حوزه آن شروع شده است، صالح یبابتدا تعق

  وقوع جرم است. نکته: در امور کیفری مبنای صالحیت، محل 

    .نکته: مالک اول دادگاهی است که مهمتیرن جرم در حوزه آن واقع شده است 

 ای اگر عملیات مقتلبانه در یک حوزه انجام شد و پول از بانکی از حوزه دیگری از کته: در خصوص کالهبرداری رایانه ن

طور مقتلبانه از آن برداشت  که پول به دیده از بزه حساب خارج شود، دادگاهی که بانک افتاتح کننده حساب یزان 

 شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. 

گاه محل وقوع و داد ادادسر جرم شده باشد  یک( مرتک ۱

 .خواهند بود یدگیجرم صالح به رس

 

 .چند جرم شده باشد یب( ترک2

 

مربوط  یذات یتاز نظر صالح یارتکاب یمجرا

 مراحع قضایی مختلفی باشندبه 

 ییحوزه قضا یکدر  یمجرا ینتمام ا

 باشند یافتهارتکاب 

متعدد  یمجرا یهامتعدد در حوزه یمجرا ینا

 اقع شده باشندو یمختلف ییقضا یارتکاب

مربوط به  یذات یتاز نظر صالح یارتکاب یمجرا

 باشندیمرجع م یک

جرم در حوزه آن واقع  ینکه مهمتر یدادگاه

 .شده باشد
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 در خصوص چک
عدم پرداخت  یدادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواه

 بود. خواهد یدگیصالح به رس

 یجهحدوث نتدادگاه محل  ود در مرتکبمقص یجهدر صورت تحقق نت یجرم مزاحمت تلفن

  یک یفریک یتدر صالح یمتعدد که برخ یمجرا

 دو  یفریک یتدر صالح یبرخ و

 دادگاه اطفال و نوجوان یتدر صالح یبرخ و

 یک یفریدر دادگاه ک یهمگ

 شود یدگیرس

 یمفرد که جرا یارتکاب جرم متعدد از سو

 یتدر صالح یذات یتاز نظر صالح یارتکاب

 باشد یمختلف یگاهداد

 اتهام ینبه مهمتر یدگیدادگاه صالح به رس

 
 هادادگاه یبعد ما بق

 اگر از حیث مجازات مساوی باشند

 انقالب -۱

 کیفری یک -۳ نظامی -2

 کیفری دو -4

 به ترتیب
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 مختلف یمربوط به دادگاهها یذات یتاز نظر صالح یجرائم متعدد ارتکاب

آن  یتجرم در صالح ینکه متهم یابتدا دادگاه  از نظر مجازات مختلف باشند یمجرا ینا (۱

به دادگاه مربوط  یدگیبه اتهام رس یدگیبه اتهام رس یدگیرس یو سپس متهم برا یدگیاست رس

 شود.یعزام ما

 

 جرائم از نظر مجازات برابر باشند   ینا (2

  

 

 یت استثنائات وارده بر قواعد صالح

 

 صالحیت اضافی( ۱

 

 

 (۳۰۸و  ۳۰۷های تهران و یا مراکز استان )م ( صالحیت استثنایی دادگاه2

 (42۰تا  4۱۸م ( احاله )۳

 معاونت اطفال و نوجوان با بزرگسال  یامشارکت 

 یمبه جرا  معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند یانوجوان با مشارکت  ایطفل  یکاگر  (۱

 بزرگسال در دادگاه صالح  یماطفال در دادگاه اطفال به جرا

 یمجرابه   دینوجوان در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نما یاچند طفل  یا یکاگر  (2

 صالحبزرگسال در دادگاه  یماطفال در دادگاه اطفال به جرا

به اتهام  یدگیکه رس یدر صورت چند نفر است  یاکه تحقق آن منوط به فعل دو یمیدر جرا (۳

متهمان در دادگاه اطفال به  یهبه اتهام کل یدگیدادگاه اطفال باشد، رس یتاز متهمان در صالح یکی

 .یدآیعمل م

 

 ( دادگاه انقالب۱

 ی( دادگاه نظام2 

 یک یفری( دادگاه ک۳ 

 دو یفریدادگاه ک( 4

 ۳۱۳م  تعداد اتهام 

شوند که یمحاکمه م یشرکا و معاونان جرم در دادگاه  ۳۱۱م  تعدد متهم 

 .را دارد یبه اتهام متهم اصل یدگیرس یتصالح
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   نفر در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی  نکته: اگر کسی با یک روحانی در جرمی مشارکت داشته باشد، به جرم هر دو

 .شودمی

  :با نظامی به جرم جاسوسی مشارکت داشته باشد، به جرم فرد غیرنظامی نیز در دادگاه اگر یک غیرنظامی  نکته

 شود.نظامی رسیدگی می 

   ...(۳۰۷م )نکته:رسیدگی به اتهامات مقامات از جمله روسای قوای سه گانه و معاونان و  یفری تهران  در دادگاه ک

 . شودرسیدگی می

  :خرابکاری در هواپما هواپمارایی، اختالل پرواز ورسیدگی به جرم  نکته  ًدر صالحیت مراجع پایتخت منحصرا.  

 :طرح های صنعتی  -رسیدگی به اختالفات ناشی از اجرای قانون ثبت اختراعات  نکته  های شعبه خاص از دادگاه

 . عمومی تهران

  :( ۳۰۸)م اران و... فرماند -به اتهامات مقامات شامل مشاوران ویزران  رسیدگی نکته در دادگاه کیفری مرکز اساتن

 . محل وقوع جرم

  ۳۰۷قامات مذکور در ماده نکته: هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از نآها ءزج م 

 رسیدگی می شود.  ز اساتنمراکو یا  دادگاه های کیفری تهرانان حسب مورد در ک باشد، به اتهام همه نآق.آد. ۳۰۸و 

  د.ک در ارتکاب یک جرم مشارکت با معاونت نمایند به اتهامات افراد ق.آ. ۳۰۸ و ۳۰۷نکته: اگر مقامات مذکور در موارد

 شود.نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می ۳۰۸مذکور در ماده 

 احاله

که اصوال  یگریبه دادگاه د یمحل یتاتهام از دادگاه واجد صالح یکبه  یدگیرس یرتست از واگذارعبا ✓

 .(4۱۸ )م به آن را ندارد یمحل یتصالح

  ای به حوزه دیگر یک اساتن، حسب مورد به درخواست دادساتن با رئیس نکته: در امور کیفری احاله پرونده از حوزه

 باشد. اتن میاول دادگاه تجدیدنظر همان اس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه

   نکته: احاله از حوزه یک اساتن به اساتن دیگر، حسب مورد به درخواست دادساتن با رئیس حوزه قضایی مبدأ و

 موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد. 

  نکته: احاله در مورد جرایم در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح ساتن نظامی با رئیس  به درخواست داد

 سازمان قضایی اساتن و موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
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 است که  یمطروحه به همان دادگاه یهر دادگاه نسبت به دعوا یتعدم صالح یا یتصالح یصتشخ

 .د.م(.آ.ق 2۶م به پرونده بوده است ) یدگیقانون مکلف به رس

 ها دادسرا ینم است و حل اختالف ب.د.آق.مطابق مقررات  یفریدر امور ک یتف در صالححل اختال

 ک( د..آ.ق ۳۱۷)م . آن قرار دارد یتمع است که دادسرا در ییهامطابق قواعد حل اختالف دادگاه

 

 کشور  یعال یوانمرجع حل اختالف د از دو استان  ییدو حوزه قضا یهااهدادگ ینب یتاختالف صالح

 نظر همان استان  یددادگاه تجد استان  یکدو دادگاه هم عرض در  ینتالف باخ

 کشور  یعال یواند دو دادگاه هم عرض در دو استان  یناختالف ب

 کشور  یوان عالید  یذات یتاختالف از نظر صالح استان و یکدو دادگاه از  یناختالف ب

 کشور  یعال یواند  یک یفریدو دادگاه اطفال و دادگاه ک ینب یتدر صالح

 

  نکته: حل اختالف در صالحیت در دادسرا باشد. اتبع توابع دادگاه می 

 

 

 

 

 

 

 اقامت داشته باشند. یگریمتهمان در حوزه دادگاه د یشترب یامتهم •

 یگردادگاه د کهیمحل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحو•

تر بتواند به موضوع دن به محل وقوع آن، آسانبو یکعلت نزدبه

 کند.  یدگیرس

 یا یهقوه قضائ یسرئ یشنهادبنا به پ ی،عموم یتمنظور حفظ نظم و امن به•

به حوزه  یدگیکشور، رس یعال یواند یزدادستان کل کشور و تجو

.شودیاحاله م یگرد ییقضا
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 موارد صدور نیابت قضایی

 
   نکته: در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مسنتد رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط

  قاضی صادر کننده رأی الزامی است.

  نکته: در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی یعنی قبل از صدور حکم قطعی، اصل بر آزادی و عدم ایجاد و

ای متهم است یزرا ات این مرحله ارتکاب جرم توسط متهم به اثبات نرسیده است که در محدودیت و ممنوعیت بر

پذیر باشد، امکان  ده به طیرق دیگرجرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دی

  ق.آ.د.ک(. 217م  3ه صدور قرار کفالت وثیقه جایز نیست )تبصر 

 کندیرا صادر م ینقرار تأمداللت بر توجه اتهام  یکاف یلاتهام + وجود دال یمپس از تفه زپرسبا. 

 کمتر باشد یدهدر هر حال از خسارت وارده بر بزه د یدنبا یقهمبلغ وث. 

  وثیقه را دستور ضبط کندیدادستان صادر م. 

 هبر ضبط وثیق یدستور دادستان مبتن   گذاریقهوث یاز سوابالغ(  یخروز از تار ۱۰ظرف )قابل اعتراض است 

   بر ضبط وثیقه  یبه اعتراض به دستور دادستان مبتن یدگیمرجع رس دو  یفریدادگاه ک 

  اصل بر عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت است. 

   مکان صدور بازداشت موقت استثنا است ا (2۳۷)م  دارد یحبه تصر یازاستثنا ن 

باز پرس قرار نیابت 
قضایی صادر می نماید

خارج از حوزه قضایی 
محل مأموریت بازپرس 

الزم شود 

متهمازتحقیق(۱

مطلعوشهودشهادتاستماع(۲

محلمعاینه(۳

اشیاءواماکنومنزلازبازرسی(۴

جرمآالتآوریجمع(۵

دیگریاقدامهر(۶
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 این جرایم جایز است: در خصوص یمقرر قانون یطصدور بازداشت موقت در صورت وجود شرا

 
 .است یاتآنها سلب ح یکه مجازات قانون یمیجرا -1

 

 .آنها قطع عضو است یکه مجازات قانون یمیجرا -2

 یجسمان یتمتما یهعل یعمد یاتجنا -3

 .از آن است یشب یا یهعل یکامل مجن یهآنها ثلث د یهد یزانکه م یاتیجنا -4

 .است االترو ب 4که درجه  یریتعز یمجرا -5

 .و باالتر است ۵آنها درجه  یکشور که مجازات قانون یو خارج یداخل یتامن یهعل یمجرا -6

 بانوان و اطفال  یتمزاحمت و آزار و اذ یجادا -7

 .هر نوع اسلحه انجام شود یاچاقو  یلهاشخاص که به وس یمزاحمت برا یجادا و ییتظاهر، قدرت نما -8

 سرقت -9

  کالهبرداری -10

 ارتشاء  -11

 اختالس -12

 در امانت یانتخ -13

 جعل -14

 ده از سند مجهول استفا -15

 بازداشت موقت صادره از دادسرا  مرجع اعتراض به قرار صالح است ادگاهد. 

  قرار بازداشت موقت صادره در دادسرا  صالح قابل اعتراض استدادگاه در. 

  قرار بازداشت موقت صادره در دادگاه در نظر استان قابل اعتراض است یددادگاه تجد. 

  رفع آن  موقت وصدور قرار بازداشت مند موافقت دادستان استیازن. 

 

 

 

 

 قتل عمد

 زنای محصنه

 محاربه

 زنا

 لواط

باالتر  یا ۴درجه  یریتعز یمجرا ینت امجازا کهیدرصورت

بعلت  یقطع یتفقره سابقه محکوم یکنباشد و متهم حداقل 

 .مذکور را داشته باشد یماز جرا یکارتکاب هر 
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 متهم یدر خواست رفع بازداشت موقت از سو 

 

 

 

  قابل اعتراض یرغ یقرارها

 

 :آن را مطرح کند یتقاضا یادهد  یفکند با تخف یدرا تشد ینقرار تأم توانندیم یکهافراد
 

صادره را  یند.ک قرار تأم.آ.مقرر در ق یطشرا یتبا رعا یقات،تواند در تمام مراحل تحقیباز پرس م (۱

 .دهد یفتخف یاکند  یدتشد

 

 دادستان (2

 

 دادگاه  یقاض (۳

 متهم  (4

 

 ییانواع قرار نظارت قضا

 

 

 

 ییضانظارت قموارد مقرر 

 

 

 

 

 در خواست  یخروز از تار ۵باز پرس مکلف است ظرف

 .زد دادستان بفرستدن یمنظر خود را جهت اتخاذ تصم

 حق  ینمرتبه از ا یکاز  یشتواند در هر ماه بیمتهم نم

 ید.خود را استفاده نما

 یقهقرار وث

 قرار کفالت 

 یلکف یبازداشت متهم به جهت عجز از معرف

از باز پرس در خواست کند خواست: یفراز صدور ک یشتا پ. 

از دادگاه درخواست کند خواست: یفرپس از صدور ک. 

 قرار نظارت تکمیلی

 (۸ و ۷قرار نظارت مستقل )در جرایم درجه 

 شده توسط بازپرس یینتع ینهادها یاخود به مراکز  یانوبه ی( معرف۱

 یموتور یهنقل یلبا وسا ی( منع رانندگ2

 یمرتبط با جرم ارتکاب یها یت( منع اشتغال به فعال۳

 ( ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز4

 ( ممنوعیت خروج از کشور۵
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 (۲۴۷ م ۲تبصره ) ییقرار نظارت قضا

 

 

 

 

 ییقرار نظارت قضا یتخلف از اجرا یضمانت اجرا

  ینتأم قرار ید( لغو قرار نظارت و تشد۱

رار ققرار نظارت همراه  کهی)زمان ینلغو قرار نظارت تشدید قرار تأم  تخلف از قرار نظارت

 امین صادر شده باشد( ت

 اشد( قرار نظارت مستقل ب کهیزمانین مناسب )مبه قرار تأ قرار نظارت یل( تبد2

 .گرددیمناسب صادر م ینقرار تأم صورت تخلف قرار نظارت لغو و در

 

 دفاع یناخذ آخر

 

 

 نظر بازپرس

 
 

 انواع قرارها

 

 هار نظر نزد دادساتن فرساتده شود.بایست جهت اظنماید مینکته: قرارهای نهایی که باز پرس صادر می 

  است.نکته: صدور کیفر خواست به عهده دادساتن 

 

 

 

 لحدادگاه صا اگر در دادسرا صادر شده باشد 

 نظر یددادگاه تجد اگر در دادگاه صادر شده باشد  

 

  .باشدیقابل اعتراض م یها( جزء قرار۱

 .روز است ۸۰( مهلت اعتراض به آنها ظرف 2

 به اعتراض یدگی( مرجع رس۳

 

  2۹2م   یقاتمرحله تحق یانتها

  ۳۷۱ م  یدگیمرحله رس یانتها

 یصدور قرار جلب به دادرس تقصیر متهم 

 یبصدور قرار منع تعق م تقصیر متهم عد 

 قرار ارجاع به کارشناس انواع قرارها  - یمحل یقاتقرار تحق ( یاعداد) یمقدمات

 یبترک تعق - یبتعق موقوفی – یبمنع تعق - یقرار جلب به دادرس  یینها
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 مواردی که باید در کیفرخواست تصریح شود:

 ممشخصات کامل مته -1

 آزاد یابازداشت است  ینکها یدو با ق یننوع قرار تأم -2

 نوع اتهام  -3

 علت و نوع جرم را ذکر کند(  یدفرد موافق بود با یتاگر با محروم اصل بر اباحه است، دادستان)

 اتهام  لیدال -4

 است مثل اقرار، شهادت و هممت یتبر مجرم یلآنچه که دل یداصل با برائت است، پس دادستان با)

 را ذکر کند( ...یا

 مورد استناد یمواد قانون -5

 یفریک یتسابقه محکوم -6

 و محل وقوع جرم یختار -7

 اعالم گذشت شاکی

 قابل گذشت:  یمدر جرا

در صورت  یشاک یتادگاه اعالم رضاو قبل از ارسال به د یفرخواستپس از صدور ک

  یوجود پرونده در دادسرا اعالم گذشت شاک

 
  .کندیصادر م یقرار موقوف و هل کردواست عدخو یفردادستان از ک

 قابل گذشت:  یرغ یمدر جرا

 از  یبتعق یبصدور قرار تعقط یدر صورت فراهم بودن شرا  یشاک یقطع یترضا

 .خواست عدول و صادر کندیفرک

  

 بازپرس و دادستان  ینختالف با حل اختالف به دادگاه صالح ارسال شود.  یپرونده برا 

 یبتعق یقرار موقوف  و انجام  یفریک یبعدم امکان ادامه تعق یاست و به معنا یقرار شکل یک

 .اتهام است تاثبا یلصرف نظر از دال ی،مقدمات یقاتتحق
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 (یبتعق یموقوف) یعموم یموارد سقوط دعوا 

 محکوم علیه یاوت متهم ف (۱

 قابل گذشت یمدر جرا یخصوص یمدع یا یگذشت شاک (2

 مشمول عفو  (۳

 ینسخ مجازات قانون (4

 شده در قانون ینیب یشمشمول مرور زمان در موارد پ (۵

 شده در قانون ینیبیشتوبه متهم در موارد پ (۶

 اعتبار از مختومه  (۷

 

 

 

 

  مرور زمان

 

 

 

 

 

 

 

 جرایممجازات تاثیر توبه بر 

 

 

 

 

 

 

 مجازات یفامکان تخف قابل گذشت  یرغ یمجرا

  یقرار موقوف جرائم قابل گذشت 

 

 مرور زمان شکایت

 

 

 

 ق.م.ا ۱۰۵م  مرور زمان تعقیب 

  ق.م.ا ۱۰۵م  مرور زمان صدور حکم 

 مرور زمان اجرای مجازات

 

اطالع از وقوع جرم  یخاز تار یکسال م قابل گذشت جرائ

 .کندیاز او ساقط م یفریک یتنکند، حق شکا یتشکا

 

مرور زمان فقط در  حدود  و یاتمستوجب قصاص، د یمجرا

 یرغ یریتعز یمدر جرا مچنیناست و ه یرفتهپذ یریتعز یمجرا

 .قابل گذشت مسموع

متهم قبل از اثبات جرم توبه کند محاربه، هر گاه  قذف و یبه استثنا :ی( حد۱

 گردد.یمحرز شود، حداز او ساقط م یقاض یو ندامت و اصالح او برا

 
 

 ( تعزیر۲

 .شودیمجازات ساقط م :۸-۷-۶درجه  یریتعز یمجرا

 

 یفمقررات راجع به تخف :۵تا  یکدرجه  یریتعز یمجرا

 .یدمجازات را اعمال نما
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 و اساس اعتبار امر مختومه یهپا

 

 

 

 

 جنون 

 

 

 یستن ینطورحق اهلل ا یحق الناس از طرف صاحب حق قابل اسقاط است ول. 

 اهلل اصوال وجود در حق یابیغ یدگیامکان رس یدر حق الناس وجود دارد ول یابیغ یدگیامکان رس

 ندارد. 

 

 

 هامصونیت

 

 

 

 

 بل تعقیب نیست.متهم قاهای ماهوی اصوالً در مصونیت 

 های تشریفاتی متهم با رعایت تشریفات قابل تعقیب است.در مصونیت 

  

  یاصحاب دعو

 موضوع 

 سبب 

  .است یعموم یشود واز علل سقوط دعوا یم یبتعق یمنجر به صدور قرار موقوف ارتکاب جرم: یندر ح

 .شودیتا زمان افاقه متوقف م یبتعق :یجنون قبل از صدور حکم قطع

 ( یستن یرحدود و تعز ینب یفرق)شود. یباعث سقوط مجازات نم :یبعد از صدور حکم قطع جنون 

 

 مصونیت ماهوی

 

 

 مصونیت تشریفاتی

 سیاسی 

 پارلمانی

 قضات

 وکال

 نظامیان
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 دارند: بازپرس را یاعتراض به قرارهااشخاص که حق 

 

 یهابه نسبت به قرار  یشاک( ۱

 

 

 

 یبه نسبت به قرارها ( متهم 2

 

 

 

 

 ها دادگاه

 

 

 

 دادگاه 

 

 

 

 

 دادگاه کیفری

 

 

 

 

 بازداشت موقت 

  ینابقاء تأم

 ینتأم یدتشد

 خواسته ینتأم

 یبمنع تعق

 یبتعق یموقوف

 اناطه

 .جرائم را دارد، مگر قانونگذار استثنا کرده باشد یهبه کل یدگیرس یتصالح  میدادگاه عمو

 .است یدادگاه عموم يتاصل بر صالح

 

 ینکهرا ندارد، مگر ا یبه جرم یدگیرس یتاست که صالح یدادگاه  یدادگاه اختصاص

 یتروحان یژهدادگاه و ی،مانند دادگاه انقالب، دادگاه نظام .کرده باشد یحقانون گذار تصر

 عمومی حقوقیشعب  

 

 شعب عمومی جزایی

 
 ( بدوی۱

 

 

 

 ( تجدیدنظر و فرجام2

 دادگاه کیفری یک

 دادگاه کیفری دو

 دادگاه اطفال و نوجوان

 دادگاه عمومی بخش

 دادگاه انقالب

 دادگاه نظامی یک و دو

 دادگاه تجدیدنظر استان

 دیوان عالی کشور
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 سات دادگاه کیفری یک حضور دادساتن یا نماینده او الزامی است.نکته: در تمامی جل 

 (۴۴)م  به جرم قاچاق کاال و ارز یدگیمرجع رس

 

 

 ( دادسرا و دادگاه انقالب۱ 

  

 

کاال وارز که تخلف محسوب و  مربوط به قاچاق و یهاپرونده یرسا :یحکومت یرات( سازمان تعز۲

 است.  یحکومت تیراسازمان تعز یتبه آن در صالح یدگیرس

 

  نکته: در غیر جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه

 . معرفی کنند

  توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی  نکته: در جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می

 . کنند

 

 

 تعیین وکیل تسخیری

 

 

 

 

 

 

 

 

  یافتهبه جرم قاچاق کاال و ارز سازمان  یدگیرس

  یابه جرم قاچاق کاال و ارز حرفه یدگیرس

 به جرم قاچاق کاال ممنوع  رسیدگی

 یانفصال از خدمات دولت یابه جرم قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس  رسیدگی

 .از دادگاه تقاضا کند یدگیجلسه رس یانتا پا
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 : یفریک یدادرس نیینابع و مآخذ جزوه آم

 زادهمیخانم عظ یو دو جلد یدکتر خالق یهانکته

 باتشکر از تیم نگارش جزوات:

 ابوالفتحی سرکارخانم حاتمی و سرکارخانم


