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:عالئم اختصاري

مـی  94همراه با اصالحات مصوب 92مراد از قوانین بدون ذکر نوع قانون، قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 
.باشد

:مراد از عالئم اختصاري به شرح ذیل می باشد

جرائم قابل گذشت= گ .ق.ج

جرائم غیر قابل گذشت= گ.ق.غ.ج

92قانون مجازات اسالمی مصوب = ا .م.ق

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات=ت .ا.م.ق

همراه با اصالحات92قانون آئین دادرسی کیفري مصوب . = ق

کلیات: فصل اول
:تعریف آئین دادرسی کیفري

قانونی است که به طور کلی نقشه راه و مسیر تشکیل پرونده کیفري را ترسیم می نماید و به عبارت دیگر مسیر 
.1ائف قاضی و ضابطین را بیان می کندطرح شکایت شاکی، دفاع متهم و وظ

تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفري

قـانون موقّـت   «تحـت عنـوان   ماده، 506مشتمل بر ،شمسی1290قانون آیین دادرسی کیفري اولین بار در سال 
از 11/6/1290تـاریخ  در و به تصویب کمیسیون عدلیه مجلـس شـوراي ملـی رسـید    »اصول محاکمات جزایی

البته ناگفته نماند که در تصویب این قانون نقـش  . وقت به وزیر عدلیه ابالغ و به مرحله اجرا درآمدطرف دولت
.اهللا شهید مدرس بسیار پررنگ بودآیت

و قانون آیین دادرسی 1373در سالهاي عمومی و انقالببعد از پیروزي انقالب اسالمی قانون تشکیل دادگاه
.بـه تصـویب رسـید   1378سـال  بـود در  حـذف نظـام دادسـرا   کیفري متناسب با قانون مزبـور کـه مبتنـی بـر     

قوه قضائیه تصمیم گرفـت ایـن قـانون را    ...) حذف دادسراها و غیره (به دلیل برخی ایرادات در قانون قدیم اما
اسفند ماه 4نهایت الیحه قانون آیین دادرسی کیفري در تاریخ در که پس از کش و قوس هاي فراوان تنقیح کند 

در و به تأیید شوراي نگهبـان رسـید   1392اسفند ماه 26در مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 1392

سیدگی، آیین دادرسی کیفري مجموعه مقرّرات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگري، صلح میان طرفین، نحوه ر-1ماده 1
.و جامعه وضع میشودصدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستري و رعایت حقوق متهم، بزهدیده 
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مهیـا نبـودن   ماده از سوي رئیس جمهور براي اجرا ابالغ شد، امـا بـه دلیـل   570با 1393تاریخ اول اردیبهشت 
.وکول شدم1394شرایط اجراي این قانون اجراي آن به تیرماه امکانات و

مراحل دادرسی 

مباحث آئین دادرسی کیفري

اصول مندرج در قانون آئین دادرسی کیفري
اصل قانونی بودن دادرسی کیفري-1

به عنـوان اصـل جدیـد    21هر چند اصل قانونی بودن جرم و مجازات از قبل موجود بود لکن این اصل در ماده 

جرائم مشابه دادرسی کیفري باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوي را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوي به سبب ارتکاب-2ماده 1
.تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود

رسیدگی و صدور حکم

انقالب

اجراي حکم 

دادسرا

متهم

بزه دیده

جامعه

مقامات قضائی

ضابطین

مرتبطین پرونده
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مراحل دادرسی

تحقیقات مقدماتی

دادسرا

رسیدگی و صدور حکم

دادگاه

کیفريعموي

ک.د.مباحث آ

کشف جرم

تحقیقات مقدماتی

رسیدگی

صدور حکم

اجراي حکم

میانجیگري و ایجاد صلح و سازش

حقوق

وظایف مقامات
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کشف جرم

ضابطین

ک.د.مباحث آ
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و از آنجا که این اصل مطلق است تمامی محاکم از جمله دادگاه ویژه روحانیت و محاکم . تاسیس گردیده است
.ویژه نظامی را شامل می شود

.1آئین نامه دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی این دادگاه را بر اساس تعیین می نماید52ماده * 

الل و بی طرفی قاضی اصل سرعت در رسیدگی و استق-2

طبق قانون مراجع قضایی بایـد بـا بـی    .این اصل از اصول بسیار مهم و کاربردي در رسیدگی به پرونده ها است
. طرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماینـد 

که تحقیقات، تعطیل بردار نبوده و بایـد بـه سـرعت و بـه صـورت      نموده مقرّر942چنانچه قانونگذار در ماده 
:نمی تواندمستمر تحقیقات مقدماتی انجام پذیرد بنابراین با توجه به اصل و ماده مذکور، قاضی 

دستوري دهد زیرا در این فرض یا دستورات غیر مرتبط است یـا نـاقص کـه باعـث     بدون مطالعه پرونده ) الف
. هت پرونده به مراجع انتظامی می شودرفت و آمد مکرر و بی ج

در مواردي که پرونده در پایان وقت اداري به وي ارجاع شده یا از طریق کالنتري به شـعبه او اعـاده شـده    ) ب
به لحاظ انقضاي وقت اداري، پرونده به همراه متهم اعاده می گردد و متهم تا فـردا  « :است، اینگونه دستور دهد 

با توجه بـه انقضـاي   «: و یا نمی تواند با این دستور. »رونده به همراه متهم به نظر برسداول وقت تحت نظر، و پ
از رسیدگی سر باز زند زیرا قانوگذار صراحتا در » وقت اداري پرونده به همراه متهم به نظر قاضی کشیک برسد

تحـت نظـر   (ي به شرح فوق عالوه بر اینکه دستور. بیان داشته که تعطیالت مانع انجام تحقیقات نیست94ماده 
ضمن تخلف انتظامی بودن واجد عنوان مجرمانه اسـت زیـرا قانونگـذار ضـمانت     ) بودن متهم تا فردا اول وقت

برعالوه3ت.ا.م.ق570اجرایی توقیف غیر قانونی را اعم از اینکه از مراجع قضایی یا غیر قضایی باشد در ماده 
و .دانسـته اسـت  سـال 3تاماه2ازحبس،حکومتیمشاغلازلساپنجتایکمحرومیتوخدمتازانفصال

ساعت تحت نظر قرار داد که عالوه بر وجود شرایط مقـرّر در ضـوابط   24تنها زمانی می توان متهم را به مدت 
ساعته یـا  24و قاضی نمی تواند صرفا دستور بازداشت بازداشت وي براي تکمیل تحقیقات الزم باشدمربوطه، 

.کمتر را بدون انضمام دستورات الزم جهت تکمیل تحقیقات صادر کند

مثال عنوان مجرمانه ثابت . در بسیاري از پرونده ها پس از استماع اظهارات شاکی منع تعقیب صادر می شود** 
.جرمانه نمی توان متهم را احضار کردو باید توجه داشت که بدون احراز عنوان م. نمی شود

قانون تصریح شده است وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقرّرات عمومی آئین دادرسی کیفري می به جز در موادي که در این -52ماده 1
.باشد

.تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست-94ماده 2

درمقررحقوقازراآنانیاکندسلبراملتافرادشخصیآزاديقانون،برخالفکهحکومتیدستگاههايونهادهابهابستهومأمورینومقاماتازیکهر–570ماده3
محکومسالسهتاماهدوازحبسبهحکومتیمشاغلازسالپنجتایکمحرومیتوخدمتازانفصالبرعالوهنمایدمحرومایراناسالمیجمهورياساسیقانون
.شدخواهد
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اصل استقالل قاضی-3

در دادسرا مصداق قاضی بازپرس است که استقالل نسبی دارد یعنی در برخی موارد مانند صدور قرار تـامین  * 
.استقالل تام دارد و در برخی موارد نیاز به اظهار نظر دادستان دارد مانند قرار بازداشت موقت

.س دادگاه و دادرس علی البدل و مستشار قاضی هستند و هر کدام استقالل تام و مطلق دارنددر دادگاه، رئی* 

اصل برائت اشخاص-4

لذا قضات موظفنـد در رسـیدگی   . اصل بر برائت اشخاص است3م.د.آ.ق197و42ماده و 1ا.ق37اصل حسب 
. ائت، اظهار عقیده نمایندماهوي و اظهار نظر نهایی نسبت به پرونده ها، همیشه با لحاظ اصل بر

قانونگذار در قانون در امور شکلی نیز اصل برائت را جاري می داند و لـذا قاضـی نمـی توانـد آزادي کسـی را      
.محدود یا سلب کند و یا وارد حریم خصوصی اشخاص شود مگر به موجب قانون

مقـرّر مـی   168به عنوان مثـال مـاده   . این اصل وظایف مهمی را به عهده دادیار و بازپرس دادسرا ایجاد می کند
-تبصـره .بازپرس نباید بدون دلیل کافی براي توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کنـد «: دارد

».ات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار استمقرّرتخلف از

حـت نظـر قـرار دادن مـتهم، نـامبرده را از      قانونگذار، ضابطین و مقامات قضایی را ملزم می کند که به محض ت
مـورد توجـه   این مسأله بـه حـدي   . موضوع جرم، ادله و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق قانونی مطلع کند

در این قانون را بـه مـتهم تفهـیم و کلیـه     مقرّرضابطین را موظف می کند حقوق52قانونگذار بوده که در ماده 
و به متهم تحویل دهند و نسخه اي از این برگه را به امضـاي مـتهم رسـانده و    حقوق او را در برگه اي منعکس 

سـال  1ماه تـا  3ضمانت اجراي این قانون را محکومیت به 63قانونگذار در ماده . رسید را ضمیمه پرونده کنند
.کرده است و در حقیقت ترك این فعل را جرم انگاري نموده استمقرّرانفصال از خدمت

کـار الزم  و، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازدیدهبزهمتهم، * 
ضابطین را موظف کرده، حقـوق  384در ماده قانونگذار چنانچه . براي رعایت حقوق ایشان در نظر گرفته شود

است بعضی حقوق مـتهم را بـه   مکلّف و حتی بازپرس. شاکی را که در این قانون بیان شده به وي تفهیم نمایند
اال براي بازپرس یا دادیار، تخلـف انتظـامی   کرده و به امضاي متهم برساند ووي تفهیم و درصورتجلسه منعکس 

.گرددثابتصالحاو در دادگاهجرمکهشود، مگر ایننمیشناختهمجرماز نظر قانونو هیچکساست، برائتاصل- 37اصل 1

مقرّرات و تحت نظارت مقام قضائی هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادي و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت . اصل، برائت است-4ماده 2
.مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهاي اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند

برائت صادر خواهد گند خوانده حکمصورت با سواصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگري باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر این–م.د.آ.ق197ماده 3
. شد

.هاي حقوقی آگاه سازندضابطان دادگستري مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندي از خدمات مشاورهاي موجود و سایر معاضدت-38ماده 4
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.در قانون مربوطه خواهد شدمقرّراز انواع مجازات هاي4محسوب و موجب محکومیت وي تا درجه 

، قـانون احتـرام بـه آزادي هـاي مشـروع و حفـظ حقـوق        در تمام مراحل دادرسی رعایت حقوق شهروندي* 
فراینـد دادرسـی   از سوي تمامی مقامات قضایی و ضابطین و سـایر اشخاصـی کـه در    1383شهروندي مصوب 

کـب جـرم بـا    از آن محکوم به جبران خسارت گشـته و عـالوه بـر آن مرت   و متخلفبودهالزامی،دخالت دارند
)7م .(مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتري مقرر شده باشدی شودم1تعزیرات.ا.م.ق570مجازات ماده 

بر این اسـت کـه حقـوق اشـخاص تـا حـد       ) 92مصوب (به طور کلی تالش قانون آئین دادرسی کیفري جدید 
ممکن رعایت گردد و از همین رو اقدام به تاسیس اصول فوق الذکر نموده است لذا در قـانون دفـاع از حقـوق    

. دیده، سایر اشخاص مرتبط و جامعه لحاظ شده استمتهم، بزه

خالف قانون، آزادي شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در که برهر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتی–570ماده 1
تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم محروم نماید عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یکاساسی جمهوري اسالمی ایرانقانون

.خواهد شد
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تقسیمات جرائم: دومفصل 
تقسیم بر مبناي حیث مجازات) الف

دعواي خصوصی-2دعواي عمومی -1: جرائم دو حیثیتی موجب طرح دو دعوا می شود* 

کـه همـان   کسی که دعواي عمومی را طرح می کند شخص مدعی العموم می باشد یعنی شاکی حیث عمـوم * 
لذا در پرونده تصادف اگر شخص شکایت نکرد یا شکایت کرد و بعـدا گذشـت کـرد، بـاز هـم      . دادستان باشد

.پرونده از جنبه عمومی آن مورد بررسی قرار می گیرد

یا اگر در سرقت، شخص دادستان سرقت را ببیند و لو اینکه مال باخته شکایت نکند، دادستان مکلـف اسـت از   
.ح دعوا کند و به موضوع رسیدگی شود جنبه عمومی طر

و یا توسط مدعی العموم دیدهممکن است اقامه دعوا توسط بزه: در مواردي که جرم یک حیثی عمومی می باشد
که در این موارد ورود مستقل دادستان و یا اناطه آن به شکایت بزه دیده، بسـتگی دارد بـه میـزان عنایـت     . باشد

مانند توهین به مأمور دولت در حین انجـام وظیفـه؛ کـه ایـن     . (قانونگذار به برخورد با جرم و آثار اجتماعی آن
ته و فقط جنبه عمومی دارد و لذا حتی اگر کارمند دولـت هـم شـکایت    ا مجازات داش.م.ق609مورد طبق ماده 

). نکند باز دادستان اقامه دعوا می نماید

.حیث خصوصی در واقع ضرر و زیان ناشی از جرم است* 

حبس، جزاي نقدي: حیث عمومی 

دیه : حیث خصوصی

حبس، جزاي نقدي و شالق: حیث عمومی

رد مال شاکی: حیث خصوصی

چک بالمحل و توهین به کارکنان دولت در حین کار

ایراد صدمه بدنی عمدي ساده 
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تقسیمات جرائم: دومفصل 
تقسیم بر مبناي حیث مجازات) الف

دعواي خصوصی-2دعواي عمومی -1: جرائم دو حیثیتی موجب طرح دو دعوا می شود* 

کـه همـان   کسی که دعواي عمومی را طرح می کند شخص مدعی العموم می باشد یعنی شاکی حیث عمـوم * 
لذا در پرونده تصادف اگر شخص شکایت نکرد یا شکایت کرد و بعـدا گذشـت کـرد، بـاز هـم      . دادستان باشد

.پرونده از جنبه عمومی آن مورد بررسی قرار می گیرد

یا اگر در سرقت، شخص دادستان سرقت را ببیند و لو اینکه مال باخته شکایت نکند، دادستان مکلـف اسـت از   
.ح دعوا کند و به موضوع رسیدگی شود جنبه عمومی طر

و یا توسط مدعی العموم دیدهممکن است اقامه دعوا توسط بزه: در مواردي که جرم یک حیثی عمومی می باشد
که در این موارد ورود مستقل دادستان و یا اناطه آن به شکایت بزه دیده، بسـتگی دارد بـه میـزان عنایـت     . باشد

مانند توهین به مأمور دولت در حین انجـام وظیفـه؛ کـه ایـن     . (قانونگذار به برخورد با جرم و آثار اجتماعی آن
ته و فقط جنبه عمومی دارد و لذا حتی اگر کارمند دولـت هـم شـکایت    ا مجازات داش.م.ق609مورد طبق ماده 

). نکند باز دادستان اقامه دعوا می نماید

.حیث خصوصی در واقع ضرر و زیان ناشی از جرم است* 

ایراد صدمه بدنی غیر عمدي : 1مثال
ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی

حبس، جزاي نقدي: حیث عمومی 

دیه : حیث خصوصی

سرقت: 2مثال 
حبس، جزاي نقدي و شالق: حیث عمومی

رد مال شاکی: حیث خصوصی

چک بالمحل و توهین به کارکنان دولت در حین کارعمومی

ایراد صدمه بدنی عمدي ساده خصوصی
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تقسیمات جرائم: دومفصل 
تقسیم بر مبناي حیث مجازات) الف

دعواي خصوصی-2دعواي عمومی -1: جرائم دو حیثیتی موجب طرح دو دعوا می شود* 

کـه همـان   کسی که دعواي عمومی را طرح می کند شخص مدعی العموم می باشد یعنی شاکی حیث عمـوم * 
لذا در پرونده تصادف اگر شخص شکایت نکرد یا شکایت کرد و بعـدا گذشـت کـرد، بـاز هـم      . دادستان باشد

.پرونده از جنبه عمومی آن مورد بررسی قرار می گیرد

یا اگر در سرقت، شخص دادستان سرقت را ببیند و لو اینکه مال باخته شکایت نکند، دادستان مکلـف اسـت از   
.ح دعوا کند و به موضوع رسیدگی شود جنبه عمومی طر

و یا توسط مدعی العموم دیدهممکن است اقامه دعوا توسط بزه: در مواردي که جرم یک حیثی عمومی می باشد
که در این موارد ورود مستقل دادستان و یا اناطه آن به شکایت بزه دیده، بسـتگی دارد بـه میـزان عنایـت     . باشد

مانند توهین به مأمور دولت در حین انجـام وظیفـه؛ کـه ایـن     . (قانونگذار به برخورد با جرم و آثار اجتماعی آن
ته و فقط جنبه عمومی دارد و لذا حتی اگر کارمند دولـت هـم شـکایت    ا مجازات داش.م.ق609مورد طبق ماده 

). نکند باز دادستان اقامه دعوا می نماید

.حیث خصوصی در واقع ضرر و زیان ناشی از جرم است* 

دو حیثی
)عمومی و خصوصی(

یک حیثی
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1تقسیم بر مبناي تعقیب) ب

.تعقیب سلسله عملیات قضایی از شروع بزه تا مرحله اجرا را گویند* 

ا احصا شـده اسـت کـه    .م.ق104و مصادیق جرائم قابل گذشت در ماده .بودن است گ .ق.غاصل در جرائم * 
البته این بیان به معناي حصري بودن نیست زیرا در قوانین متفرقه مانند قانون چک نیز مواردي از جـرایم قابـل   

.گذشت ذکر شده است

جامعاز سواالت امتحان) 12(و ماده ) 89و 46و 44(حل تعارض بین مواد * 

در موردي که ضابط در خیابان با کسی مواجه می شود که در حال آسیب زدن به خودروي دیگري مـی  : سوال 
، چه وظیفه اي دارد؟)جرائم قابل گذشت(باشد 

را تخصیص می زند و لذا ضـابط فقـط در صـورت    89و46و44مواد 12در این گونه موارد ماده : پاسخ اجمالی
.کی خصوصی، شروع به اقدام می نمایدشکایت کتبی و یا شفاهی شا

حکم جرائم قابل گذشت را بیان کرده بود بـه  89و46و44با توجه به اینکه قانونگذار قبل از مواد : پاسخ تفصیلی
که جرم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی قابل اقامه و تعقیب است اعم از آن کـه جـرم مشـهود    «این توضیح 

و 46و 44(لذا نمی توان اطالق مـواد مـذکور   » اکی تعقیب موقوف می شودباشد یا غیر مشهود و با گذشت ش

:مستندات قانونی1

.در جرائم تعزیري قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي مجازات است«- ا.م.ق100ماده 

.باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجراي مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وي استجرائم قابل گذشت، جرائمی می-1تبصره 

»...3تبصره .باشند که شکایت شاکی و گذشت وي در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثیري نداردل گذشت، جرائمی میجرائم غیر قاب-2تبصره 

یست، مگر در مواردي انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردي در این خصوص مجاز ن«- 102ماده 
که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه یا داراي شاکی باشدکه جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و 

»...تبصره .شودانجام می

می باشند که شروع و ) اعم از مشهود و غیر مشهود(جرائم قابل گذشت، جرائمی -ا.م.ق100م 1تبصره 
.رسیدگی و اجراي مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وي استتعقیب و ادامه 

جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وي در - ا.م.ق100م 2تبصره 
)بر عهده دادستان است(.و اجراي مجازات تأثیري نداردهارسیدگی و ادامه آنتعقیب وشروع به

جرائمی که تعقیب با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود و لکن گذشت اثري در ادامه تعقیب ندارد 
که با اینکه جرم -مذکور در قسم قبلی می باشد 100م 2تنها استثناء تبصره (ك .د.آ.ق102مفاد ماده 

و مورد آن جرائم منافی عفتی -غ ق گذشت است ولی شکایت شاکی براي شروع تعقیب الزم است
).است که سازمان یافته نباشد همچنین به عنف نباشد و در غیر مرئی و منظر باشد
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در . قرینه و قید است بر مواد مذکور و قرینه و قید مانع اخذ به اطالق می شـود 12را اخذ نمود؛ زیرا ماده ) 89
دیـده  بـزه نتیجه هیچ یک از دادستان، بازپرس و ضابطین نمی توانند وارد رسیدگی به موضوع شوند مگر آن که 

.شکایت خود را ولو به صورت شفاهی به هر یک از مقامات مذکور اعالم نماید

دال بر مطلب فـوق  » و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد«به قید 3631و99همچنین تقیید جرم در مواد 
.می باشد

احکام جرائم قابل گذشت

.ده حاکمیت می باشددرجرائم قابل گذشت اراده شاکی خصوصی حاکم بر ارا-1

قرار موقوفی تعقیب صـادر  -13به استناد ماده . (با گذشت شاکی تعقیب در هر مرحله اي موقوف می شود-2
).می شود

در جرائم قابل گذشت شاکی می تواند تقاضاي ترك تعقیب کند و پس از آن تا یـک سـال از شـروع تـرك     -3
مجدد متهم را نمایدتعقیب می تواند فقط براي یکبار درخواست تعقیب

بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی یـا قتـل غیـر    (در صورتی که در پرونده تصادف جرحی * سوال*
گ بودن جرم وظیفه بازپرس یا دادیار در مورد ادامه .ق.شاکی پس از شکایت، گذشت نماید با توجه به غ) عمد

رسیدگی از حیث عمومی و از حیث خصوصی چیست؟ 

:پاسخ

:در این مورد دو رویه قضایی به شرح ذیل وجود دارد

جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات الزم را طبق قانون هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگري را کشف کند که با«-99ماده 1
...«

»...هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگري کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه «- 363ماده 

تعقیب کماکان ادامه می یابد و در نهایت قرار صادر : از حیث عمومی جرم 
.می شود 

.صادر می شودقرار موقوفی تعقیب متوقف و : از حیث خصوصی جرم

قرار . (تعقیب کماکان ادامه می یابد و گذشت تاثیري در ادامه تعقیب ندارد
)موقوفی صادر نمی شود
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دیـده  بـزه نتیجه هیچ یک از دادستان، بازپرس و ضابطین نمی توانند وارد رسیدگی به موضوع شوند مگر آن که 

.شکایت خود را ولو به صورت شفاهی به هر یک از مقامات مذکور اعالم نماید

دال بر مطلب فـوق  » و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد«به قید 3631و99همچنین تقیید جرم در مواد 
.می باشد

احکام جرائم قابل گذشت

.ده حاکمیت می باشددرجرائم قابل گذشت اراده شاکی خصوصی حاکم بر ارا-1

قرار موقوفی تعقیب صـادر  -13به استناد ماده . (با گذشت شاکی تعقیب در هر مرحله اي موقوف می شود-2
).می شود

در جرائم قابل گذشت شاکی می تواند تقاضاي ترك تعقیب کند و پس از آن تا یـک سـال از شـروع تـرك     -3
مجدد متهم را نمایدتعقیب می تواند فقط براي یکبار درخواست تعقیب

بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی یـا قتـل غیـر    (در صورتی که در پرونده تصادف جرحی * سوال*
گ بودن جرم وظیفه بازپرس یا دادیار در مورد ادامه .ق.شاکی پس از شکایت، گذشت نماید با توجه به غ) عمد

رسیدگی از حیث عمومی و از حیث خصوصی چیست؟ 

:پاسخ

:در این مورد دو رویه قضایی به شرح ذیل وجود دارد

جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات الزم را طبق قانون هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگري را کشف کند که با«-99ماده 1
...«

»...هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگري کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد، دادگاه «- 363ماده 

:تفصیل قائل شده اند: رویه غالب

)نظر استاد: (رویه غیر غالب
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:استدالل رویه غالب

بـا توجـه بـه اینکـه     : هر چند نمی توان براي این رویه استدالل خاصی را طرح نمود، اما ممکن است گفته شود
بنـد ب  مـالك گ داراي دو حیث می باشند، با گذشت شاکی نسبت به حیث خصوصی با توجه بـه  .ق.جرائم غ

می توانیم قرار موقوفی تعقیب از حیث خصوصی صادر کنیم در عین اینکه تعقیب از حیـث عمـومی   131ماده 
.کماکان باقی می باشد

: استدالل رویه دوم

:با توجه به اینکه

گ است .ق.جرائم یا قابل گذشت و یا غ-

باید بـه  )وفی در خصوص جنبه خصوصیدر اینجا صدور قرار موق(هر گونه تکلیفی که متوجه بازپرس باشد -
استناد قانون باشد

با گذشت شاکی بازپرس مکلّـف بـه صـدور قـرار موقـوفی و      13برخالف جرم قابل گذشت که حسب ماده -
گ نه تنها چنین تکلیفی بیان نشده بلکه به عکس حسـب قـانون گذشـت    .ق.بستن پرونده می باشد در جرائم غ

یب ندارد و به عبارت دیگر تعقیب مانند جرم یک حیثی و دو حیثی نمی باشد و شاکی هیچ تاثیري در ادامه تعق
اگر تعقیب متهم شروع شود دیگر دلیل قانونی براي توقف تعقیب و صدور قرار موقوفی نداریم

همچنین نمی توان از موارد صدور قرار موقوفی که قانونگذار احصا کرده است اخذ مالك کرده و صدور قرار -
زیرا قوانین آئین دادرسی آمره است و فقط در حدود مصرح قـانونی الـزام   . را به سایر موارد تسري دادموقوفی

.آور است

دادستان فقط از دادگـاه نسـبت بـه    ،لذا رسیدگی ادامه می یابد و در نهایت پس از صدور قرار جلب به محاکمه
کر ادلـه از عبـارت شـکایت اولیـه شـاکی      جنبه عمومی تقاضاي کیفر می کند و همچنین در کیفر خواست در ذ

.استفاده می شود که حاکی از گذشت شاکی در اثناء رسیدگی می باشد

بهتر است به رویه اقلیت عمل کنیم زیرا هیچ ثمره اي در رویه غالب اال ایجـاد پروسـه اضـافی بـی فایـده،      ** 
.مترتب نمی باشد) صدور قرار موقوفی نسبت به حیث خصوصی(

نوع منجز، مشروط و معلق تقسیم مـی  3گذشت را به 2ا.م.ق101وجه به اینکه قانونگذار در ماده با ت* سوال*

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در - ب... :ي مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیرتعقیب امر کیفري که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرا«13ماده 1
»...-ج. جرائم قابل گذشت

گذشت،ازعدولهمچنین. باشدیافتهتحققعلیهمعلقٌیاشرطآنکهشودمیدادهاثرترتیبدرصورتیمعلقومشروطگذشتبهوباشدمنجزبایدگذشت-101ماده«2
.نیستمسموع
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کند اوال منظور از گذشت مشروط و معلق چیست و آیا در جرائم قابل گذشت، گذشت معلق و مشروط معتبـر  
است؟

جراي حکـم مـوثر دانسـته    وجه به تبصره ماده مذکور که اثر گذشت را در گذشت مشروط یا معلق فقط در ابا ت
است نه در مرحله تحقیقات و رسیدگی لذا پس از گذشت معلق و مشروط تعقیب کماکان ادامه خواهد یافت و 
پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده و حکم مناسب صادر 

و در صورت عدم تحقق شرط یا معلق علیه حکم اجرا اما پرونده در اجراي احکام مسکوت می ماند. می گردد
.می شود

در جـرائم قابـل   گذشـت منجـز  فقـط مخصـوص   12ا بند ب ماده .م.ق101ماده 1در نتیجه با توجه به تبصره 
.گذشت است

:اما در مورد وجه تفاوت گذشت مشروط و معلق دو نظر وجود دارد

ایندر. استعلیهمعلقٌیاشرطتحققعدمبهمنوطگذشتقابلجرائمدرمجازاتاجرايولینیست،حکمصدورورسیدگیتعقیب،مانعمعلقیامشروطگذشت-1تبصره
»...- 2تبصره .شودمیآزادمناسبتأمینقرارباعلیهمحکومصورت،

گذشت کردم به شرط آنکه دیه را »» در مشروط تحقق شرط توسط متهم ممکن است 
.پرداخت کند

گذشت کردم به شرط اینکه مجنی علیه به »» تحقق شرط به دست متهم نیست : معلق
هوش بیاید

ا .م.ق101این نظر با ماده . (در گذشت معلق تعلیق در خود گذشت است نه اثر گذشت
)سازگاري ندارد
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)اکثریت: (نظر دوم
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در مرئی و منظر بودنتقسیم بر مبناي ) ج
جرائم مشهود) الف

که در مـاده  یحتوضیناکتفا کرده است به ایقارائه نکرده و فقط به ذکر مصادیفیقانونگذار در جرم مشهود تعر
:که به شرح ذیل می باشدداده استیحدو دسته جرم را به عنوان جرم مشهود توض45

یجرائم مشهود واقع-1

بالفاصله در محل وقوع جرم یادشدهمأموران یاواقع شود يترو منظر ضابطان دادگسیاست که در مرئیجرائم
.آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنندیاو یابندحضور 

: یجرائم مشهود حکم-2

و مصـادیق  وجود نـدارد ینزمان وقوع جرم و اطالع ضابطینبیآنچنانیکه معموال فاصله زمانجرائمی هستند 
:آن به شرح ذیل است

بالفاصله پس یاوقوع جرم یناند، حکه ناظر وقوع جرم بودهیشتربیادو نفر یایدهدبزه-الف
.کنندیرا به عنوان مرتکب معرفینیاز آن، شخص مع

شود یافتاسباب و ادله جرم در تصرف متهم یاعالئم و آثار واضح رم،بالفاصله پس از وقوع ج-ب
.به متهم محرز گرددیادشدهتعلق اسباب و ادله یاو 

بالفاصله پس از وقـوع  یادر حال فرار باشد یامتهم بالفاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته -پ
.شودیرجرم دستگ
در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همـان  یاافراد، اتفاق افتاده يمحل سکنایاجرم در منزل -ت

.خود درخواست کنديمحل سکنایامأموران را به منزل بالفاصله پس از وقوع جرم، ورود یاحال 
.کند و وقوع آن را خبر دهدیمتهم بالفاصله پس از وقوع جرم، خود را معرف-ث
.داشته باشدتسوء شهریزمتهم ولگرد باشد و در آن محل ن-ج

:جرائم غیر مشهود) ب

.بقیه جرائم غیر مشهود استقانونگذار صرفا مصادیق جرم مشهود را احصاء نموده است لذا
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قضاییمقامات : فصل سوم
محاکمقضایی اتمقام) الف

رئیس کل دادگستري استان -1

»»  ریاست قضایی - الف

رئیس شعبه اول تجدید نظر استان -1

ریاست قضایی بر سایر شعب تجدید نظر -2
یعنی ارجاع پرونده ها صرفا از طریق رئیس کل 
یا احدي از معاونین ایشان به شعب تجدید نظر 

.  امکان پذیر می باشد

1ریاست قضایی بر شعب کیفري -3

»»ریاست اداري بر -ب

.)  مرخصی و ارتقا و (محاکم تجدید نظر -1

محاکم بدوي شهرستان مرکز استان -2

دادسراهاي شهرستان مرکز استان-3

رئیس کل محاکم عمومی و -2
)شهرستان مرکز(انقالب 

ریاست اداري (ریاست قضایی بر 
»») بر عهده رئیس کل است

رئیس شعبه اول محاکم عمومی -1

ریاست بر سایر شعب از حیث نحوه ارجاع -2
و حقوقی و خانواده 2پرونده هاي شعب کیفري 

و انقالب

رئیس دادگستري شهرستان -3
)شهرستان غیر مرکز(

»»  ریاست قضایی - الف

که معموال (رئیس شعبه اول محاکم عمومی -1
)شعبه اول حقوقی است

ریاست بر سایر شعب از حیث نحوه ارجاع -2
و حقوقی و خانواده 2پرونده هاي شعب کیفري 

و انقالب

ریاست اداري-ب

بر کل محاکم عمومی و انقالب شهرستان -1
مذکور 

دادسراي عمومی و انقالب شهرستان مذکور-2
فقط ریاست قضایی بر دادسرادادستان-4

در بخش -5

اگر فقط داراي یک شعبه باشد -1
««

از حیث اداري زیر مجموعه شهرستان و از حیث 
.قضایی مستقل است

»»»اگر چند شعبه باشد -2
رئیس شعبه اول ریاست قضایی و اداري حوزه 

هرچند خود رئیس شعبه اول . قضایی بخش است
.در امور اداري زیر نظر شهرستان است
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مقامات دادگاه ) ب
:مقامات دادگاه به شرح ذیل می باشد

در بخش ها دادسرا وجود ندارد ولی دادرس وجود دارد که کلیه پرونده هاي مربوط به دادگاه هاي کیفري و * 
.را رسیدگی می نمایدحقوقی و خانواده و انقالب 

در شهرهاي بزرگ پرونده باید ابتداءا به دادسرا برود و سپس به دادگاه بیاید اما در شهرهاي کوچک و بخش * 
.ها به این ترتیب نیست و مستقیما در دادگاه مطرح می شود

خاص یک (رئیس شعبه یا دادرس علی البدل 
)شعبه نیست و چرخشی است

مانند دادرسی علی (رئیس شعبه و یک مستشار 
)البدل چرخشی است

.حضور هر دو الزم است* 

رئیس دادگاه یا دادرس 

مشاور زن+ رئیس دادگاه یا دادرسی 

دادگاه انقالب و اطفال 

این بخش توسط استاد تکمیل می شود
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.ها به این ترتیب نیست و مستقیما در دادگاه مطرح می شود

جزایی

خاص یک (رئیس شعبه یا دادرس علی البدل )2(کیفري 
)شعبه نیست و چرخشی است

)1(کیفري 
مانند دادرسی علی (رئیس شعبه و یک مستشار 

)البدل چرخشی است
.حضور هر دو الزم است* 

حقوقی
رئیس دادگاه یا دادرس عمومی

مشاور زن+ رئیس دادگاه یا دادرسی خانواده

دادگاه انقالب و اطفال 

این بخش توسط استاد تکمیل می شود
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مقامات دادگاه ) ب
:مقامات دادگاه به شرح ذیل می باشد

در بخش ها دادسرا وجود ندارد ولی دادرس وجود دارد که کلیه پرونده هاي مربوط به دادگاه هاي کیفري و * 
.را رسیدگی می نمایدحقوقی و خانواده و انقالب 

در شهرهاي بزرگ پرونده باید ابتداءا به دادسرا برود و سپس به دادگاه بیاید اما در شهرهاي کوچک و بخش * 
.ها به این ترتیب نیست و مستقیما در دادگاه مطرح می شود

دادگاه عمومی

جزایی

حقوقی

دادگاه اختصاصی
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دادسراقضاییمقامات) ج
:مقامات دادسرا به شرح ذیل می باشد

:جانشین دادستان هستند مشروط به شرایط ذیلمعاون دادسرا و دادیار 

:لذا دادستان می تواند) قید شعبه ندارد(با توجه به اینکه ابالغ ها در دادسرا مطلق است * 

بر خالف قاضی دادگاه که نمی توان او را به شعبه .(دادیار یا بازپرس را از شعبه اي به شعبه دیگر منتقل کند-1
) دیگر منتقل کرد زیرا ابالغش به شعبه خاص می خورد

در شهرستان هاي مرکز استان، ریاست اداري دادسرا (ریاست قضایی بر دادسرا دارد »» دادستان 
با رئیس کل دادگستري استان می باشد و در شهرستان هاي غیر مرکز، ریاست اداري با رئیس 

)دادگستري شهرستان است

معاونان دادسرا»» معاون دادسرا 

...معاون دادسراي عمومی و انقالب اسالمی شهرستان »» شکل ابالغ

بازپرس

بدون ذکر شعبه... بازپرس دادسراي عمومی و انقالب اسالمی شهرستان »» شکل ابالغ

دادیار

بدون ذکر شعبه...  دادیار دادسراي عمومی و انقالب اسالمی شهرستان »» شکل ابالغ

:فرقش با دادیار
.باید از رئیس قوه ابالغ داشته باشد-1
.سال سابقه باشد3داراي حداقل -2
.یک گروه شغلی باالتر از دادیار است-3

حسب قانون، دادستان در صورت تشخیص می 
تواند معاونت اجراي احکام کیفري تشکیل دهد و 

این معاونت می تواند به تعداد مورد نیاز قاضی 
.اجراي احکام و کارمند داشته باشد

در این صورت معاون یا دادیار، حسب ارجاع دادستان، عهددار انجام کل یا بعضی از وظایف وي 
.می گردند

معاونی که سابقه قضایی بیشتري دارد-1
معاونی که سن بیشتري دارد-2

دادیاري که سابقه قضایی بیشتري دارد-1
دادیاري که سن بیشتري دارد-2

24»زید عزّه«استاد عابدي / آئین دادرسی کیفري

دادسراقضاییمقامات) ج
:مقامات دادسرا به شرح ذیل می باشد

:جانشین دادستان هستند مشروط به شرایط ذیلمعاون دادسرا و دادیار 

:لذا دادستان می تواند) قید شعبه ندارد(با توجه به اینکه ابالغ ها در دادسرا مطلق است * 

بر خالف قاضی دادگاه که نمی توان او را به شعبه .(دادیار یا بازپرس را از شعبه اي به شعبه دیگر منتقل کند-1
) دیگر منتقل کرد زیرا ابالغش به شعبه خاص می خورد

در شهرستان هاي مرکز استان، ریاست اداري دادسرا (ریاست قضایی بر دادسرا دارد »» دادستان 
با رئیس کل دادگستري استان می باشد و در شهرستان هاي غیر مرکز، ریاست اداري با رئیس 

)دادگستري شهرستان است

معاونان دادسرا»» معاون دادسرا 

...معاون دادسراي عمومی و انقالب اسالمی شهرستان »» شکل ابالغ

بازپرس

بدون ذکر شعبه... بازپرس دادسراي عمومی و انقالب اسالمی شهرستان »» شکل ابالغ

دادیار

بدون ذکر شعبه...  دادیار دادسراي عمومی و انقالب اسالمی شهرستان »» شکل ابالغ

قاضی اجراي احکام کیفري

به نظر استاد شخصیت * 
.دادیاري نیز دارد

:فرقش با دادیار
.باید از رئیس قوه ابالغ داشته باشد-1
.سال سابقه باشد3داراي حداقل -2
.یک گروه شغلی باالتر از دادیار است-3

حسب قانون، دادستان در صورت تشخیص می 
تواند معاونت اجراي احکام کیفري تشکیل دهد و 

این معاونت می تواند به تعداد مورد نیاز قاضی 
.اجراي احکام و کارمند داشته باشد

در این صورت معاون یا دادیار، حسب ارجاع دادستان، عهددار انجام کل یا بعضی از وظایف وي 
.می گردند

معاون-1
:و در صورت تعدد

معاونی که سابقه قضایی بیشتري دارد-1
معاونی که سن بیشتري دارد-2

دادیار-2
:و در صورت تعدد

دادیاري که سابقه قضایی بیشتري دارد-1
دادیاري که سن بیشتري دارد-2
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دادسراقضاییمقامات) ج
:مقامات دادسرا به شرح ذیل می باشد

:جانشین دادستان هستند مشروط به شرایط ذیلمعاون دادسرا و دادیار 

:لذا دادستان می تواند) قید شعبه ندارد(با توجه به اینکه ابالغ ها در دادسرا مطلق است * 

بر خالف قاضی دادگاه که نمی توان او را به شعبه .(دادیار یا بازپرس را از شعبه اي به شعبه دیگر منتقل کند-1
) دیگر منتقل کرد زیرا ابالغش به شعبه خاص می خورد

مقامات قضایی  
دادسرا

ارجاع دادستان-1

در غیاب دادستان-2

:به ترتیب ذیل 
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بر خالف بازپرسی زیرا حسـب قـانون جدیـد نمـی     . (پرونده را از شعبه دادیاري به شعبه دیگر منتقل نماید-2
)339ماده 1نده از شعبه بازپرسی پس گرفته شود تبصره شود پرو

.خود ابالغ رسمی یا کتبی نمی کنددر دادیاري معموال دادستان در ارجاعات* 

تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهد بازپرس است لذا نمی توان سـایر وظـایف دادسـتان    »» وظیفه بازپرس * 
دادسـتان مـی توانـد    88چون به موجب ماده . را به بازپرس محول کرد...) مانند اجراي احکام، قاضی زندان و (

وظایف خود را به معاون دادسرا و یا دادیار ارجاع کند و قانون در مقام بیان بوده ولکن نسبت به بازپرس بیـانی  
.لذا دادستان نمی تواند وظایف خود را به بازپرس محول کند. ندارد

عمـدتا در  (بازپرس مواجه می شود، تحقیقـات برخـی جـرائم را    ) نه فقدان(در مواردي که دادستان با کمبود* 
.خود به عهده می گیرد و سپس آن وظایف را به دادیار ارجاع می دهد) 2جرائم تحت صالحیت کیفري 

قرارهاي تامین و قرارهاي نهایی صادره معاون نیازي به تأیید دادستان نـدارد بـرخالف دادیـار کـه قرارهـاي      * 
.به بازداشت و قرارهاي نهایی وي باید با تأیید دادستان باشدمنتهی

زیرا اصل، با استقالل قاضی است مگر مواردي که قانون استثناء کرده باشد و در مورد معاون، قانون قید محدود 
ییـد  لذا معاون می توانـد بـدون نیـاز بـه تأ    ) برخالف بازپرس و دادیار که مقید شده اند(کننده اي نیاورده است 

دادستان، حتی کیفر خواست صادر نماید

قانونگـذار در  . از جهت قضایی دادستان رئیس دادسرا است و ریاست قضائی دادسرا به عهده وي مـی باشـد  * 
دادستان شهرستان مرکز استان را موظف نموده است بر اقدامات دادستان ها و مقامات قضایی دادسراي 27ماده 

در بخش ها وظایف دادستان را عهده دار می باشـند نظـارت نمایـد و تعلیمـات     سایر شهرستان ها و کسانی که
لذا هرچند در اصطالح دادستان استان پیش بینی نشده است ولی دادسـتان شهرسـتان مرکـز    . الزم را ارائه نماید

.استان به نوعی دادستان استان از حیث نظارت و انجام تعلیمات محسوب می شود
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در بخش مقامات نیاید تیتر مناسب اورده شوديضابطان دادگستر) د
ء کرده است ولکن ممکن است مقامات مذکور قانونگذار وظایف مربوط به بازپرس و دادستان را در قانون احصا

ارجاع دهند کـه اصـطالحا بـه    -در حیطه وظیفه آنهاالبته-پیش بینی کرده مورینی که قانون أاین وظایف را به م
.ري گفته می شودتسگدادینضابط،مورینأاین م

بـه عنـوان وظـائف ذاتـی ضـابطین، در قـانون       ) مانند کشف جرم(عالوه بر آن قانونگذار وظائف خاصی را نیز 
.مشخص کرده است

لذا وظایف ضابطین دادگستري که با نظارت و تحت تعلیمات دادستان انجام وظیفه می نمایند به موجب قـانون  
:اهد بودبه شرح ذیل خو) 90-28مواد (

کشف جرم-1

حفظ آثار و عالئم و جمع آوري ادله وقوع جرم-2

تحقیقات مقدماتی-3

شناسایی، یافتن و جلوگیري از فرار و مخفی شدن متهم -4

ابالغ اوراق قضایی-5

اجراي تصمیمات قضائی -6

:ولکن حسب قانون، هنگامی مقام قضایی می تواند امر را به ضابطین ارجاع دهد که* 

:ضابطیت آنها را احراز کرده باشد و براي احراز عنوان ضابطیت شرایط زیر الزم است) اوال

ضابط باید مورد اعتماد مقام قضایی باشد؛-1

عالوه بر وثاقت باید دوره هاي آموزشی ضابطیت را تحت نظارت مرجع قضایی دادستان گذرانده باشد؛-2

در دستور العمل هاي تهیه شده، آموزش هاي مربوط به ضـابطیت  . (کارت ضابطیت برایش صادر شده باشد-3
).به عهده معاونت آموزش دادگستري استان و صدور کارت ضابطیت به عهده دادستان است

زیرا اگر امري به ضـابط ارجـاع   . ضابطیت وي باشد) وظایف و اختیارات(ارجاع امر به ضابط در محدوده ) ثانیا
.لحاظ نشود در حقیقت ارجاع امر به غیر ضابط می باشدشود ولی محدوده ضابطیت وي 

:لذا ابتدا باید به اقسام ضابطین و محدوده وظایف و اختیارات هر قسم بر اساس قانون بپردازیم

ضابطین عام ) الف

ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم، داراي صالحیت اقدام بوده و وظایف و اختیارات آنها به جرائم معـین  
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.شرایط خاصی محدود نمی باشدیا

دسته عام و خاص تقسیم کرده و در بند الف ماده مذکور ضابطین عـام  2ضابطین را به 29قانونگذار در ماده * 
.دانسته است» فرماندهان، افسران و درجه داران نیروي انتظامی«: را شامل

ط به این کـه آمـوزش هـاي الزم را دیـده     در قانون جدید به طور صریح فرماندهان نیروي انتظامی را نیز مشرو
باشند به عنوان ضابط عام معرفی می کند و از طرف دیگر کارکنان وظیفه را صراحتا از زمره ضابطین عام خارج 
نمود فلذا قضات نمی توانند وظایف ضابطیت را از ایشان تقاضا کنند هرچد بـه تصـریح تبصـره مـاده مـذکور     

کنند و مسئولیت اقدامات انجام شـده  ن مربوط در این مورد انجام وظیفه میتحت نظارت ضابطاکارکنان وظیفه
.این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. در این رابطه با ضابطان است

.مخاطب مقام قضایی در کالنتري ها در بحث ضابطیت، رئیس کالنتري می باشد* 
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ضابطین خاص) ب

لذا در سایر مـوارد  محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و ،دخالت آنهاضابطینی هستند که صالحیت
و لذا مقام قضایی نیز نمی تواند امري را خارج از صالحیت و وظیفـه بـه   . و شرایط حق مداخله و اقدام ندارند

.آنان ارجاع دهد

:ندحسب قانون ضابطین خاص حسب محدوده صالحیت و میزان وظیفه به شرح ذیل می باش

سپاه پاسداران- 2بسیج              -1
وزارت اطالعات-4اطالعات سپاه    -3
رؤسا و معاونان و مأموران زندان نسبت -5

به امور زندانیان
فرمانده هواپیما-6
مأمورین انتظامی راه آهن-7
مأمورین جنگل بانی-8
مأمورین شکاربانی-9

نیروهاي محافظ سازمان میراث -10
فرهنگی

گارد بنادر و گمرکات-11

الیحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز7مأمورین شهرداري موضوع ماده -1

الیحه فوق الذکر10مأمورین منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزي موضوع ماده -2

قانون توزیع عادالنه آب45و25و13و3مأمورین وزارت نیرو موضوع مواد -3

قانون تامین اجتماعی102بازرسان تامین اجتماعی موضوع ماده -4

قانون کار101بازرسان کار موضوع ماده -5

ق تأسیس شرکت مخابرات15مامورین شرکت پست و تلگراف و تلفن، موضوع ماده -6

مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی19م 2موضوع ت کارشناسان بهداشت -7

قانون حفظ کاربري اراضی 3مامورین وزارت جهاد کشاورزي موضوع ماده -1
زراعتی و باغ ها

قانون اراضی شهراداري15مامورین وزارت مسکن و شهر سازي موضوع ماده -2

مبارزه با مواد مخدر24اعضاي شوراي اسالمی روستا موضوع ماده -3

قانون مقررات پزشکی و 19بازرسان مخصوص وزارت بهداشت موضوع ماده -4
دارویی

قانون اصالح قوانین و 13و9بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد موارد -5
مقررات موسسه استاندارد

)قانون تشدید(کلیه رؤساي سازمان هاي دولتی و وابسته به دولت -6

قانون پزشکی قانونی 1پزشکان شاغل در سامان پزشکی قانونی ماده -7

کارشناس رسمی دادگستري -8
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ضابطین خاص) ب

لذا در سایر مـوارد  محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و ،دخالت آنهاضابطینی هستند که صالحیت
و لذا مقام قضایی نیز نمی تواند امري را خارج از صالحیت و وظیفـه بـه   . و شرایط حق مداخله و اقدام ندارند

.آنان ارجاع دهد

:ندحسب قانون ضابطین خاص حسب محدوده صالحیت و میزان وظیفه به شرح ذیل می باش

ضابطینی که مکلفند پس : دسته اول
از کشف جرم بموجب قانون و تحت 

تعلیمات مقامات قضایی اقدامات ذیل 
: را انجام دهند

حفظ آثار و دالئل جرم-1

جلوگیري از فرار متهم و مخفی -2
شدن او 

گزارش به مقام قضایی-3

سپاه پاسداران- 2بسیج              -1
وزارت اطالعات-4اطالعات سپاه    -3
رؤسا و معاونان و مأموران زندان نسبت -5

به امور زندانیان
فرمانده هواپیما-6
مأمورین انتظامی راه آهن-7
مأمورین جنگل بانی-8
مأمورین شکاربانی-9

نیروهاي محافظ سازمان میراث -10
فرهنگی

گارد بنادر و گمرکات-11

ضابطینی هستند که صرفا : دسته دوم
.وظیفه گزارش دهی دارند

الیحه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز7مأمورین شهرداري موضوع ماده -1

الیحه فوق الذکر10مأمورین منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزي موضوع ماده -2

قانون توزیع عادالنه آب45و25و13و3مأمورین وزارت نیرو موضوع مواد -3

قانون تامین اجتماعی102بازرسان تامین اجتماعی موضوع ماده -4

قانون کار101بازرسان کار موضوع ماده -5

ق تأسیس شرکت مخابرات15مامورین شرکت پست و تلگراف و تلفن، موضوع ماده -6

مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی19م 2موضوع ت کارشناسان بهداشت -7

مامورینی هستند که : دسته سوم
مشابه ضابطین خاص دادگستري 

هستند یعنی در قانون ذکري از 
ضابطیت ایشان نیامده لکن بخشی از 

وظایف ضابطین خاص به ایشان 
:محول شده که عبارتند از

قانون حفظ کاربري اراضی 3مامورین وزارت جهاد کشاورزي موضوع ماده -1
زراعتی و باغ ها

قانون اراضی شهراداري15مامورین وزارت مسکن و شهر سازي موضوع ماده -2

مبارزه با مواد مخدر24اعضاي شوراي اسالمی روستا موضوع ماده -3

قانون مقررات پزشکی و 19بازرسان مخصوص وزارت بهداشت موضوع ماده -4
دارویی

قانون اصالح قوانین و 13و9بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد موارد -5
مقررات موسسه استاندارد

)قانون تشدید(کلیه رؤساي سازمان هاي دولتی و وابسته به دولت -6

قانون پزشکی قانونی 1پزشکان شاغل در سامان پزشکی قانونی ماده -7

کارشناس رسمی دادگستري -8
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ضابطین خاص) ب

لذا در سایر مـوارد  محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و ،دخالت آنهاضابطینی هستند که صالحیت
و لذا مقام قضایی نیز نمی تواند امري را خارج از صالحیت و وظیفـه بـه   . و شرایط حق مداخله و اقدام ندارند

.آنان ارجاع دهد

:ندحسب قانون ضابطین خاص حسب محدوده صالحیت و میزان وظیفه به شرح ذیل می باش

ضابطینی که مکلفند پس : دسته اول
از کشف جرم بموجب قانون و تحت 

تعلیمات مقامات قضایی اقدامات ذیل 
: را انجام دهند

ضابطینی هستند که صرفا : دسته دوم
.وظیفه گزارش دهی دارند

مامورینی هستند که : دسته سوم
مشابه ضابطین خاص دادگستري 

هستند یعنی در قانون ذکري از 
ضابطیت ایشان نیامده لکن بخشی از 

وظایف ضابطین خاص به ایشان 
:محول شده که عبارتند از
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:توضیحات دسته اول

بسیج-1

صراحتا وظایف و اختیارات ششگانه ذیل را بـه عنـوان بـراي    71قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1ماده 
:بسیج به عنوان ضابط مقرر کرده است

:شرایط ضابط بودن بسیج به شرح ذیل است

سپاه پاسداران-2

سـپاه تحـت فرمانـدهی مقـام     : مقرر کردش .ه61مصوب سال 1اساسنامه سپاه پاسداران5-1قانونگذار در مواد 
معظم رهبري، با هدف نگهبانی از انقالب و دستاوردهاي رسمی آن و مبارزه قانونی با عوامل و جریان هایی که 
در صدد خرابکاري و براندازي نظام یا اقدام علیه انقالب اسالمی و نفی حاکمیت قوانین جمهـوري اسـالمی بـا    

آن و کوشش مستمر هدف آن نگهبانی از انقالب اسالمی ایران و دستاوردهايسپاه پاسداران انقالب اسالمی نهادي است تحت فرماندهی عالی مقام رهبري که-1ماده 1
اسالمی از طریق همکاري با سایر مهوريکامل بنیه دفاعی جآرمانهاي الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوري اسالمی ایران و تقویتدر راه تحقق

.باشدو سازماندهی نیروهاي مردمی مینیروهاي مسلح و آموزش نظامی

.باشندمیجمهوري اسالمی، و یا اقدام علیه انقالب اسالمی ایرانمبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاري، براندازي نظام-2ماده 

.قوانین جمهوري اسالمی باشندقانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه در صدد نفی حاکمیتمبارزه -3ماده 

.نمایندقانونی اسلحه و مهمات حمل و نگهداري میاقدام همانند دیگر نیروهاي انتظامی در جهت خلع سالح کسانی که بدون مجوز-4ماده 

.حاکمیت قانون در کشورلزوم، در جهت برقراري نظم و امنیت وهمکاري با نیروهاي انتظامی در مواقع-5ماده 

.کندعنوان ضابط قوه قضائیه عمل میسپاه پاسداران انقالب اسالمی در زمینه مأموریتهاي مذکور در مواد فوق به-تبصره 

.در محدوده جغرافیایی محل ماموریت و ساعات مندرج در برگ ماموریت صادر شده می باشد-ج 
.آئین نامه ق حمایت قضائی از بسیج تعیین و اعالم می گردد6محدوده جغرافیایی و رده هاي نیروي مقاومت بسیج توسط فرماندهی این نیرو به استناد ماده *

ورود و تفتیش منزل جهت دستگیري متهم-1

دستگیري متهم و تحویل آن به مراجع قضائی یا انتظامی-2

ضبط اشیاء و ادوات جرم و تحویل آن به مرجع قضائی یا انتظامی-3

44،46،47،185،189ساعت با رعایت مواد 24توقیف متهم حداکثر به مدت -4

جلوگیري از ورود افراد به محل خاص به منظور حفظ آثار و علوم جرم -5

تهیه گزارش و ارسال آن به مراجع قضائی یا انتظامی-6
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:توضیحات دسته اول

بسیج-1

صراحتا وظایف و اختیارات ششگانه ذیل را بـه عنـوان بـراي    71قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1ماده 
:بسیج به عنوان ضابط مقرر کرده است

:شرایط ضابط بودن بسیج به شرح ذیل است

سپاه پاسداران-2

سـپاه تحـت فرمانـدهی مقـام     : مقرر کردش .ه61مصوب سال 1اساسنامه سپاه پاسداران5-1قانونگذار در مواد 
معظم رهبري، با هدف نگهبانی از انقالب و دستاوردهاي رسمی آن و مبارزه قانونی با عوامل و جریان هایی که 
در صدد خرابکاري و براندازي نظام یا اقدام علیه انقالب اسالمی و نفی حاکمیت قوانین جمهـوري اسـالمی بـا    

آن و کوشش مستمر هدف آن نگهبانی از انقالب اسالمی ایران و دستاوردهايسپاه پاسداران انقالب اسالمی نهادي است تحت فرماندهی عالی مقام رهبري که-1ماده 1
اسالمی از طریق همکاري با سایر مهوريکامل بنیه دفاعی جآرمانهاي الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوري اسالمی ایران و تقویتدر راه تحقق

.باشدو سازماندهی نیروهاي مردمی مینیروهاي مسلح و آموزش نظامی

.باشندمیجمهوري اسالمی، و یا اقدام علیه انقالب اسالمی ایرانمبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاري، براندازي نظام-2ماده 

.قوانین جمهوري اسالمی باشندقانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه در صدد نفی حاکمیتمبارزه -3ماده 

.نمایندقانونی اسلحه و مهمات حمل و نگهداري میاقدام همانند دیگر نیروهاي انتظامی در جهت خلع سالح کسانی که بدون مجوز-4ماده 

.حاکمیت قانون در کشورلزوم، در جهت برقراري نظم و امنیت وهمکاري با نیروهاي انتظامی در مواقع-5ماده 

.کندعنوان ضابط قوه قضائیه عمل میسپاه پاسداران انقالب اسالمی در زمینه مأموریتهاي مذکور در مواد فوق به-تبصره 

در جرائم مشهود می باشد؛- الف

:برفرض موارد ذیل می باشد-ب
عدم حضور ضابط عام-

یا تقاضاي استمداد ضابط عام از بسیج-

یا عدم مداخله ضابط عام علی رغم حضور-

.در محدوده جغرافیایی محل ماموریت و ساعات مندرج در برگ ماموریت صادر شده می باشد-ج 
.آئین نامه ق حمایت قضائی از بسیج تعیین و اعالم می گردد6محدوده جغرافیایی و رده هاي نیروي مقاومت بسیج توسط فرماندهی این نیرو به استناد ماده *

ورود و تفتیش منزل جهت دستگیري متهم-1

دستگیري متهم و تحویل آن به مراجع قضائی یا انتظامی-2

ضبط اشیاء و ادوات جرم و تحویل آن به مرجع قضائی یا انتظامی-3

44،46،47،185،189ساعت با رعایت مواد 24توقیف متهم حداکثر به مدت -4

جلوگیري از ورود افراد به محل خاص به منظور حفظ آثار و علوم جرم -5

تهیه گزارش و ارسال آن به مراجع قضائی یا انتظامی-6
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:توضیحات دسته اول

بسیج-1

صراحتا وظایف و اختیارات ششگانه ذیل را بـه عنـوان بـراي    71قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1ماده 
:بسیج به عنوان ضابط مقرر کرده است

:شرایط ضابط بودن بسیج به شرح ذیل است

سپاه پاسداران-2

سـپاه تحـت فرمانـدهی مقـام     : مقرر کردش .ه61مصوب سال 1اساسنامه سپاه پاسداران5-1قانونگذار در مواد 
معظم رهبري، با هدف نگهبانی از انقالب و دستاوردهاي رسمی آن و مبارزه قانونی با عوامل و جریان هایی که 
در صدد خرابکاري و براندازي نظام یا اقدام علیه انقالب اسالمی و نفی حاکمیت قوانین جمهـوري اسـالمی بـا    

آن و کوشش مستمر هدف آن نگهبانی از انقالب اسالمی ایران و دستاوردهايسپاه پاسداران انقالب اسالمی نهادي است تحت فرماندهی عالی مقام رهبري که-1ماده 1
اسالمی از طریق همکاري با سایر مهوريکامل بنیه دفاعی جآرمانهاي الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوري اسالمی ایران و تقویتدر راه تحقق

.باشدو سازماندهی نیروهاي مردمی مینیروهاي مسلح و آموزش نظامی

.باشندمیجمهوري اسالمی، و یا اقدام علیه انقالب اسالمی ایرانمبارزه قانونی با عوامل و جریانهایی که در صدد خرابکاري، براندازي نظام-2ماده 

.قوانین جمهوري اسالمی باشندقانونی با عواملی که با توسل به قوه قهریه در صدد نفی حاکمیتمبارزه -3ماده 

.نمایندقانونی اسلحه و مهمات حمل و نگهداري میاقدام همانند دیگر نیروهاي انتظامی در جهت خلع سالح کسانی که بدون مجوز-4ماده 

.حاکمیت قانون در کشورلزوم، در جهت برقراري نظم و امنیت وهمکاري با نیروهاي انتظامی در مواقع-5ماده 

.کندعنوان ضابط قوه قضائیه عمل میسپاه پاسداران انقالب اسالمی در زمینه مأموریتهاي مذکور در مواد فوق به-تبصره 

در جرائم مشهود می باشد؛- الف

:برفرض موارد ذیل می باشد-ب
عدم حضور ضابط عام-

یا تقاضاي استمداد ضابط عام از بسیج-

یا عدم مداخله ضابط عام علی رغم حضور-

.در محدوده جغرافیایی محل ماموریت و ساعات مندرج در برگ ماموریت صادر شده می باشد-ج 
.آئین نامه ق حمایت قضائی از بسیج تعیین و اعالم می گردد6محدوده جغرافیایی و رده هاي نیروي مقاومت بسیج توسط فرماندهی این نیرو به استناد ماده *

ورود و تفتیش منزل جهت دستگیري متهم-1

دستگیري متهم و تحویل آن به مراجع قضائی یا انتظامی-2

ضبط اشیاء و ادوات جرم و تحویل آن به مرجع قضائی یا انتظامی-3

44،46،47،185،189ساعت با رعایت مواد 24توقیف متهم حداکثر به مدت -4

جلوگیري از ورود افراد به محل خاص به منظور حفظ آثار و علوم جرم -5

تهیه گزارش و ارسال آن به مراجع قضائی یا انتظامی-6
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آن مقرر کرده است که سپاه در انجام وظـایف فـوق   5کیل گردد و در تبصره ماده توسل به قوه قهریه باشند، تش
لیکن ضابط بودن سپاه در سایر وظایف نیاز به تصویب شـواري عـالی امنیـت ملـی     . ضابط دادگستري می باشد

.دارد
اطالعات سپاه-3

که واحد اطالعات سپاه جـزء  مقرر داشته 621قانون تاسیس وزارت اطالعات مصوب6ماده 2قانونگذار در بند 
گـرفتن اطالعـات الزم از وزارت   «ضابطین دادگستري می باشد و وظایف این واحد را چنین بیان کـرده اسـت   

.»قضائیهاطالعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه

قـانون  4به عبارت دیگر عملیات اجرائی وزارت اطالعات را به عهده اطالعات سپاه گذارده است کـه در مـاده   
کلیه امور اجرائی امنیت داخلی به عهده ضابطین قوه قضائیه است و در تبصـره  : فوق صراحتا بیان کرده است که

ف نموده که قبل از عملیات، اطالعـات الزم را در اختیـار ضـابطین قـرار دهـد و در      ظوزارت اطالعات را مو1
ر حین عملیات بدست می آورنـد بالفاصـله در   ضابطین را مکلف نموده که کلیه اسناد و مدارکی که د2تبصره 

.اختیار وزارت اطالعات قرار دهند

وزارت اطالعات-4

وظـایف وزارت  را از سـرقت میـراث فرهنگـی   و کشـف مفاسـد کـالن اقتصـادي    قانون برنامه چهارم توسعه، 
را رین وزارت اطالعات توسعه مامو5و پس از آن در قانون برنامه موده، به عنوان ضابط خاص مقرر ناطالعات

:در انجام مأموریت هاي ذیل ضابط محسوب نموده است

ضابط فوقمقرر داشته که مامورین اطالعات در موارد پنجم توسعه،قانون برنامه205قانونگذار در بند ب ماده 
اطالعاتی است و قاضی محسوب می شوند اما همانطور که ذکر شد محدودیت ضابطیت اداره اطالعات فقط

قاضی نمی ،وضع آیین دادرسی کیفري جدیدنمی تواند اقدامات اجرایی را بر عهده اطالعات قرار دهد سابق بر

:داردعهدهبررازیروظایفپاسدارانسپاهاطالعاتواحدـ6ماده1

.نظامیاطالعاتـ1

.قضائیهقوهضابطعنوانبهعملیاتازقبلاطالعاتوزارتازالزماطالعاترفتنگـ2

.اطالعاتوزارتبهامنیتیواصلهاخبارتحویلـ3

گیري و مقابله با فساد و اخالل در امنیت اقتصاديشپی-1

جرائم سازمان یافته ضد امنیتی-2

اقدامات تروریستی-3

تهدیدات نرم امنیتی-4



»زید عزّه«استاد عابدي / آئین دادرسی کیفري 31

توانست اطالعات مورد نیاز در پرونده هاي خاص را از ایشان بخواهد زیرا معموال قضات و اداره حقوقی معتقد 
.بودند که اداره اطالعات ضابط نیست

است لذا در قانون تاسیس وزارت اطالعات انجام عملیات اجرایی بر عهده اطالعات سپاه 4با توجه به ماده 
تبصره یک ماده مذکور مقرر داشته که وزارت اطالعات قبل از عملیات اطالعات الزم را در اختیار ضابطین قرار 

ضابطین را مکلف کرده که اسناد و 2دهد و به منظور تکمیل اطالعات موجود نزد اداره اطالعات در تبصره 
ال فاصله به اداره اطالعات تحویل دهند به طور کلی مدارك اطالعاتی که در حین عملیات به دست آورده اند ب

قانونگذار از طریق اداره اطالعات اطالعات مورد نیاز را جمع آوري کرده و به منظور صیانت از نیروهاي اداره 
اطالعات اقدامات اجرایی را به عهده اطالعات سپاه گذاشته است

یانزندانربوط به مرؤسا و معاونان و مأموران زندان نسبت به امور -5

مأمورین زندان نیـز ضـابط   2992آئین دادرسی سابق مأمورین زندان را ضابط اعالم نکرده بود ولکن طبق ماده 
.محسوب می گردند

ــدان اســت     ــأمورین زن ــاونین و م ــر شــده اســت از وظــایف رؤســا، مع ــدانیان ذک ــور زن .آنچــه در الیحــه ام
فرمانده هواپیما-6

فرمانده هواپیما را در اجراي مفاد صدر ماده مـذکور  1قانون هواپیمایی کشور32ل ماده قانونگذار صراحتا در ذی
. کرده استمحسوبدادگستريضابطینازمقدماتیتحقیقاتوجرمدر خصوص تفتیش

:قانون مذکور به شرح ذیل براي وي مقرر کرده است33همچنین وظایف دیگري در ماده 

جرمموضوعبهراجعکتبیگزارشبایدهواپیمافرماندههواپیماآمدنفرودازپس32مادهمورددر-33ماده»
دربعـالوه . داردارسـال کشـوري هواپیمـایی کـل ادارهبـا وتنظـیم استآوردهعملبهکهمقدماتیاقداماتو

تحقیقاتوتفتیشاتنتیجه وجرموقوعفوراًاستمکلفهواپیمافرماندهآیدفرودایراندرهواپیماکهصورتی
رامظنـون یامتهمدادهاطالعاومقامقائمیاهواپیماآمدنفرودمحلدادستانبهآوردهعملبهکهرااقداماتیو
هواپیمـاي کـه مـوردي دروکنـد خـودداري مداخلهازوتسلیمبازپرسیادادستانبهجرممداركودالئلبا

هواپیمافرماندهشودارتکابایرانازخارجدرایرانیهواپیمايیکداخلیاکندمیپروازایرانفرازبرکههواپیمایکداخلجنایاتییاجنحهکهمورديدر-32ماده1
ودالئلآوردهعملبهرامقدماتیتحقیقات وتفتیشاتجزاییمحاکماتاصولقانونمقرراتطبقباشدمیسرصالحیتدارمأمورینمداخلهکهزمانیتااستمکلف

رااشیاییوتفتیشرارانندگیهیأتاعضايومسافرینکندتوقیفراجرمارتکاببهمظنونینموقتاًتواندمیلزومصورتدرونمایدتأمینوآوريجمعراجرممدارك
.نمایدتوقیفباشدجرمدلیلاستممکنکه

اصولقانوندومفصلموجببهکهراوظایفیکلیهوشودمیمحسوبدادگستريضابطینازمقدماتیتحقیقاتوجرمتفتیشبرايهواپیمافرماندهمادهاینمورددر
.باشدمیدارعهدهاستمقررشهربانیکمیسرهايبرايجزاییمحاکمات
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درکهایرانکنسولاطالعبهرامراتببایدهواپیمافرمانده آیدفرودایرانازخارجدرجرموقوعازبعدایرانی
».کندتکلیفکسباوازورسانیدهآمدهفرودهواپیمااوحوزه

مأمورین انتظامی راه آهن-7

:چنین مقرر نموده1)11/2/137اصالحی(آهنراهوراههاایمنیقانوناصالحقانون8قانوگذار در ماده

هرگاه«

:وظیفه به شرح ذیل هستند7مأمورین انتظامی راه آهن مکلف به 

مأمورین جنگل بانی-8

یاجرحیاقتلمزبور،وسائلرانندگیاثربرآهن،راهنقلیهوسائلرانندگانطرفازآهن،راهخطوططولدرهرگاه«-قانون اصالحی قانون ایمنی راهها و راه آهن8ماده 1
مأمورینوسیلهبهحادثهمحلدرمجلسصورتمصدومینومجروحینمورددرنخستینکمکهايبهمبادرتضمنوگرددمتوقفنقلیهوسیلهبایدشود،واقعضرب

آهنراهخطوطرويدیگرياجسامیاجسدحادثهسبببهکهصورتیدرمطلعینورانندهازاولیهتحقیقاتازپسوتنظیمآهنراهمربوطمأمورینوآهنراهانتظامی
قطاربالفاصلهودادهانتقالمناسبینقطهدرخطخارجبهمحلمحاذاتبهراآنآهنراهانتظامیپلیسمأمورینباشدآهنراهنقلیهوسائلوقطارعبورمانعوقرارگرفته

.دهندحرکترانقلیهوسیلهو

انجاموحضوربرايقضائیمقاماتبهفوراًقتلوقوعصورتدررامراتبوکردهحفظحادثهمحلدرراموجودعالئموآثارموظفندآهنراهانتظامیپلیسمأمورین
.دهندگزارشقانونیتشریفات

؛گرددمتوقفنقلیهوسیلهباید-1

انجام شود؛مصدومینومجروحینمورددرنخستینکمکهاي-2

صورت گیرد؛مطلعینورانندهازاولیهتحقیقات-3

وسـائل وقطـار عبورمانعوقرارگرفتهآهنراهخطوطرويدیگرياجسامیاجسد-4
مناسبینقطهدرخطخارجبهمحلمحاذاتبهراآنمذکورمأمورینباشدآهنراهنقلیه

؛دهندحرکترانقلیهوسیلهوقطاربالفاصلهودادهانتقال

گردد؛حفظحادثهمحلدرراموجودعالئموآثار-5

تنظیم گردد؛حادثهمحلدرمجلسصورت-6

) ضرب و جرح نیاز به حضور قاضـی در صـحنه جـرم نـدارد    (قتلوقوعصورتدر-7
.دهندگزارشقانونیتشریفاتانجاموحضوربرايقضائیمقاماتبهفوراً

.گزارش در محل حادثه تنظیم و به اطالع مقام قضایی برسد-8

آهنراهخطوططولدر-1

راهنقلیـه وسـائل راننـدگان طرفاز-2
آهن

مزبوروسائلرانندگیاثربر-3

شود،واقعضربیاجرحیاقتل-4
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1قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع45-42موضوع مواد 

مأمورین شکاربانی-9

قانون شکار و صید14-10موضوع ماده 

جـرایم تعقیـب وکشـف مأمورشکاربانیسازمانطرفازکهشکاربانیمأمورینـقانون شکار و صید19ادهم
دادسـتان نظـر زیـر مخصـوص کـالس دررادادگسـتري ضابطینوظایفکهصورتیدرشوندمیالذکرفوق

.میشـوند محسـوب دادگسـتري ضـابطین ردیـف درقـانون ایـن اجـراي لحاظازباشندگرفتهتعلیمشهرستان
سازمان میراث فرهنگیمحافظهاي نیرو-10

محافظ سازمان میراث فرهنگی با عنوان شوراي عالی امنیت ملی نیروهاي 8/10/73بر اساس مصوبه مورخ 
.ضابط قضائی شناخته شده و به سالح گرم مجهز شوند

بنادر و گمرکاتگارد-11

.قانون بنادر و کشتیرانی، مأمورین مذکور در حدود وظایف، ضابط قوه قضائیه می باشند5موضوع ماده 

و دادگاه ویژه روحانیت در حکـم ضـابطین قضـائی    آئین نامه دادسرا 25افراد واحد تحقیق، با توجه به ماده 12
.می باشند

ضابط قضـائی محسـوب مـی    87مصوب 2قانون نظارت بر ذبح شرعی8ناظران شرعی نیز با توجه به ماده 13
.شوند

.حفاظت اطالعات قوه قضائیه که به موجب اذن مقام معظم رهبري ضابط دادگستري محسوب می شود-14

شوددر پاورقی کاملمستند

کتبیموافقتبدونجنگلیهايتودهدرهمچنینودولتبهمتعلقوشدهملیمنابعدرهانهالودرختانکردنکنریشهوبریدنوذغالوهیزموچوبتهیه-42ماده1
هریادرختهربهنسبتریالهزارتایکیکصدازجریمهپرداختبهمتخلفوشودمیضبطجنگلبانیسازماننفعبههافرآوردهقبیلایناستممنوعجنگلبانیسازمان

.شدخواهدمحکومماهششتاتأدیبیحبسبهوذغالیاهیزممکعبمتر

یاروزدهتاتکدیريحبسبهمتخلفاستممنوعبیابانیوکویريمناطقدرکوهستانیوکویريوبیابانیهايدرختچهوخارهاوهابوتهکردنکنریشهوبریدن-43ماده
.شدخواهدمحکوممجازاتدوهربهتکرارصورتدرومحکومریال201تاغرامتپرداخت

حوائجتأمینمنظوربههمچنینومشجرغیریامشجرمرتعیابادشکنایجادودرختکاريیازراعتمنظوربهکهصورتیدرباالمادهدرمذکورعملیاتانجام-تبصره
.استمجازشودمیتعیینمزبورسازمانطرفازکهشرایطیطبقوجنگلبانیسازماناجازهیاباشداهالیدیگر

هربرايریالیکصدتاازدهغرامتپرداختبهمتخلفوممنوعاستشدهآگهیوتعیینجنگلبانیسازمانطرفازکهمناطقیومراتعوجنگلهادربزچرانیدن-44ماده
.شودمیمحکومبزرأس

جنگلدرحریقمباالتیبینتیجهدرکهصورتیدراستممنوعجنگلبانیمأموراننظارتواجازهبدونجنگلمجاوریاداخلباغاتومزارعدرنباتاتزدنآتش-45ماده
.شدخواهدمحکومسالیکتاماهدوازتأدیبیحبسبهمرتکبشودایجاد

......ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب می شوند 2
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ق مجازات مرتکبین قاچاق 18مأمورین وصول عایدات دولت و کشف قاچاق موضوع ماده 15

در پاورقی بیایدمستند 

:اگر قاضی امري را به غیر ضابط یا خارج از محدوده صالحیت یا وظایف وي ارجاع دهد* 

.می باشد4تظامی تا درجه تخلف انتظامی است و موجب محکومیت ان32اوال اقدام وي به استناد تبصره ماده 

.ثانیا اقدامات انجام شده توسط غیر ضابط و ضابط بدون صالحیت ممنوع و فاقد اعتبار قانونی است

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بـر اسـاس   * 
.ضوابط و مقررات قانون تهیه و تنظیم شود
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وظایف مقامات : چهارمفصل 

وظایف ضابطین عام: بخش اول
:وظایف ضابطین در ارتباط با برخورد با جرائم) الف

به شـرح ذیـل   44، وظایف متعددي را در ماده )جرم یا مشهود است یا غیر مشهود(قانونگذار بسته به نوع جرم 
.بر عهده ضابطین می گذارد

:مشهودغیرجرائمدر) 1-الف

1)37ماده (شاکی و ارسال آن نزد دادستان که رئیس ضابطین محسوب می شود اخذ شکایت -1

)44ماده .(غیر مشهودبه محض اطالع از وقوع جرمگزارش به دادستان براي کسب تکلیف،-2

: در جرائم مشهود) 2-الف

؛حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و ادله وقوع جرم، جهت اقدامات الزمانجام -1

؛از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانیجلوگیري -2

نـزد  ) در صـورت دسـتگیري  (همـراه مـتهم   حاصله،نتایج و مدارك ارسال بالفاصله وتحقیقات الزم انجام -3
دادستان؛

درج مشخصات شهود و مطلعین در پرونده-4

سـایر مشخصـات   چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و
.کنندایشان را أخذ و در پرونده درج می

وظیفه کشف جرم، وظیفه ذاتی ضابط است لکن وظیفه تحقیقات مقدماتی وظیفه نیـابتی اسـت زیـرا تحقیـق     * 
.وظیفه ذاتی بازپرس است92حسب ماده 

نتواندشاکیاگرمیرسد،شاکیامضايبهوقیدمجلسصورتدرشفاهیشکایت. نمایندقبولوقتهمهراشفاهییاکتبیشکایتموظفنددادگستريضابطان-37ماده1
ازپسمکلفنددادگستريضابطان. شودمیتصدیقمجلسصورتمندرجاتباشفاهیشکایتانطباقوقیدمجلسصورتدرمراتبباشد،نداشتهسوادیاکندامضاء

.کنندارسالدادستاننزدراپروندهفوریتبهودهندتحویلرسیدشاکیبهشکایت،دریافت

تقسیم وظایف مقامات در مراحل جرم  

رسیدگی.4

دادرس دادگاه

اجرا.5

دادستان
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وظایف مقامات : چهارمفصل 

وظایف ضابطین عام: بخش اول
:وظایف ضابطین در ارتباط با برخورد با جرائم) الف

به شـرح ذیـل   44، وظایف متعددي را در ماده )جرم یا مشهود است یا غیر مشهود(قانونگذار بسته به نوع جرم 
.بر عهده ضابطین می گذارد

:مشهودغیرجرائمدر) 1-الف

1)37ماده (شاکی و ارسال آن نزد دادستان که رئیس ضابطین محسوب می شود اخذ شکایت -1

)44ماده .(غیر مشهودبه محض اطالع از وقوع جرمگزارش به دادستان براي کسب تکلیف،-2

: در جرائم مشهود) 2-الف

؛حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و ادله وقوع جرم، جهت اقدامات الزمانجام -1

؛از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانیجلوگیري -2

نـزد  ) در صـورت دسـتگیري  (همـراه مـتهم   حاصله،نتایج و مدارك ارسال بالفاصله وتحقیقات الزم انجام -3
دادستان؛

درج مشخصات شهود و مطلعین در پرونده-4

سـایر مشخصـات   چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و
.کنندایشان را أخذ و در پرونده درج می

وظیفه کشف جرم، وظیفه ذاتی ضابط است لکن وظیفه تحقیقات مقدماتی وظیفه نیـابتی اسـت زیـرا تحقیـق     * 
.وظیفه ذاتی بازپرس است92حسب ماده 

نتواندشاکیاگرمیرسد،شاکیامضايبهوقیدمجلسصورتدرشفاهیشکایت. نمایندقبولوقتهمهراشفاهییاکتبیشکایتموظفنددادگستريضابطان-37ماده1
ازپسمکلفنددادگستريضابطان. شودمیتصدیقمجلسصورتمندرجاتباشفاهیشکایتانطباقوقیدمجلسصورتدرمراتبباشد،نداشتهسوادیاکندامضاء

.کنندارسالدادستاننزدراپروندهفوریتبهودهندتحویلرسیدشاکیبهشکایت،دریافت

تقسیم وظایف مقامات در مراحل جرم  

کشف. 1

ضابط

تعقیب.2

دادستان

تحقیق .3
مقدماتی

بازپرس

رسیدگی.4

دادرس دادگاه
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وظایف مقامات : چهارمفصل 

وظایف ضابطین عام: بخش اول
:وظایف ضابطین در ارتباط با برخورد با جرائم) الف

به شـرح ذیـل   44، وظایف متعددي را در ماده )جرم یا مشهود است یا غیر مشهود(قانونگذار بسته به نوع جرم 
.بر عهده ضابطین می گذارد

:مشهودغیرجرائمدر) 1-الف

1)37ماده (شاکی و ارسال آن نزد دادستان که رئیس ضابطین محسوب می شود اخذ شکایت -1

)44ماده .(غیر مشهودبه محض اطالع از وقوع جرمگزارش به دادستان براي کسب تکلیف،-2

: در جرائم مشهود) 2-الف

؛حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و ادله وقوع جرم، جهت اقدامات الزمانجام -1

؛از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانیجلوگیري -2

نـزد  ) در صـورت دسـتگیري  (همـراه مـتهم   حاصله،نتایج و مدارك ارسال بالفاصله وتحقیقات الزم انجام -3
دادستان؛

درج مشخصات شهود و مطلعین در پرونده-4

سـایر مشخصـات   چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و
.کنندایشان را أخذ و در پرونده درج می

وظیفه کشف جرم، وظیفه ذاتی ضابط است لکن وظیفه تحقیقات مقدماتی وظیفه نیـابتی اسـت زیـرا تحقیـق     * 
.وظیفه ذاتی بازپرس است92حسب ماده 

نتواندشاکیاگرمیرسد،شاکیامضايبهوقیدمجلسصورتدرشفاهیشکایت. نمایندقبولوقتهمهراشفاهییاکتبیشکایتموظفنددادگستريضابطان-37ماده1
ازپسمکلفنددادگستريضابطان. شودمیتصدیقمجلسصورتمندرجاتباشفاهیشکایتانطباقوقیدمجلسصورتدرمراتبباشد،نداشتهسوادیاکندامضاء

.کنندارسالدادستاننزدراپروندهفوریتبهودهندتحویلرسیدشاکیبهشکایت،دریافت

:مقام موظف

: مرحله
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بازداشت متهم در صورت وجود ادله قوي بر انتساب بزه به وي -5

یکی از مواردي را که به عنوان توجیه قرار تامین بیان می کند 217نکه قانونگذار در ماده با توجه به ای* سوال*
جلوگیري از فرار و یا مخفی شدن متهم می باشد، آیا ضابطین می توانند به منظور جلوگیري از فرار متهم از وي 

وثیقه اخذ نمایند؟

می کنـد لـذا وظیفـه ضـابطین در ایـن مـوارد صـرفا        ضابطین را از این عمل منع 41قانونگذار صراحتا در ماده 
.دسترسی به متهم و تحت نظر قرار دادن وي می باشد

بازداشت متهمدر ارتباط باوظایف ضابطین)ب
بازداشت متهم حسب وظیفه ذاتی فقط در جرائم مشهود )1-ب

ینده به شکایت رسیدگی شود، ضابطین در جرائم غیر مشهود حق بازداشت ابتدایی را ندارند مگر این که در آ* 
( ادله جمع آوري گردد، متهم احضار شود ولی وي حاضر نشود یا این که جرم وي از مصادیق جلب ابتدایی 

د که در این صورت فقط با حکم باشد وتمام شرایط آن که بعدا ذکر خواهد شد وجود داشته باش) 180ماده 
اعم از این که . فاصله پس از جلب به تحویل مقام قضایی دهدبال185، باید او را جلب و به استناد مادهجلب

اما در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی در اولین داخل وقت اداري باشد یا خارج وقت اداري
وقت اداري متهم را تحویل قاضی دهند لکن باید علت و زمان نگهداري در پرونده درج شود و در هر حال 

.ساعت باشد24ري از زمان جلب تا مدت تحویل به مقام قضایی بیش از نباید مدت نگهدا

فقط در صورتی می46و ذیل ماده44مفاد صدر ماده ضابطان دادگستري در اجراي دك .آ.ق44حسب ماده * 
.توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوي بر ارتکاب جرم مشهود توسط وي وجود داشـته باشـد  

را ) اخذ تامین یـا معرفـی ضـامن   (لذا اصل اولیه این است که ضابط حق بازداشت یا محدود کردن آزادي متهم 
حـق  ندارد مگر در جرائم مشهود همراه با وجود ادله قوي بر انتساب جرم به مـتهم کـه در ایـن صـورت فقـط      

.را خواهد داشتبازداشت

تواننـد  تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضـائی نیـز نمـی   ضابطان دادگستري اختیار أخذ -ك.آد.ق41ماده *
در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام .أخذ تأمین را به آنان محول کنند

.شودقضائی طبق مقررات این قانون اقدام می

)47و46مواد (ت مجاز بازداشت متهم مد
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:به شرح ذیل عمل می شود471و46داري انجام شده، که حسب مواد بازداشت خارج از زمان ا) 1

:به شرح ذیل عمل می شود46بازداشت در زمان اداري انجام شده، که حسب م ) 2

: پس از ارجاع متهم بازداشت شده در جرائم مشهود نزد مقام قضایی اگر از نظر مقام قضایی* 

. بخواهدراآنتکمیلمیتواندنداند،کافیراشدهانجاماقداماتدادستانچنانچه. دهنداطالعدادستانبهفوريراخوداقداماتنتیجهمکلفنددادگستريضابطان-46ماده1
نظرتحترامتهمتوانندنمیاماآورند،عملبهتحقیقاتتکمیلوجرمکشفبرايراقانونیاقداماتوتحقیقاتدادستاندستورطبقبایدضابطانصورت،ایندر

وابالغمتهمبهکتبیطوربهوبالفاصلهراآنادلهواتهامموضوعبایدضابطانباشد،ضروريتحقیقاتتکمیلبرايمتهمنگهداريمشهود،جرائمدرچنانچه. دارندنگه
قرارنظرتحترامتهمساعتچهاروبیستازبیشنمیتوانندضابطانحال،هردر. برساننددادستاناطالعبهقانونیتصمیماتخاذبرايفوريرامراتبوکنندتفهیم
.دهند

نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک ¬هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت -47ماده 
.نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آوردکشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحتدادستان یا قاضی. اعالم شود

.ضابط موظف است بالفاصله پرونده ر همراه متهم نزد داستان بفرستد

ضابط موظف است ابتدا اتهام و ادله را به متهم تفهیم نماید و ضمن 
ساعت پرونده را همراه  24تکمیل پرونده با قید فوریت ظرف حداکثر 

متهم نزد دادستان بفرستد

حق بازداشت متهم، براي تکمیل تحقیقات، به معناي توسعه در جواز  * 
بازداشت متهم در مدت مذکور نیست بلکه ضابطین موظفند در فرجه  

مذکور با قید فوریت تحقیقات را تکمیل و به محض تکمیل، فورا  
مراتب را به اطالع دادستان برسانند اما چنانچه به هر دلیل در مدت 

ساعت تحقیقات تکمیل نشد باید پرونده را به همراه متهم ولو با 24
فرض نقص تحقیقات به نظر دادستان برسانند و مجوزي براي توقیف  

.ساعت وجود ندارد24بیشتر از 

دفتر متهم بالقید آزاد و : با این عبارت. (بالفاصله دستور آزادي بالقید متهم را صادر کند
.)پرونده به نظر برسد

.داستان یا قاضی کشیک اعالم شودباید مراتب بهساعات،1حداکثر ظرف مدت -

حسب االمر قاضی کشیک و یا دادستان اقدام می شود اگر دستور ارسال پرونده به همراه متهم سپس-
را صادر نمود ضابطین سریعا اقدام می کنند و چنانچه به صـورت شـفاهی دسـتوراتی را صـادر نمـود      

ساعت دستور کتبی اخذ و ضـم  24مراتب در صورتجلسه منعکس و پس از اقدام حداکثر ظرف مدت 
.نده می شودبه پرو
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:به شرح ذیل عمل می شود471و46داري انجام شده، که حسب مواد بازداشت خارج از زمان ا) 1

:به شرح ذیل عمل می شود46بازداشت در زمان اداري انجام شده، که حسب م ) 2

: پس از ارجاع متهم بازداشت شده در جرائم مشهود نزد مقام قضایی اگر از نظر مقام قضایی* 

. بخواهدراآنتکمیلمیتواندنداند،کافیراشدهانجاماقداماتدادستانچنانچه. دهنداطالعدادستانبهفوريراخوداقداماتنتیجهمکلفنددادگستريضابطان-46ماده1
نظرتحترامتهمتوانندنمیاماآورند،عملبهتحقیقاتتکمیلوجرمکشفبرايراقانونیاقداماتوتحقیقاتدادستاندستورطبقبایدضابطانصورت،ایندر

وابالغمتهمبهکتبیطوربهوبالفاصلهراآنادلهواتهامموضوعبایدضابطانباشد،ضروريتحقیقاتتکمیلبرايمتهمنگهداريمشهود،جرائمدرچنانچه. دارندنگه
قرارنظرتحترامتهمساعتچهاروبیستازبیشنمیتوانندضابطانحال،هردر. برساننددادستاناطالعبهقانونیتصمیماتخاذبرايفوريرامراتبوکنندتفهیم
.دهند

نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک ¬هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت -47ماده 
.نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آوردکشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحتدادستان یا قاضی. اعالم شود

نگهداري متهم براي انجام و 
.ضابط موظف است بالفاصله پرونده ر همراه متهم نزد داستان بفرستدتکمیل تحقیقات الزم نیست

نگهداري متهم براي انجام و 
تکمیل تحقیقات الزم است

ضابط موظف است ابتدا اتهام و ادله را به متهم تفهیم نماید و ضمن 
ساعت پرونده را همراه  24تکمیل پرونده با قید فوریت ظرف حداکثر 

متهم نزد دادستان بفرستد

حق بازداشت متهم، براي تکمیل تحقیقات، به معناي توسعه در جواز  * 
بازداشت متهم در مدت مذکور نیست بلکه ضابطین موظفند در فرجه  

مذکور با قید فوریت تحقیقات را تکمیل و به محض تکمیل، فورا  
مراتب را به اطالع دادستان برسانند اما چنانچه به هر دلیل در مدت 

ساعت تحقیقات تکمیل نشد باید پرونده را به همراه متهم ولو با 24
فرض نقص تحقیقات به نظر دادستان برسانند و مجوزي براي توقیف  

.ساعت وجود ندارد24بیشتر از 

دفتر متهم بالقید آزاد و : با این عبارت. (بالفاصله دستور آزادي بالقید متهم را صادر کند
.)پرونده به نظر برسد

.داستان یا قاضی کشیک اعالم شودباید مراتب بهساعات،1حداکثر ظرف مدت -

حسب االمر قاضی کشیک و یا دادستان اقدام می شود اگر دستور ارسال پرونده به همراه متهم سپس-
را صادر نمود ضابطین سریعا اقدام می کنند و چنانچه به صـورت شـفاهی دسـتوراتی را صـادر نمـود      

ساعت دستور کتبی اخذ و ضـم  24مراتب در صورتجلسه منعکس و پس از اقدام حداکثر ظرف مدت 
.نده می شودبه پرو
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:به شرح ذیل عمل می شود471و46داري انجام شده، که حسب مواد بازداشت خارج از زمان ا) 1

:به شرح ذیل عمل می شود46بازداشت در زمان اداري انجام شده، که حسب م ) 2

: پس از ارجاع متهم بازداشت شده در جرائم مشهود نزد مقام قضایی اگر از نظر مقام قضایی* 

. بخواهدراآنتکمیلمیتواندنداند،کافیراشدهانجاماقداماتدادستانچنانچه. دهنداطالعدادستانبهفوريراخوداقداماتنتیجهمکلفنددادگستريضابطان-46ماده1
نظرتحترامتهمتوانندنمیاماآورند،عملبهتحقیقاتتکمیلوجرمکشفبرايراقانونیاقداماتوتحقیقاتدادستاندستورطبقبایدضابطانصورت،ایندر

وابالغمتهمبهکتبیطوربهوبالفاصلهراآنادلهواتهامموضوعبایدضابطانباشد،ضروريتحقیقاتتکمیلبرايمتهمنگهداريمشهود،جرائمدرچنانچه. دارندنگه
قرارنظرتحترامتهمساعتچهاروبیستازبیشنمیتوانندضابطانحال،هردر. برساننددادستاناطالعبهقانونیتصمیماتخاذبرايفوريرامراتبوکنندتفهیم
.دهند

نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک ¬هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت -47ماده 
.نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آوردکشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحتدادستان یا قاضی. اعالم شود

بازداشت در زمان اداري
)46م (

:موضوع جرم نباشد

.داستان یا قاضی کشیک اعالم شودباید مراتب بهساعات،1حداکثر ظرف مدت -

حسب االمر قاضی کشیک و یا دادستان اقدام می شود اگر دستور ارسال پرونده به همراه متهم سپس-
را صادر نمود ضابطین سریعا اقدام می کنند و چنانچه به صـورت شـفاهی دسـتوراتی را صـادر نمـود      

ساعت دستور کتبی اخذ و ضـم  24مراتب در صورتجلسه منعکس و پس از اقدام حداکثر ظرف مدت 
.نده می شودبه پرو
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ساعته باقی است،24اگر فرجه 

قاضی می تواند از این فرجه استفاده کرده و پرونده را به همراه 
ضمن اینکه دستورات الزم را . متهم به مرجع انتظامی اعاده نماید
.براي جمع آوري دالئل صادر نماید

ساعته باقی نمانده،24اگر فرجه 

با توجه به اینکه فرض این است که هیج دلیلی علیه متهم نیست  
.باید دستور آزادي بالقید صادر نماید

ساعته باقی است،24اگر فرجه 

قاضی می تواند ضمن صدور دستورات تکمیلی پرونده را به همراه 
متهم به مرجع انتظامی اعاده نماید و مرجع انتظامی نیز باید در 

و در صورت صالحدید . فرجه مقرر دستورات را به انجام رساند
.تفهیم اتهام و اخذ تامین نماید

ساعته باقی نمانده،24اگر فرجه 

بر اساس دالئل موجود به متهم تفهیم اتهام و سپس با رعایت 
که موثر در 250مقرر در ماده (ضوابط عام صدور قرار هاي تامین، 

قرار ) نوع و میزان قرار تامین است یعنی بر اساس دالئل موجود
. تامین مناسب صادر می گردد
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دالئل کافی براي انتساب 
:بزه به متهم موجود نیست

ساعته باقی است،24اگر فرجه 

قاضی می تواند از این فرجه استفاده کرده و پرونده را به همراه 
ضمن اینکه دستورات الزم را . متهم به مرجع انتظامی اعاده نماید
.براي جمع آوري دالئل صادر نماید

ساعته باقی نمانده،24اگر فرجه 

با توجه به اینکه فرض این است که هیج دلیلی علیه متهم نیست  
.باید دستور آزادي بالقید صادر نماید

دالئل کافی براي انتساب 
:بزه به متهم موجود هست
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:موضوع جرم باشد
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متهم حسب دستور مقام قضائی بازداشت ) 2-ب
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:نکات مربوط به بازداشت و جلب
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ارج از وقت اداري و یا پایان وقت اداري متهم را نزد بازپرس حاضر کردند بازپرس نمی پس اگر ضابطین در خ
متهم فردا صبح اول وقـت اداري تحـت   . پرونده به همراه متهم عینا اعاده می شود«تواند اینگونه دستور دهد که 

میـل تحقیقـات، صـادر    زیرا در اینجا قاضی هیچ دستوري مبنی بـر تک » نظر و سپس به همراه متهم به نظر برسد
نکرده است و حال آنکه اگر تحقیقات ناقص می بود باید در اینجا دسـتورات تکمیلـی صـادر مـی شـد و اگـر       
. تحقیقات کامل بود باید تفهیم اتهام می شد و همانگونه که سابقا ذکر کردیم تعطیالت مـانع تحقیقـات نیسـت    

.هت تکمیل پرونده ا نیز صادر کندپس قاضی باید ضمن صدوردستور بازداشت دستورات الزم ج

نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع تحت«-189تبصره ماده ** 
».شودیا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می

تور جمع آوري و ذکر سـوابق احتمـالی و انگشـت نگـاري را     قضات با تجربه معموال در اینگونه موارد دس** 
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. صادر می کنند

مثال نیـاز اسـت کـه سـارق     (ساعت در اختیار ضابطین قرار گیرد 24در مواردي که نیاز است متهم بیش از ** 
بـا فـرض وجـود دالئـل، مقـام      ) براي ادامه و تکمیل تحقیقات به مدت یک هفته در اختیار پلیس آگاهی باشـد 

صادر می کند که معموال با توجـه بـه ضـرورت نیـاز بـه در      1یی ابتدا تفهیم اتهام کرده و قرار تامین مناسبقضا
اختیار بودن متهم قرار تامین مناسب بازداشت موقت خواهد بـود لـذا در بـرگ معرفـی بـه زنـدان، در قسـمت        

»ی در اختیار آگاهی قرار گیردمتهم به میزان فالن مدت جهت انجام تحقیقات تکمیل«مالحظات دستور می دهد 

.بازداشت غیر قانونی و مجازات آن2تعزیرات.ا.م.ق583ماده * 

مطلب کامل را با شرایط یا در کالس یا به صورت 3)55م (ورود به مخفیگاه متهم وظایف ضابطین در ارتباط با  ) پ
برگه استاد لطف می کنند

:مخفیگاه متهم نیاز به اجازه مقام قضایی دارند یا خیر اقوال در خصوص اینکه آیا ضابطین جهت ورود به 

هر دو گروه در مورد بازرسی و تفتیش اشخاص و اشیاء در جرائم مشهود اجـازه مقـام قضـایی را الزم نمـی     * 
.دانند

.مراجعه شود به بحث تناسب صدور قرارها در مبحث قرارهاي تامین کیفري1
رااشخاصتوقیفیاجلبقانوندرکهموارديغیردرصالحیتدارمقاماتازحکمیبدونآنهاغیریامسلحنیروهايیادولتیمامورینیامقاماتازکسهر–583ماده2

.شدخواهدمحکومریالمیلیونهجدهتا ششازنقديجزايیاحبسسالسهتایکبهنمایدمخفیمحلیدرعنفایاکندحبسیاتوقیفراشخصینموده،تجویز
اجرايويچندهراست،قضائیمقامموردياجازهباغیرمشهودجرائمدراشیاءواشخاصبازرسیهمچنینآنها،تفتیشوبستهوتعطیلاماکنمنازل،بهورود-55ماده3

.باشددادهارجاعضابطبهکلیطوربهراتحقیقات

.ك نیاز به اجازه دارد، هر چند دستور تحقیق کلی هم صادر شده باشد.د.آ.ق55حسب ماده 

:نیازي به اجازه مقام قضایی ندارد زیرا»»» نظر اکثریت 

.اذن در شئ اذن در لوازم آن نیز هست لذا اذن در بازداشت متهم اذن در ورود هم هست-1
.در مقام بیان است لکن فقط در جرائم غیر مشهود اجازه را الزم دانست55قانونگذار در م -2

:نیاز به اجازه مقام قضایی دارد زیرا»»» نظر اقلیت 

ا .م.ق694و م ) قانون اساسی22اصل (اصل حرمت منازل اشخاص -1

قید غیر مشهود مربوط به بازرسی است نه ؟؟؟؟؟ صدر ماده به همین دلیل قانونگذار از کلمه -2
.»و«استفاده کرد نه کلمه » همچنین«
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:در جرائم مشهود
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نسبت به حقوق اشخاصوظایف ضابطین ) ت

قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفري حقوقی را براي افراد دخیل در پرونده اعم از شاکی، متهم و اشـخاص  
ضمانت اجراي عدم انجام بسیاري از این حقوق را وجـود جنبـه مجرمانـه    63ثالث مقرّر کرده است و در ماده 

:شودلذا الزم است به طور تفصیلی به این حقوق پرداخته . بیان کرده است

:وظایف ضابطین در ارتباط با حقوق شاکی) 1-ت

سه ماه تا یکسال انفصال 63قانونگذار ضمانت اجراي عدم رعایت این حقوق توسط ضابطین را حسب ماده * 
ضمانت اجرایی در بیـان  ) عدم تحمیل هزینه(5از خدمات دولتی مقرّر نموده است البته نسبت به وظیفه ردیف 

. نیروي انتظامی اقدامات ایشان از طریق عمومات قابل پیگیري استنکرده است لکن بسته به نوع عمل 

:وظایف ضابطین در ارتباط با حقوق متهم) 2-ت

قانونگذار حقوق مختلفی را براي متهم در نظر گرفته است و ضابطین را نه تنها مکلّف به رعایـت ایـن حقـوق    
ن باید رعایت کنند در دو نسخه تنظیم نمـوده و  نموده بلکه ایشان را مکلّف کرده کلیه حقوق متهم را که ضابطی

ضمن تفهیم حقوق به متهم، حقوق مذکور را به صورت مکتوب نیز در اختیار وي قرار دهند و در نسـخه ثـانی   
بـه ایـن وظیفـه تصـریح کـرده و      52این امر به قدري مورد تاکید قانوگذار بوده که در مـاه  . رسید دریافت کنند

.سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی مقرّر کرده است63آن را در ماده ضمانت اجراي عدم رعایت

:اهم حقوق متهم که ضابطین موظف به رعایت آن می باشند

.رعایت مقررات بازداشت متهم که قبال به صورت مستقل بیان شد-1

ضابطین است و حق مالقـات  در مرحله تحقیقات از ابتدا که نزدعدم ممانعت از حق استفاده متهم از وکیل -2
با وکیل 

جـرائم موضـوع   و در مرحلـه رسـیدگی در   ) 190م (متهم حق دارد در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وکیـل  * 

شکایت شفاهی در صـورت مجلـس قیـد و بـه     . وقت قبول نمایندشکایت کتبی یا شفاهی را همه-1
امضاي شاکی میرسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید 

ضـابطان دادگسـتري مکلفنـد    . شودمجلس تصدیق میو انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت 
.پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کننـد 

)37عین ماده ( 

شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندي از خدمات مشـاورهاي موجـود و سـایر    -2
)38عین ماده ( .هاي حقوقی آگاه سازندمعاضدت

عـین  (.اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذکر کنند-3
)39ماده 

)40م (ي جلوگیري و محافظت نمایند از افشاي اطالعات مربوط به هویت و محل اقامت و-4

)62ماده . (دن به وي اجتناب نمایناز تحمیل هزینه هاي ناشی از انجام وظایف ضابطا-5
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.معرفی نماید) 346ماده (وکیل 2، سه وکیل و در سایر جرائم 1صالحیت دادگاه کیفري 

اعالم مشخصات متهم به دادسرا-3

، به هر طریـق ممکـن، بـه دادسـراي     متهم نظر قرار گرفتن شانی و علت تحتشغل، نسجلی، اعالم مشخصات
.ظرف مدت حداکثر یکساعت در صورت نیاز به نگهداري متهممحل 

ات راجـع بـه   مقـرّر دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانـه، بـا رعایـت   *
نماید و فهرست کامـل آنـان را در   حقوق این افراد اعمال میدادرسی الکترونیکی، نظارت الزم را براي رعایت 

والـدین، همسـر،   . کند تا به همان نحو ثبـت شـود  پایان هر روز به رئیس کل دادگستري استان مربوط اعالم می
. نظـر بـودن آنـان اطـالع یابنـد     فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجـع مزبـور از تحـت   

، تا حدي که با حیثیـت  ) می باشد... مراد نوع اتهام و (نظر قرار گرفتنه بستگان فوق درباره تحتپاسخگویی ب
)49ماده (.نظر منافات نداشته باشد، ضروري استاجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت

.وجود دارد... به صرف اعالم مفقودي افراد، پرونده را نبندید زیرا احتمال ربایش، زورگیري و ** 

استفاده از تلفن یا هر وسیله ممکن جهت اطالع رسانی به بستگان در خصوص بازداشت-4

نظر بودن وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحتتواند بهنظر میشخص تحت
نکـه بنـا بـر ضـرورت     عمل آورند، مگـر آ مساعدت الزم را در این خصوص بهضابطان نیز مکلفندآگاه کند و 

در اینصورت بایـد مراتـب را بـراي أخـذ     . نظر نباید از چنین حقی استفاده کندتشخیص دهند که شخص تحت
)50ماده (.دستور مقتضی به اطالع مقام قضائی برسانند

استفاده از پزشک و معاینه پزشکی-5

دیک وي، یکـی از پزشـکان بـه تعیـین     نظر یا یکی از بستگان نزبنا به درخواست شخص تحت«-51ماده مفاد 
».شودگواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می. آوردعمل مینظر معاینه بهدادستان از شخص تحت

:از جمله فوائدي که بر این حق و وظیفه مترتب است عبارت است از

...)ارد و مثال طرف مشکل قلبی د.(جلوگیري می کند... از آسیب هاي ناشی از بیماري مثل فوت و -

.در صورت معاینه اولیه دست نیروهاي انتظامی و آگاهی براي شکنجه بسته می شود-

چندین شرط را در نحوه تنظیم صورتجلسات مقرّر کرده است که اهم آنها درج تاریخ 53قانونگذار در ماده -6
ید در صورتجلسه قید و و ساعت آغاز بازجویی و مدت بازجویی و مدت استراحت بین دو بازجویی است که با

.به امضاي متهم برسد

به عنوان حق دیگري براي متهم مقرّر کرده کـه مطـابق   60همچنین مقرّراتی به عنوان مقرّرات بازجویی در ماده 
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قانون اساسی است که در این مقرّرات اجبار یا اکراه متهم و استفاده از کلمات مـوهن و طـرح سـواالت    8اصل 
ده و خارج از موضوع را ممنوع دانسته اسـت و ضـمانت اجـراي آن را عـدم اعتبـار چنـین       تلفیقی و اغفال کنن

.اظهاراتی دانسته است

ضابطین مکلفند حقوق متهم را در دونسخه به صورت مکتوب تنظیم و به متهم تفهیم نمایند و نسـخه اي از  -7
. ر را در اختیـار مـتهم قـرار دهنـد    آن را که به امضاي متهم رسیده در صورتجلسه منعکس نمایند و نسخه دیگـ 

را براي بازپرس نیز الزامی دانسته و مقام قضایی نیـز  53-49رعایت مقرّرات ماده 185قانونگذار در تبصره ماده 
.باید این حقوق را به صورت مکتوب به متهم تفهیم و از وي امضاء اخذ کرده و در پرونده منعکس نماید

)55م (اجازه مقام قضایی در جرائم غیر مشهود ورود به منزل یا مخفیگاه با -8

)56م (عدم بازرسی اماکن غیر مرتبط با موضوع-9

)35م (تکمیل پرونده در اسرع وقت -10

به یکی از مهمترین حقوقی که به عنوان حقوق طرفین پرونده مطرح است پرداختـه  35قانونگذار در ماده : نکته
مکلّف به انجام دو امر که مرتبط با دستورات مقام قضایی است شده اند که این است به این توضیح که ضابطین 

:دو امر مهم عبارتند از

ضابطین باید دستورات را با قید فوریت به صورت آنافآنا و به صورت حداکثر در طول مدت تعیین شـده  -الف
.توسط مقام قضایی انجام دهند

م دهند و اگر به هر دلیلی اجراي دستور یـا تکمیـل آن در فرجـه    ضابطین موظفند تمامی دستورات را انجا-ب
. مقرّر ممکن نشود بالفاصله باید پس از انقضاي مدت، مراتب را با ذکر علت به نظر مقام قضایی برسانند

. جرم انگاري نموده است631قانونگذار تخلف از این دو امر را نیز در ماده 

م اجراي به موقع دستورات ضابط مرتکب جرم شده و از طرفی با توجـه بـه   لذا با توجه به اینکه در صورت عد
آنچه که در بخش دوم وظایف مقامات در خصوص طرح جرم و کشف جرم جدید مطرح شد بازپرس به لحاظ 
کشف جرم جدید و غیر مرتبط بودن آن با موضوع ارجاع شده قبلی موظف است بـه شـرح ذیـل صورتجلسـه     

م نمایدخطاب به دادستان تنظی

موجبضابطان،توسطقانوناین) 141(و) 59(،)55(،)53(،)52(،)51(،)49(،)42(،)41(،)40(،)39(،)38(،)37(،)35(،)34(،)30(موادمقرراتازتخلف-63ماده1
.استدولتیخدماتازانفصالسالیکتاماهسهبهمحکومیت
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:نمونه صورتجلسه بازپرس براي گزارش تخلف ضابطین در انجام دستورات قضایی* 

وظیفه ضابطین نسبت به اجراي دستورات قضائی ) ث
قضایی ابالغ اوراق) 1

ذیل صورت می گیردبه دو طریقابالغ اوراق قضایی 

از طریق دایره ابالغ دادگستري است که در مواردي است که قاضی نظر بر رسمیت ابالغ و دقـت بیشـتر   -الف
در امر ابالغ دارد صورت می پذیرد 

ابالغ از طریق مراجع انتظامی که معموال در مواردي است که قاضی نظر بـر سـرعت در امـر ابـالغ داشـته      -ب
.باشد

.رسوم استکه هر دو نوع ابالغ در دادسراها م

.و از حیث مقررات تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی است

سایر دستورات قضایی) 2

الف اجراي دستورات در مقام تحقیقات دادسرا و رسیدگی دادگاه 

اجراي دستورات مربوط به اجراي احکام کیفري و مدنی-ب

مرجع رسیدگی به جرائم ضابطین* 

تحقیقات در دادسراي عمومی

رسیدگی و حکم در دادگاه عمومی

.همانند جرائم عمومی عمل می شود

تحقیقات در دادسراي نظامی
رسیدگی و صدور حکم در دادگاه نظامی 

.........دادستان محترم عمومی و انقالب اسالمی شهرستان 

رئـیس مقرّر گردیـده کـه   ..... به موجب دستورات مورخه .......... با سالم، احتراما در پرونده کالسه 
روز تکمـیال انجـام و   10دسـتورات را ظـرف مـدت    .......... پاسگاه رماندهفیا ...... محترم کالنتري 

بنـد از دسـتورات   4روزه 10نتیجه را به نظر برساند و حال آنکه علی رغم انقضـاي فرجـه مقـرّر    
99و 63علیهذا به استناد مـاده  . بالاقدام مانده و عذر موجهی نیز جهت عدم اقدام، ارائه نشده است

.ونه اقدام به حضور اعالم می گرددمراتب جهت هرگ

نام سمت امضا و تاریخ 
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:نمونه صورتجلسه بازپرس براي گزارش تخلف ضابطین در انجام دستورات قضایی* 

وظیفه ضابطین نسبت به اجراي دستورات قضائی ) ث
قضایی ابالغ اوراق) 1

ذیل صورت می گیردبه دو طریقابالغ اوراق قضایی 

از طریق دایره ابالغ دادگستري است که در مواردي است که قاضی نظر بر رسمیت ابالغ و دقـت بیشـتر   -الف
در امر ابالغ دارد صورت می پذیرد 

ابالغ از طریق مراجع انتظامی که معموال در مواردي است که قاضی نظر بـر سـرعت در امـر ابـالغ داشـته      -ب
.باشد

.رسوم استکه هر دو نوع ابالغ در دادسراها م

.و از حیث مقررات تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی است

سایر دستورات قضایی) 2

الف اجراي دستورات در مقام تحقیقات دادسرا و رسیدگی دادگاه 

اجراي دستورات مربوط به اجراي احکام کیفري و مدنی-ب

مرجع رسیدگی به جرائم ضابطین* 

مثل تصادفات ضابط و صدور چک بالمحل: جرائم عمومی
تحقیقات در دادسراي عمومی

رسیدگی و حکم در دادگاه عمومی

.همانند جرائم عمومی عمل می شودك .د.آ.ق63مانند ارتکاب جرائم موضوع ماده : جرائم در مقام ضابطیت

تحقیقات در دادسراي نظامیجرم خاص نظامی مثل فرار از خدمت
رسیدگی و صدور حکم در دادگاه نظامی 

.........دادستان محترم عمومی و انقالب اسالمی شهرستان 

رئـیس مقرّر گردیـده کـه   ..... به موجب دستورات مورخه .......... با سالم، احتراما در پرونده کالسه 
روز تکمـیال انجـام و   10دسـتورات را ظـرف مـدت    .......... پاسگاه رماندهفیا ...... محترم کالنتري 

بنـد از دسـتورات   4روزه 10نتیجه را به نظر برساند و حال آنکه علی رغم انقضـاي فرجـه مقـرّر    
99و 63علیهذا به استناد مـاده  . بالاقدام مانده و عذر موجهی نیز جهت عدم اقدام، ارائه نشده است

.ونه اقدام به حضور اعالم می گرددمراتب جهت هرگ

نام سمت امضا و تاریخ 
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:نمونه صورتجلسه بازپرس براي گزارش تخلف ضابطین در انجام دستورات قضایی* 

وظیفه ضابطین نسبت به اجراي دستورات قضائی ) ث
قضایی ابالغ اوراق) 1

ذیل صورت می گیردبه دو طریقابالغ اوراق قضایی 

از طریق دایره ابالغ دادگستري است که در مواردي است که قاضی نظر بر رسمیت ابالغ و دقـت بیشـتر   -الف
در امر ابالغ دارد صورت می پذیرد 

ابالغ از طریق مراجع انتظامی که معموال در مواردي است که قاضی نظر بـر سـرعت در امـر ابـالغ داشـته      -ب
.باشد

.رسوم استکه هر دو نوع ابالغ در دادسراها م

.و از حیث مقررات تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی است

سایر دستورات قضایی) 2

الف اجراي دستورات در مقام تحقیقات دادسرا و رسیدگی دادگاه 

اجراي دستورات مربوط به اجراي احکام کیفري و مدنی-ب

مرجع رسیدگی به جرائم ضابطین* 

مثل تصادفات ضابط و صدور چک بالمحل: جرائم عمومی

ك .د.آ.ق63مانند ارتکاب جرائم موضوع ماده : جرائم در مقام ضابطیت

جرم خاص نظامی مثل فرار از خدمت

.........دادستان محترم عمومی و انقالب اسالمی شهرستان 

رئـیس مقرّر گردیـده کـه   ..... به موجب دستورات مورخه .......... با سالم، احتراما در پرونده کالسه 
روز تکمـیال انجـام و   10دسـتورات را ظـرف مـدت    .......... پاسگاه رماندهفیا ...... محترم کالنتري 

بنـد از دسـتورات   4روزه 10نتیجه را به نظر برساند و حال آنکه علی رغم انقضـاي فرجـه مقـرّر    
99و 63علیهذا به استناد مـاده  . بالاقدام مانده و عذر موجهی نیز جهت عدم اقدام، ارائه نشده است

.ونه اقدام به حضور اعالم می گرددمراتب جهت هرگ

نام سمت امضا و تاریخ 



»زید عزّه«استاد عابدي / آئین دادرسی کیفري 45

:طرح شکایت نزد آنهامقامات در خصوص ایفوظ: بخش دوم

:موظفند37حسب م 

بازخواست می شود63شکایت را بپذیرد و اال طبق م -1

). نه اینکه در داخل پرونده در حال رسیدگی بگذارد( گزارش به دادستان نماید -2

اما اگر داخل همان پرونده بگذارد و نزد بازپرس بفرستد تکلیفی براي بازپرس ایجاد نمی شود 
در مورد ادعاهاي مطروحه «بلکه بازپرس پرونده را به ضابط عودت داده و به او تذکر می دهد که

می بایست پس از قبول شکایت به دادستان ارجاع می دادید، لذا با توجه به 37جدید، طبق ماده 
»عدم عمل به ماده مذکور، مقرر است به وظیفه قانونی خود عمل نمایید

)69م . (باید شکایت را بپذیرد و به وظیفه قانونی خود عمل نماید

:اگر دادستان88حسب ماده 

.باید بپذیرد»»» ) اصطالحا معاون ارجاع می گویند(پذیرش شکایت را به او تفویض کرده باشد 

.هیچ حقی ندارد و نباید بپذیرد»»» پذیرش شکایت را به او تفویض نکرده باشد 

در دو حالت تکلیف پیدا می کند 89حسب ماده 

.انجام وظیفه می کند) مطلق یا مقید(حسب ارجاع »»» از جانب دادستان ارجاع شده باشد -1

فقط تحقیقات مقدماتی را انجام داده و به دادستان »»» خودش ناظر وقوع جرم باشد -2
.گزارش می نماید

بازپرس حتی مکلف به پذیرش شکایت جدید یا نوشتن آن در در غیر موارد فوق، * 
صورتجلسه نیست و حتی اگر الیحه اي توسط طرفین یا وکیل آنان در خصوص جرم جدید 

طرف را ) نه اینکه مکلف باشد(تقدیم شود بازهم وظیفه اي ندارد و نهایتا بازپرس می تواند 
که طرف ) اختیاري است نه الزم(ارشاد کند براي مراجعه به دادستان و در صورتجلسه قید کند 

. اقدام نماید69ارشاد شد که از طریق ماده 
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:طرح شکایت نزد آنهامقامات در خصوص ایفوظ: بخش دوم

:موظفند37حسب م 

بازخواست می شود63شکایت را بپذیرد و اال طبق م -1

). نه اینکه در داخل پرونده در حال رسیدگی بگذارد( گزارش به دادستان نماید -2

اما اگر داخل همان پرونده بگذارد و نزد بازپرس بفرستد تکلیفی براي بازپرس ایجاد نمی شود 
در مورد ادعاهاي مطروحه «بلکه بازپرس پرونده را به ضابط عودت داده و به او تذکر می دهد که

می بایست پس از قبول شکایت به دادستان ارجاع می دادید، لذا با توجه به 37جدید، طبق ماده 
»عدم عمل به ماده مذکور، مقرر است به وظیفه قانونی خود عمل نمایید

)69م . (باید شکایت را بپذیرد و به وظیفه قانونی خود عمل نماید

:اگر دادستان88حسب ماده 

.باید بپذیرد»»» ) اصطالحا معاون ارجاع می گویند(پذیرش شکایت را به او تفویض کرده باشد 

.هیچ حقی ندارد و نباید بپذیرد»»» پذیرش شکایت را به او تفویض نکرده باشد 

.عمل می شود) نزد معاون(عینا طبق فرض قبلی 

در دو حالت تکلیف پیدا می کند 89حسب ماده 

.انجام وظیفه می کند) مطلق یا مقید(حسب ارجاع »»» از جانب دادستان ارجاع شده باشد -1

فقط تحقیقات مقدماتی را انجام داده و به دادستان »»» خودش ناظر وقوع جرم باشد -2
.گزارش می نماید

بازپرس حتی مکلف به پذیرش شکایت جدید یا نوشتن آن در در غیر موارد فوق، * 
صورتجلسه نیست و حتی اگر الیحه اي توسط طرفین یا وکیل آنان در خصوص جرم جدید 

طرف را ) نه اینکه مکلف باشد(تقدیم شود بازهم وظیفه اي ندارد و نهایتا بازپرس می تواند 
که طرف ) اختیاري است نه الزم(ارشاد کند براي مراجعه به دادستان و در صورتجلسه قید کند 

. اقدام نماید69ارشاد شد که از طریق ماده 

.  نمی تواند شکایت ابتدایی را بپذیرد
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:طرح شکایت نزد آنهامقامات در خصوص ایفوظ: بخش دوم

نزد ضابطین 

)ابتدائا و حین رسیدگی(

نزد دادستان

) :ابتدائا و حین رسیدگی(

نزد معاون دادستان

نزد دادیار

نزد بازپرس

قاضی دادگاه یا دادرس



46»زید عزّه«استاد عابدي / آئین دادرسی کیفري

وظایف بازپرس در خصوص طرح جرم جدید درخالل رسیدگی به پرونده

اگر طرح جرم جدید قبل از ارجاع پرونده به بازپرس باشد، یعنی کلیه عناوین بـه بـازپرس ارجـاع شـده     -الف
. رسیدگی و اظهار نظر نهایی کند) چه در مورد شاکی و چه متهم(باشد بازپرس باید به همه موضوعات 

:شوداگر طرح جرم جدید، بعد از ارجاع پرونده به بازپرس باشد، به شرح ذیل عمل می-ب

وظایف بازپرس در خصوص کشف جرم جدید درخالل رسیدگی به پرونده

.  هیچ وظیفه اي ندارد89حسب ماده »» اگر به عنوان شکوائیه جدید باشد 
)رجوع شود به جدول قبلی(

اگر به عنوان تقویت ادله جرم موضوع پرونده در حال رسیدگی باشد نه شکوائیه 
در صورت عدم اثبات که »»» شروع به رسیدگی می کند 93حسب ماده »»» 
اما در صورت اثبات مصداق کشف جرم ) اظهار نظري در موردش نمی کند(هیچ 

.می شود که احکام آن در جدول بعدي می آید

و دعوا هیچ اثر دفاعی نداشته باشد مثال در چک بالمحل : در مقام شکوائیه باشد
مدعی فحاشی شاکی شود و علت صدور چک بالمحل را فحاشی اعالم کند که 

.این امر اثر دفاعی ندارد

.اقدام نماید69بازپرس وظیفه اي ندارد و باید طبق ماده 

در مقام دفاع باشد مثل ادعاي خیانت در امانت شاکی در دفاع از سرقت خود 
):مال خیانت شده را(

در صورت عدم اثبات »»» شروع به رسیدگی می کند 93بازپرس حسب ماده 
اما در صورت اثبات مصداق کشف ) اظهار نظري در موردش نمی کند(که هیچ 

.  جرم می شود که احکام آن در جدول بعدي می آید

در مورد دعاوي «بازپرس پرونده را به ضابط عودت داده و به او تذکر می دهد که
می بایست پس از قبول شکایت به دادستان ارجاع 37مطروحه جدید، طبق ماده 

می دادید، لذا با توجه به عدم عمل به ماده مذکور، مقرر است به وظیفه قانونی 
»خود عمل نمایید
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وظایف بازپرس در خصوص طرح جرم جدید درخالل رسیدگی به پرونده

اگر طرح جرم جدید قبل از ارجاع پرونده به بازپرس باشد، یعنی کلیه عناوین بـه بـازپرس ارجـاع شـده     -الف
. رسیدگی و اظهار نظر نهایی کند) چه در مورد شاکی و چه متهم(باشد بازپرس باید به همه موضوعات 

:شوداگر طرح جرم جدید، بعد از ارجاع پرونده به بازپرس باشد، به شرح ذیل عمل می-ب

وظایف بازپرس در خصوص کشف جرم جدید درخالل رسیدگی به پرونده

شاکی جرم جدید را طرح می کند 

مثال در پرونده سرقت در خالل 
رسیدگی نسبت به تخریب درب 

.  خانه نیز طرح شکایت می کند

.  هیچ وظیفه اي ندارد89حسب ماده »» اگر به عنوان شکوائیه جدید باشد 
)رجوع شود به جدول قبلی(

اگر به عنوان تقویت ادله جرم موضوع پرونده در حال رسیدگی باشد نه شکوائیه 
در صورت عدم اثبات که »»» شروع به رسیدگی می کند 93حسب ماده »»» 
اما در صورت اثبات مصداق کشف جرم ) اظهار نظري در موردش نمی کند(هیچ 

.می شود که احکام آن در جدول بعدي می آید

متهم جرم جدید را طرح می کند

مثال در پرونده ضرب و جرح مدعی 
فحاشی شاکی شده و طرح شکایت 

.می کند

و دعوا هیچ اثر دفاعی نداشته باشد مثال در چک بالمحل : در مقام شکوائیه باشد
مدعی فحاشی شاکی شود و علت صدور چک بالمحل را فحاشی اعالم کند که 

.این امر اثر دفاعی ندارد

.اقدام نماید69بازپرس وظیفه اي ندارد و باید طبق ماده 

در مقام دفاع باشد مثل ادعاي خیانت در امانت شاکی در دفاع از سرقت خود 
):مال خیانت شده را(

در صورت عدم اثبات »»» شروع به رسیدگی می کند 93بازپرس حسب ماده 
اما در صورت اثبات مصداق کشف ) اظهار نظري در موردش نمی کند(که هیچ 

.  جرم می شود که احکام آن در جدول بعدي می آید

:ضابط جرم جدید را طرح می کند

مثل اخالل در نظم کالنتري در 
خالل تحقیقات

در مورد دعاوي «بازپرس پرونده را به ضابط عودت داده و به او تذکر می دهد که
می بایست پس از قبول شکایت به دادستان ارجاع 37مطروحه جدید، طبق ماده 

می دادید، لذا با توجه به عدم عمل به ماده مذکور، مقرر است به وظیفه قانونی 
»خود عمل نمایید
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وظایف بازپرس در خصوص طرح جرم جدید درخالل رسیدگی به پرونده

اگر طرح جرم جدید قبل از ارجاع پرونده به بازپرس باشد، یعنی کلیه عناوین بـه بـازپرس ارجـاع شـده     -الف
. رسیدگی و اظهار نظر نهایی کند) چه در مورد شاکی و چه متهم(باشد بازپرس باید به همه موضوعات 

:شوداگر طرح جرم جدید، بعد از ارجاع پرونده به بازپرس باشد، به شرح ذیل عمل می-ب

وظایف بازپرس در خصوص کشف جرم جدید درخالل رسیدگی به پرونده

شاکی جرم جدید را طرح می کند 

مثال در پرونده سرقت در خالل 
رسیدگی نسبت به تخریب درب 

.  خانه نیز طرح شکایت می کند

متهم جرم جدید را طرح می کند

مثال در پرونده ضرب و جرح مدعی 
فحاشی شاکی شده و طرح شکایت 

.می کند

:ضابط جرم جدید را طرح می کند

مثل اخالل در نظم کالنتري در 
خالل تحقیقات
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بازپرس در مواردي که در خالل پرونده جرم جدیدي که مرتبط به موضوع پرونده نیسـت کشـف مـی    : توضیح
99باشد حسب ماده ) مثل ضابط(کند اعم از اینکه بزهکار جرم کشف شده شاکی پرونده جاري یا متهم یا ثالث 

:ظف است به دادستان گزارش دهد که صورتجلسه به شرح ذیل تنظیم می کندمو

این گزارش در دو نسخه تنظیم شده و یک نسخه در پرونده باقی می ماند که مشخص شود بازپرس به تکلیـف  
اگر دادستان این موضوع را به همان .دادستان ارسال می گرددنزد عمل کرده است و نسخه دوم مذکور99ماده 

.کیل پرونده مستقلی را صادر نمایدبازپرس ارجاع داد باید دستور ثبت و تش

ماده 1اگر جرم کشف شده جدید از جرائم منافی عفت باشد تکلیفی به گزارش نیست و با استفاده از تبصره * 
ی عفت می کند می توان استفاده کرده و در اینجا هم توصیه به پوشـاندن  که توصیه به پوشاندن جرائم مناف102

.جرم شود فلذا نیازي به صورتجله نیز نخواهد بود

.اثري بر کشف مترتب نیست12حسب ماده 
.شاکی نیز باید شکایت خود را تقدیم دادستان یا ضابطین کند

در صورت امکان مراتب توسط دادستان به نحو مقتضی 99حسب تبصره ماده * 
.)تا در صورت تمایل شکایت نماید. (به اطالع بزه دیده می رسد

یعنی مقدمه یا نتیجه جرم ارجاعی است مثل جعل (مرتبط با جرم ارجاع شده است 
بازپرس بدون نیاز به ارجاع مکلف است به جرائم مـذکور  »»» ) براي کالهبرداري

.نیز رسیدگی کند) مکشوف(

مثل کشـف مـواد مخـدر هنگـام بررسـی مخفیگـاه امـوال        (غیر مرتبط می باشد 
:بازپرس موظف است به »»» ) مسروقه

اقدامات الزم جهت جلوگیري از فرار-2جمع آوري ادله    -1
گزارش به دادستان-3

.........دادستان محترم عمومی و انقالب اسالمی شهرستان 

رئـیس مقرّر گردیـده کـه   ..... به موجب دستورات مورخه .......... با سالم، احتراما در پرونده کالسه 
روز تکمـیال انجـام و   10دسـتورات را ظـرف مـدت    .......... پاسگاه فرماندهیا ...... محترم کالنتري 

بنـد از دسـتورات   4روزه 10نتیجه را به نظر برساند و حال آنکه علی رغـم انقضـاي فرجـه مقـرّر     
99و 63علیهذا به استناد مـاده  . بالاقدام مانده و عذر موجهی نیز جهت عدم اقدام، ارائه نشده است

.دام به حضور اعالم می گرددمراتب جهت هرگونه اق

نام سمت امضا و تاریخ 
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بازپرس در مواردي که در خالل پرونده جرم جدیدي که مرتبط به موضوع پرونده نیسـت کشـف مـی    : توضیح
99باشد حسب ماده ) مثل ضابط(کند اعم از اینکه بزهکار جرم کشف شده شاکی پرونده جاري یا متهم یا ثالث 

:ظف است به دادستان گزارش دهد که صورتجلسه به شرح ذیل تنظیم می کندمو

این گزارش در دو نسخه تنظیم شده و یک نسخه در پرونده باقی می ماند که مشخص شود بازپرس به تکلیـف  
اگر دادستان این موضوع را به همان .دادستان ارسال می گرددنزد عمل کرده است و نسخه دوم مذکور99ماده 

.کیل پرونده مستقلی را صادر نمایدبازپرس ارجاع داد باید دستور ثبت و تش

ماده 1اگر جرم کشف شده جدید از جرائم منافی عفت باشد تکلیفی به گزارش نیست و با استفاده از تبصره * 
ی عفت می کند می توان استفاده کرده و در اینجا هم توصیه به پوشـاندن  که توصیه به پوشاندن جرائم مناف102

.جرم شود فلذا نیازي به صورتجله نیز نخواهد بود

.اثري بر کشف مترتب نیست12حسب ماده 
.شاکی نیز باید شکایت خود را تقدیم دادستان یا ضابطین کند

در صورت امکان مراتب توسط دادستان به نحو مقتضی 99حسب تبصره ماده * 
.)تا در صورت تمایل شکایت نماید. (به اطالع بزه دیده می رسد

جرم غیر قابل گذشت باشد

)ا.م.ق100م2با توجه به تبصره (

با توجه به اینکه این قسم از جـرائم  
نیاز به شکایت ندارد اگر جرم کشف 

:شده

یعنی مقدمه یا نتیجه جرم ارجاعی است مثل جعل (مرتبط با جرم ارجاع شده است 
بازپرس بدون نیاز به ارجاع مکلف است به جرائم مـذکور  »»» ) براي کالهبرداري

.نیز رسیدگی کند) مکشوف(

مثل کشـف مـواد مخـدر هنگـام بررسـی مخفیگـاه امـوال        (غیر مرتبط می باشد 
:بازپرس موظف است به »»» ) مسروقه

اقدامات الزم جهت جلوگیري از فرار-2جمع آوري ادله    -1
گزارش به دادستان-3

.........دادستان محترم عمومی و انقالب اسالمی شهرستان 

رئـیس مقرّر گردیـده کـه   ..... به موجب دستورات مورخه .......... با سالم، احتراما در پرونده کالسه 
روز تکمـیال انجـام و   10دسـتورات را ظـرف مـدت    .......... پاسگاه فرماندهیا ...... محترم کالنتري 

بنـد از دسـتورات   4روزه 10نتیجه را به نظر برساند و حال آنکه علی رغـم انقضـاي فرجـه مقـرّر     
99و 63علیهذا به استناد مـاده  . بالاقدام مانده و عذر موجهی نیز جهت عدم اقدام، ارائه نشده است

.دام به حضور اعالم می گرددمراتب جهت هرگونه اق

نام سمت امضا و تاریخ 
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.کیل پرونده مستقلی را صادر نمایدبازپرس ارجاع داد باید دستور ثبت و تش

ماده 1اگر جرم کشف شده جدید از جرائم منافی عفت باشد تکلیفی به گزارش نیست و با استفاده از تبصره * 
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)ا.م.ق100م2با توجه به تبصره (

با توجه به اینکه این قسم از جـرائم  
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:شده

.........دادستان محترم عمومی و انقالب اسالمی شهرستان 

رئـیس مقرّر گردیـده کـه   ..... به موجب دستورات مورخه .......... با سالم، احتراما در پرونده کالسه 
روز تکمـیال انجـام و   10دسـتورات را ظـرف مـدت    .......... پاسگاه فرماندهیا ...... محترم کالنتري 

بنـد از دسـتورات   4روزه 10نتیجه را به نظر برساند و حال آنکه علی رغـم انقضـاي فرجـه مقـرّر     
99و 63علیهذا به استناد مـاده  . بالاقدام مانده و عذر موجهی نیز جهت عدم اقدام، ارائه نشده است
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نام سمت امضا و تاریخ 
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وظایف دادستان :بخش سوم

:تعقیب-1

:جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است64حسب ماده 

37ضابطین حسب م  

69نزد دادستان حسب م 

:شکایت شاکی-1

هرچند شکایت شاکی تاثیري در اقامه و توقف دعوا ندارد بلکه صرفا از جهت اطالعی که دادستان کسب کرده، تکلیـف او را  
به شروع تعقیب یادآور می شود به استثناء جرم منافی عفتی که به عنف نیست و سازمان یافته نیست، و نیز در مرئی و منظر 

)102مفاد م (نیست که علی رقم غ ق گذشت بودن، شکایت شاکی براي شروع تعقیب الزم است 

در جرم قابل گذشت فقط شکایت را اخذ و بعد گزارش به  
دادستان

در جرم غیر قابل 
گذشت

در جرم غیر مشهود  
حفظ آثار 

گزارش به دادستان

در جرم مشهود  
حفظ آثار 

جلوگیري از فرار  
گزارش به دادستان

)  اعم است از رسمی دائمی و آزمایشی و غیر رسمی قراردادي و پیمانی: (مقامات رسمی 
؟؟مربوط به ماموران پست است؟؟ در برخی موارد مکلف به اعالم 87و ماده 72حسب ماده 
.ت ضمانت اجراي لزوم اعالم جرم مقامات است.ا.م.ق606و ماده  . جرم هستند

بهتر است زیرا در دادستان » گفتن سایر افراد«با توجه به مواد بعدي قانون، : (افراد موثق
الزامی به موثق بودن اعالم کننده نیست بر خالف بحث در ضابطین که توثیق موضوعیت  

.دارد

گفته از  89در بازپرس ماده .در برابر مشهود واقعی و حکمی، هر دو را شامل می شود(وقوع جرم مشهود در برابر دادستان - 3
جهات تعقیب این است که بازپرس ناظر باشد پس دال بر مشهود واقعی است امام نسبت به دادستان به نظر می رسد که  
نمی تواند مشهود واقعی باشد زیرا در اینصورت باید بپذیریم که ضابط دادستان که فرع است نسبت به این مورد تکلییف  

.داشته ولی دادستان که اصل می باشد تکلیف نداشته باشد

سرپرستی-
اظهار نظر-
صدور کیفر خواست-
دفاع از کیفر خواست-
نظارت بر زندان ها-
وظایف مربوط به سرپرستی در امور مربوط به غیب و صغر-
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وظایف دادستان :بخش سوم

:تعقیب-1
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.داشته ولی دادستان که اصل می باشد تکلیف نداشته باشد

اطالع دادستان از طرق قانونی دیگر  - 4

سرپرستی-
اظهار نظر-
صدور کیفر خواست-
دفاع از کیفر خواست-
نظارت بر زندان ها-
وظایف مربوط به سرپرستی در امور مربوط به غیب و صغر-
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گ .ق.از جـرم غ دادسـتان بـه محـض اطـالع    گ، .ق.غدر جـرم  ا .م.ق100ماده 2ه به اینکه در تبصره با توج* 
لـذا حتـی   معرفی می کند، شاکی جنبه عمومی دادستان را که111به شروع تعقیب است و همچنین ماده مکلّف 

تکلیف دادسـتان  به استناد مواد فوق الذکر باز همآمد، نمی 64در ماده نیز گ.ق.غجرائماگر تقسیمات فوق در 
هم مشهود واقعی و هم مشهود حکمی » ربمشهود در برا«بدون تردید بند پس .همه موارد فوق را شامل می شد

ادستان اسـت لـذا   دداراي حیث عمومی است و شاکی جنبه عمومی گ .ق.غتمام جرائم زیرا. را شامل می شود
.دادستان از هر طریقی که اطالع به جرم پیدا کند ملکف به تعقیب می باشد 

طفـل و  (دیده محجور در جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غ ق گذشت در مواردي که بزه*سوال*
دارد؟می باشد چه کسی وظیفه شکایت را به عهده) مجنون

: به شرح ذیل عمل می شود2قانون امور حسبی73و ماده 71و70حسب مواد 

در ،جرائم قابل گذشت و جنبـه خصوصـی جـرائم غیـر قابـل گذشـت      چنانچه در جدول فوق ذکر شد، در*
چنانچـه  وطفل صـورت مـی گیـرد   قیم طرح شکایت از ناحیه ولی قهري یادیده محجور باشد، مواردي که بزه

عی تعقیب متهم و اقامه دعوي از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مد-11ماده 1
.خصوصی است

تواند می، قط دادرس بعد از رسیدگی الزمدر صورتیکه محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و ف–امور حسبی.ق73ماده 2
.وصایت وصی را تصدیق نماید

.دادستان اقدام به تعیین قیم دائمی می کند

.دادستان اقدام به تعیین قیم اتفاقی می کند

امور حسبی، .ق73طبق م »»» ولی قهري طرح شکایت می کند 
.دادستان حق دخالت ندارد

طبق م »»» ولی قهري بر خالف مصلحت مولی علیه طرح شکایت نکند  
.  دادستان اقدام به شکایت می کند71

تا حضور و »»» ) مثال بیهوش است(دسترسی به ولی قهري نیست 
.مداخله ولی قهري دادستان قیم اتفاقی نصب می کند

و اقدامات ضروري را براي . دادستان اقدام به تعیین قیم اتفاقی می کند
. حفظ و جمع آوري ادله جرم و جلوگیري از فرار متهم به عمل می آورد
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.وصایت وصی را تصدیق نماید

ولی قهري ندارد

نصب قیم دائمی باعث از بین رفتن ادله یا توجه 
ضرر به محجور نمی شود 

نصب قیم دائمی باعث از بین رفتن ادله یا توجه 
ضرر به محجور می شود 

ولی قهري دارد 

بزه کار ولی قهري نیست 

بزه کار ولی قهري باشد 
:یا وي مداخله کرده باشد
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، 71بشود، یا در بزه مداخله داشته باشد، حسب مـاده  مرتکب بزه نسبت به مولی علیه قیم، د ولی قهري و یاخو
کند و اقدامات ضروري را براي م موقت تعیین و یا خود امر کیفري را تعقیب میعنوان قیشخصی را بهدادستان 

.آوردعمل میآوري ادله جرم و جلوگیري از فرار متهم بهحفظ و جمع

آن که بازپرس، مثال در پرونده تصادف جرحـی محجـور،   پس از روال اجراي این ماده به این صورت است که
طـی شـرحی   مشاهده کرد که افسر کاردان فنی، کل یا بخشی از تقصیر را متوجه متولی یا قیم اعالم کرده است، 

:خطاب به دادستان چنین بیان می کند

:پس از آنکه پرونده نزد دادستان مطرح شد دادستان چنین می نویسدو 

دادستان چه کسانی را می تواند به عنوان قیم اتفاقی تعیین کند؟* سؤال*

اتفـاقی  قـیم  تواند خود به عنـوان می دادستان حتی،قانونگذار در این خصوص دادستان را مبسوط الید گذاشته
:داردمقرّراتفاقیقیم به جاي تعییناقدام کند و در پاسخ بازپرس 

.تعیین کندقیم موقّت بازپرس را به عنوانخود می تواند دادستانهمچنین

بسمه تعالی

به عنـوان قـیم اتفـاقی    ................. با سمت دادستان عمومی و انقالب شهرستان ................ اینجانب 
ولی قهري وي اعالم می نمایم................... شکایت خود را علیه آقاي ............... طفل مصدوم به نام 

.و تقاضاي مطالبه دیه دارم

نام سمت امضاء تاریخ

بسمه تعالی

.عنوان قیم موقّت تعیین می گرددبه................. آقاي / با عنایت به مراتب فوق خانم 

.مقرّر است دفتر پرونده به شعبه اعاده گردد

نام سمت امضاء تاریخ 

بسمه تعالی

................محترم دادسراي شهرستان دادستان 

ــه      ــده کالس ــه در پرون ــه اینک ــر ب ــا نظ ــالم، احترام ــا س ــاي  .... ...................ب ــده آق ــاکی پرون ش
می باشد حسـب نظـر افسـر    .... .....................که ولی قهري طفل مصدوم به نام ............ ...............

پرونده به بنابراین. می باشد70و لذا موضوع پرونده از مصادیق ماده کاردان فنی مقصر حادثه بوده
. منظور تعیین قیم موقّت به حضور ارسال می گردد

نام سمت امضا تاریخ 

. مقرر است دفتر پرونده به نظر دادستان محترم برسد

نام سمت امضاء
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:در تعیین قیم اتفاقی در تصادفات جرحی به شرح ذیل استرویه * 

وسیله نقلیه داراي بیمه می باشد چون غرض از طرح شکایت اخذ دیه از بیمه است معموال مادر در مواردي که 
پرونده را پیگیري کند که در اینجا معموال بازپرس در ذیل تقاضـا چنـین   ،موقتقیم طفل حاضر است به عنوان

ت طفل را عهـده دار  قیمومی،اضر استح. .....................الزم به ذکر است که مادر طفل خانم «، پیشنهاد می دهد
از یکـی نیـز در بعضـی از دادسـرا هـا    .تعیین می کنـد قیم موقّت و دادستان نیز معموال مادر را به عنوان.»شود

.براي این کار تعیین می شود،که مورد وثوق دادستان است،کارمندان سرپرستی

به عنوان قیم اتفاقی، پرونده به شرح ذیل پیگیـري مـی   پس از تعیین قیم اتفاقی یا قبول تصدي خود دادستان* 
:شود

.پذیرش قیم شدن اختیاري می باشد* 

):موقّت(اتفاقیمحدوده اختیارات قیم

101مـاده  2حسب تبصـره نمی تواند بدون طرح شکایت گذشت منجز خود را اعالم کند بلکهاختیاريقیم * 
.باشدمی دادستان تأیید تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط بها.م.ق

؟کدام مرحله از مراحل ذیل استبر فرض شکایت قیم اتفاقی محدوده اختیارات وي تا * سوال*

که محجور ولی یا وصـی داشـته باشـد دادسـتان و دادگـاه حـق       در صورتی«-امور حسبی.ق73ماده : نظر اول

دادستان»» شاکی از حیث عمومی 

شاکی از حیث خصوصی ولی قهري 

هم نسبت به غیر ولی یا قیم

هم نسبت به قیم

یهو مطالبه دیتاعالم شکا-1

دادسراییتا صدور قرار نها-2

دادگاهيتا صدور حکم بدو-3

تا الزم االجرا شدن حکم-4

احکاميحکم در اجراياجرایانتا پا-5
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غیر ولی و قیم، مقصر % 100
است 

طبق روال عادي پرونده تشکیل 
»»»و رسیدگی می شود 

دادستان»» شاکی از حیث عمومی 

شاکی از حیث خصوصی ولی قهري 

غیر % 50ولی یا قیم و %  50
.ولی یا قیم مقصر است

شاکی از حیث عمومی دادستان 
»»»است 

هم نسبت به غیر ولی یا قیم

هم نسبت به قیم

شاکی از حیث خصوصی 

غیر ولی% 50نسبت به »» ولی قهري است 

ولی یا قیم% 50نسبت به »» دادستان است 

جنبه عمومی دادستان ولی یا قیم مقصر است%  100
جنبه خصوصی دادستان

یهو مطالبه دیتاعالم شکا-1

دادسراییتا صدور قرار نها-2

دادگاهيتا صدور حکم بدو-3

تا الزم االجرا شدن حکم-4

احکاميحکم در اجراياجرایانتا پا-5
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به طور عام هرگونه دخالت دادستان در امور محجور در فرض داشـتن ولـی   » ...دخالت در اداره امور او ندارند 
کـه نقـش   70حق مداخله نـدارد و مـاده   ) تخصیص(ي را ممنوع کرده است لذا دادستان بدون اجازه قانون قهر

مخصص را دارد فقط شامل مرحله شکایت و مطالبه دیه می باشد و نسبت به سایر مراحل سـاکت اسـت فلـذا    
.محدوده اختیارات قیم اتفاقی فقط شکایت و مطالبه دیه می باشد

تا الزم االجرا شدن حکم را در بر میگیرد زیرا در شأن اعتراض 70قول دائره تخصیصی ماده طبق این:نظر دوم
اما نسبت به مرحله پایـانی  . و همچنین الزم االجرا شدن دادگاه نیاز به شاکی دارددر مرحله صدور حکم بدوي

و محکومیت ولـی قهـري بـه    یعنی مرحله اجرا نمی توان با قاطعیت نظر داد زیرا پس از الزم االجرا شدن حکم
و کیفـري اشـخاص   یکه در تمام محکومیت هاي مالی اعم از حقـوق (1پرداخت دیه، دو فرض مطرح می شود

):مطرح می باشد

ود ت نم عھ دادن . در صورتی کھ حسب قانون نمی توان ولی قھری را بھ سبب دین بھ مولی علیھ بازداش ر توس ده ای ب ذا فای ل
ھنداریم کھ با وجود ولی قھری،ھیچ توجیھ و دلیل قانونیبلکھ . بھ مرحلھ اجرای احکام وجود ندارد٧٠ماده  وم ب ال محک ،م

رد اال این ا تحت سیطره ولی موقت قرار گی ث م وعا از بح ھ موض د ک رح باش ری مط ی قھ ط ول ال توس الف م وف از ات ھ خ ک
.خارج است

دائمـی و  قیم اتفاقی با توجه به مطالب بیان شده از اختیاراتقیم در خصوص محدوده اختیارات: به نظر استاد 
به تان حسب مورد نسبتاتفاقی با نظارت دادسقیم نظارت دادستان نسبت به وي تنقیح مناط کنیم مبنی بر اینکه

الزم به ذکر است که در سایر موارد نیز چناچه خیانت ولی قهـري در امـوال   . رعایت مصلحت طفل اقدام نماید

له تا زمان اجراي حکم یا علیه به تقاضاي محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوماگر استیفاي محکوم«-نحوه اجراي محکومیت هاي مالی.ق3ماده1
علیه تا سی روز پس از ابالغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواي چنانچه محکوم. شودله حبس میرضایت محکومشدن ادعاي اعسار او یا جلب پذیرفته

قرر در علیه خارج از مهلت مچنانچه محکوم-1تبصره. شود، مگر اینکه دعواي اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شودباشد حبس نمیاعسار خویش را اقامه کرده 
این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومعلیه به تشخیص دادگاه له آزادي وي را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم

به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشکفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومعلیه خودداري و در صورت ن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم
شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعی نسبت به گذار ابالغ میدر صورت رد دعواي اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه. کندحبس، او را آزاد می

شود نسبت به لت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میدر صورت عدم تسلیم ظرف مه. علیه اقدام کندتسلیم محکوم
در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض در . شودالکفاله اقدام میهاي اجرایی از محل وثیقه یا وجهبه و هزینهاستیفاي محکوم

نحوه صدور قرارهاي تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی. ظر استدادگاه تجدیدن
.»استشوند نیز مجري مقررات راجع به تعویق و موانع اجراي مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می- 2تبصره.کیفري است

3تا پایان رسیدگی اعمال ماده »»» ظرف یکماه از تاریخ صدور اجرائیه مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار می کند 
).یعنی به حبس نمی رود. (قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی می شود

و اگر پس از آن، دادخواست 
محکوم له »»» اعسار تقدیم کند 

راضی به آزادي بالقید او 
بالقید آزاد می شود»» باشد 

با قرار کفالت یا »» نباشد ... 
. وثیقه آزاد می شود
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و محکومیت ولـی قهـري بـه    یعنی مرحله اجرا نمی توان با قاطعیت نظر داد زیرا پس از الزم االجرا شدن حکم
و کیفـري اشـخاص   یکه در تمام محکومیت هاي مالی اعم از حقـوق (1پرداخت دیه، دو فرض مطرح می شود

):مطرح می باشد

ود ت نم عھ دادن . در صورتی کھ حسب قانون نمی توان ولی قھری را بھ سبب دین بھ مولی علیھ بازداش ر توس ده ای ب ذا فای ل
ھنداریم کھ با وجود ولی قھری،ھیچ توجیھ و دلیل قانونیبلکھ . بھ مرحلھ اجرای احکام وجود ندارد٧٠ماده  وم ب ال محک ،م

رد اال این ا تحت سیطره ولی موقت قرار گی ث م وعا از بح ھ موض د ک رح باش ری مط ی قھ ط ول ال توس الف م وف از ات ھ خ ک
.خارج است

دائمـی و  قیم اتفاقی با توجه به مطالب بیان شده از اختیاراتقیم در خصوص محدوده اختیارات: به نظر استاد 
به تان حسب مورد نسبتاتفاقی با نظارت دادسقیم نظارت دادستان نسبت به وي تنقیح مناط کنیم مبنی بر اینکه

الزم به ذکر است که در سایر موارد نیز چناچه خیانت ولی قهـري در امـوال   . رعایت مصلحت طفل اقدام نماید

له تا زمان اجراي حکم یا علیه به تقاضاي محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوماگر استیفاي محکوم«-نحوه اجراي محکومیت هاي مالی.ق3ماده1
علیه تا سی روز پس از ابالغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواي چنانچه محکوم. شودله حبس میرضایت محکومشدن ادعاي اعسار او یا جلب پذیرفته

قرر در علیه خارج از مهلت مچنانچه محکوم-1تبصره. شود، مگر اینکه دعواي اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شودباشد حبس نمیاعسار خویش را اقامه کرده 
این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومعلیه به تشخیص دادگاه له آزادي وي را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم

به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشکفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومعلیه خودداري و در صورت ن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم
شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعی نسبت به گذار ابالغ میدر صورت رد دعواي اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه. کندحبس، او را آزاد می

شود نسبت به لت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میدر صورت عدم تسلیم ظرف مه. علیه اقدام کندتسلیم محکوم
در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض در . شودالکفاله اقدام میهاي اجرایی از محل وثیقه یا وجهبه و هزینهاستیفاي محکوم

نحوه صدور قرارهاي تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی. ظر استدادگاه تجدیدن
.»استشوند نیز مجري مقررات راجع به تعویق و موانع اجراي مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می- 2تبصره.کیفري است

پرونده از این حیث بایگانی می شود 
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).یعنی به حبس نمی رود. (قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی می شود
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به زندان معرفی می گردد 3

و اگر پس از آن، دادخواست 
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محکوم علیه پرداخت 
می کند

محکوم علیه پرداخت 
نمی کند
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.مولی ثابت شود دادستان تقاضاي ضم امین می نماید

سـازمان  در جرائم منافی با عفت در مواردي که به عنـف و  1021ه به اینکه قانونگذار در ماده با توج* سوال*
102مـاده  3یافته و در مرئی و منظر نباشد شکایت شاکی را براي اقامه دعوا الزم دانسته حال با توجه به تبصره 

؟چه کسانی می توانند به عنوان شاکی طرح شکایت کنند142و ماده 

: در موارد ذیلعفت ممنوع مگر جرائم منافی تحقیق درمی گوید102قانونگذار در ماده :پاسخ

...)مثل همسر، خواهر و برادر و(نیز می توانند شاکی باشند غیر از کسانی که ذکر شد آیا افراد دیگري * سوال*

شخصـی اسـت کـه از وقـوع جـرم      بزهدیـده «: دیده و شاکی را اینگونه معرفی می کنبزه10قانونگذار در ماده 
و هرگاه جبران ضرر و زیـان  »شاکی«متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، 

».شودنامیده می» مدعی خصوصی«وارده را مطالبه کند، 

ات زیـان معنـوي عبـارت از صـدم    «ضرر و زیان را به این صورت تعریف مـی کنـد   14و از طرفی نیز در ماده 
».روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است

ایجاد می کند شکایت همسر و یا خواهر و بـرادر را نیـز   » زیان«در معناي 14لذا می توان با توسعه اي که ماده 
.شوهر را نسبت به زن می پذیردکنونیرویهموجه دانست، همانطور که

واردي مر انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردي در این خصوص مجاز نیست، مگر د«- 102ماده 1
شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا داراي شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده 

در مورد بزهدیده بالغی که . دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارددر جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه-3تبصره .... - 1تبصره .شودانجام می
».حق طرح شکایت داردسن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز

زیان معنوي عبارت از صدمات روحی -1تبصره .حصول ناشی از جرم را مطالبه کندال¬شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهاي مادي و معنوي و منافع ممکن«-14ماده 2
م به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به تواند عالوه بر صدور حکدادگاه می. یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است

»...-2تبصره .عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید

.خودش شاکی است»» سال باشد 18بیش از 

.خودش یا ولی او شکایت می کند»» سال 18باالي سن بلوغ تا 

.ولی قهري یا سرپرست قانونی شکایت می کند»» محجور باشد 
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...)مثل همسر، خواهر و برادر و(نیز می توانند شاکی باشند غیر از کسانی که ذکر شد آیا افراد دیگري * سوال*

شخصـی اسـت کـه از وقـوع جـرم      بزهدیـده «: دیده و شاکی را اینگونه معرفی می کنبزه10قانونگذار در ماده 
و هرگاه جبران ضرر و زیـان  »شاکی«متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، 

».شودنامیده می» مدعی خصوصی«وارده را مطالبه کند، 

ات زیـان معنـوي عبـارت از صـدم    «ضرر و زیان را به این صورت تعریف مـی کنـد   14و از طرفی نیز در ماده 
».روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است

ایجاد می کند شکایت همسر و یا خواهر و بـرادر را نیـز   » زیان«در معناي 14لذا می توان با توسعه اي که ماده 
.شوهر را نسبت به زن می پذیردکنونیرویهموجه دانست، همانطور که

واردي مر انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردي در این خصوص مجاز نیست، مگر د«- 102ماده 1
شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا داراي شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده 

در مورد بزهدیده بالغی که . دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارددر جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه-3تبصره .... - 1تبصره .شودانجام می
».حق طرح شکایت داردسن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز

زیان معنوي عبارت از صدمات روحی -1تبصره .حصول ناشی از جرم را مطالبه کندال¬شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهاي مادي و معنوي و منافع ممکن«-14ماده 2
م به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به تواند عالوه بر صدور حکدادگاه می. یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است

»...-2تبصره .عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید

در مرعا و منظر افراد باشد-1

به عنف باشد-2

سازمان یافته باشد-3

شاکی داشته باشد-4
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این توجیه به خاطر توسعه زیادي که در شاکی ایجاد می کند مناسب به نظر نمی رسـد زیـرا باعـث    : نظر استاد
وضـع  دیگـر نیـازي بـه    70و مـاده  14می گردد زیرا بر این فرض با مراجعه به ماده 102ماده 3غویت تبصرهل

تواننـد شـکایت کننـد ولـو     مثال اگر با محجور عمل منافی عفت بشود و برادر و مادر نیز ب.(مذکور نیستتبصره 
اینکه ولی شکایت نکند این جواز با تبصره که حق شکایت را به ولی یا سرپرسـت اعطـا کـرده منافـات دارد و     

کـه بـه شـرح    شوهر را از طریق دیگر توجیه کنیمرویه موجود در پذیرش لذا باید )موجب لغویت آن می شود
:ذیل می باشد

می باشد در حقیقت در هنگام جرم منافی عفت ) ءطبق نظر فقها(ی به بضع که شوهر مالک بضع و یا اولاز آنجا 
و مویـد ایـن   . این حق شوهر پایمال شده است و لذا از جهت احقاق حق خودش، شکایتش پذیرفته مـی شـود  

.در ما نحن فیه نمی پذیردرا،مادروخواهر،برادربرخالف شکایت شوهر، شکایتکه توجیه، رویه است 

شوهر یا مالک استمتاعات اسـت یـا حـق اولویـت دارد و در واقـع      نکاحمحض وقوع عقددیگر، بهبه عبارت
طـرح  ،شوهر از باب تعرضی که به حق خود وي گردیده و دچار صدمات روحی از ارتکاب بزه گردیده اسـت 

را شخصی بیان کرده که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیـان  دیدهکه بزه10ماده و لذا به استنادشکایت می کند 
زیان هاي معنـوي را نیـز بـه    14ماده 1گردیده نه اینکه انجام بزه مستقیما بر وي تحقق یافته باشد و در تبصره 

و در نتیجـه چنـین   .خواهد بـود دیدهبزهشوهر قطعا ،بیان کرده است14و 10عنوان ضرر و زیان موضوع مواد 
صورت اصطالحا شاکی نامیده می شـود و وقتـی   اي می تواند تعقیب متهم را خواستار شود که در اینهدیدبزه

خواهد بود کـه در فـرض وجـود شـاکی ممنـوعیتی بـراي       102شاکی در پرونده پیدا شد از مصادیق ذیل ماده 
خواهیم دانست بـدین  70را تاکیدي بر ماده 102ماده 3تحقیقات در منافیات عفت نیست و در این نظر تبصره 

وظیفه ولی قهري را در لزوم طرح شکایت بیان نموده بود و چون تحقیق 71و 70توضیح که قانونگذار در ماده 
مخصوص غیر منافیات عفت است قانونگذار 70در منافیات عفت ممنوع بود این شائبه مطرح شده بود که ماده 

سـال نیـز   18ولی قهري نمود همچنین نسبت به بالغین زیـر  در تبصره نسبت به محجور تاکید بر لزوم شکایت 
.بیان دارد و همین بیان کفایت در عدم لغویت دارد 3قانونگذار در تبصره 

.شاکی افراد دیگري را که از جرم زیان دیده باشند را شامل می شـود 10با توجه به ماده : برداشت خودم*** 
شاکی را بـه صـورت مطلـق گفتـه     102ن شاکی کرده است و ماده تبیین موضوع براي عنوا10در حقیقت ماده 

102و بیان تبصـره مـاده   . فلذا کسانی که از وقوع بزه منافی عفت خسارتی ببیند می تواند شکایت نماید .است
مضاف به اینکه نظر به توسعه بـا احتیـاط موافـق تـر اسـت زیـرا در       . می تواند لغو نبوده و از باب تاکید باشد 

.است حقوق افراد دیگر تضییع گردد فتاملشاکی ، ممکندائره تضییق صورت 

.استشاکیتبصره در مقام حصر: استاد نهایینظر

زن و مرد نامحرم جرم منافی عفت نمی باشـد چـون برخـورد فیزیکـی وجـود      ارتباطات پیامکی : نظر استاد * 
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.ندارد

صدور قرار هاي مخصوص دادستان -2

:حسب مورد می تواند اقدام به صدور قرار هاي ذیل نمایدحسب جدید دادستان

قرار ترك تعقیب) 2-1

قرار تعلیق تعقیب) 2-2

صدور قرار بایگانی پرونده دیگر در صالحیت دادستان نبوده و 340و ماده ) مقام قضایی(80با توجه به ماده * 
.در صالحیت دادگاه می باشد

:قرار ترك تعقیب) 2-1

. کنـد ترك تعقیـب جرائم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست در-79ماده * 
شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط براي یکبـار تـا   .در این صورت، دادستان قرار ترك تعقیب صادر میکند

.یکسال از تاریخ صدور قرار ترك تعقیب درخواست کند

:قرار ترك تعقیب به شرح ذیل می باشدبا توجه به ماده فوق شرایط صدور 

.باشدگذشتقابلجرمباید در-1
)کندتعقیب میتركبدون اینکه رضایت بدهد، درخواستیعنی(.کندتعقیبتركتقاضايشاکی-2

آنازپس(.نمایدمجددتعقیبتقاضايتواندمیدیگریکباربرايفقطشاکیپس از صدور قرار ترك تعقیب، * 
) داردرابهامختومامرحکمکه پس از آن پرونده دیگرنمایدتعقیبتركتقاضايتواندمینیز
.باشدمیتعقیبتركقرارصدورازپسسالیکحداکثر توسط شاکی،مجددشکایتمهلت طرح* 

؟ند قرار ترك تعقیب صادر کندآیا بازپرس هم می توا* سوال*

.گفت که بازپرس نیز می تواند قرار ترك تعقیب صادر نمایدشاید بتوان 148با توجه به مفهوم ماده 

:به شرح ذیل استماده در مقام بیان تکلیف بازپرس نسبت به اموال از این: نظر استاد

به تقاضاي ذینفع دستور رد اموال را صادر اگر پرونده در جریان است با رعایت شروط سه گانه ذکر الذیل ماده
.می کند

:در این حالتاگر پرونده با قرار منع ، موقوفی یا قرار ترك تعقیب مختومه شده 

.دادگاه تعیین تکلیف می کنداین اموالضبطدر مورد

.در مورد استرداد یا معدوم کردن اموال بازپرس تعیین تکلیف می کند
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.بنابراین در مقام بیان مرجع صدور قرار نیست

:مقام بیان تکلیف بازپرس در صدور قرار نهایی است که بیان باشد ازدر265ثانیا قانونگذار در ماده 

جلب به دادرسی-1

قیبعمنع ت-2

موقوفی تعقیب-3

.لذا نمی توان گفت که بازپرس می تواند قرار ترك تعقیب صادر کند

.است سابقصادر می کنند اما به خاطر ذهنیت آنها از قانون قرار نیز بازپرس رویه کنونی در * 

نمونه قرار ترك تعقیب 

.قرار ترك تعقیب حتما می بایست در صورتجلسه نوشته شود* 

. تقاضاي ترك تعقیب حتما می بایست کتبا نوشته و امضاء شود* 

جـرائم را شـامل مـی    همه 79رات است اما مرور زمان ماده تعزیمربوط بهفقط ا.م.ق106مرور زمان ماده **
.شود

می تواند قرار ترك تعقیب صادر کند؟نیز آیا دادگاه *سوال*

یعنی در شرح وظایف دادگاه چنین امري پیش بینی نشده است لـذا قـرار   قانونگذار این امر را مسکوت گذاشته 
.یفرخواست با وجود سائر شرایطکدر دادسرا امکان پذیر است و آن هم تا قبل از صدور فقط ترك تعقیب 

عقیب قرار تعلیق ت) 2-2

بیان نموده، قرار تعلیق تعقیـب اسـت کـه در    81یکی دیگر از قرارهاي مخصوص دادستان که قانوگذار در ماده 
:، چنانچه8و7و6جرائم درجه 

بسمه تعالی

بـــه اتهـــام  ............................ علیـــه آقـــاي  ..................... در خصـــوص شـــکایت آقـــاي   
بـه  ...........................(با توجه به اینکه شاکی به شـرح صورتجلسـه مـورخ    ..................................... 

تقاضاي ترك تعقیب متهم را نموده و جرم از جـرائم قابـل گذشـت    ) ثبت اندیکاتورشرح الیحه به
قـرار تـرك تعقیـب    79می باشد و تاکنون منتهی به صدور کیفر خواست نشده، لذا به استناد مـاده  

صادر و اعالم می گردد و شاکی می تواند براي یکبار به مدت حداکثر یکسال از تاریخ صدور قرار، 
. خود را مطرح نمایدشکایت مجدد 

..... دادستان عمومی و انقالب شهرستان 

تاریخ و امضاء
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پرونده از ابتدا شاکی نداشته-

یا شاکی گذشت کرده -

یا خسارت شاکی جبران شده -

ه باشدترتیبی براي پرداخت آن داددیده با بزهکار یا بزه-

پس از أخـذ موافقـت مـتهم و در    می توانددادستان ،اگر متهم فاقد محکومیت موثر کیفري باشددر موارد فوق،
.مبادرت به صدور قرار تعلیق تعقیب نماید،صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب

وجـود شـرایط مـی    بازپرس نمی تواند مستقال قرار تعلیق صادر کند بلکه در صـورت  81ماده 4طبق تبصره * 
.تواند صدور قرار تعلیق را از دادستان درخواست نماید

ام یـک یـا   جبه اندر طول مدت قرار، مکلّف سال است و دادستان متهم را2ماه تا 6تعلیق تعقیبمدت قرار* 
.می نماید81در ماده مقرّرچند مورد از موارد

،اگر در طول مدت تعلیق* 

و باالتر گردد و نهایتـا کیفـر خواسـت    7یا تعزیر درجه ،قصاص،ائم مستوجب حدمتهم مرتکب یکی از جر-
؛صادر شود

،یا دستورات مقام قضایی را اجرا نکند-

آید و مدتی کـه تعقیـب معلـق بـوده،     عمل میقرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به
.، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکندشدم از اتهام دوم تبرئه متهاگر. یشودمدت مرور زمان محسوب نموجز

نمونه قرار تعلیق تعقیب 

بسمه تعالی

با عنایت به اینکه جرم ............ موضوع شکایت آقاي ........... مبنی بر .......... در خصوص اتهام آقاي 
شـاکی گذشـت منجـز خـود را     (رد می باشد و در پرونده، شاکی وجود ندا6مذکور از جرائم درجه 

بـین طـرفین بـه شـرح الیحـه یـا       ) (دیـده را جبـران کـرده   متهم خسارات وارده به بزه) (اعالم کرده
و متهم نیز فاقد محکومیت موثر کیفري می ) توافق به جبران خسارت شده.......... صورتجلسه مورخ 

81لـذا بـه اسـتناد مـاده     . سـت باشد و موافقت وي جهت صدور قرار تعلیق تعقیب، اخـذ گردیـده ا  
مـتهم مکلّـف   . قرار تعلیق تعقیب متهم، صادر می گـردد ) ماه تا دوسال6از ........ (ك به مدت .آ.م.ق

: است در طول مدت مذکور نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید

.....) ..........................................................................الف

) .................................................................................ب

متذکر می شود چنانچه متهم، در طول مدت تعقیـب، بـه اتهـام یکـی از جـرائم مسـتوجب حـد،        * 
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مسـتقیما در دادگـاه مطـرح    8و 7جرائم درجه مقرر نمود که 340قانونگذار در ماده با توجه به اینکه*سوال*
آیا تعارضـی  ،گونه جرائم قرار تعلیق صادر کنددادستان می تواند در اینمقرّر نمود،81شود و از طرفی در ماد 

:ود نداردبین این دو ماده وج

این تبصره مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب را دادگاه دانسته لـذا  8و 7درجه جرائم 81ماده 5تبصره به موجب 
وجود ندارد 81ایرادي به ماده 

انی پرونده را پیش بینی کرده بود به جـاي کلمـه   که قرار بایگ80در ماده 340ماده قانونگذار پس از تصویب * 
قرار هاي مخصـوص دادسـتان نمـی    قام قضایی استفاده کرد و لذا االن قرار بایگانی پرونده از دادستان از کلمه م

.باشد

؟اختیاري براي کمک به متهم در این مورد داردیا قاضی آ،اگر هیچکدام از شرایط تعلیق نبود*سوال*

نبود و پرونده به بازپرس ارجـاع شـده   )گذشت جبران خسارت یا توافق بر جبـران (، اگر موارد مذکور 82به استناد ماده 
) در حقیقت بازپرس موضوع سازي می کند(: به شرح ذیل عمل کندبود بازپرس می تواند

:پس از مهلت مذکور ممکن است حاالت زیر پیش بیاید که حکم هر کدام بیان می شود

یا گذشت شاکی اخذ شود 

یا جبران خسارت شود 

یا ترتیبی براي پرداخت داده شود 

از دادستان تقاضا کند که پرونده را به میانجی گر ارسال کند تا شاید میانجی گر با میانجی گري خود باعث انجام یکی از -2
)مهلت میانجی گر سه ماه یا با توافق طرفین می باشد. (سه شرط مذکور شود
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مسـتقیما در دادگـاه مطـرح    8و 7جرائم درجه مقرر نمود که 340قانونگذار در ماده با توجه به اینکه*سوال*
آیا تعارضـی  ،گونه جرائم قرار تعلیق صادر کنددادستان می تواند در اینمقرّر نمود،81شود و از طرفی در ماد 

:ود نداردبین این دو ماده وج
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وجود ندارد 81ایرادي به ماده 

انی پرونده را پیش بینی کرده بود به جـاي کلمـه   که قرار بایگ80در ماده 340ماده قانونگذار پس از تصویب * 
قرار هاي مخصـوص دادسـتان نمـی    قام قضایی استفاده کرد و لذا االن قرار بایگانی پرونده از دادستان از کلمه م

.باشد

؟اختیاري براي کمک به متهم در این مورد داردیا قاضی آ،اگر هیچکدام از شرایط تعلیق نبود*سوال*

نبود و پرونده به بازپرس ارجـاع شـده   )گذشت جبران خسارت یا توافق بر جبـران (، اگر موارد مذکور 82به استناد ماده 
) در حقیقت بازپرس موضوع سازي می کند(: به شرح ذیل عمل کندبود بازپرس می تواند

:پس از مهلت مذکور ممکن است حاالت زیر پیش بیاید که حکم هر کدام بیان می شود

:ماه2مهلت به طرفین دهد که ظرف حداکثر -1
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.ق مطرح می باشد همان فروض و احکام فونیزدر فرضی که پرونده به میانجی ارجاع می گردد

میانجی گر

؟گر کیستی میانج-1

.باشدخاصفرد-3موسسه -2شوراي حل اختالف -1میانجی گر می تواند 82حسب ماده 

؟ ؟؟؟سوال مبهم است؟؟؟باشد82و 81در ارجاع به میانجی گر نیز باید شرائط ماده آیا -2

ضروري است زیرا اگر بخواهیم قرار تعلیق صادر کنیم سایر شرایط نیز ، توافق به صراحت متن ماده شرط است
.باید موضوع قابل تعلیق باشد و با فقدان شرایط موضوع قابلیت تعلیق نخواهد داشت

جـرائم  مـذکور در  تبصره ا دانست به این شرح که حسب .م.ق100ماده 2را می توان تکمله تبصره 81ماده * 
جهت صدور 81که شرائط ماده 6درجه جرائمد مگر در رگذشت تاثیري در ادامه تعقیب ندا،غیر قابل گذشت

.که در این صورت دادستان می تواند مجازات را تعلیق نمایدداشته باشد را قرار تعلیق 

بشود؟آیا در ارجاع میانجی گر نیز باید رعایت درجات -3

نیـز بـه   )تعزیـرات مطلقـا  (قصاص و دیات و تعزیرات که بلرعایت درجات نمی شود رویه موجودهرچند در 
زیرا می باشد،82میانجی گر ارجاع می شود و لکن رویه خالف ماده 

پرونده نزد بازپرس عودت میشود و بازپرس 
قرارموقوفی تعقیب صادر می کند

دادستان می تواند تعلیق کند یعنی بازپرس از 
دادستان می تواند تقاضاي تعلیق کند 

و یا ادامه رسیدگی در بازپرسی نسبت به جنبه 
عمومی 

اعاده به بازپرسی 
یا ادامه بازپرسی یا تقاضاي تعلیق بازپرس از 

دادستان که دادستان یا تعلیق می کند با وجود 
شرایط یا ارجاع به بازپرس براي ادامه رسیدگی  

مانند جرم قابل گذشت است
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جهت صدور 81که شرائط ماده 6درجه جرائمد مگر در رگذشت تاثیري در ادامه تعقیب ندا،غیر قابل گذشت

.که در این صورت دادستان می تواند مجازات را تعلیق نمایدداشته باشد را قرار تعلیق 

بشود؟آیا در ارجاع میانجی گر نیز باید رعایت درجات -3

نیـز بـه   )تعزیـرات مطلقـا  (قصاص و دیات و تعزیرات که بلرعایت درجات نمی شود رویه موجودهرچند در 
زیرا می باشد،82میانجی گر ارجاع می شود و لکن رویه خالف ماده 

پرونده نزد بازپرس عودت میشود و بازپرس جرم قابل گذشت است 
قرارموقوفی تعقیب صادر می کند

غیر قابل گذشت است

دادستان می تواند تعلیق کند یعنی بازپرس از 
دادستان می تواند تقاضاي تعلیق کند 

و یا ادامه رسیدگی در بازپرسی نسبت به جنبه 
عمومی 

متهم جبران خسارت کند  
یا ترتیبش را براي پرداخت 

بدهد  

جرم قابل گذشت 

اعاده به بازپرسی 
یا ادامه بازپرسی یا تقاضاي تعلیق بازپرس از 

دادستان که دادستان یا تعلیق می کند با وجود 
شرایط یا ارجاع به بازپرس براي ادامه رسیدگی  

مانند جرم قابل گذشت استجرم غیر قابل گذشت 
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شاکی گذشت کند 

متهم جبران خسارت کند  
یا ترتیبش را براي پرداخت 

بدهد  
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).6در درجه (سازدمی81موضوع براي ماده 82ماده اوال 

82مـاده  و تعلیـق  81گیرد از نظر حکمی بین تعلیق مـاده  تمامی درجات را در بر می82ماده بگوییمثانیا اگر 
امـا اگـر   ،قابل تعلیق است6فقط تا درجه ،به این توضیح که اگر طرفین خودشان سازش کنندتفاهت می شود

.میانجی گر سازش دهد همه درجات قابل تعلیق است

لذا در توجیه رویه موجود مبنـی بـر   .همه درجات را به میانجی گر فرستاد82در نتیجه نمی توان به استناد ماده 
قانون شوراي حـل اخـتالف اسـتناد    8می توان به ماده ) میانجی گر(کلیه عناوین به شوراي حل اختالف ارسال

در مطلـق  (نمود که صالحیت شوراي حل اختالف در ایجاد صلح و سازش بـین طـرفین را در مطلـق دعـاوي     
.پذیرفته است) جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت

.مبحث صالحیت شورا به صورت کامل بیان می شودجهت تفصیل مطلب 

براي مراجع قضاوتی که 477ماده 1بحث مستند شود به تبصره )بحث بسیار مبتلی به(صالحیت شورا
استاد از 1شورا هم جزو آنهاست و تیتر اصلی مراجع قضاوتی بیاید که شورا نیز جزو آن است جزوه آدم 

رسی بحث صالحیت ها در این جزوه اشراب شودموسسه قضا گرفته شود و پس از بر

:به طور کلی صالحیت شورا به دو بخش تقسیم می شود

)در صالحیت هم شوراي شهر و هم شوراي روستا می باشد(صالحیت سازشی شورا ) الف

:این صالحیت شورا خود در دو بخش انجام می شود که به شرح ذیل می باشد

شورا صورتجلسه سازشی »»» سازش ایجاد شد 
تنظیم می کند و پرونده را به دادگاه عودت می دهد 

.دادگاه گزارش اصالحی صادر می کند»»» 

شورا پرونده را به دادگاه »»» سازش ایجاد نشد 
.رسیدگی ادامه می یابد»»» اعاده می کند 

بازپرس از دادستان تقاضا می کند طبق توضیحی 6درجه 
که قبال گفته شد 

را دادگاه به شورا ارجاع می دهد که اگر سازش 8و 7درجه 
شورا صورتجلسه سازشی تنظیم می کند و پرونده را »»شد 

اقدام دادگاه چیست؟؟»» به دادگاه عودت می دهد

اعاده موضوع به دادگاه و ادامه رسیدگی»» اگر سازش نشد 
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:سایر دعاوي مدنی

شورا، دادگاه می تواند یکبار .ق12حسب م 
ماه موضوع را به شوراي  2براي حداکثر 

شهر یا روستا ارجاع نماید تا شورا به صلح و  
سازش اقدام نماید که  اگر در نتیجه اقدام  

:شورا

شورا صورتجلسه سازشی »»» سازش ایجاد شد 
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ك مقام .د.آ.ق82حسب ماده 
قضائی میتواند براي حصول 

سازش بین طرفین، موضوع را با 
توافق آنان به شوراي حل اختالف 

اي براي یا شخص یا مؤسسه
.میانجیگري ارجاع دهد

بازپرس از دادستان تقاضا می کند طبق توضیحی 6درجه 
که قبال گفته شد 
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).6در درجه (سازدمی81موضوع براي ماده 82ماده اوال 

82مـاده  و تعلیـق  81گیرد از نظر حکمی بین تعلیق مـاده  تمامی درجات را در بر می82ماده بگوییمثانیا اگر 
امـا اگـر   ،قابل تعلیق است6فقط تا درجه ،به این توضیح که اگر طرفین خودشان سازش کنندتفاهت می شود

.میانجی گر سازش دهد همه درجات قابل تعلیق است

لذا در توجیه رویه موجود مبنـی بـر   .همه درجات را به میانجی گر فرستاد82در نتیجه نمی توان به استناد ماده 
قانون شوراي حـل اخـتالف اسـتناد    8می توان به ماده ) میانجی گر(کلیه عناوین به شوراي حل اختالف ارسال

در مطلـق  (نمود که صالحیت شوراي حل اختالف در ایجاد صلح و سازش بـین طـرفین را در مطلـق دعـاوي     
.پذیرفته است) جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت

.مبحث صالحیت شورا به صورت کامل بیان می شودجهت تفصیل مطلب 

براي مراجع قضاوتی که 477ماده 1بحث مستند شود به تبصره )بحث بسیار مبتلی به(صالحیت شورا
استاد از 1شورا هم جزو آنهاست و تیتر اصلی مراجع قضاوتی بیاید که شورا نیز جزو آن است جزوه آدم 

رسی بحث صالحیت ها در این جزوه اشراب شودموسسه قضا گرفته شود و پس از بر

:به طور کلی صالحیت شورا به دو بخش تقسیم می شود

)در صالحیت هم شوراي شهر و هم شوراي روستا می باشد(صالحیت سازشی شورا ) الف

:این صالحیت شورا خود در دو بخش انجام می شود که به شرح ذیل می باشد

تنظیم صورت جلسه -1
که ) توسط اعضا( سازش

:ماده می باشد2بر اساس 
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در قانون جدید می گوید در صورت مصالحه دیگر نیازي بـه قاضـی شـورا نیسـت و خـود شـورا گـزارش        * 
؟؟ کدام قسمت جدول با این نکته باید اصالح شود؟؟. اصالحی صادر می کند

هر چند در قانون شورا ها قانونگذار صالحیت شورا در امر سازش را محدود به کلیه جرائم قابل گذشت و ** 
وصی کلیه جرائم قابل گذشت اعالم نمود ولکن بر خالف بازپرس که فقط امکان تقاضاي ارجـاع بـه   جنبه خص

و نظـر بـه اینکـه مقـام     ) صالحیت سازشی عـام (قانون شورا 9را دارد، با توجه به ماده 6میانجی گر در جرائم 
به عنوان میانجی گـر، جهـت   قضایی باید سعی در ایجاد سازش کند، دادستان می تواند شورا را در مقام تعقیب 

.ایجاد سازش، انتخاب و پرونده ها را به شورا ارجاع نماید

:قاضی دادگاه قبل از تایید گزارش اصالحی باید موارد ذیل را در آن بررسی نماید* 

.انطباق گزارش با صورتجلسه سازشی-1

.سازش خالف موازین شرعی نباشد-2
.سازش خالف قانون نباشد-3
.گزارش مبهم نباشد-4
و چه ترتیبی سازش عمل نکردند توافق چه می شوداگر طرفین به . (گزارش باید ضمانت اجرا داشته باشد-5

می پذیریم ولی پس از آن اگر ،ایراد پنجمچشم پوشی قاضی ازبرطرفین در صورت اصرار ()صورت می گیرد
)باید از طریق دادخواست اقدام کندذینفعطرفین تخلف کردند اجرائیه صادر نمی شود و 

در صالحیت رسیدگی شورا نیست 
بایگانی می شود ؟؟؟ آیا به »»» 

دادگاه ارسال نمی شود؟؟؟

در صالحیت رسیدگی شورا هست 
««««

»»  یا پرونده در شوراي روستا هست 
صالحیتش فقط سازش است لذا نمی  

کااري کند و باید به شوراي شهر  تواند
.ارجاع دهد

یا پرونده در شوراي شهر هست  
یاابتدائا در شوراي شهرمطرح شده (

به  (اینکه از شوراي روستا ارجاع شده 
قاضی شورا به  »»» )دلیل عدم سازش

موضوع 
.رسیدگی و راي صادر می کند

اگر ایراد داشت ایراد را به صورت  
مکتوب درج کرده و به شعبه  

دستورات الزم را صادر می کند

گزارش را  »»» اگر ایراد نداشت 
سپس می »»» . تایید می کند

نویسد پرونده مختومه و از آمار  
.کسر گردد
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در قانون جدید می گوید در صورت مصالحه دیگر نیازي بـه قاضـی شـورا نیسـت و خـود شـورا گـزارش        * 
؟؟ کدام قسمت جدول با این نکته باید اصالح شود؟؟. اصالحی صادر می کند

هر چند در قانون شورا ها قانونگذار صالحیت شورا در امر سازش را محدود به کلیه جرائم قابل گذشت و ** 
وصی کلیه جرائم قابل گذشت اعالم نمود ولکن بر خالف بازپرس که فقط امکان تقاضاي ارجـاع بـه   جنبه خص

و نظـر بـه اینکـه مقـام     ) صالحیت سازشی عـام (قانون شورا 9را دارد، با توجه به ماده 6میانجی گر در جرائم 
به عنوان میانجی گـر، جهـت   قضایی باید سعی در ایجاد سازش کند، دادستان می تواند شورا را در مقام تعقیب 

.ایجاد سازش، انتخاب و پرونده ها را به شورا ارجاع نماید

:قاضی دادگاه قبل از تایید گزارش اصالحی باید موارد ذیل را در آن بررسی نماید* 

.انطباق گزارش با صورتجلسه سازشی-1

.سازش خالف موازین شرعی نباشد-2
.سازش خالف قانون نباشد-3
.گزارش مبهم نباشد-4
و چه ترتیبی سازش عمل نکردند توافق چه می شوداگر طرفین به . (گزارش باید ضمانت اجرا داشته باشد-5

می پذیریم ولی پس از آن اگر ،ایراد پنجمچشم پوشی قاضی ازبرطرفین در صورت اصرار ()صورت می گیرد
)باید از طریق دادخواست اقدام کندذینفعطرفین تخلف کردند اجرائیه صادر نمی شود و 

منتهی به سازش نشود 

در صالحیت رسیدگی شورا نیست 
بایگانی می شود ؟؟؟ آیا به »»» 

دادگاه ارسال نمی شود؟؟؟

در صالحیت رسیدگی شورا هست 
««««

منتهی به سازش 
شود

تنظیم صورتجلسه سازشی توسط اعضاء و به  
صدور گزارش  »»» امضاي طرفین می رسد 

)  م.آد.ق184ماده (اصالحی توسط اعضاء 
قاضی  »»» ارسال نزد قاضی شورا »» 

»»»شرایط را بررسی نموده سپس 
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در قانون جدید می گوید در صورت مصالحه دیگر نیازي بـه قاضـی شـورا نیسـت و خـود شـورا گـزارش        * 
؟؟ کدام قسمت جدول با این نکته باید اصالح شود؟؟. اصالحی صادر می کند

هر چند در قانون شورا ها قانونگذار صالحیت شورا در امر سازش را محدود به کلیه جرائم قابل گذشت و ** 
وصی کلیه جرائم قابل گذشت اعالم نمود ولکن بر خالف بازپرس که فقط امکان تقاضاي ارجـاع بـه   جنبه خص

و نظـر بـه اینکـه مقـام     ) صالحیت سازشی عـام (قانون شورا 9را دارد، با توجه به ماده 6میانجی گر در جرائم 
به عنوان میانجی گـر، جهـت   قضایی باید سعی در ایجاد سازش کند، دادستان می تواند شورا را در مقام تعقیب 

.ایجاد سازش، انتخاب و پرونده ها را به شورا ارجاع نماید

:قاضی دادگاه قبل از تایید گزارش اصالحی باید موارد ذیل را در آن بررسی نماید* 

.انطباق گزارش با صورتجلسه سازشی-1

.سازش خالف موازین شرعی نباشد-2
.سازش خالف قانون نباشد-3
.گزارش مبهم نباشد-4
و چه ترتیبی سازش عمل نکردند توافق چه می شوداگر طرفین به . (گزارش باید ضمانت اجرا داشته باشد-5

می پذیریم ولی پس از آن اگر ،ایراد پنجمچشم پوشی قاضی ازبرطرفین در صورت اصرار ()صورت می گیرد
)باید از طریق دادخواست اقدام کندذینفعطرفین تخلف کردند اجرائیه صادر نمی شود و 

:  گزارش اصالحی در-2
کلیه دعاوي -الف

حقوقی و مدنی

کلیه جرائم قابل -ب
گذشت

جنبه خصوصی کلیه - ج
جرائم غیر ق گذشت 
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:متن تایید قاضی به صورت زیر می باشد * 

»بسمه تعالی گزارش اصالحی مورد تایید می باشد  قاضی شورا تاریخ«

.  گزارش اصالحی قطعی استپس از تایید قاضی دادگاه * 

مراجعهطریقازتوانندمی،شوندگزارشتنظیمدراشتباهمدعیاصالحی،گزارشصدورازپسطرفیناگر* 
:استنوعدودادخواستپذیرشدررویهصورتایندرکهبدهند،راگزارشمفادابطالدادخواستدادگاهبه

)صحیحنظر.(پذیرندمیادعااثباتصورتدرقضاتبرخی: غالبرویه

.پذیرندنمیرادادخواستاصالحیگزارشبودنقطعیبهتوجهبادیگربرخی: اقلیترویه

پس از صدور گزارش اصالحی طرفین موظف به رعایت مفاد آن هستند و در صورت تخلف از مفـاد آن بـه   * 
:شرح ذیل اقدام می شود

تنظیم اوراق »» »قاضی شورا دستور صدور اجرائیه را به اعضا می دهد » »»می دهدي اجرائیه اتقاضذینفع 
»»» امضاء قاضی شورا »»» و ارسال براي قاضی ءو سایر اعضادبیر شوراء صدور اجرائیه و امضا»»» اجرائیه 

ارسال جهت ابالغ
؟؟؟مباحثه شود؟؟؟: ته مهمنک* 

جرا نکند و محکوم ي را اأدر آئین نامه شوراي حل اختالف چنین پیش بینی شده که اگر محکوم علیه شخصا ر
اخطـار اجرائـی صـادر کنـد و چنانچـه      ) اجرائیهقبل از صدور (شورا باید ي آن را داشته باشد، له تقاضاي اجرا

و اگر مـالی از  ) در راستاي اجرا(محکوم علیه به اخطار اجرائی نیز توجه نکند از اموال محکوم علیه توقیف کند 
تواند در اینجا اقدامی کند شورا نمی،وي به دست نیامد و تقاضاي بازداشت محکوم علیه توسط محکوم له شد

قانون حل اختالف مقـرر  32قانون گذار در ماده .جهت اجرا به اجراي احکام مدنی ارسال کندو باید پرونده را 
داشته که اجراي آراء شورا در امور حقوقی توسط دادگستري محل و با رعایت مقـررات اجـراي احکـام مـدنی     

احکـام مـدنی   است لذا محاکم معتقدند که اخطار اجرائی نمی تواند مبناي شروع عملیـات اجرایـی در اجـراي   
زیرا به موجب قانون اجراي احکام مدنی هر حکمی که به تبع تقدیم دادخواست شـروع شـده   .دادگستري باشد

باشد و این حکم اجرایی باشد اجراي آن فقط با صدور اجرائیه خواهد بود و اجراي احکام مدنی باید احکام را 
ده می شود تا در این مرحله با صدور اجرائیه و ابـالغ آن  با اجرائیه اجرا کنند پس معموال پرونده ها به شورا اعا

عملیات اجرایی دادگستري شروع شود که در واقع به موجب آئین نامـه، قبـل از صـدور اجرائیـه، بایـد اخطـار       
اجرایی شود، که رعایت این مقررات مستلزم گذشت زمان بیشتر در رسیدن ذي حق به حق خود خواهـد بـود،   

رویه مورد .(رویه این گونه شد که به جاي اخطار اجرایی از همان ابتدا اجرائیه صادر می شودلذا در اکثر مناطق 
؟؟؟عبارت بازنویسی شود؟؟؟)تایید استاد
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توافق طرفین = سازش * 

انعکاس توافق طرفین در صورتجلسه = صورتجلسه سازشی * 

ي اسـت نسـبت بـه صورتجلسـه     أند رمانو . اصالح و توافق بین طرفین را گزارش می کند= گزارش اصالحی 
م .د.آ184م )رأي  استهمان مفادآن، مفاد (سازش 

آئین نامـه شـوراي حـل    13ماده و شورا .ق11در ماده جهت ایجاد سازش، استثنائات طرح پرونده در شورا * 
)ابل سازش نیستنداگر هم ماده نمی گفت باز هم قابلیت ارجاع نبود چون ق(:آمده است که به شرح ذیل استاختالف

اختالفات در اصل نکاح، اصل طالق، فسخ نکاح، رجوع، نسب -الف

اختالفات در اصل وقفیت، وصیت، تولیت -ب

دعاوي راجع به حجر و ورشکستگی -ج

دعاوي علیه اموال عمومی و دولتی -د

دادگسـتري مـی   اموري که به موجب قانون دیگر در صالحیت مراجع اختصاصی یـا مراجـع  قضـائی غیـر    -ه
؟؟مثل؟؟ .باشد

) بـرخالف قـانون  (اما در رویه کنونی . هر چند شورا موظف است نتیجه سازش را به دادستان ارجاع دهد*** 
پرونده هایی که به صورت مستقیم، از جانب دادستان، براي سازش به شورا ارسال می شـود، در صـورت عـدم    

به سازش می شود در شورا بایگانی شده و دیگر به دادسـرا  سازش به دادستان برمی گردد ولی مواردي که ختم
.و با این رویه، پیگیري جنبه عمومی صورت نمی گیرد. ارجاع نمی شود
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)فقط مخصوص شوراي شهر می باشد(صالحیت رسیدگی شورا) ب

:به طور کلی صالحیت رسیدگی شوراي از حیث موضوعات به شرح ذیل می باشد

در دعاوي حقوقی) الف

...مثل کپی برداري از مدارك یا اخذ نظر کارشناس در مورد میزان خسارت و : تامین دلیل* 

لیکن چنانچه. بهاي خواسته، در تقویم خواسته، در شورا ها باید بر اساس نرخ واقعی باشد** 

و اختالف موثر در صـالحیت شـورا   نسبت به بهاي خواسته بین اصحاب دعوا اختالف حاصل شود-

میلیون تقویم شود100میلیون باید به 100تقویم مساوي با مبلغ خواسته است مثال مطالبه : وجه رایج 

با استعالم از بانک مرکزي خواسته تقویم می شود و بر اساس همین تقویم هزینه دادرسی  : غیر وجه رایج
.نیز تعیین می شود

غیر تجارتی باشد مطلقا در صالحیت شورا  

حق کسب و پیشه و سرقفلی ندارد در صالحیت شورا

حق کسب و پیشه و سرقفلی دارد در صالحیت شورا  
نبوده و در صالحیت دادگاه است

اعسار از پرداخت محکوم به مشروط به اینکه به اصل دعوا در شورا رسیدگی شده باشد و اعم از اینکه گزارش اصالحی صادر  - 4
اعسار از هزینه دادرسی در شورا در قانون پیش بینی نشده.  * شده باشد یا اینکه حکم صادر شده باشد

از طریق شورا  »» در ابتداي کار و قبل از تقدیم دادخواست 

.  قانون مطلق است لذا در همه فروض در صالحیت شورا است»» از حیث قانون 

باید از طریق شورا اقدام کنند»» طرفین تامین دلیل بخواهند 

قاضی دادگاه تشخیص بدهد که باید تامین دلیل کند خود  
م.د.آ199قاضی دادگاه تامین دلیل می کند به استناد ماده 

حسب قانون موجر و مستاجر مصوب سال (دعاوي تعدیل اجاره بها، مشروط به اینکه در رابطه استیجاري اختالفی وجود نداشته باشد - 6
)باید هر سه سال یکبار، مبلغ اجاره بهاي اماکن تجاري، با توجه به وضعیت ملک و با جلب نظر کارشناس، تعدیل یابد 56

باید در شورا ) م ت20(تا سقف صالحیت مالی شورا 
مطرح شود 
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)فقط مخصوص شوراي شهر می باشد(صالحیت رسیدگی شورا) ب

:به طور کلی صالحیت رسیدگی شوراي از حیث موضوعات به شرح ذیل می باشد

در دعاوي حقوقی) الف

...مثل کپی برداري از مدارك یا اخذ نظر کارشناس در مورد میزان خسارت و : تامین دلیل* 

لیکن چنانچه. بهاي خواسته، در تقویم خواسته، در شورا ها باید بر اساس نرخ واقعی باشد** 

و اختالف موثر در صـالحیت شـورا   نسبت به بهاي خواسته بین اصحاب دعوا اختالف حاصل شود-

: وجه نقد 
میلیون تقویم شود100میلیون باید به 100تقویم مساوي با مبلغ خواسته است مثال مطالبه : وجه رایج 

با استعالم از بانک مرکزي خواسته تقویم می شود و بر اساس همین تقویم هزینه دادرسی  : غیر وجه رایج
.نیز تعیین می شود

غیر وجه نقد
؟مباحث خلع ید کامل شود؟؟؟؟خلع ید

؟؟؟سایر دعاوي مالی

به جز : قاعده کلی(: تخلیه- 1
مواردي که حق سرقفلی و حق 

)کسب و پیشه دارد

اماکن مسکونی مطلقا در صالحیت شورا

غیر مسکونی  

غیر تجارتی باشد مطلقا در صالحیت شورا  

تجارتی  
حق کسب و پیشه و سرقفلی ندارد در صالحیت شورا

حق کسب و پیشه و سرقفلی دارد در صالحیت شورا  
نبوده و در صالحیت دادگاه است

انحصار وراثت- 2

)صورت برداري از اموال(تحریر ترکه -رفع مهر و موم -مهر و موم - 3

اعسار از پرداخت محکوم به مشروط به اینکه به اصل دعوا در شورا رسیدگی شده باشد و اعم از اینکه گزارش اصالحی صادر  - 4
اعسار از هزینه دادرسی در شورا در قانون پیش بینی نشده.  * شده باشد یا اینکه حکم صادر شده باشد

:تامین دلیل- 5

فرقی ندارد که اصل (
موضوع در صالحیت  

)دادگاه باشد یا شورا

از طریق شورا  »» در ابتداي کار و قبل از تقدیم دادخواست 

در اثناء دادرسی

.  قانون مطلق است لذا در همه فروض در صالحیت شورا است»» از حیث قانون 

نظر استاد

باید از طریق شورا اقدام کنند»» طرفین تامین دلیل بخواهند 

قاضی دادگاه تشخیص بدهد که باید تامین دلیل کند خود  
م.د.آ199قاضی دادگاه تامین دلیل می کند به استناد ماده 

حسب قانون موجر و مستاجر مصوب سال (دعاوي تعدیل اجاره بها، مشروط به اینکه در رابطه استیجاري اختالفی وجود نداشته باشد - 6
)باید هر سه سال یکبار، مبلغ اجاره بهاي اماکن تجاري، با توجه به وضعیت ملک و با جلب نظر کارشناس، تعدیل یابد 56

مهریه -1

جهیزیه-2

نفقه-3

باید در شورا ) م ت20(تا سقف صالحیت مالی شورا 
مطرح شود 
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)فقط مخصوص شوراي شهر می باشد(صالحیت رسیدگی شورا) ب

:به طور کلی صالحیت رسیدگی شوراي از حیث موضوعات به شرح ذیل می باشد

در دعاوي حقوقی) الف

...مثل کپی برداري از مدارك یا اخذ نظر کارشناس در مورد میزان خسارت و : تامین دلیل* 

لیکن چنانچه. بهاي خواسته، در تقویم خواسته، در شورا ها باید بر اساس نرخ واقعی باشد** 

و اختالف موثر در صـالحیت شـورا   نسبت به بهاي خواسته بین اصحاب دعوا اختالف حاصل شود-

دعاوي مالی - 1
راجع به اموال  

: منقول
میلیون  20فقط تا 

تومان، که بر دو  
:قسم است

: وجه نقد 

غیر وجه نقد

دعاوي - 2
غیر مالی  

به جز : قاعده کلی(: تخلیه- 1
مواردي که حق سرقفلی و حق 

)کسب و پیشه دارد

انحصار وراثت- 2

)صورت برداري از اموال(تحریر ترکه -رفع مهر و موم -مهر و موم - 3

اعسار از پرداخت محکوم به مشروط به اینکه به اصل دعوا در شورا رسیدگی شده باشد و اعم از اینکه گزارش اصالحی صادر  - 4
اعسار از هزینه دادرسی در شورا در قانون پیش بینی نشده.  * شده باشد یا اینکه حکم صادر شده باشد

:تامین دلیل- 5

فرقی ندارد که اصل (
موضوع در صالحیت  

)دادگاه باشد یا شورا

حسب قانون موجر و مستاجر مصوب سال (دعاوي تعدیل اجاره بها، مشروط به اینکه در رابطه استیجاري اختالفی وجود نداشته باشد - 6
)باید هر سه سال یکبار، مبلغ اجاره بهاي اماکن تجاري، با توجه به وضعیت ملک و با جلب نظر کارشناس، تعدیل یابد 56

دعاوي خانواده که -3
:شامل
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؛. باشد

و یا  یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند؛-

در این صورت، ؟؟ شورا یا قاضی شورا؟؟ قبل از شروع به رسیدگی بهاي خواسـته را راسـا یـا بـا جلـب نظـر       
.کارشناس تعیین می کند

:دعواي خلع ید

؛مالی استاز دعاوي 

میلیون یا کمتر تقویم کند که از حیـث  20ممکن است خواهان باالي لذاتقویم خواسته به اختیار خواهان است 
ونگذار اسـتثناء کـرد و گفـت دعـواي     نهزینه دادرسی رابطه اي بین تقویم خواسته و هزینه دادرسی نیست اما قا

؟؟ بـا توجـه بـه    .میلیون تقویم کرده باشـد 20لع ید قابل طرح در شورا نیست مگر آنکه که خواهان کمتر از خ
غییر تقویم خواسته در قانون شورا، اصالح نشود؟؟ت

تصرف عدوانی 

.باید دلیل مالکیت داشته باشد ولو سند غیر رسمی باشد و تصرف عدوانی باشد»»» یا کیفري است 

سه رکن نیاز است »»» یا حقوقی است 

سبق تصرف خواهان 

لحوق تصرف خوانده 

عدوانی بودن تصرف

: انی حقوقی و خلع یدفرق بین تصرف عدو

در خلع ید باید سند رسمی مالکیت باشد 

در تصرف عدوانی حقوقی نیازي به سند رسمی یا مالکیت نداریم 

: فرق تصرف عدوانی کیفري و خلع ید

مثال قولنامه باشد و (در تصرف عدوانی کیفري، صرف اثبات مالکیت کافی است ولو سند رسمی نباشد 
اما خلع ید باید سند رسمی باشد ) وش نکندخوانده سند را مخد

فرق تخلیه، خلع ید و تصرف عدوانی 

از حیث صالحیت تخلیه در صالحیت شورا مگر اینکه حق کسب پیشه و سرقفلی باشد اما خلع ید -1
در صالحیت دادگاه است ) چون غیر مالی است(و تصرف عدوانی
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در تخلیه تصرفات سابق عدوانی نیست -2

)از سابق تا کنون(ر خلع ید و تصرف عدوانی تصرفات عدوانی است د-3

:در دعاوي کیفري) ب

باشـد در  8قانون شوراها جرائم تعزیري که صرفا مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه 9به موجب بند ه ماده 
. صالحیت شورا می باشد

ظـاهرا بایـد   سـوال ذیـل صـحیح اسـت    ؟؟ آیا با توجه به تغییر صالحیت در قانون جدید به شکل فوق مثال و
؟؟اصالح شوند

در پرونده هاي مانند رانندگی بدون گواهینامه و اقامت غیر مجـاز، تکـدي گـري قسـمت اعظـم      به عنوان مثال
.تخلفات انتخاباتی مستقیما در شورا مطرح می شود و توسط قاضی شورا حکم صادر می شود

.تشریفات آئین دادرسی مدنی و کیفري استقاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع * 

))سوال آزمون جامع((

اگر در پرونده اي، فردي بدون داشتن گواهینامه در حال رانندگی با موتور باشد و در اثـر تصـادف بـا خـودرو     
پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شود؛ در اینجا چنانچـه افسـر، مقصـر    )موتور سـوار (مصدوم شود و با شکایت وي 

متهم وجود دارد، 2جرم در پرونده با 2بداند، ) راننده خودرو(حادثه را طرف مقابل 

جرم رانندگی با موتور بدون داشتن گواهینامه-1

جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدي-2

توجه به اینکه رابطه صالحیت شورا با صالحیت دادگاه و دادسرا ذاتی است، لذا با توجه به عـدم صـالحیت   با
ذاتی بازپرس از حیث رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه شاکی، بازپرس به دفتر دستور تشـکیل بـدل از   

پرونده را می دهد و پس از آنکه بدل پرونده به نظر رسید، 

ق شوارها، قرار عدم صالحیت به صالحیت شـورا  10انندگی بدون گواهینامه به استناد ماده نسبت به ر
صادر می گردد؛

.نسبت به پرونده بی احتیاطی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدي خود بازپرس رسیدگی می کند

قتـل غیـر عمـدي فاقـد     چنانچه متهم در بی احتیاطی رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیـر عمـدي و یـا   * 
ت، جرم وي را یک جرم تلقی نموده و لذا تفهیم اتهـام وي بـه   .ا.م.ق718گواهینامه نیز باشد قانونگذار در ماده 

شما متهم هستید به بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدي نسـبت  «شرح ذیل است 
که در این فرض جرم نـامبرده، جـرم واحـدي تلقـی شـده ولکـن،       »به آقاي فالنی، با وصف نداشتن گواهینامه
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زیرا اگر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمد شود و فرد گواهینامه . مجازات آن تشدید شده است
سال می توان او را محکوم به حبس کرد اما اگـر  3ماه تا 6ا قسمت تعزیرات از .م.ق714داشته باشد طبق ماده 

.سال است 3سال تا 2اهینامه نداشته باشد گو

هزینه رسیدگی در شوراها * 

مجـانی و  8قانون شورا، رسیدگی جهت ایجاد صلح و سازش در بنـدهاي سـه گانـه مـاده     23به استناد ماده * 
اما در رسیدگی جهت صدور حکـم، هزینـه رسـیدگی شـوراها در کلیـه مراحـل در       . بدون هزینه دادرسی است

درصـد آن  50فري و غیر مالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستري و در دعاوي مـالی معـادل   دعاوي کی
.محاکم مذکور است

درآمد حاصله از هزینه دادرسی و جریمه هاي قانونی آن و نیم عشر اجراي احکام مدنی به خزانه داري کلـی  * 
وراها اختصاص داده می شـود تـا در مـوارد    در صد مبلغ واریزي از محل اعتبار خاص به ش100کشور واریز و 
: ذیل هزینه شود

الف پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان شورا ها 

هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه هاي اداري مرکز امور شوراها  -ب

بیمه تامین اجتماعی کارکنان و اعضاي شورا ها -پ

لغ پاداش قضات بازنشسته کـه در اجـراي ایـن قـانون     همچنین رئیس مرکز شوراهاي کشور می تواند از این مب
فعالیت می کنند استفاده کنند 
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منتقل شودبیان می کنندد در آینده که استابحث کال به مبحث کیفر خواستجهات شروع به رسیدگی در دادگاه

موارد ذیل مقـرر کـرده   دك.آ.ق340و 335قانونگذار جهات شروع به رسیدگی به جرایم در دادگاه را در مواد 
:است

.کیفر خواست دادستان از رئیس دادگاه که به صورت کتبی انجام می شود-1

)در موارد اختالف نظر دادستان و دادگاه(قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه -2

)از وظایف تعقیبی دادستان است(، )کیفرخواست شفاهی(ادعاي شفاهی دادستان در دادگاه -3

)ك.د.آ.ق340ماده . که مستقیما در دادگاه مطرح می گردد8و 7جرائم درجه -4

توضیح کیفرخواست شفاهی دادستان

یکی از وظایف دادستان، ادعاي شفاهی دادستان در دادگاه یا همان کیفر خواست شفاهی دادستان از دادگاه می 
.ك مقرر شده است.د.آ.ق135باشد که در ماده 

.شفاهی دادستان می تواند رأسا یا به درخواست بازپرس باشدکیفرخواست * 

شرایط کیفر خواست شفاهی 

:ادعاي شفاهی دادستان یا کیفر خواست شفاهی، شرایطی دارد که عبارتند از

.کیفرخواست شفاهی مطرح نمی شود1نباشد، لذا در دادگاه کیفري 102جرم از جرائم موضوع ماده -1

.ر باشند و یا اینکه متهم حاضر بوده و شاکی یا وجود نداشته و یا گذشت کرده باشدشاکی و متهم حاض-2

.تحقیقات مقدماتی کامل باشد-3

کـه در ایـن   . چنانچه پرونده در شعبه بازپرسی باشد درخواست دادستان موافق درخواسـت بـازپرس باشـد   -4
جازات متهم را به صورت شـفاهی از دادگـاه مـی    صورت با اعزام متهم و یا طرفین به دادگاه دادستان تقاضاي م

: که عبارت مکتوب آن به شرح ذیل است. دادگاه نیز بالفاصله تشکیل جلسه می دهد. نماید

مالحظه می شود دادستان در . تشکیل است.......... دادگاه 101، در وقت فوق العاده، جلسه شعبه ........ به تاریخ 
خـود را معرفـی کنیـد؛    : دادگـاه خطـاب بـه مـتهم    . اي مجازات شفاهی نموده اسـت تقاض......... پرونده کالسه 

؛)ثبت  می شود193مشخصات کامل طبق ماده (

ضمنا آدرسی که به دادگاه اعالم می کنید اقامتگاه قانونی شما . اقامتگاه خود را بیان نمایید: دادگاه خطاب به متهم
شود و چنانچه اقامتگاه خود را تغییـر دادیـد بایـد مراتـب را بـه      محسوب و کلیه اوراق به این آدرس ابالغ می 

دادگاه اعالم کنید در غیر اینصورت اوراق به همان آدرس اعالمی سابق ابالغ و به منزله ابالغ قـانونی محسـوب   
.می شود
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)194م مشخصات اقامتگاه به صورت کامل ثبت می شود(

. تخاب وکیل و یا تدارك دفاع مهلت بخواهیدشما می توانید براي ان: دادگاه خطاب به متهم

:که در اینجا دو حالت متصور است

متهم اعالم کند که نیازي به وکیل ندارم و آمادگی دفاع دارم که در اینصورت به شـرحی  -الف
.که در آینده بیان خواهد شد رسیدگی شروع می شود

وز به متهم فرصت داده می شود ر3متهم تقاضاي مهلت می کند که در اینصورت حداقل -ب
اما موضوع اتهامی را به متهم تفهیم کرده و سپس تامین مناسب از متهم می گیـرد و چنانچـه تـامین منتهـی بـه      

:آزادي متهم شد، دستور آزادي وي را صادر و به دفتر چنین می نویسد

.ت دعوت شونددفتر وقت رسیدگی تعیین و وقت حضورا به متهم و شاکی ابالغ و طرفین در وق

منتقل شود به بحث جرایم حیث خصوصی جرایم دو حیثی که گـاهی حیـث   مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم 
خصوصی مطالبه ضرر و زیان جرم است بعد اینجا مطلب رفرنس شود به آنجا

دادگـاه  دادخواست ضرر و زیان خـود را تسـلیم   تا قبل از ختم دادرسیك .د.آ.ق15شاکی می تواند وفق ماده 
زده با ایـن توضـیح کـه شـاکی در     15استثنائی به ماده 86لکن باید توجه داشت که قانونگذار ذیل ماده . نماید

الزم به ذکر است کـه  . دادخواست خود را تقدیم کندروز5حداکثر ظرف صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند 
درهمان جلسه راي صادر شود و یا درخواست روزه اعم از این است که متهم درخواست مهلت نکند و5فرجه 

مقرر داشته که دادگاه می توانـد فـارغ از   86مهلت کند لیکن اگر درخواست مهلت نکرد قانونگذار در ذیل ماده 
.امر کیفري به دعواي ضرر و زیان رسیدگی و راي مقتضی را صادر نماید

:ذیل استقابل توجه می باشد به شرح 86نکته اي که در مورد ماده * 

: ضرر و زیان ناشی از جرم بر دو قسم است

به صرف شکایت، دادسرا موظف به شروع »»» خود واجد وصف مجرمان است مانند دیات -1
.تحقیقات مقدماتی است

خودش واجد وصف مجرمان نیست و امري حقوقی است که به تبع پرونده کیفري بررسی -2
می شود 

:به دو صورت استرسیدگی به ضرر و زیان نیز

یا طبق قانون، دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم، نسبت به ضرر و زیان شاکی نیز حکم صادر کند 
ماده واحده قانون مجازات کسانی که مال غیر (ق ت م ، فروش مال غیر1کالهبرداري م 667مانند سرقت ماده 
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لتی و اختالس و ارتشاء از اموال دو) را به دیگران منتقل نمایند

رعایـت سـایر   + رسیدگی نیاز بـه تقـدیم دادخواسـت دارد    »»» یا قانون در خصوص آنها ساکت است 
م.د.تشریفات دادخواست مقرر در قانون آ

مثل مطالبه وجه در پرونده هاي صدور چک بالمحل 

مثل مطالبه خسارت در تصادفات جرحی یا فوتی

گاهینسبت به بی احتیاطی در امر رانندگی * 

قـرار منـع تعقیـب    »» فاقد رکن قانونی اسـت  »» منتهی به خسارت خودرو بدون صدمات بدنی و جانی
.صادر می شودچون جرم نیست

داراي دو حیث است »» می شود ) تصادف جرحی(منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمد 

717تا 715حیث عمومی مواد -1

با خسارت نیز باشد مثل شکسته شدن ساعتحیث خصوصی دیات ممکن است همراه-2

.دادسرا نسبت به هر دو حیث رسیدگی می کند

:داراي دو حیث است»» منتهی به قتل غیر عمدي می شود 

714حیث عمومی م-1

همچنین ممکن است همراه با خسارت نیز باشد مثل شکسته شدن . دیات(حیث خصوصی -2
)ساعت

: واست ضرر و زیان ناشی از جرم به محکمه کیفري این است کهاز جمله آثار تقدیم دادخ* 

.معموال در امور جزایی سرعت در رسیدگی نسبت به محاکم حقوقی بیشتر است -1

از حیث صالحیت در تصادفات خسارتی، مرجع صالح براي تقـدیم دادخواسـت اقامتگـاه    -2
م بـا رسـیدگی پرونـده کیفـري باشـد از ایـن حیـث        خوانده است و حال آنکه اگر رسیدگی به ضرر و زیان توا

یعنی محکمه جزایی استثنائا به امـر  (صالحیت در محل وقوع جرم در رسیدگی به امر حقوقی هم از حیث ذاتی 
و هم از حیث صالحیت محلی که عالوه بر اقامتگاه خوانـده محـل وقـوع جـرم نیـز      ) حقوقی رسیدگی می کند

قی نیز می گردد مرجع صالح در رسیدگی به امر حقو

دادسرا در خصوص دادخواست ضرر و زیان هیچ تکلیفی ندارد و لـذ اگـر شـاکی در جلسـه رسـیدگی نـزد       * 
بازپرس یا دادیار اعالم کند که خسارت وارده به خودرو را نیز تقاضا دارم اعم از اینکه دادخواست تقدیم نماید 
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جه با هیچ تکلیفی نیست و بنابر تعبیر اداره حقـوقی اگـر   یا با درخواست تقاضا نماید در اینجا قاضی دادسرا موا
دادخواست تقدیم شده باشد به دفتر چنین دستور می دهیم که دفتر دادخواست اخذ و ضم به سابقه شود و دفتر 

و سایر تکالیف آدم ندارد یعنی اگر دادخواست ناقص باشد دفتـر  51هیچ تکلیفی نسبت به شرایط مقرر در ماده 
واجه با تکلیفی نیست حال اگر پرونده در دادسرا منتهی به قرار منع تعقیب شد مثل اینکه بـر اسـاس   بازپرسی م

درصد مصدوم حادثه باشد که شاکی پرونده است بدیهی است 100نظر هیئت سه نفره مقصر حادثه به صورت 
مقصر حادثه باشدلذا منصرف از مواردي است که مصدوم خود شاکی باشدو مصدوم 718تا 714در اینجا مواد 

در اینجا پس از قطعیت قرار منع تعقیب تقدیم کننده دادخواست مـی توانـد بـا حضـور در شـعبه بازپرسـی یـا        
107دادیاري تقاضاي استرداد دادخواست تقدیمی را نماید در اینجا بازپرس مواجـه بـا تکلیـف مقـرر در مـاده      

ورتجلسه اي عین اوراق دادخواست تقدیمی خواهان را قانون آدم نیست که بخواهد قرار صادر کند بلکه طی ص
به وي تحویل و صورتجلسه در پرونده مضبوط خواهد شد

و اما چنانچه پرونده تصادفی منتهی صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست شود در اینجا دادگـاه جزایـی   
یکـی دادخواسـت حقـوقی کـه در     در واقع دو پرونده به او ارجاع شده یکی پرونده تصادف جرحی و فـوتی و  

:اینجا دادگاه دو دستور مستقل می دهد

در خصوص پرونده جزایی دستور می دهد دفتر ثبت وقت رسیدگی تعیین بـا ارسـال نسـخه اي از    -1
کیفر خواست براي خوانده یا خواندگان طرفین در وقت دعوت شوند 

است در دفتر توقیف می شود یعنی دفتر در خصوص پرونده حقوقی اگر نواقصی داشته باشد دادخو-2
پـس  ....) اعم از توقیف و رد فوري یا توقیف و مهلت ده روزه یـا  (مانعی است بین دادخواست ناقص و دادگاه 

از رفع مانع و نواقص پرونده به دادگاه ارسال می شود دادگاه پس از رویت چنانچه پرونده ناقص باشد مجـددا  
ار رفع نقص شود واال چنین دستور می دهد به دفتر عودت می دهد تا اخط

دفتر ثبت ، وقت رسیدگی مقارن با وقت رسیدگی تعیین شده در پرونده کیفري، تعیـین بـا ارسـال نسـخه ثـانی      
دادخواست و ضمائم به خوانده یا خواندگان طرفین در وقت دعوت شوند 

از ختم دادرسـی مـی توانـد دادخواسـت را     حال اگر شاکی دادخواست را در دادسرا تقدیم ننموده باشد تا قبل 
5تقدیم نماید این ماده فقط در کیفر خواست شفاهی استثنا خورده یعنی از تاریخ طرح پرونده در دادگاه شاکی 

روز فرصت دارد دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند اعم از اینکه به موضوع کیفري رسیدگی و مختومه 
رسیدگی باشدشده باشد یا هنوز در جریان 

شـاکی را در مـواردي   ) رسیدگی به دادخواست ضـر و زیـان در دادگـاه کیفـري    (قانونگذار این حق مکتسبه * 
)غیر کیفرخواست شفاهی(محدود کرده 
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پس از اعالم ختم دادرسی است که حق مذکور زائل می شود-1

دخواست خود را تقـدیم  در مواردي که شاکی با علم به اینکه موضوع واجد وصف کیفري است دا-2
محاکم حقوقی نموده باشد 

در مواردي که شاکی با فرض جهل به وصف کیفري بودن دادخواست حقوقی تقدیم نمـوده باشـد   -3
اما دادخواست خود را از محکمه حقوقی مسترد ننماید

فـرض  زمانی که ختم رسیدگی در محکمه حقوقی نسبت به دادخواست اعالم شده باشد که در این -4
اعم از اینکه دادخواست را مسترد نمایـد یـا دادخواسـت خـود را مسـترد نکنـد در ایـن فـرض امکـان تقـدیم           

این مورد در قانون نیست ولی حکم همـین اسـت توجیـه در قالـب     (دادخواست به محکمه جزایی وجود ندارد 
)نکته پایین

:اثر تقدیم دادخواست حقوقی در خصوص موضوعات کیفري* 

: خواهان علم به وصف کیفري داشتن موضوع دارد و با این علماگر -الف

دیگر نمی تواند به محکمـه جزایـی   »»» دادخواست حقوقی تقدیم به محکمه حقوقی کرده -1
. دادخواست تقدیم نماید

می تواند دادخواست خود را تقدیم »»» دادخواست حقوقی تقدیم به محکمه حقوقی نکرده -2
. محکمه جزایی نماید

:علم به وصف کیفري داشتن موضوع ندارد-ب

مـی توانـد دادخواسـتش را تقـدیم محکمـه      »»» دادخواست تقدیم محکمه حقوقی نکـرده  -1
.جزایی نماید

»» قوقی کرده دادخواست تقدیم محکمه ح-2

دادخواسـت در یـک موضـوع از    2زیـرا طـرح   ؟؟؟دادخواست حقوقی خود را  -
. ایرادات دادرسی است

:حالت دارد؟دادخواست را مسترد نماید که این فرض نیز -

قرار ابطـال دادخواسـت   »»» استرداد قبل از تشکیل جلسه محکمه حقوقی -1
د مجددا در محکمه جزایی دادخواست تقدیم کند می توان»»» در محکمه حقوقی 

قـرار رد دعـوا در   »»» استرداد قبل از اعالم ختم دادرسی محکمه حقـوقی  -2
می تواند مجددا در محکمه جزایی دادخواست تقدیم کند»»»محکمه حقوقی 
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در محکمه حقوقی »»» استرداد بعد از اعالم ختم دادرسی محکمه حقوقی -3
.سقوط دعوا صادر می کند قرار 

بند ج می گوید اگر دادخواست بعد از خـتم دادرسـی در   107هم ماده و دیگري 16دو اطالق داریم یکی ماده 
.پرونده جزایی مسترد شد باید قرار سقوط دعوا صادر شود

آن در محکه با فرضی که دادخواست تقدیم محکمه حقوقی شده باشد تقدیم 16نکته هرچند قانونگذار در ماده 
جزایی را به نحو مطلق منوط به استرداد دادخواست نموده اما با توجه به اینکه اگر ایـن اسـترداد پـس از خـتم     
دادرسی در محکمه حقوقی باشد نسبت به دادخواست قرار سقوط دادخواست صادر می شود و این قرار واجـد  

نداشته است زیرا 16استرداد در ماده اعتبار امر مختومه است لذا قانونگذار نیازي به مقید نمودن

آبی از تخصیص است و دادگاه جزایی نهایتا نائب مناب دادگاه حقوقی است یعنی بعد از 107لسان بند ج ماده 
اعالم ختم دادرسی خواهان دادخواست خـود را مسـترد مـی نمـود و قـرار سـقوط صـادر مـی شـد و مجـددا           

ر مختومه قرار رد دعوا صادر می گردید و لـذا در دادگـاه جزایـی کـه     دادخواست تقدیم می نمود با استدالل ام
جانشین دادگاه حقوقی است به طریق اولی پس از صدور قرار سقوط دعوا قابل طرح مجدد نیست 

و نکته دیگر اینکه در مواردي که دادخواست مسترد می گردد اعم از اینکه از حقوقی مسترد گردد و در جزایـی  
از جزایی مسترد شود و در حقوقی مطرح شود هزینه دادرسی کـه سـابقا تقـدیم شـده کفایـت      مطرح شود و یا 

نموده و نیاز به ابطال تمبر هزینه دادرسی در دادخواست دوم نیست

و نکته آخر چنانچه  دادگاه جزایی پرونده کیفري را منع تعقیب صادر کند باید نسبت به امر حقـوقی رسـیدگی   
.ت در زمان تقدیم دادخواست استنماید چون مالك، صالحی

دسته تقسیم می شوند که به شرح ذیل می باشد4اوقات به : نکته* 

ابالغ می تواند حضوري باشد یـا از طریـق دائـره    . طرفین در آن دعوت می شوند»» وقت رسیدگی -1
.ابالغ باشد

.رارك در بازبینی ق.د.آ.ق242اوقات قانونی است مثل ماده »» وقت نظارت -2

مثـل اینکـه   . اوقاتی است که قاضی تعیین می کند و نیازي به دعوت طرفین نیست»» وقت احتیاطی-3
که .قرار کارشناسی صادر شده و هزینه پرداخت شده و قاضی به کارشناس یکماه مهلت داده که اظهار نظر نماید

.روزه قرار می گیرد35در اینجا پرونده در وقت احتیاطی 

).مواردي که غیر از سه مورد باال باشد(خارج از نوبت »» العادهوقت فوق -4

تحقیقات مقدماتی- 3
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تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده است یعنی اصل این است که 92قانونگذار در  ماده 
.دادستان هیچ حقی در تحقیقات مقدماتی ندارد

کمبود بازپرس دادستان به شرح ذیل وظایف بازپرس در تحقیق را به عهده لکن در برخی موارد هنگام فقدان یا 
:می گیرد

در در کلیه مواردي که دادستان یا دادرس جانشین بازپرس در تحقیقات یا صدور قرار نهایی می گردنـد،  *** 
ه تحقیـق و  جهـت ادامـ  پرونـده باید ،هر مرحله اي از تحقیق که بازپرس حاضر شد یا رفع کمبود بازپرس شد

.به بازپرس ارجاع شودصدور قرار نهایی

.در هیچ یک از جرائم دادستان حق مداخله در تحقیقات ندارد»»» در حضور و عدم کمبود بازپرس

.دادستان حق مداخله در تحقیقات ندارد»»  302نسبت به جرائم بند ث ماده 

.از رئیس حوزه قضایی تقاضاي دادرس می کند جهت انجام تحقیقات می کندبلکه 

نسبت به جرائم بندهاي الف تا ت  
تا حضور و مداخله بازپرس  302ماده 

دادستان تحقیقات را انجام می دهد  
لکن فقط تا قبل از اظهار نظر نهایی 

به عنوان منع تعقیب یا جلب به  (
لذا جهت  ) 77م ) (دادرسی یا موقوفی

:اظهار نظر نهایی اگر

ارجاع به  »» بازپرس حاضر شد
بازپرس

تقاضاي »» بازپرس حاضر نشد
»» دادرس از حوزه قضایی

دادرس جایگزین بازپرس می  
.شود

).92م (دادستان شروع به رسیدگی و صدور قرار نهایی می کند »» در سایر جرائم 

.ارجاع به بازپرس می شود»» اگر بازپرس به تعداد کافی وجود دارد 

تقاضاي بازپرس از  »» اگر بازپرس وجود ندارد یا کمبود بازپرس باشد 
انجام »» رئیس حوزه قضایی و ارجاع پرونده توسط دادستان به دادرس 

تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی به جانشینی از بازپرس توسط  
دادرس

دادستان حق مداخله ندارد  »» در صورت کفایت بازپرس 

دادستان می تواند وظیفه بازپرس  »» در صورت فقدان یا کمبود بازپرس 
.در تحقیقات و صدور قرار نهایی را به عهد بگیرد
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تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده است یعنی اصل این است که 92قانونگذار در  ماده 
.دادستان هیچ حقی در تحقیقات مقدماتی ندارد

کمبود بازپرس دادستان به شرح ذیل وظایف بازپرس در تحقیق را به عهده لکن در برخی موارد هنگام فقدان یا 
:می گیرد

در در کلیه مواردي که دادستان یا دادرس جانشین بازپرس در تحقیقات یا صدور قرار نهایی می گردنـد،  *** 
ه تحقیـق و  جهـت ادامـ  پرونـده باید ،هر مرحله اي از تحقیق که بازپرس حاضر شد یا رفع کمبود بازپرس شد

.به بازپرس ارجاع شودصدور قرار نهایی

.در هیچ یک از جرائم دادستان حق مداخله در تحقیقات ندارد»»» در حضور و عدم کمبود بازپرس

در فقدان یا کمبود  
بازپرس
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نسبت به جرائم بندهاي الف تا ت  
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استثنائات وظیفه تحقیقاتی بازپرس و بالتبع دادستان

با توجه به اینکه دادستان در خصوص تحقیقات در مواردي که قانون اجازه داده به جانشینی بازپرس عمـل مـی   
کند لذا مواردي را که در بحث استثنائات تحقیقات بازپرس بیان خواهد شد عینا نسبت به دادسـتان نیـز جـاري    

. می باشد

اند تحقیقات را انجام دهد ممکن است تحقیقات را همانگونه که سابقا ذکر شد در مواردي که دادستان می تو* 
به دادیار یا معاون دادسرا ارجاع دهد در اینجا دادیار باید ابتدا توجه به امر ارجاع نماید که پرونـده اشـتباها بـه    
شعبه وي ارسال نشده باشد در صورت صحت ارجاع بررسی نماید که آیا از موارد مربوط به صالحیت کیفـري  

به عنوان مثال اگر دادستان پرونده آدم ربایی به دادیار ارجاع نماید بـا توجـه بـه اینکـه بـر      2فري است یا کی1
قرار می گیرد لذا دادستان نمـی  1اساس میزان مجازات در جرم آدم ربایی در صالحیت رسیدگی دادگاه کیفري 

وي انجـام وظیفـه مـی کنـد چنـین      در نتیجه دادیار نیز که به جانشـینی از . تواند به این موضوع رسیدگی نماید
فلذا در اینجا دادیار طی شرحی خطاب به دادستان چنین می نویسد . صالحیتی ندارد

بود، دادیار همه را باهم 1همچنین اگر چند اتهام در پرونده بود که برخی از آنها از جرایم در صالحیت  کیفري 
.برمی گرداند

ماننـد پرونـده هـاي بـی احتیـاطی در امـر       (باشد 2و اما چنانچه موضوع در صالحیت رسیدگی دادگاه کیفري 
ی به ایراد صدمه بدنی غیر عمد، بسیاري از پرونده هاي مـوارد سـرقت، کالهبـرداري، خیانـت در     رانندگی منته

. ، دادیار همانند بازپرس تحقیقات را شروع می کند...)امانت و 

تفاوت تحقیقات دادیار و بازپرس

تـامین دادیـار و یـا    تفاوت تحقیقات دادیار و بازپرس در نتیجه قرارهاي تامین است به این توضیح که اگر قرار 
اما نسبت به صدور سایر قرارهـا در  . بازپرس قرار بازداشت موقت باشد، در هر حال باید به تایید دادستان برسد

امـا در مـورد   . بازپرسی مطلقا نیاز به تایید دادستان نیست اعم از اینکه منتهی به بازداشت یـا آزادي مـتهم شـود   
قه و یا کفالت صادر شود و متهم اعالم کند که کفیـل یـا وثیقـه نـدارد بایـد      دادیار چنانچه قرار تامینی مانند وثی

.................شهرستانانقالبوعمومیمحترمدادستان

سالمبا

درموضوعلذاشودمیمحسوب3درجهازواسترباییآدمپروندهموضوعاینکهبهنظراحتراما
بـازپرس توسـط بایسـت مـی آنمقـدماتی تحقیقـات انجامواست1کیفريرسیدگیصالحیت

ارجاعبازپرسانازاحديبهاستمستدعیگرددمیارسالحضوربهعیناپروندهلذاگیردصورت
فرمائید

تشکربا

تاریخامضاسمتنام
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بالفاصله دستور معرفی به زندان صادر شود که اصطالحا قرار تامین منتهی به بازداشت گویند که در این مـوارد  
:دادیار موظف است به دفتر چنین دستور دهد

سپس چنانچه دادستان با قرار صادره موافقت کرد، تحقیقات ادامه می یابد و اگر دادستان با قرار مخالفـت کـرد   
. قرار مورد نظر دادستان صادر می گردد...) مثل وثیقه یا کفیل یا(طبق نظر دادستان ضمن فک قرار سابق الصدور 

چون گفتـیم بایـد بـه زنـدان     (و چنانچه متهم به زندان معرفی شده باشد ) یل به التزام می کندمثال وثیقه را تبد(
: دادیار به یکی از دو روش عمل می کند) معرفی شود

به دفتر دستور می دهد که مراتب فک قرار سابق و صدور قرار جدید را به زندان ابالغ نماید تـا  -الف
.به متهم ابالغ گردد

دستور می دهد تا زندانی از زندان احضار و قرار صادره در شعبه توسـط دادیـار بـه مـتهم     به دفتر-ب
.ابالغ شود

در مواردي که قرار صادره، منتهی به بازداشت متهم می شود قبل از معرفی به زنـدان بـا   ،البته طبق رویه موجود
می رسد و چنانچـه موافقـت کـرد مـتهم بـه      هماهنگی دادستان و یا دادیار اظهار نظر ابتدا پرونده به نظر ایشان 

زندان معرفی می شود و در صورت مخالفت طبق نظر دادستان قرار مناسب تري صادر و به متهم تفهیم می شود 
.و چنانچه قرار مورد نظر دادستان نیز نهایتا منتهی به بازداشت شد، متهم به زندان معرفی می گردد

.ساعت  اظهار نظر نماید24موارد فوق حداکثر ظرف دادستان مکلف است در 92حسب ماده * 

، اعـم از اینکـه   قرارهاي معاون دادسراك .د.آ.ق92و 88همانطور که در گذشته نیز بیان شد با توجه به مواد * 
در مقام بیان بـوده و فقـط دادیـار را    92زیرا ماده . منتهی به بازداشت بشود یا خیر نیازي به تایید دادستان ندارد

.لف به اخذ نظر دادستان نموده است مک

ار منتهی به بازداشت به نظر ایشان برسددفتر پرونده جهت اظهار نظر دادستان در خصوص قر
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وظایف و اختیارات بازپرس : بخش چهارم
تحقیقات مقدماتی - الف

جهات شروع به تحقیق بازپرس-1

مقدمات صدور قرار تامین به شرح ذیل می باشد* 

نحوه تحقیقات بازپرس -2

:پس از آنکه پرونده در شعبه بازپرسی مطرح شد بازپرس نیز به ترتیب ذیل عمل می کند

)خیلی مواقع سرباز ها پرونده ها را اشتباه تحویل می دهند(توجه به امر ارجاع-الف

د و مامور کالنتري پرونده را انزد بازپرس آورده باشد بازپرس سمتی اگر پرونده به شعبه دیگري ارجاع شده باش
لذا در مواردي کـه بـه دلیـل عـدم     . در انجام تحقیقات ندارد بنابراین باید از رسیدگی به پرونده خودداري نماید

اقدامات توجه بازپرس به امر ارجاع، وارد رسیدگی به پرونده مذکور شده و تحقیقات مقدماتی را انجام می دهد 
اگر در این فرض بازپرس دستور بازداشت داده باشد . (وي در این پرونده اقدامات فرد غیر ذي سمت می باشد

)توقیف غیر قاننی انجام شده است

دو حالت متصور ، اگر پرونده ارجاع شده به بازپرس را دادیار اشتباها بررسی کرده و تحقیقاتش را انجام دهد* 

جلوگیري از فرار متهم از 
دو طریق

24دستور بازداشت 
ساعته

صدور قرار تامین مناسب

: بازپرس حسب ارجاع دادستان

اگر فقط تحقیقات ارجاع شده، تحقیقات را انجام داده و پرونده را عودت می دهد اما اگر 
پرونده مطلق ارجاع شده، اقدام به تحقیق و اظهار نظر نهایی می کند 

جمع آوري دالئل
تفهیم اتهام به متهم 

:اگر به تشخیص بازپرساخذ دفاعیات متهم که این دفاعیات
.نیازي به صدور قرار تامین نیست»»» بودموجه

.قرار تامین صادر می گردد»» بیشتر بود یا نیاز به تحقیق بود غیر موجه 
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بدون نیاز به ارجاع 
دادستان به موارد ذیل 

اقدام  می کند 

جمع آوري ادله 

جلوگیري از بین رفتن 
دالئل 

جلوگیري از فرار متهم از 
دو طریق

: بازپرس حسب ارجاع دادستان

اگر فقط تحقیقات ارجاع شده، تحقیقات را انجام داده و پرونده را عودت می دهد اما اگر 
پرونده مطلق ارجاع شده، اقدام به تحقیق و اظهار نظر نهایی می کند 

جمع آوري دالئل
تفهیم اتهام به متهم 
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جرائم مشهودي که 
بازپرس ناظر وقوع 

جرم باشد

بدون نیاز به ارجاع 
دادستان به موارد ذیل 

اقدام  می کند 

ارجاع پرونده جهت 
تحقیق توسط دادستان

جمع آوري دالئل
تفهیم اتهام به متهم 

:اگر به تشخیص بازپرساخذ دفاعیات متهم که این دفاعیات
.نیازي به صدور قرار تامین نیست»»» بودموجه

.قرار تامین صادر می گردد»» بیشتر بود یا نیاز به تحقیق بود غیر موجه 
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:است

با توجه به اینکه امکـان ارجـاع متـاخر نیـز بـه      »» می باشد 1موضوع در صالحیت رسیدگی کیفري -
دادیار وجود ندارد لذا عالوه بر اینکه دادیار تخلف انتظامی انجام داده است تحقیقات و اقـدامات وي نیـز غیـر    

.پرونده در هر مرحله اي که باشد باید به بازپرس ارجاع گرددو قانونی بوده 

هر چند دادیار مرتکب تخلف انتظامی و انجـام  »»می باشد 2موضوع در صالحیت رسیدگی کیفري -
.به وي وجود داردامکان ارجاع متاخر اقدامات غیر قانونی گردیده است ولکن 

در ایـن »» اما اگر پرونده ارجاعی به دادیار را بازپرس رسیدگی کرده و تحقیقـات مقـدماتی آن را انجـام دهـد     
فرض نیز هر چند بازپرس مرتکب تخلف انتظامی و اقدامات غیر قانونی شده است ولکن در هـر حـال امکـان    

.ارجاع متاخر به وي وجود خواهد داشت

) هر چند ارجاع متاخر انجام نشود و پرونده به شعبه مرجوع الیه ارسال گـردد (الزم به ذکر است که در هر حال 
.فاقد ارزش نخواهد بودتحقیقات و اقدامات انجام گرفته

توجه به صالحیت ذاتی- ب

ن شد باید به بررسی صالحیت ذاتی خود نسبت به موضوع بازپرس از وجود و صحت ارجاع مطمئپس از آنکه 
باشد بالفاصله قـرار عـدم صـالحیت    وي ذاتی موضوع از استثنائات صالحیت بپردازد و در صورتی که پرونده 

.صادر می نماید

صالحیت ذاتی بازپرساستثنائات 

جرائم منافیات عفت-1

زنا )1-1

:زنا بر سه قسم است

»»» ) مرد کافر بـا زن مسـلمان  -زن پدر-محارم نسبی -عنف ( زنایی که مجازاتش اعدام است -الف
. است1در صالحیت کیفري 

.است1در صالحیت کیفري »» ) محصن و محصنه(زنایی که مجازاتش رجم است -ب

و چنانچه در شهرسـتان  ) ارجاع دهنده ایشان است(موارد الف و ب، زیر نظر رئیس کل دادگستري استان در* 
به نظـر سرپرسـت شـعب    »» شعبه کیفري یک تشکیل شده باشد ) شهرستان محل وقوع جرم (غیر مرکز استان 

.دکیفري یک همان شهرستان می رسد و دیگر نیازي نیست نزد رئیس کل دادگستري ارسال شو

است که 2در صالحیت کیفري »» ) سایر موارد(زنایی که مجازاتش شالق است -ج
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.زیر نظر رئیس کل محاکم عمومی و انقالب شهرستان می باشد»»» در شهرستان مرکز 

.زیر نظر رئیس دادگستري شهرستان می باشد»»» و درشهرستان غیر مرکز استان 

موضوع زنا را به بازپرس یا شعبه دادیاري ارجاع دهد دادیار و بازپرس حق انجام چنانچه دادستان پرونده با ** 
نیز ) 2یا 1کیفري (تحقیقات را ندارد و با توجه به اینکه صالحیت ذاتی ندارد حتی براي تشخیص مرجع صالح 

و محتوایـات  لذا بر اساس ظـاهر . حق ورود و بررسی پرونده را ندارد و همین میزان تحقیقات نیز ممنوع است
پرونده که یا شکایت شاکی است یا گزارش مرجع انتظامی، مرجع صالح را تعیین کرده و قرار عـدم صـالحیت   

اعم از اینکه توسـط بـازپرس   (که این قرار . صادر می کند2یا 1به صالحیت محاکم کیفري 306به استناد ماده 
.ستان یا دادیار اظهار نظر برسدباید جهت اظهار نظر،  به نظر داد) یا دادیار صادر گردد

پس از ورود به ماهیت پرونده خود را صالح ندانست مثال پس از بررسـی  1اگر کیفري : رأي وحدت رویه** 
که البته در قانون جدیـد نیـز   (پرونده معلوم شد جرم رابطه نامشروع می باشد نه زنا باید رسیدگی را ادامه دهد 

در خالل رسیدگی متوجه شود صالح نیست 2اما اگر دادگاه کیفري ) 314اده م2تبصره بر این امر تصریح شده
.باید قرار عدم صالحیت صادر نماید

لواط)1-2

.می باشد1لواط با کلیه اقسامش که به شرح ذیل می باشد در صالحیت کیفري 
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تفخیذ )1-3

.می باشد1در صالحیت کیفري »» اعدام »» کافر با مسلمان 

.می باشد2در صالحیت کیفري »» ضربه شالق حدي 100»» با مسلمان مسلمان

مساحقه )1-4

.می باشد2در صالحیت کیفري 

.می باشد2در صالحیت کیفري »»» روابط جنسی مادون زنا و لواط :سایر روابط نامشروع)1-5

8و 7جرائم درجه -2

7جرائم درجه )الف

. می باشد2در صالحیت دادگاه کیفري 7درجه کلیه جرائمك .د.آ.ق340حسب ماده 

باشد یا در صورت 7مانند ایراد ضرب بدون جراحت، یا تغییر کاربري در صورتی که جریمه آن به مقدار درجه 
قرار عدم صالحیت »» ) گرفته و تکمیل شود81مصادیق آن به صورت احصا شده از دوره (تکرار تغییر کاربري 

2ري به صالحیت دادگاه کیف

:در خصوص درجه جرم تغییر کاربري دو رویه وجود دارد*1نکته * 

طبق نظر اداره حقوقی است که به طور کلی در مجازات هایی که به صورت نسبی تعیین شده جرم را رویه اول 
در تغیـر  که در این رویه) ا.م.ق19ماده 3تبصره (می نامند 7از جرائم درجه 1ا.م.ق19ماده 3به استناد تبصره 

صادر نمود اعم از اینکـه جـرم مرتبـه اول    2کاربري باید مطلقا قرار عدم صالحیت به صالحیت دادگاه کیفري 
.باشد یا تکرار

چون مجازات در مرتبه . به میزان مجازات قانونی، با توجه به قیمت منطقه اي اعالم شده، نظر می کندرویه دوم
ت در اینجا قاضی باید قیمت منطقـه اي را مالحظـه نمایـد و  چنانچـه     اول یک تا سه برابر قیمت منطقه اي اس

ازیکهیچبامجازاتیاگرهمچنین. استمالكحبسمجازاتشدیدتر،مجازاتتشخیصامکانعدمدرصورتوشدیدترمجازاتها،مجازاتتعدددرصورت-3تبصره1
.شودمیمحسوبهفتدرجهمجازاتباشدنداشتهمطابقتمادهاینگانههشتبندهاي
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بـا  (میلیون ریـال باشـد   20میلیون ریال تا 10قیمت منطقه اي به اندازه مبلغی باشد که جزاي نقدي آن بیش از 
ل به بوده و باید قرار عدم صالحیت در همان مرتبه او7در اینجا جرم درجه ) احتساب سه برابر قیمت منطقه اي

700میلیون ریال بیشتر باشـد مـثال قیمـت منطقـه اي     20صادر شود اما اگر جزاي نقدي از 2صالحیت کیفري 
هزار تومان اعالم شده باشد چون از نظر قانونی تا سه برابـر مجـازات قیمـت منطقـه اي مـی توانـد بـه عنـوان         

ر قرار جلب به دادرسی به دادگـاه  محسوب شده و در دادسرا رسیدگی و با صدو6مجازات محاسبه شود درجه 
1با توجه به مجازات (میلیون به باال اعالم شود 12ارسال می شود طبق این رویه اگر قیمت منطقه اي 2کیفري 

میلیون تومان می شود که در نتیجه پس از رسیدگی و جلـب بـه محاکمـه    36حداکثر مجازات آن ) برابري3تا 
.صادر می شود1کیفر خواست براي دادگاه کیفري 

.بوده و باید قرار عدم صالحیت صادر شود2و در هر دو رویه در صورت تکرار جرم در صالحیت کیفري 

.نمی شود19ماده 3نظر استاد بر رویه دوم است زیرا مورد انطباق با قانون است و شامل تبصره 

قانونی آنها در خصوص بعضـی از  در مواردي که متهم مرتکب جرائم متعدد شده باشد که مجازات-2نکته * 
باشد، مثل اینکه فردي خیانت در امانت و 8یا 7باشد و در خصوص برخی جرائم درجه 6تا 1جرائم از درجه 

مزاحمت تلفنی کرده است، در اینجا تعدد جرم صالحیت اضافه براي دادسرا ایجاد نمی کند، بلکه باید به یکـی  
:روش عمل کرد2از 

ان ابتدا پرونده را تفکیک کرد و نسبت به مزاحمت تلفنی قرار عـدم صـالحیت بـه صـالحیت     از هم: روش اول
.صادر کرده و نسبت به سایر عناوین در دادسرا رسیدگی کرد2دادگاه کیفري 

است رسیدگی شود و در پایان در 8یا 7طبق رویه موجود به همه موضوعات به جز آنچه که درجه : روش دوم
8و 7، ضمن اظهار نظر نسبت به مواردي که بازپرس صالحیت دارد، در خصوص جرائم درجه زمان انشاء قرار

.قرار عدم صالحیت صادر گردد

8جرائم درجه ) ب

مستقیما در دادگاه مطرح می شـود لکـن همـانطور کـه در بحـث      8دك کلیه جرائم درجه .آ.ق340حسب ماده 
جازاتش فقط جزاي نقدي تا یک میلیـون تومـان باشـد در    صالحیت شوراي حل اختالف بیان شد، اگر جرمی م

قـانون  9بـه موجـب مـاده    340به عبـارت دیگـر ایـن بخـش از مـاده      . صالحیت شوراهاي حل اختالف است
مثال در جرم اقامت غیر مجاز اگر فردي با گذرنامه وارد ایران شد اما بـیش  . شوراهاي حل اختالف نسخ گردید

، در زمانی که به قصد خروج به مبادي مرزي یا یکی از فرودگـاه هـا یـا اداره اتبـاع     از مدت مجاز در ایران ماند
قانون 16گذرنامه مراجعه کند به عنوان متهم به جرم اقامت غیر مجاز به دادسرا معرفی می شود با توجه به ماده 

لذا رسیدگی . ومان می باشدت1000تومان تا 20راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه مجازات قانونی این جرم از 
به آن در صالحیت شواراهاي حل اختالف است و بازپرس  باید قرار عدم صالحیت بـه صـالحیت شـوراهاي    
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.حل اختالف صادر نماید

باشـد قـرار عـدم صـالحیت بـه      ) تا سه مـاه (و یا حبس ) ضربه10تا (شالق 8اما چنانچه مجازات جرم درجه 
.ودصادر نم2صالحیت دادگاه کیفري 

)اعم از پسر و دختر(سال 15جرائم اطفال زیر -3

سـال بـه   15ك که مقرر داشته تحقیقات مقدماتی جرائم تمامی اطفال زیـر  .د.آ.ق285ماده 1با توجه به تبصره 
طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوان به عمل می آید، لذا یکی از وظایف قاضی به محض ارجاع پرونـده بـه   

.سال بود باید قرار عدم صالحیت صادر نماید15متهم است که اگر زیر وي بررسی سن 

.مالك سن، سن متهم در زمان ارجاع پرونده می باشد* 

جرائم اشخاص ذي سمت خاص در صالحیت دادگاه کیفري تهران-4

قانونگذار صالحیت بازپرس را نسبت به تحقیقات در خصوص جرایم اشخاص با سمت هاي خاص، را محدود 
.کرده است

توضیح اینکه ممکن است نماینده مجلس یا یک قاضی در غیر از شـهر تهـران مرتکـب بـی احتیـاطی در امـر       
رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدي گردد در این موارد اگر سمت وي نبود بازپرس محل صـالحیت  

مقرر کرده که اگر مقامـات  1ك.د.آ.ق307ذاتی و محلی براي رسیدگی به جرم را داشت لکن قانونگذار در ماده 
مندرج در ماده مذکور مرتکب جرمی در غیر از حـوزه قضـایی تهـران گردنـد رسـیدگی بـه جـرائم ایشـان در         
صالحیت دادگاه کیفري تهران است لذا در این موارد قرار عدم صالحیت حسـب مـورد بـه دادسـرا یـا دادگـاه       

.تهران صادر می شود... یا 2یا 1کیفري 

307از بین مدیران کل فقط مدیر کل اطالعات استان ها را اسـتثناءا مشـمول مـاده    307قانونگذار در ماده : نکته
.در مرکز همان استان رسیدگی می شوند) مثل مدیر کل آموزش پرورش(دانسته است اما سایر مدیران کل 

بداءموارد فوق تا زمان وجود سمت می باشد نه نسبت به ما انقضی عنه الم* 

نمایندگاننگهبان،شوراياعضاينظام،مصلحتتشخیصمجمعاعضايورئیسآنان،مشاورانومعاونانوگانهسهقوايرؤساياتهاماتبهرسیدگی- 307ماده1
استانمراکزفرمانداراناستانداران،سفیران،محاسبات،دیواندادستانورئیسقضائی،پایهدارندگانوزیران،معاونانووزیرانرهبري،خبرگانواسالمیشورايمجلس

کلمدیران«مستقل،تیپفرماندهییاوسرلشکريمحلهايدرشاغلدومیسرتیپدرجهدارايیاوباالتروسرتیپدرجهازانتظامیونظامیافسرانعمومیجرائمو
بهرسیدگیآنکهمگراست،تهرانکیفريهايدادگاهصالحیتدرمورد،حسب}اضافه شد307استثناء شد و به ماده 308از ماده 94در اصالحات {»استانهااطالعات

.باشددیگريمراجعصالحیتدرخاصقوانینموجببهجرائماین

.کنندوظیفهانجاممسلحنیروهايیاقضائیهقوهدرمورد،حسبکهاستصورتیدرانتظامیونظامیافسرانوقضائیپایهدارندگانبرمادهاینشمول-1تبصره

نظامیدادگاهصالحیتدرموردحسبباشد،میمسلحنیروهايقضائیسازمانصالحیتدرکهمادهاینموضوعانتظامیونظامیافسراناتهاماتبهرسیدگی-2تبصره
.استتهراندویایک
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جرائم اشخاص ذي سمت خاص در صالحیت دادسرا یا دادگاه شهرستان مرکز استان-5

جرمی را انجام دهند باید در مرکز استان رسیدگی شود 1ك.د.آ.ق308چنانچه هر یک از اشخاص موضوع ماده 
ـ   ه حسـب  پس اگر بخشدار بخشی در بخش جرمی را انجام دهد دادگاه بخش صالح به رسیدگی نبوده و بایـد ب

ایـن بـه رسیدگیآنکهمگرمورد قرار عدم صالحیت به صالحیت دادگاه شهرستان مرکز استان، صادر می شود 
.باشددیگريمراجعصالحیتدرخاصقوانینموجببهاتهامات

در خصوص اینکه آیا انجام تحقیقـات در  2ك.د.آ.ق401ك و ماده .د.آ.ق26و 308و 307وجه جمع مواد ** 
به عهده دادسراي تهران و دادسراي مرکز استان است و یا به عهده دادسراي محل 308و 307ئم مواد مورد جرا

وقوع جرم؟

به عهـده  307انجام این وظیفه را به عهده دادسراي در معیت دادگاه صالح یعنی در ماده 26قانونگذار در ماده 
حال ایـن سـوال مطـرح    . رکز استان دانسته استاز وظائف دادسراي شهرستان م308دادسراي تهران و در ماده 

که انجام این تحقیقات را و حتی شرکت در جلسات دفاع از کیفر خواسـت را  401است که آیا با توجه به ماده 
قابل جمع است؟26از وظائف دادسراي محل وقوع جرم دانسته است چگونه این ماده با ماده 

پاسخ این است که 

وجود نـدارد زیـرا مـاده    401و ماده 26هیچگونه تعارضی بین ماده 2صالحیت کیفري در مورد جرائم دراوال
است لذا اگـر تعارضـی باشـد صـرفا در جـرائم      1صرفا مربوط به جرائم موضوع صالحیت دادگاه کیفري 401

.قابل بحث است302مندرج در ماده 

وجود ندارد زیرا 401و ماده 26نیز هیچگونه تعارضی بین ماده 1ثانیا در خصوص جرائم در صالحیت کیفري
تشـکیل نشـده باشـد انجـام     1قانونگذار در این قانون چنین پیش بینی کرده که اگر در حوزه اي دادگاه کیفـري 

تان انجام مـی شـود و یـا اگـر در آن     حوزه دیگر آن اس1توسط نزدیکترین دادگاه کیفري1وظیفه دادگاه کیفري
در واقع در اینجا اگر پرونده در . استان همجوار رسیدگی می شود1نیست در نزدیکترین کیفري1استان کیفري 

حوزه دیگر رسیدگی می شود به خاطر عدم صالحیت حوزه محل وقوع جرم نیست بلکه به خاطر عدم تشکیل 

کل،مدیرانغیردولتی،عمومیهايمؤسسهونهادهاودولتیمؤسسه هايوشرکتهاها،سازمانمقامباالترینوزیران،مشاوراناتهاماتبهرسیدگی- 308ماده1
عالی،آموزشمراکزوهادانشگاهرؤسايها،شهرستانوهااستانغیردولتیعمومیهايمؤسسهونهادهاودولتیاداراتها،سازمانها،مؤسسهمدیرانفرمانداران،
موجببهاتهاماتاینبهرسیدگیآنکهمگراست،جرموقوعمحلاستانمرکزکیفريدادگاههايصالحیتدرمورد،حسببخشداران،وهاشهرستانمراکزشهرداران

.باشددیگريمراجعصالحیتدرخاصقوانین
دادگاهمعیتدرکهاستدادسراییعهدهبهاست،جرموقوعمحلدادگاهازغیردادگاهیصالحیتدرآنهابهرسیدگیکهجرائمیمورددردادسراوظایفانجام-26ماده2

.نمایدمقرردیگرينحوبهقانونآنکهمگرکندمیوظیفهانجامصالح

جملهازدادسرا،اختیاراتووظایفتماممیشود،رسیدگیجرموقوعمحلقضائیحوزهازخارجدریککیفريدادگاهصالحیتموضوعجرائمبهکهموارديدر- 401ماده
.استجرموقوعمحلدادسرايبرعهدهکیفرخواستازدفاعومحاکمهجلسهدرشرکت
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ونگذار صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس محل وقوع جرم را لذا قان. در آن حوزه است1دادگاه کیفري
تاکید بر لزوم انجام وظیفه از حیث تحقیقات براي بازپرس می کنـد  401نه تنها از او سلب نکرده بلکه در ماده 

ا باشد ی2اعم از اینکه جرم اشخاص مقرر در ماده از مصادیق صالحیت کیفري308و 307و لذا در جرائم مواد 
باید در تهران و یا مرکز استان حسب مـورد رسـیدگی شـود ولـو اینکـه دادگـاه       1از مصادیق صالحیت کیفري

. در محل وقوع جرم تشکیل شده باشد1کیفري

ه مـاد یست اما به رسیدگی ندادگاه محل وقوع جرم صالح است که فرضی در صدد بیان 26ده به عبارت دیگر ما
.بیان می کندجرم را وقوعمحلفرض عدم تشکیل دادگاه در 401

جرائم مربوط به طالب و روحانیون-6

:مراد از طلبه و روحانی کسی است که

.یا در مرکز مدیریت حوزه علمیه پرونده داشته باشد-

.یا اشتهار به روحانیت داشته باشد-

.یا ملبس به لباس روحانیت باشد-

بازپرس را محدود کرده، جرائم متهم روحـانی و تبـع وي شـرکا،    یکی دیگر از مواردي که قانونگذار صالحیت 
آئین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب 13معاونین و مرتبطین متهم روحانی است که با توجه به ماده 

نیت باید تحقیقات این موارد در دادسراي ویژه روحانیت انجام و در دادگاه ویژه روحا»دام عزّه«مقام معظم رهبري 
.حکم صادر شود

دعاوي حقوقی علیه طالب و روحانیون و همچنین دعاوي حقوقی آنان از مردم عادي، هماننـد سـایر مـردم،    * 
.حسب مورد در محاکم حقوقی یا شوراي حل اختالف رسیدگی می شود

اه رسیدگی دعاوي کیفري طالب علیه مردم عادي همانند سایر مردم حسب مورد در شوراها یا دادسرا یا دادگ* 
.می شود

فرقی نمی کند که طلبه مباشر جرم، شریک جرم، معاون در جرم، یا مرتبط در (در دعاوي کیفري علیه طالب * 
.در دادسراي و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می شود) جرم باشد

ـ     ن حالـت  مرتبط مثل اینکه، خانم فاحشه اي که اشخاص زیادي طرفش بوده اند از جمله یـک طلبـه کـه در ای
هرچند هیچ ارتباط شراکت یا معاونت یا غیره نیست ولی به هم مرتبط هستند در این موارد پرونده همـه افـراد   

.مذکور عدم صالحیت خورده به صالحیت دادسرا ویژه روحانیت صادر می شود
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جرائم مربوط به نظامیان با عنوان جرم خاص نظامی -7

داشته که جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی باید در سـازمان قضـایی   ك مقرر.د.آ.ق597قانونگذار در ماده 
لذا در اینگونه جرائم نیز بازپرس موظف است قرار عدم صالحیت به صـالحیت  . نیروهاي مسلح رسیدگی شود

.سازمان قضایی صادر نماید

حال این سوال مطرح است که منظور از جرائم خاص نظامی چیست؟

جرائم نظامی خاص جرائمی است که اعضاي نیرو هاي مسلح در ارتباط بـا  ك.د.آ.ق597ماده 2حسب تبصره 
.وظائف و مسئولیت هاي نظامی و انتظامی، که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند

: همانگونه که سابقا ذکر شد جرائم نظامیان به سه دسته جرائم تقسیم می شود

به بیان آن پرداخته است مثال مامور انتظامی دستورات قاضـی را  63که در ماده ضابطیتجرائم در مقام -7-1
تماما و در مدت تعیین شده انجام ندهد که در اینجا در دادسراي عمومی رسیدگی و در دادگـاه عمـومی حکـم    

ا مـی کنـد و در   است که جرائم در مقام ضابطیت را استثن597مقتضی صادر می شود مستند این اقدام ذیل ماده 
مقرر داشته که جرم در مقام ضابط دادگستري جرمی است که ضابطان در حین انجام وظـائف قـانونی   4تبصره 

خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستاي اجراي مقام قضایی دادگستري مرتکب می شوند 

ز با توجه به اینکه اصـل در صـالحیت   که در اینجا نی.... مثل تصادفات توهین و جرائم عمومی نظامیان-7-2
دادگستري است در دادسراي عمومی و محاکم عمومی رسیدگی می شود 

مثال اگر نظامی فرار از . که فقط اینگونه جرائم در دادسراي نظامی رسیدگی می شود جرم خاص نظامی-7-3
رد قطعا جرم خاص نظامی اسـت و  خدمت داشته باشد یا ترك پست کند یا تمرد از مافوق نماید در اینگونه موا

.باید بازپرس قرار عدم صالحیت صادر نماید

در خصوص اینکه آیا جرائمی مانند اختالس و ارتشاء نظامیان جرم خاص نظامی است یا خیر؟ عموما بـین  **
:سازمان قضایی و دادگستري ها اختالف نظر وجود دارد زیرا

مانند سرقت از پادگان توسط نظامی یا اختالس و ارتشاء جـرم  دادسراي عمومی معتقد است که جرائمی -الف
بلکه هر کارمند دولتی ممکن اسـت ارتشـا کنـد یـا ممکـن اسـت       . مربوط به وظایف و مسئولیت نظامی نیست

اختالس کند یا هر فردي ممکن است از پادگان سرقت نماید لذا هیچ کدام از این جـرائم در ارتبـاط بـا وظیفـه     
ال دادسراهاي عمومی قائل به عمومی بودن  اینگونه جرایم بدون هیچ شـکی بـوده و بـه آنهـا     نیست و لذا معمو
.رسیدگی می کنند

بر فرض شک در صالحیت نیز حسب قانون اساسی، دادگستري مرجع عام رسیدگی به تظلمات است در حالی 
ـ     ن موضـوع در دادگسـتري   که سازمان قضایی جزء مراجع قضایی غیر دادگستري است و در نتیجـه بایـد بـه ای
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رسیدگی شود و دادسراي صالح که در معیت محاکم کیفري دادگستري انجام وظیفه می نماید دادسراي عمومی 
. است

اگر اشکال شود که در قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح در مواردي مانند ارتشا و اختالس و یا سـرقت بـه   
ت اشخاص عادي بیان مجازات کرده و این حاکی از صالحیت صورت ویژه به عنوان مجازات شدیدتر از مجازا

.رسیدگی محاکم نظامی در اینگونه موارد است

آنچه در قانون مذکور آمده است، صرفا قوانین ماهوي است و مبحث مربوط بـه صـالحیت در   : پاسخ می دهیم
استنادي مجازات را بر اسـاس  قوانین شکلی بیان شده است لذا باید دادستان در زمان تنظیم کیفر خواست، مواد

قانون جرائم نیروهاي مسلح و میزان مجازات را نیز بر اساس همان قانون تقاضا نماید نه اینکـه قـانون مـاهوي    
.تعیین تکلیف در مورد صالحیت نماید 

ه افرادي که از ابتدا به سربازي نرفته  و فراري هستند جرم فرارشان در صالحیت دادگستري است مگـر اینکـ  * 
به سربازي رفته باشد و سرباز شده باشد و بعد فرار کند که در اینجـا دیگـر مـی شـود نظـامی و در صـالحیت       

.سازمان قضایی خواهد بود

وجـود  83بخشنامه از جانب مقام معظم رهبري در خصوص توسعه صالحیت سازمان قضایی حـدود سـال   * 
.دارد

مرکز استان در جرم سیاسی و مطبوعاتی نسبت به بازپرس غیر-8

دك .آ.ق305بعضی از جرائم صرفا در صالحیت مرکز استان است ماده 

)ك.د.آ.ق117و 116مواد (توجه به صالحیت محلی- پ

وظیفه او صرفا حفظ ادله موجـود و  در صورتی که تشخیص بازپرس عدم صالحیت ذاتی خود در پرونده باشد
اگر بـازپرس  ولکن. در موارد عدم صالحیت ذاتی نداردصدور قرار عدم صالحیت است و حق انجام تحقیقات

صالحیت ذاتی خود را در انجام تحقیقات احراز کرد باید توجه به صالحیت محلی داشته باشد به ایـن توضـیح   
که صالحیت بازپرس در رسیدگی به جرائم مشروط به این است که جرم در حوزه قضـایی محـل ماموریـت او    

سرقت در قم انجام شده باشد و سارق فرد عادي باشد و پرونده بـه شـعبه بازپرسـی    واقع شده باشد مثل اینکه
ارجاع گردد که در اینجا به شرح آتی مبادرت به شروع تحقیقات با رعایت موانع تعقیب دعوا و یا موانع سقوط 

. دعواي عموي که به تفصیل ذکر خواهد شد اقدام خواهد کرد

ي واقع شود ولی در حوزه قضـایی محـل خـدمت بـازپرس کشـف شـود و       اما اگر جرم در حوزه قضایی دیگر
همچنین در موردي که جرم در حوزه قضایی دیگري واقع شود و متهم در حوزه قضایی بازپرس دسـتگیر شـود   
در اینجا بازپرس صالحیت محلی براي اظهار نظر نهایی در این پرونده نخواهد داشت اما قانونگذار بـه خـالف   
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. بازپرس را مکلف کرده که تحقیقات و اقـدامات مقتضـی را بـه عمـل آورد    117ذاتی در ماده موارد صالحیت 
هرچند قانونگذار اقدامات مقتضی را تعریف نکرده لکن از ذیل مـاده چنـین اسـتفاده مـی شـود کـه منظـور از        

اقدامات مقتضی عبارت است از 

جمع آوري ادله موجود است -1

ادله جلوگیري از از بین رفتن-2

چنانچه دستگیر شده باشد جلوگیري از فرار متهم -3

انجام مقدمات الزم به شرحی که در آتی ذکر خواهد شد براي انجام تفهیم اتهام -4

تفهیم اتهام به متهم -5

. صدور قرار تامین مناسب-6

قرار تامین صادره 

دي بازپرس صدور قرار عـدم صـالحیت بـه صـالحیت     یا منتهی به آزادي متهم می شود که در اینجا اقدام بع-
مرجع ذیصالح است 

در این حالت. یا منتهی به بازداشت متهم می شود-

سـاعت از تـاریخ معرفـی مـتهم بـه      48حداکثر ظرف مدت 1اگر متهم اعتراضی به قرار صادره ندارد-
فتر دستور مـی دهـیم پرونـده بـه     زندان، قرار عدم صالحیت به صالحیت مرجع ذیصالح صادر می کنیم و به د

.همراه متهم از طریق قرارگاه نیروي انتظامی به مرجع صالح ارسال گردد

دفتر بدوا متهم به زنـدان معرفـی و   «اگر متهم به قرار صادره اعتراض داشت به دفتر دستور می دهیم -
نظـر دادگـاه قـرار عـدم     و پـس از اظهـار  » سپس پرونده جهت رسیدگی اعتراض متهم به دادگاه ارسـال گـردد  

.ساعت به دادسراي محل وقوع جرم صادر می کنیم48صالحیت ظرف مدت حداکثر 

چنانچه در این فرض قاضی رسیدگی کننده دادیار باشد تا زمان صدور قرار تامین وظایف وي مثـل بـازپرس   * 
و لکن پس از صدور قرار تامین) 92بارعایت ماده (است 

دادیـار پـس از صـدور    ) مثال کفیل یا وثیقه ارائه کند(منتهی به بازداشت نشود اگر قرار تامین صادره-
ایـن قـرار بایـد بـه تاییـد      . (قرار قبولی تامین و آزادي متهم، همانند بازپرس قرار عدم صالحیت صادر می کنـد 

)دادستان برسد اعم از اینکه صادر کننده آن بازپرس یا دادیار باشد

مورد است یعنی جرم در محل دیگر واقع شده است ولی در محل صالحیت تنها موردي که قرار تامین وثیقه یا کفالت بازپرس قابل اعتراض می باشد همین : نکته مهم1
.بازپرس کشف یا متهم دستگیر شده است
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وظیفه دارد 2به بازداشت متهم شود دادیار اگر قرار تامین منتهی-

دفتر باتوجه به اینکه قرار تامین منتهـی بـه بازداشـت    «پس از معرفی متهم به زندان باید به دفتر دستور دهد -1
به نظر دادستان محترم برسد تا نظر خود را در خصوص قـرار تـامین صـادره    92متهم شد پرونده به استناد ماده 

ساعت فرصت دارد که در این خصوص اظهار نظر کند24دادستان نیز و » بیان نماید

اگر متهم به قرار اعتراض نموده باشد در صورت تایید قرار صادره توسط دادستان قرار را جهـت رسـیدگی   -2
. به اعتراض، به دادگاه ارسال نماید

ییر قرار و تفهیم آن به متهم بـه زنـدان   در مواردي که قرار تغییر می کند متهم را از زندان خواسته و پس از تغ* 
.عودت می دهیم

هنگامی که متهم را از زندان احضار می کنید، در صورت فک قرار، متهم را در شـعبه آزاد نکنیـد بلکـه بـه     ** 
. زندان عودتش دهید و به زندان اعالم کنید که اگر بنا به علت دیگري بازداشـت نیسـت مـتهم فـورا آزاد شـود     

.خاطر عدم رعایت این نکته گرفتار شده اندبرخی قضات به

تعدد جرم و مرجع صالح در رسیدگی 

کیفري دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم را دادگاهی دانسته کـه جـرم در حـوزه آن واقـع     قانونگذار در امور
ی کـه  لذا در مواردي که وحدت جرم باشد دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می باشد و دادسـرای . شده

.در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند صالح به انجام تحقیقات مقدماتی می باشد

اما اگر متهم مرتکب چند جرم شود و این جرائم در حوزه واحد ارتکاب یافتـه دادسـرا تحقیقـات مقـدماتی را     
تشـخیص و کیفـر   انجام داده و در نهایت دادستان بر اساس آنچه که در جلسه قبل بیـان شـد دادگـاه صـالح را     

.خواست صادر می نماید

اما اگر جرم هاي مختلف حوزه هاي قضایی مختلف انجام شده باشد

یا جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوي است مانند اینکه فردي در یک حوزه جعل سـند کـرده و   -
در حوزه قضایی دیگر استفاده از سند مجعول کرده که در اینجا

شده باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه قضایی آن دستگیر شده صالح بـه  اگر متهم دستگیر -
. رسیدگی به تمامی جرائمی است

اما اگر متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدا تعقیب را شروع کرده صالحیت رسـیدگی  -
.به تمام جرائم را دارد

نکه فـردي در قـم مرتکـب سـرقت     یا جرائم ارتکابی از حیث شدت مجازات مختلف باشند مانند ای-
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شده و در حوزه قضایی اصفهان مرتکب کالهبرداري شـده در اینجـا رسـیدگی در دادگـاهی     661موضوع ماده 
در این صورت دیگر سبق رسـیدگی و  . (صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد

)دستگیري تاثیري در صالحیت نخواهد داشت

که متهم مرتکب جرائم متعدد شده باشد که بعضی از آنها در صالحیت دادگاه کیفري یک و دو و در مواردي* 
بعضی در صالحیت انقالب یا نظامی باشد در صورت تداخل در رسیدگی متهم ابتدا در دادگاهی محاکمـه مـی   

از حیـث مجـازات   شود که صالحیت رسیدگی به مهمترین جرم را داشته باشد و سپس سایر دادگاه ها اما اگـر  
.رسیدگی می شود2یا 1مساوي باشند متهم ابتدا در دادگاه انقالب سپس نظامی و سپس کیفري 

:تشریح برخی مصادیق کاربردي که نکات خاصی در آنها وجود دارد

اگر فردي به دادسرا مراجعه کرده و اعالم کرد که من در خیابان تهران بودم هنگام مراجعت بـه قـم   : 1مصداق 
ر همان تهران متوجه شدم که گوشی ام به سرقت رفته است دادستان نیز این پرونده را به شما ارجاع می دهـد  د

در اینجا رویه اینگونه است که اگر شاکی حاضر باشد قاضی دادسرا اظهارات وي را اخذ و چون نـه متهمـی در   
د را مواجه با هیچ تکلیفـی نکـرده و   حوزه ما دستگیر شده و نه مال مسروقه اي در حوزه ما کشف شده لذا خو

در صورتی که در (فقط قرار عدم صالحیت به صالحیت دادسراي تهران صادر می کند و اگر شاکی حاضر نبود 
بدون هیچ اقدامی قرار عـدم صـالحیت بـه صـالحیت تهـران      ...) شکایت خود نوشته باشد که در تهران بوده و 

.صادر می کنیم

در تهران سرقت شده در قم کشف می شود در کنار خیابان و نه متهم و نه شاکی خودرو سرقتی که-2مصداق 
موجود نیست خودرو به پارکینگ منتقل شده و پرونده توسط دادستان به دادیار یا بازپرس ارجاع مـی شـود در   

ن اینجا نیز عدم صالحیت می زنیم به صالحیت تهران و در قرار ذکر مـی کنـیم کـه در ضـمن خـودرو در فـال      
.پارکینگ قم متوقف می باشد

مانند قرار جلـب  (در کلیه مواردي که حوزه صالح جهت رسیدگی حوزه قضایی دیگر باشد اظهار نظر نهایی * 
.با مرجع قضایی صالح است) به دادرسی و یا قرار موقوفی تعقیب در جرائم قابل گذشت و یا قرار منع تعقیب

:قف شده و پرونده به شما ارجاع شده چند حالت داردخودروي سرقتی که با سرنشین متو3مصداق 

پاسخ اداره حقوقی 

مثل اینکه آگاهی قم مستندات را از اگاهی مبدا اعالم سرقت تحویل گرفته و به پرونـده  (دلیلی بر سرقت هست 
طبق توضیحات قبلی عمل می شود»»» )ملحق کرده و نزد دادگاه فرستاده

در اینجا ماننـد پرونـده   ) ولی نه کافی براي تفهیم اتهام(نشده؛ اگر دالیلی هست دلیلی بر سرقت، ضم به پرونده
ساعت از بازداشت تحقیق کرده و تالش براي کسب دلیل میکنیم مثال ارتباط با حـوزه  24صرف است و ظرف 



90»زید عزّه«استاد عابدي / آئین دادرسی کیفري

»»» شد مبدا اعالم سرقت جهت ارسال و تحویل به شما که اگر مدارك آمد یا تحقیقات منجر به احراز مجرمیت
.....طبق آن تفهیم اتهام و تامین و 

اما اگر موفق به کسب دلیل نشدیم متهم آزاد شده و فقط خودرو در پارکینگ متوقف می شود و عدم صالحیت 
.متوقف است... می زنیم به صالحیت مرجع مبدا و قید می کنیم که خودرو در پارکینگ 

توجه بازپرس به موانع تعقیب دعوا - ت

آنکه بازپرس صالحیت ذاتی و محلی خود را احراز نمود باید به موانع تعقیب توجه کند که به شرح ذیل پس از 
:می باشد

که به دوقسم است ،مصونیت-1

:که به دو صورت استمصونیت ماهوي) الف

مصونیت سیاسی و کنسولی؛ که همان مصونیت نمایندگان دیپلمات یـک دولـت در قلمـرو    ) 1-الف-1
1963و 1961دیگر است مثل مصونیت سفرا که با توجه به اینکه ایران ملحق بـه کنوانسـیون هـاي    یک دولت

نیویورك است اگر نماینده سیاسی دولتی در قلمرو دولت دیگر مرتکب بزهی شود در آن 1969وین و همچنین 
. نددولت قابل تعقیب نیست و نهایتا آن دولت مبادرت به اخراج نمایندگان دیپلمات می ک

قانون اساسی نمایندگان مجلس نسبت به مطالبی 86مصونیت پارلمانی؛ که با توجه به اصل ) 2-الف-1
که در راستاي انجام وظیفه بیان می نمایند غیر قابل تعقیب هسـتند و از ایـن حیـث هـیچ مسـئولیتی ندارنـد و       

نده مثل بی احتیاطی در امر رانندگی البته این مصونیت شامل جرائم عمومی نمای. اصطالحا مصونیت مطلق دارند
.منجربه ایراد صدمه بدنی غیر عمدي نمی شود

؛ در اینجا مصونیت به نحو مطلق نیست بلکه انجام عملیات تعقیبـی نیـاز بـه رعایـت     مصونیت تشریفاتی) ب
.تشریفاتی دارد مانند مصونیت قاضی یا مصونیت نیروهاي مسلح که قبال ذکر شد

توضیح مصونیت قاضی 

:گاهی دعواي حقوقی علیه قاضی طرح می شود که با توجه به موضوع آن به شرح ذیل اقدام می شود

اگر منشاء دعوا روابط حقوقی عادي قاضی با افرادباشد مثل صدور چک وعده دار که در موعد خودش 
.مانند بقیه اشخاص طرح شکایت و رسیدگی می شود»» پاس نشده است 

تا »»» و زیان، انجام تخلف قاضی در رسیدگی به پرونده نسبت به خواهان باشد اگر منشاء دعوا و ضرر
زمانی که تخلف ثابت نشود نمی توان اقدامی کرد که مرجع رسیدگی به تخلف مذکور دادسراي انتظامی قضات 

: لذا در این حالت دو نظر وجود دارد. است
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. نظر اول صدور قرار اناطه می باشد-

زیـرا سـبب و علـت دعـوا     . دم می باشد.آ.ق2دور قرار عدم استماع دعوا به استناد ماده نظر دوم ص-
)نظر استاد. (تخلف است که هنوز ثابت نشده لذا خواهان در طرح دعوا قانون را رعایت نکرده است

:و گاهی شکایت کیفري علیه قاضی طرح می شود که این فرض نیز به دو صورت متصور است

تخلفـات  (ت، عدم رعایت مقررات شکلی و ماهوي است در رسیدگی به پرونده است موضوع شکای-
.بازپرس قرار عدم صالحیت به صالحیت دادسراي انتظامی قضات صادر می کند»»» ) انتظامی

موضوع شکایت، جرائم کیفري است مبنی بر اینکه قاضی مرتکب جرم شده است؛ که در این حالـت  -
:نیز دو فرض متصور است

طبق نظام نامه جدید اگر خود قاضی رضایت به رسـیدگی  »» موضوع از جرائم غیر عمد است 
. بدون تعلیق داشته باشد بدون تعلیق وي به رسیدگی ادامه داده می شود

قرار عدم صالحیت به صالحیت کارکنان دولـت صـادر مـی    »» موضوع از جرائم عمدي است 
قاضی دالئل را جمع آوري کرده و به دادسراي انتظامی قضات ارسال مـی  کارکنان دولت بدون احضار »» شود  

دادسرا پس از بررسی مراتب در صورتی که دالئل را کافی بداند از دادگـاه انتظـامی قضـات درخواسـت     »» کند 
مـی  دادگاه انتظامی قضات قاضی را تعلیق کرده و پرونده را به دادسراي انتظامی بر»» تعلیق قاضی را می نماید 

دادسرا پرونده را از حیث رسیدگی مجرمانه به دادسراي کارکنان دولت می فرستد اما از حیث تخلف »» گرداند 
مثال اگر جرم توهین باشد قاضی خالف شئون قضاوت عمل کرده اسـت لـذا تخلـف انتظـامی نیـز      (انتظامی آن 

ادسـراي انتظـامی شـروع بـه     صبر می کند، اگر قاضی در جرم مذکور به صورت قطعی محکـوم شـد، د  ) هست
.رسیدگی به تخلف قاضی می کند

قرار اناطه - 2

مقرر داشته که اگر احراز مجرمیت منوط به اثبات مسائلی باشد کـه رسـیدگی بـه آنهـا در     21قانونگذار در ماده 
صالحیت مرجع کیفري نیست و در صالحیت دادگاه حقوقی است در اینجا اگر موضوع مربوط به اموال منقـول 
باشد دادسرا وارد رسیدگی شده و به عنوان مانع تعقیب محسوب نمی شود اما اگر مربوط به امـور غیـر منقـول    
باشد بازپرس باید قرار اناطه صادر کند لذا به دفتر دستور می دهد پرونده مقید به وقت احتیاطی یکماهـه باشـد   

کرد در اینصورت به دفتر دسـتور مـی دهـد    اگر ذینفع ظرف مدت یکماه دلیل تقدیم دادخواست خود را ارائه ن
و درصورتی کـه در مهلـت مـذکور    » دفتر پرنده از آمار کسر و تا حصول نتیجه به صورت موقت بایگانی شود«

. دلیل تقدیم دادخواست را ارائه کرد رسیدگی ادامه می یابد

ه کـرد و مـتهم در دفـاع از    مثال اگر کسی علیه دیگري شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی یا فروش ملک غیر اقامـ 
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خود بیان نمود که من مالک ملکی هستم که در آن تصرف کرده و یا فروخته ام و قولنامه عادي ارائـه نمـود یـا    
زیرا رسیدگی به اتهام و دفاعیات متهم . در اینجا بازپرس باید قرار اناطه صادر کند. استناد به اظهارات شهود کرد

ست که از شئونات محاکم حقوقی است اما اگر همین دعواي فروش مـال غیـر   منوط به ورود به بحث مالکیت ا
راجع به شیء منقولی مانند مثال اتومبیل باشد و متهم مدعی مالکیت شود در اینجا بازپرس به دلیل مالکیت نیـز  

هرچند حکمی نسبت به مالکیت یا عدم مالکیت صادر نمی کند و فقط اظهار نظر نسـبت بـه  . رسیدگی می کند
. اصل اتهام می نماید

جنون متهم - 3

ا جنون را، اختالل روانی متهم به نحوي که فاقد اراده یا قوه تمیز شود تعریف کرده .م.ق149قانونگذار در ماده 
لکن در این بحث چند فرض مطـرح اسـت کـه بـه     . است و مقرر داشته که مجنون فاقد مسئولیت کیفري است

:بررسی هریک پرداخته می شود

جنون حین ارتکاب جرم-3-1

لـذا در ایـن   »» ناظر به این مرحله است 149این قسم از جنون از مصادیق سلب مسئولیت کیفري است و ماده 
.موارد دو نظر وجود دارد

.رویه قرار موقفی نسبت به مجازات و دیه صادر می کند-

نسبت به دیه عاقله از خود دفاع کرده و و . قرار موقوفی نسبت به غیر دیه صادر می شود) نظر استاد(-
قرار جلب به دادرسی نسبت به آنان صادر شده و در صورت محکومیت باید دیه را پرداخت کننـد ماننـد جـرم    

طفل

جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی-3-2

قـرار  »» سـی متوقـف مـی شـود     ك تا زمان افاقه، تعقیـب و دادر .د.آ.ق13ماده 2در این فرض به استناد تبصره 
.توقف یا توقیفی تعقیب صادر می شود نه قرار موقوفی

قانونگذار در این تبصره تاسیس جدیدي بیان کرده و آن اینکه اگر ادله اثبات جرم به نحوي باشد که فـرد در  * 
نصورت به ولی یا قـیم  در ای) مثال در دادسرا اقرار کرده است(حال افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند 

روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید و چنانچه اقـدام نکـرد مقـام قضـایی     5او ابالغ می شود که ظرف مدت 
. وکیل تسخیري تعیین نموده و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد

جنون پس صدور حکم قطعی-3-3

: ل بیان کرده استمراتب را به شرح ذی1ا در تبصره .م.ق150قانونگذار در ماده 
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. در جرائم حدي و قصاص و دیه جنون پس از صدور حکم مانع اجرا نیست-

در مجازات هاي مالی یعنی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مانع از اجـراي حکـم نبـوده و بـه میـزان      -
. مجازات مالی از اموال محکوم علیه مجنون برداشت خواهد شد

.م تا زمان افاقه به تاخیر می افتددر جرائم تعزیري اجراي حک-

جنون حین اجراي حکم -3-4

ك چنین مقرر داشته که اگر محکوم به حبس یا کسی که در حین اجراي مجـازات  .د.آ.ق503قانونگذار در ماده 
حبس بدل از جزاي نقدي در زندان به جنون مبتلی شود در این فرض تا زمان بهبودي در بیمارستان روانـی یـا   

.مناسب دیگري نگهداري می شود و این ایام جزء محکومیت وي محسوب می گرددمکان 

را بدهـد  زمان ارتکاب جرم درمتهمجنون بازپرس در حین تحقیقات احتمال اگر ك .د.آ.ق202حسب ماده * 
به عمل آورده و از پزشـکی  را در این خصوص تحقیقات الزم از نزدیکان و سایر مطلعین استموظف بازپرس

چنانچـه دادسـتان بـا قـرار     .قرار موقوفی در پرونده صادر کنـد ،احراز جنوندر صورتو .نونی استعالم کندقا
: صورت عمل می شود2با توجه به نوع جنون متهم به صادره موافقت نماید 

یا جنون متهم، از نوع جنون خطرناك است و آزاد بودن وي مخل نظم و امنیت عمومی است کـه در  -
دستور دهد که متهم را 202ا و ذیل ماده .م.ق150باید دادستان تا رفع حالت خطرناك به استناد ماده این فرض

در محل مناسبی نگهداري کنند که در این فرض شخص نگهداري شده یا خویشاوندان او مـی تواننـد بـه ایـن     
ض رسیدگی می کند کـه در  دستور اعتراض کرده که دادگاه با جلب نظر کارشناس و با حضور معترض به اعترا

صورتی که دستور دادستان را صحیح تشخیص دهد دستور را تایید و اال دستور را لغو مـی کنـد حکـم دادگـاه     
یعنی خود شخص مجنون یا خویشان وي اگر عالئم بهبـود را مشـاهده   . قطعی است اما اعتبار امر مختومه ندارد
دادستان نیز بنا به تشخیص متخصص اگر تشـخیص دهـد   همچنین خود. کردند حق اعتراض به دستور را دارند

که حالت خطرناك رفع شده دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر می نماید 

.اگر جنون متهم از نوع جنون خطرناك نباشد متهم به ولی یا قیم خود تحویل می گردد-

.اك است یا خیرنوع رفتار ارتکابی مجنون نشان می دهد که آیا جنون وي از نوع خطرن* 

توجه بازپرس به موارد سقوط دعوا- ث

دك مواردي را احصا کرده است  که درصورت اثبات آنهـا در پرونـده، مقـام قضـایی     .آ.ق13قانونگذار در ماده 
. موظف به صدور قرار موقوفی است بدون اینکه نیاز به ورود در ماهیت پرونده باشد) اعم از قاضی و بازپرس(

موارد سقوط دعوا به دو قسم جهات شخصی و جهـات عینـی   . کلی پرونده را مختومه می شودبلکه از جهت ش
:تقسیم می شوند که در ذیل به هر یک پرداخته می شود
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جهات شخصی - الف

می باشند کـه بـه چهـار    ) اعم از متهم و شاکی(جهات شخصی ، علل و عواملی  هستند که مربوط به اشخاص 
:قسم تقسیم می شوند

فوت متهم یا محکوم علیه-1-الف

موقـوفی اجـرا  و در مرحله اجرا موجـب صـدور قـرار    موقوفی تعقیبکه در مرحله اتهامی موجب صدور قرار 
.خواهد شد

را 78ك مصـوب  .د.قانون آ6قید مجازات هاي شخصی مقرر در بند الف ماده 13هرچند قانونگذار در ماده * 
است که صدور قرار موقوفی اجرا، حقوق شـاکی خصوصـی را نیـز تحـت     حذف نمود و ظاهر این امر اینگونه

:ماده مرتفع کرده است2لکن قانونگذار این نقیصه را در . تاثیر قرار داده و پرونده باید مختومه شود

13که مقرر داشته موقوف شدن اجراي مجازات به هر یک از موارد مقـرر در مـاده   1ك.د.آ.ق506اوال در ماده  
در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجراي احکام ضبط اشیاء و اموالی که وسیله ارتکـاب جـرم بـوده یـا از     

علت موقوفی، نسخ مجازات قانونی باشـد کـه بـر    مگر اینکه. ارتکاب جرم تحصیل شده تاثیري نخواهد داشت
قانون چک کـه بـه   13مانند چک هاي صادره موضوع ین اساس حقوق شاکی مشمول موقوفی اجرا نمی شودا

.عنوان مثال زمانی که مجازات صدور چک وعده دار نسخ گرید تاثیري در مطالبات حقوقی شاکی ندارد

قاضی اجراي احکام در قانونگذار مقرر داشته که اگر محکوم به پرداخت دیه فوت کند2ك.د.آ535ثانیا در ماده 
.صورت تقاضاي محکوم له مطابق مقررات دیه را از ماترك محکوم علیه استیفا می کند

:قاعده کلی در فوت محکوم علیه به دو صورت است

. از زندان فوت زندانی به قاضی اجراي احکام گزارش می شود-

به دادستان گزارش کند که توسط بازپرس قتل قاضی باید همیشه به این موارد به دید مشکوك نگاه کند و حتما
و نسبت به پرونده موجودف قرار موقوفی اجرا بزند که اثـر آن در  . پرونده تشکیل شود و روال خود را طی کند

.جنبه عمومی جرم و جزاي نقدي است نه دیه و خسارات وارده به محکوم له

. ه قاضی می رسدمحکوم علیه خارج از زندان فوت می کند و گزارش آن ب-

در این مورد فوت را مشکوك نبوده و نیازي . مثال اولیاي دم گواهی فوت آورده و خواستار فک وثیقه می شوند

تحصیلجرمارتکابازیاوبودهجرمارتکابوسیلهکهاموالیواشیاءضبطاحکاماجرايوخصوصیمدعییاشاکیحقوقدرمجازاتاجرايشدنموقوف- 506ماده1
.باشدقانونیمجازاتنسخمجازات،اجرايشدنموقوفعلتاینکهمگرداشت،نخواهدتأثیرياست،شده

.میکنداستیفاءمحکوم علیهماتركازرادیهمربوط،مقرراتمطابقلهمحکومتقاضايصورتدراحکاماجرايقاضیکند،فوتدیهپرداختبهمحکومهرگاه- 535ماده2
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و فقط به پرونده موجود رسیدگی می شود که صدور موقوفی اجرا طبق بند قبلـی  . به گزارش به دادستان نیست
.می باشد

13ضوع بند ب ماده گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت مو) 2-الف

ا بیان شد گذشت یا به صورت منجز است یا مشروط یا معلق منظـور از  .م.ق101همانگونه که سابقا در ماده * 
.است لذا در گذشت معلق و مشروط اجرا ادامه می یابدگذشت منجز13گذشت در بند ب ماده 

حیث دیه گذشت منجز خود را اعالم مـی  گاهی در پرونده هاي مثل تصادفات، شاکی با حضور در دادسرا از* 
کند در اینجا نیز دو رویه وجود دارد

.نسبت به جنبه خصوصی قرار موقوفی و نسبت به جنبه عمومی قرار جلب به دادرسی صادر می شود: رویه اول
است لکن این استناد صحیح  نمی باشد زیرا مالك قابـل گذشـت بـودن جـرم     13مستند این رویه بند ب ماده 
.است نه دو حیثی بودن جرم

نسبت به جنبه خصوصی اقدام خاصی نمی شود و صرفا رضایت اخذ و ضمیمه می شـود و پرونـده   : رویه دوم
فقط در انتها در قرار جلب دادرسی نوشـته مـی شـود    (نهایتا با قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال می گردد 

). طبق شکایت اولیه شاکی

شمول عفو ) 3-الف

.و بر دو قسم عمومی و خصوصی می باشدعف

ماننـد مجـازات   (عفو عمومی را مجلس تصویب می کند و در اثر آن جرم و مجازات و سایر مـوارد  -
. از بین می رود) هاي تبعی و امثال آن

قانون اساسی که فقط مجازات مندرج در حکـم را از بـین   110اصل 11عفو خصوصی موضوع بند -
.می برد

13در موارد پیش بینی شده در بند ج ماده توبه متهم) 4-الف

ا جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه را مشـمول ایـن بنـد دانسـته و مقـرر      .م.ق114قانونگذار در ماده 
داشته که اگر متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصالح او براي قاضی محرز شود حد از او ساقط می 

همچنین اگر جرائم فوق به جز قذف، با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبـات  شود 
از طریق ارسـال بـه کمیتـه عفـو و بخشـش      (جرم در دادگاه نیز دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه 

.از مقام معظم رهبري درخواست نماید) تهران

:مورد توجه قرار گیرددر بحث توبه متهم باید نکات ذیل
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حال این سوال مطرح است که اگر توبه در مرحلـه دادسـرا   . توبه باید نزد قاضی محکمه صورت پذیرد-1**
بود، بازپرس یا دادیار تحقیق چه تکلیفی دارند؟

:با توجه به سکوت قانون در این مورد دو رویه وجود دارد

و در مرحله تحقیقـات  13نظر به اینکه بحث توبه متهم در ماده )نظر استاد(برخی از قضات معتقدند : رویه اول
13مطرح شده، توبه در دادسرا نیز موجب سقوط مجازات است و بازپرس در صورت احراز توبه به استناد ماده 

. قرار موقوفی صادر می کند

اره به توبـه مـتهم مـی    برخی نیز معتقدند دادسرا جلب به دادرسی می زند لیکن در کیفر خواست اش: رویه دوم
. نماید و قاضی در صورت احراز توبه قرار موقوفی صادر می کند

:جرائم تعزیري را به دو دسته تقسیم کرده115قانونگذار در ماده -2**

توبه مرتکب را از عوامل سقوط مجازات بیان کرده است 8و 7و 6در جرائم تعزیري درجه -

.توبه را از عوامل تخفیف مجازت بیان نموده است ) 5تا 1درجه (اما در سایر جرائم تعزیري -

.مقررات راجع به توبه در مورد کسانی که تکرار جرم در جرائم تعزیري داشته باشند جاري نمی گردد-3**

.موارد حق الناس مانند دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد-4**

است اما نسبت به محکوم علیه در زندان با توجه به گزارشات زندان بهتـر مـی تـوان    احراز توبه متهم مشکل * 
.احراز کرد

جهات عینی- ب

مراد از جهات عینی علل و عواملی هستند که مربوط به عمل مجرمانه یا سابقه رسیدگی به آن عمل می باشند به 
:ذیل استعبارت دیگر مراد عوامل خارجی می باشد که داراي اقسامی به شرح 

13موضوع بند ت ماده نسخ مجازات قانونی-1-ب

اعـم از تحقیقـات مقـدماتی در دادسـرا و یـا      (در صورت نسخ قانونی مجازات، پرونده در هر یـک از مراحـل   
باشد قرار موقوفی تعقیب و یا قرار موقوفی اجـرا صـادر مـی    ) رسیدگی در دادگاه و یا در حال اجراي مجازات

.جرم بود و پس از آن نسخ شد82ده هاي چک وعده دار که تا سال مانند پرون. گردد

13اعتبار امر مختوم موضوع بند چ ماده -2-ب

اگر موضوع پرونده اي یکبار رسیدگی و در خصوص آن اظهار نظر شده باشد دیگر نمـی  84ماده 6حسب بند 
سـبب مطـرح کـرد و در    توان همان موضوع را با وجود وحدت اصحاب دعوا و وحـدت موضـوع و وحـدت    

.صورت طرح از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود
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زده اسـت بـه ایـن    ) اعتبار امر مختـوم بـه  (ك یک مورد استثنا به بند چ مذکور .د.آ.ق278قانونگذار در ماده * 
توضیح که قرار منع تعقیب به دو جهت ممکن است صادر شود 

. ن جهت واجد اعتبار امر مختومه می شودجهت اول جرم نبودن موضوع؛ که ای-

جهت دوم به دلیل فقدان یا عدم کفایت دلیل، اعم از فقدان دلیل اثبـاتی اصـل بـزه، یـا فقـدان دلیـل       -
. انتساب بزه به متهم، که در این صورت نیز نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد

یز تعقیب مجدد در این مورد را پیش بینی نموده است به این توضیح کـه  اما قانونگذار اصطالحا با شرایطی تجو
اگر دلیل جدیدي کشف شد براي یک بار دیگر این موضوع قابل رسیدگی مجدد مـی باشـد کـه روش آن نیـز     

به استناد دسترسـی بـه   ) شاکی موضوعیت ندارد و مهم کشف دلیل جدید است(اینگونه است که معموال شاکی 
شـعبه  . جددا طرح شکایت می کند و دادستان شکوائیه را به همان شعبه سـابق ارجـاع مـی دهـد    دالئل جدید م

مذکور دالئل را بررسی می کند و چنانچه دالئل را جدید و یـا کـافی جهـت رسـیدگی جدیـد ندانسـت، قـرار        
دسـتان چنـین   موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم صادر می کند اما اگر دالئل را جدید دانست طی شرحی به دا

دادستان محترم با عنایت به اینکه پس از صدور قرار منع تعقیب و قطعیت آن، شاکی دالیل جدیدي «می نویسد 
ك جهت تجویز تعقیب مجدد بـه حضـور   .د.آ.ق278را براي اثبات بزه ارائه نموده است، پرونده به استناد ماده 

ئل را جدید یا کافی ندانسـت و تجـویز ننمـود در ایـن     دادستان نیز دالئل را بررسی و اگر دال» ارسال می گردد
صورت پس از اعاده پرونده از نزد دادستان به شعبه، قرار موقوفی به اعتبار امـر مختومـه صـادر مـی شـود امـا       

:چنانجه دادستان موافق تجویز مجدد بود در اینجا دو حالت دارد

که در اینجا دادسـتان  )به قرار اعتراض نشده(در دادسرا قطعی شدهیا قرار منع تعقیب سابق الصدور -
سپس پرونـده  » با تعقیب مجدد متهم موافقم یا می نویسد تعقیب مجدد متهم تجویز می گردد«چنین می نویسد 

.نزد بازپرس یا دادیار اعاده می گردد و در دادیار یا بازپرس تعقیب را شروع می کند

شاکی به قرار صادره اعتراض کرده و دادگـاه  (اه قطعی شده یا قرار منع تقعیب سابق الصدور در دادگ-
که در این فرض، دادستان ذیـل تقاضـاي بـازپرس اینگونـه مـی      ) اعتراض وي را نپذیرفته فلذا قرار قطعی شده

با عنایت به دالئل جدید با تعقیب مجدد متهم موافقم، پرونده جهت تجـویز تعقیـب بـه دادگـاه ارسـال      «نویسد 
دفتر پرونده جهـت  «بازپرس نیز به دفتر دستور می دهد . ده را نزد بازپرس یا دادایار اعاده می کندو پرون. »گردد

پس از ارسال پرونده به دادگاه. »تجویز تعقیب مجدد به دادگاه ارسال گردد

اگر دادگاه تعقیب مجدد را تجویز نکرد، پرونده به بازپرسی اعاده می شود و قرار موقوفی صادر مـی  -
.دگرد

اما اگر دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کرد، پرونده به بازپرسی اعاده می گردد و بازپرس بـه موضـوع   -
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و در نهایت اگر بازهم اتهام را متوجه متهم ندانست قرار . رسیدگی و عند اللزوم متهم را احضار یا جلب می کند
.صادر می کندادرسیقرار جلب به دو اگر دالئل را متوجه به متهم دانست منع تقعیب

:شرط دارد5به طور خالصه یکی از استثنائات قاعده امر مختوم به، تعقیب مجدد است که 

.قرار منع تعقیب صادر شده باشد-1

.منع تعقیب به خاطر فقد دلیل باشد-2

.قرار منع صادره قطعی شده باشد-3

.دلیل جدید تحصیل و تقدیم شده باشد-4

.تجویز شده باشدتعقیب مجدد-5

از وظایف بازپرس است و ) تحصیل دلیل(هر گاه احتمال وجود دلیل باشد، در امور کیفري جمع آوري دلیل * 
ك مقرر می کند بازپرس نمی تواند بـه عـذر   .د.آ.ق104شاکی تکلیفی به ارائه دلیل در پرونده ندارد لذا در ماده 

.ه او مشکل است تحقیقات خود را متوقف نمایدآنکه متهم معین نیست، مخفی شده، یا دسترسی ب

جـام تحقیقـات   صدور دستورات الزم جهت کشف حقیقت پرونده را پیگیري می کند حال چنانچـه بـا ان  الذا ب
کافی باز هم دلیل بر اثبات اصل بزه یافت نشود بدیهی است در این مرحله قرار منع تعقیب صادر می نماید و به 

. دفتر پرونده جهت اظهار نظر به نظر دادیار اظهار نظر یا دادستان برسد«: دستور می دهددفتر در ذیل قرار چنین 
»بدل مقید به وقت احتیاطی با حصول وقت یا حصول نتیجه به نظر برسد

هرگاه ادله اثباتی وقوع اصل بزه وجود دارد مثال اصل سرقت ثابت شده لیکن ادله انتسـابی بـه مشـتکی عنـه     * 
اینجا نیز اگر امکان تحصیل دلیل بیشتر وجود ندارد قرار منع تعقیب صادر می شود اما با صدور وجود ندارد در 

یعنی نسبت . این قرار پرونده از آمار کسر نمی شود بلکه مختومه شدن پرونده پس از تایید دادستان نسبی است
ك .د.آ.ق104ه با رعایت ماده مختومه می شود اما نسبت به رسیدگی به اصل بزه پروند) مشتکی عنه(به مظنون 

.مفتوح است و چنانچه امکان تحصیل دلیل باشد در اینجا دستورات الزم جهت جمع آوري ادله صادر می شود

.در پرونده هاي فروش مال غیر سه متهم وجود دارد که عبارتند از فروشنده، خریدار و مالک* 

: نکتـه مهـم  (. ور شکایت نکند معاون در جرم خواهد بـود زیرا اگر مالک تا یک ماه پس از اطالع از معامله مذک
در اینگونـه مـوارد اگـر خریـدار از     )تنها جایی که معاونت در جرم بعد از جرم محقق می شود همـین جاسـت  

.فروشنده شکایت کرد بازپرس وظیفه دارد براي بررسی تحقق معاونت، حتما مالک را نیز احظار نماید

:رم شکایت به سه صورت متصور استدر این موارد پس از تحقق ج

طبق روال عادي رسیدگی و قـرار مناسـب   »» مالک و خریدار همزمان از فروشنده شکایت می کنند -1
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.صادر می گردد

بـازپرس وظیفـه دارد خریـدار را نیـز احظـار کـرده و از او       »» مالک از فروشنده شکایت مـی کنـد   -2
.به اینکه موضوع مال غیر است خرید کرده یا اطالعی نداشتهبازجویی نماید تا معلوم شود آیا با علم

بـازپرس موظـف اسـت مالـک را نیـز احظـار کـرده و از او        »» خریدار از فروشنده شکایت می کند-3
زیرا اگر مالک از فروش مال خود مطلع شود و ظرف یکماه از فروشنده شـکایت نکنـد مرتکـب    . بازجویی کند

.معاونت در جرم گردیده است

یکی از مالک یا خریدار از فروشنده شکایت کـرد و منجـر   3و 2حال این سوال مطرح است که اگر طبق فرض 
نیز مجددا مـی  ) خریدار یا مالک(به محکومیت فروشنده شده و راي قطعی صادر شد آیا پس از آن طرف دیگر 

تواند از فروشنده شکایت کند و یا مشمول امر مختومه به می گردد؟ 

نظـر  (.فرض مذکور واجد اعتبار امر مختوم به بوده و باید قرار موقوفی تعقیـب صـادر گـردد   : ولنظر ا
)استاد

اما این نظر مورد اشکال . فرض مذکور فاقد اعتبار امر مختوم به بوده و لذا باید رسیدگی شود: نظر دوم
مال و پرداخت جزاي نقدي نماید شنده را محکوم به حبس و رد واست زیرا در اینصورت دادگاه باید دوباره فر

.بار مجازات براي انجام یک جرم می باشد که کسی آن را نمی پذیرد2که الزمه آن 

بدون وجود ) موضوع تحقق یافته(در جرائم غیر قابل گذشت مانند فروش مال غیر، اگر صرفا قضیه خارجی * 
رسـیدگی راي مقتضـی صـادر و قطعـی     شاکی خصوصی و با شکایت دادستان به بازپرس ارجاع شود و پس از 

آیا با شکایت مجدد بزه دیده در خصوص همین موضوع، پرونده قابل رسیدگی مجدد خواهد بود یا شامل . شود
.امر مختوم به می گردد

پاسخ این است که با توجه به اینکه جنبه عمومی جرم قبال با شکایت دادستان رسیدگی شده و حکم قطعـی آن  
مر مختوم به می باشد و قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود اما نسبت به جنبه خصوصی جرم صادر شده مشمول ا

.باشد که از استثنائات قاعده فراغ دادرس می باشد. ق278اال اینکه موضوع از مصادیق ماده .رسیدگی می شود

قق شده است اگر یکی در مواردي که رفتار ارتکابی متهم یک فعل است اما اثر جرم نسبت به افراد متعدد مح* 
از بزه دیدگان شکایت کرده و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی بزه دیده دیگر شکایت کند بـاز هـم قابـل    
بررسی خواهد بود و مشمول امر مختوم به نخواهد بود زیرا هر چند رفتار ارتکابی یک عمل بوده اما نسبت بـه  

که به دلیل بی احتیاطی در امر رانندگی منجر بـه صـدمه   مثال راننده اي . اشخاص مختلف تحقق پیدا کرده است
.نفر از سرنشینان خودرو می گردد5بدنی غیرعمدي 

:در پرونده هاي تصادفات، در مواردي که افراد متعددي مصدوم شوند حالت مختلفی محقق می شود* 
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ل رسیدگی مـی  پرونده با شکایت شاکیان خصوصی به بازپرسی ارجاع می شود که طبق روال معمو-1
.شود

اصل تصادف جرحی محرز است و در صورت جلسه اولیه نوشته شده و حتی بعضی از مصـدومین  -2
به بیمارستان منتقل شده اند و شرح حال پرونده بیمارستان نیز در پرونده منعکس است و متهم نیز اقرار بـه بـی   

.احتیاطی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدي دارد

ولو هیچ یک از مصدومین شکایت نکنند پرونده از حیث جنبه عمومی به جریان می افتـد و پـس   در این فرض
از تفهیم اتهام و اخذ تامین مناسب و اخذ آخرین دفاع از حیث جنبه عمومی قرار جلـب بـه دادرسـی صـادر و     

.را محکوم می کندو دادگاه نیز از حیث جنبه عمومی متهم . پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود

و لکن در این فرض ممکن است پس از صدور حکم قطعی یک یا چند نفر از مصدومین بعدا شـکایتی مطـرح   
کنند چون جنبه خصوصی تصادفات یعنی دیه واجد وصف مجرمانه است و در قانون براي آن مجازات منظـور  

عتبار امر مختومه نیست اعم از اینکه شده شکایت مصدوم پذیرفته می شود و از این حیث پرونده واجد وصف ا
همه مصدومین با همدیگر شکایت را مطرح نمایند یا هر یک به صورت مستقل و با فاصـله زمـانی شـکایت و    
تقاضاي دیه نمایند که به تک تک پرونده ها رسیدگی می شود و قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست از ایـن  

. حیث صادر می گردد

مرور زمان -3-ب

بحث مرور زمان را مطرح کرده بود اما در این قانون فقـط در بنـد   174و 173قانونگذار در آدك سابق در مواد 
اما خـود بحـث مـرور زمـان در مبحـث      . شمول مرور زمان را از موارد موقوفی تعقیب دانسته است13ث ماده 

:الصه به چهار دسته تقسیم می شودمطرح شده که به طور خ113تا 105چهارم قانون مجازات اسالمی از ماده 

)مختص جرائم تعزیري(مرور زمان شکایت -1

ا است که نسبت بـه  .م.ق106آنچه به عنوان تاسیس جدید مطرح شده، بحث مرور زمان شکایت مقرر در ماده 
شاکی فقط یکسال فرصت دارد در جرم تعزیري قابل گذشتشکایت مرور زمان یک ساله قائل شده است یعنی 

.نسبت به طرح شکایت اقدام کند واال قرار موقوفی صادر می شود

.بنابراین در موارد قصاص و دیات و حدود مرور زمان شکایت مطرح نمی باشد** 

)ا.م.ق105م (مرور زمان تعقیب -2

)ا.م.ق105م (مرور زمان صدور حکم -3

)107م (مرور زمان اجراي حکم -4
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ا مقرر داشته که اگر پس از صدور حکم تا انقضاي مواعد مقـرر در آن مـاده حکـم    .م.ق107قانونگذار در ماده 
.صادر اجرا نشود مشمول مرور زمان شده و قرار موقوفی اجرا صادر می گردد

و مـرور  در مرحله مرور زمان تعقیـب  105قانونگذار در خصوص مرور زمان انقضاي مهلت هاي مقرر در مواد 
در مرحله مرور زمان اجراي حکم را پیش بینی نمود یعنی اگر مواعد مقرر در آن ماده 107زمان صدور حکم و 

مطرح شده و در طول این مدت منتهی به صدور حکم قطعی یا اجراي حکم نشده و یـا تعقیـب شـروع نشـده     
زم به ذکر است که شمول مرور زمـان  ال. قاضی باید حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر کند

نسبت به کلیه شرکا و معاونین جرم اعم از اینکه تعقیب شروع شده باشد یا نشده باشد جریان خواهد داشت 

ك .د.آ.ق79ا فقط مخصوص جرایم تعزیري قابل گذشت است اما مرور زمان ماده .م.ق106مرور زمان ماده *  
.مربوط به مطلق جرائم قابل گذشت است

الزم به ذکر است قانونگذار در مرور زمان اجرا، نکاتی را مطرح می کند که در مرور زمان تعقیب و صدور حکم 
مقرر داشته اگر اجراي مجازات موکول بـه رفـع مـانعی    107ماده 1مطرح نکرده است به عنوان مثال در تبصره 

اعث تشدید یا مانع بهبودي بیمـاري وي  مثل اینکه محکوم علیه دچار بیماري شده که اجراي حبس وي ب(باشد
ا مقرر کرده که اگر .م.ق108و همچنین در ماده . ، موعد مقرر در ماده از زمان رفع مانع شروع می شود)می شود

مثال محکـوم علیـه حکـم را خـالف بـین شـرع دانسـته و        (اجراي مجازات شروع شود ولی به دلیلی قطع شود 
اساس آن حکم به پذیرش اعاده دادرسی وي صادر شود و بالفاصـله دسـتور   کند و بر 477تقاضاي اعمال ماده 

در اینجـا نیـز   ) توقف اجرا صادر گردیده و اجرا متوقف شود و تا انقضاء مهلت مقرر در ماده حکم صادر نشود
.مشمول مرور زمان از زمان دستور رئیس قوه خواهد شد

ه مثل فرار از زندان قطع شده باشد در اینجـا قانونگـذار   اگر اجراي مجازات به دلیل رفتار عمدي محکوم علی* 
و موضـوع  مربـوط مـی شـود    مرتکـب زیرا این امر به فعـل عمـدي   ندانستهمرور زمان مشمولتوقف اجرا را 

.مشمول مرور زمان نمی شود

107اده اگر کسی قائل شود که احکام غیابی شامل مرور زمان اجراي مجازات نمی شوند با این استدالل که م* 
تعزیري مقرر کرده است در حالی که احکـام غیـابی قطعـی    قطعیمرور زمان اجراي احکام را در مورد احکام  

.نبوده و اگر ابالغ قانونی باشد هیچگاه نیز قطعی نخواهند شد زیرا همیشه قابل واخواهی خواهند بود

ت زیرا احکام قطعی به معنـاي واقعـی در   پاسخ می دهیم معناي کلمه قطعی در ماده، قطعی به معناي واقعی نیس
و جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش که از یک دهم دیه کمتر باشـد خواهـد   8جرائم تعزیري درجه 427ماده 

پس مراد از قطعی در . از جرائم تعزیري درجه یک تا هشت را شامل می شود107بود و حال آنکه بندهاي ماده 
.است که بند ب آن احکام غیابی را شامل می شود490رر در ماده الزم االجرا بودن مق107ماده 
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عالوه بر استدالل مذکور در مواردي که قانونگذار امتنانا حقی به محکوم علیه می دهد مانند حق واخواهی اگـر  
ود یعنی اینکه داشتن حق واخواهی باعث مـی شـ  (مقرر گردد که از این امتنان قانونگذار خالف امتنانی الزم آید 

دیگر قاعده امتنانیه نخواهد بود لذا باید از قاعده امتنانیه به نحوي اسـتفاده کنـیم کـه    ) مشمول مرور زمان نشود
.خالف امتنان الزم نیاید و نهایت امر اینکه قائل شویم اجراي حق واخواهی مانع شمول مرور زمان نمی شود

ابتدا متواري است و دسترسی به وي تا انقضاء مواعد در بسیاري از پرونده هاي اجراي احکام محکوم علیه از * 
امکان پذیر نیست حال این سوال مطرح است که آیا عدم معرفی متهم که در واقع رفتـار  107مشروحه در ماده 

عمدي وي می باشد مانع از شمول مرور زمان خواهد بود یا اینکه قطع مرور زمان فقط در مـواردي اسـت کـه    
قطع اجراي مجازات شود یعنی مجازات شروع به اجرا شود و سپس  اگر رفتار عمـدي  رفتار عمدي وي باعث 

محکوم علیه منجر به قطع اجرا شد مرور زمان شامل حال وي نمی شود؟ 

در مـاده  . در پاسخ می گوییم قانونگذار فقط شق دوم را قاطع مرور زمان دانسته و قسم اول را سـاکت گذاشـته  
کلی تحت هر علت اعم از وجود موانع غیر عمدي مثل بیماري و یا عمـد مرتکـب،   ك سابق به طور .د.آ.ق174

استثنائا قطع عمدي 92انقضاي مواعد مشروحه در آن ماده را موجب شمول مرور زمان می دانست اما در قانون 
ت اجرا را قاطع مرور زمان دانسته اما در خصوص سایر موارد من جملـه مخفـی شـدن از ابتـداي کـار را سـاک      

ممکن است چنین گفته شود که با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیـان قواطـع مـرور زمـان در     . گذاشته است
قانون مجازات بود و فقط دو مورد را مطرح کرده است یعنی در مورد شروع به اجـراي مجـازات مـانع را و در    

مازاد چون قانونگـذار در مقـام بیـان    مورد قطع اجراي مجازات رفتار عمدي را بیان کرده است لذا در خصوص 
شامل مورد فوق نیز می شود خصوصا این کـه ایـن تفسـیر بـا     108بوده و قاطعی بیان نکرده است اطالق ماده 

. تفسیر به نفع متهم یا محکوم علیه سازگاري دارد

شـدن او باشـد   بنابراین در این مورد باید قائل شویم که عدم دسترسی به محکوم علیه و لـو بـه خـاطر مخفـی     
.  پرونده را مشمول مرور زمان می نماید که رویه نیز اینگونه است

هر چند ممکن است خالف این نیز استفاده شود یعنی اگر مانعی مثل بیماري قاطع مـرور زمـان نشـود چگونـه     
مـاده  ممکن است مخفی شدن باعث شمول مرور زمان شود و قانونگذار علت عدم البیان را استنباط اولویـت از 

نموده یعنی وقتی رفتار عمدي پس از اجراي مجازات قاطع نمی شود به طریق اولی رفتـار عمـدي قبـل از    108
به عبارت دیگر براي اخذ به . اجرا قاطع نباشد و ارتکازات عقال در مقدمات حکمت و شمول اطالق شرط است

وجـود قرینـه اسـت در حـالی کـه      اطالق نیازمند وجود مقدمات حکمت هستیم  که یکی از آن مقدمات عـدم 
قرینه بر مراد متکلم مبنی بر قاطع بودن مخفی شدن متهم نسبت به مـرور  108ماده 1استنباط اولویت از تبصره 

.زمان می باشد

قاعده درأ -4
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در قانون سابق قاعده درء در حدود از باب تدرء الحدود بالشبهات اجرا می شد در خصوص اجـراي قاعـده در   
قاعده درأ را در تعزیرات نیز جاري دانست بـه ایـن   92ا .م.ق120اختالف نظر بود قانونگذار در ماده تعزیرات

توضیح که اگر وقوع جرم یا شرایط آن یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفري مورد شبهه یا تردید قـرار گیـرد و   
بـه  . شرایط، شرط ثابت نمی شوددلیل بر نفی آن یافت نشود جرم ثابت نمی شود و یا در موارد شک در وجود

عوان مثال اگر در پرونده اي وقوع اصل بزه، مورد تردید باشد و تحقیقات نتیجه اي نداشته باشد، باید قرار منـع  
تعقیب زد یا اگر فردي مجنون بود و قرار توقف تحقیقات صادر شد و شک کردیم که آیا جنون او منتفی شد یا 

نی مردد بود کماکان وي را فاقد شرط عقل تلقی می کنیم و پرونـده را بـه همـان    خیر در اینجا اگر پزشکی قانو
.حالت قرار توقف تحقیقات خواهیم گذاشت

.پس از آنکه بازپرس پرونده را از جهت شکلی بررسی نمود باید وارد مرحله تحقیقات شود

توجه بازپرس به سمت شاکی خصوصی در جرائم قابل گذشت - ج

گر همسایه اي شکایت نماید که فردي به همسایه ما فحاشی نمود و لذا به عنوان تـوهین از وي  به عنوان مثال ا
معموال زوج از جانب زوجه شکایت مـی کنـد کـه بـه همسـرم      (شکایت دارم در اینجا شاکی فاقد سمت است 

: در چنین مواردي تصمیم بازپرس ممکن است به یکی از سه روش زیر باشد) فحاشی شده

شکایتی به جریان نیفتاده تا بازپرس تصمیم نهایی بگیرد و باید پرونده بایگانی ): دکتر آخوندي(نظر اول
.گردد

باید در پرونده قرار موقوفی تعقیب صادر شود  در این نظر باید قائل شد که موارد ): نظر استاد(نظر دوم
قـانون آدك  6رد مقـرر در مـاده   به خالف نظر مرحوم آخوندي که مـوا (موارد حصري نیست 13مقرر در ماده 

ك سابق استدالل می کننـد ولـی آقـاي    .د.آ.ق179این گروه به ماده ) آدك فعلی را حصري می داند13سابق و 
که رسیدگی و شان رسیدگی را بیـان مـی   177جهات را گفته بود و از ماده 6آخوندي جواب می دهد که ماده 

نمـی  6را نـاظر بـه مـاده    177ولی قائلین به نظر دوم ماده . راف داردانص179است لذا ماده 6کند ناظر به ماده 
.است و اطالق دارد6دانند بلکه برخی از مصادیق آن در ماده 

نیر قرار موقوفی مطرح شده اسـت چنانچـه   389و بند پ ماده 202در دو ماده 6در قانون جدید عالوه بر ماده 
د پ گفته اگر به جهات قانونی متهم غیر قابل تعقیب باشد که مـراد  بن389تصریح شده و در ماده 202در ماده 

از جهات قانونی موارد ذیل است

ك.د.آ.ق13مفاد ماده -1

ك.د.آ.ق370و 202مفاده مواد -2

.ك زمانی که شکایت توسط غیر ذي سمت مطرح شود.د.آ.ق12ماده -3
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.ین می برد نظریه دوم ثابت می شودرا از ب13حصر ماده 389و بندپ ماده 307و 202لذا اگر بگوییم مواد 

اشکال به این نظر آن است که قبال ذکر شـد کـه   . باید در پرونده قرار منع تعقیب صادر شود: نظر سوم
قرار منع تعقیب در دو صورت صادر می شود که عبارتند از 

.موضوع شکایت جرم نباشد-1

.نداشته باشددلیل اثباتی یا انتسابی وجود -2

ورود به مرحله تحقیق قبل از ورود به مرحله تعقیب- چ

جهت ورود به تحقیقات بازپرس ابتدا باید وارد مرحله تحقیق شود و بین مرحله تحقیق و تعقیب تفکیک قائـل  
ام، بیان داشته که بازپرس نباید بدون دلیل کافی بـراي توجـه اتهـ   168شود به این توضیح که قانونگذار در ماده 

کسی را احضار و یا جلب نماید که مفهوم ماده این است که بازپرس مکلف است بین مرحله تحقیـق و مرحلـه   
پس به صرف ارائه گزارش یا شکایت شاکی بازپرس هیچگاه حـق نـدارد بـه عنـوان     . تعقیب تفکیک قائل شود

حله تحقیق شود و اگر دالئـل کـافی در   بلکه باید ابتدا وارد مر. اولین اقدام، دستور احظار یا جلب متهم را بدهد
.مرحله تحقیقات به دست آمد وارد مرحله تعقیب گردد

در مرحله تحقیق ابتدا باید به ارکان جرم و اولین رکن یعنی رکن قانونی جرم توجه کند اگر در قانون براي رفتار 
در همان لحظه و بـدون نیـاز   انتسابی مجازات تعیین نشده باشد یعنی موضوع فاقد رکن قانونی است و بازپرس

. قرار منع تعقیب صادر می کند265به حضور طرفین به استناد ماده 

در مواردي مخصوصا در وقت کشیک، معموال شکایت هایی واصل می شود مبنی بر اینکه فـردي از اعضـاي   * 
ز وي نیست که اصطالحا خانواده در فالن ساعت از خانه بیرون رفته و تا کنون به خانه برنگشته و هیچ خبري ا

.مفقودي انسان گویند

هر چند مفقودي انسان جرم نیست اما توصیه می شود در این پرونده ها به هیچ وجه قرار منع صادر نشود زیرا 
چه بسا قتل یا آدم ربایی یا سایر عناوین مجرمانه دیگر مطرح باشد و شاکی در واقـع بـا ایـن شـکایت در پـی      

دفتـر  «پیگیري یا پیشگیري بزه احتمالی است لذا در این مـوارد بـه دفتـر دسـتور دهیـد      استمداد از قانون جهت
پرونده به آگاهی ارسال تا با مکاتبه با مراجع ذیربط از جمله پزشکی قـانونی، مراجـع انتظـامی، بیمارسـتان هـا،      

.»به نظر برسدنسبت به بررسی موضوع اقدام و در صورت حصول نتیجه بالفاصله مراتب... گورستان ها و 

مـی  1ا.م.ق638شامل ماده ) مثل روزه خواري یا عورت نمایی در مال عام(انجام هر فعل حرامی در مالء عام * 

محکومشالقضربه)74(تایاماهدوتاروزدهازحبسبهعملکیفربرعالوهنماید،حرامیعملبهتظاهرمعابروعمومیاماکنوانظاردرعلناکسهر–638ماده1
ضربه) 74(تایاماهدوتاروزدهازحبسبهفقطنمایددارجریحهراعمومیعفتولیباشدنمیکیفردارايعملآننفسکهشودعملیمرتکبکهصورتیدرومیگردد
.شدخواهدمحکومشالق
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167شود اما اگر در مال عام نباشد اگر چه مستند قانونی خاص وجود ندارد لکن می توان بـا اسـتناد بـه اصـل     
د مسئله چهارم ملحقات بـاب زنـا درکتـاب تحریـر الوسـیله      قانون اساسی به فقه مراجعه کرده و سپس به استنا

البتـه  . امام می فرماید التعزیر لکل امر حرام. (حضرت امام قرار جلب به دادرسی صادر و به دادگاه ارسال نماییم
)هر حرامی منظور ما نیست و باید طبق شرایط و مصالح تصمیم گیري کنید

توجه به ارکان جرم - ح

قانونی توجه به رکن - 1

در صورت فقدان رکن قانونی-الف-1

در این صورت بازپرس قرار منع تقیب صادر کرده و جهت اظهار نظر در خصوص آن پرونـده را نـزد دادسـتان    
:می فرستد پس از بررسی دادستان

.دادیار و بازپرس موظف به تبعیت از دادستان هستند»» اعالم نقص تحقیقاتی می شود -

در این فرض دادیار موظف به تبعیت است لکن نسبت به بازپرس »» ره مخالفت می کند با قرار صاد-
:دو حالت متصور است

.ادامه رسیدگی»» ) اختیارا(بازپرس از قرار خود عدول می کند -الف

به دفتر دستور می دهد، پرونده را جهت رفع اخـتالف  »» بازپرس اصرار بر نظر خود دارد -ب
.ارسال کند) دگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل جرم را دارددا(به دادگاه 

در اینصورت سه اقدام باید انجام شود »» با قرار صادره موافقت می کند -

زیرا پس از موافقت دادستان با قرار منع تعقیب قرار تامین سابق الصدور خود بـه خـود   : دستور آزادي متهم-1
ذا اگر متهم پرونده به دلیل عجز از معرفی کفیـل یـا تودیـع وثیقـه یـا قـرار       ملغی االثر و کان لم یکن می شود ل

لـذا پـس از اعـاده پرونـده از     باشد باید فورا به دستور قاضی شعبه از زندان آزاد گرددبازداشت موقت، زندانی 
قـرار منـع   دفتر طی شرحی به زندان اعالم گردد، با عنایت به صـدور «اظهار نظر به دفتر چنین دستور می دهیم 

تعقیب براي متهم، نامبرده چنانچه به علت دیگري بازداشت نباشد، فورا آزاد گردیده و نتیجه به این دفتر اعـالم  
الزم به ذکر است این پرونده تا زمانی که نتیجه آزادي زندانی واصل نشود به هـیچ وجـه نبایـد مختومـه     » گردد

دفتر پرنده از آمار کسـر  «هد ماند لذا به دفتر دستور می دهیم گردد بلکه تا وصول نامه آزادي پرونده مفتوح خوا
.»و پس از وصول نتیجه آزادي، مختومه و بایگانی شود

خواهندمحکومنقديجزايریالهزارپانصدتاهزارپنجاهازیاوماهدوتاروزدهازحبسبهشوندظاهرعمومیانظارومعابردرشرعیحجاببدونکهزنانی–تبصره
.شد
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دستور کسر از آمار پرونده با رعایت نکته فوق-2

:هنگامی که نامه آزادي از زندان وصول می شود مفاد آن به دو صورت است* 

.در اینجا بحثی نیست»» آزاد شد گاهی می نویسد فالن شخص از زندان -

گاهی می نویسد فالن شخص از پرونده فالن آزاد شد ولی نسبت به پرونده دیگر زندانی است که در -
.اینجا دیگر تکلیفی نداریم

اجراي مفاد نکته فوق حتی در مواردي که فرد به دلیل اتهامات متعـدد در دادسـرا تحـت تعقیـب اسـت و از      * 
ادر شده و در برخی از جرائم، جلب به دادرسی صادر شده و متهم قـبال بـه لحـاظ عجـز از     برخی منع تقیب ص

به عنوان مثال اگر فردي . ارائه تامین یا به لحاظ قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است نیز الزامی است
در مرحلـه اول پـس از   به اتهام حمل مواد و سرقت در دادسرا تحت تعقیب قرار گیرد بدیهی است که دادسـرا  

تفهیم اتهام دو قرار براي متهم صادر می کند زیرا همانطور که بعدا ذکر خواهد هر چند در یک پرونده ولو اینکه 
اما در مواردي که صالحیت ذاتی دادگاه در . داراي عناوین متعدد باشد، ولکن بیشتر از یک قرار نباید صادر شود

ك باید در یک پرونده قرار .د.آ.ق218پرونده متفاوت باشد به استناد ماد رسیدگی به عناوین مختلف موجود در 
هاي تامین متعدد صادر شود زیرا همانگونه که بعدا ذکر خواهد شد در این پرونـده هـا کیفـر خواسـت متعـدد      

از حال اگر در همین مثـال مـتهم، در دادسـرا    . صادر می شود و هر پرونده به دادگاه صالح خود ارسال می شود
اتهام حمل مواد تبرئه شد، هرچند اتهام سرقت وي با توجه به تقویت ادله منتهی به قرار جلـب دادرسـی شـود،    
بدیهی است که در نهایت بازپرس دو قرار صادر می کند قرار جلب به دادرسی بـه اتهـام سـرقت و قـرار منـع      

اینجا نیز اولین وظیفه قاضی این است کـه  که پس از موافقت با هر دو قرار در . تعقیب به اتهام حمل مواد مخدر
دفتر پیرو نامه شماره فالن به زندان، طی شرحی به زندان اعالم گردد؛ محکوم علیه از اتهام «به دفتر دستور دهد 

حمل مواد مبرا شده و قرار منع تعقیب صادر شده است و در خصوص اتهام دیگر قرار جلب به دادرسی صـادر  
. »شده است

بازپرس به دفتـر دسـتور   267پس از موافقت اظهارنظر با قرار به استناد ماده :  ابالغ  قرار منع تعقیبدستور -3
شـاکی  270دفتر قرار صادره به طرفی ابالغ گردد پس از آنکه قرار ابالغ شد به استناد بند الـف مـاده   «می دهد 

به قرار اعتراض کرد ذیل اعتـراض  سپس اگر شاکی » روز فرصت دارد به این قرار اعتراض کند10ظرف مدت 
دادگاه صالح به رسیدگی (دفتر پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به نظر دادگاه «شاکی به دفتر دستور می دهیم 

پس از ارسـال پرونـده، دادگـاه مربوطـه     » برسد) 2یا کیفري 1حسب مورد رئیس دادگاه هاي انقالب یا کیفري 
:راض مذکور رسیدگی می کند که دو فرض مطرح می شودمکلف است در وقت فوق العاده به اعت

این قرار کـه بـه اعتبـار فقـدان     (دادگاه اعتراض شاکی را وارد ندانسته و قرار صادره را تایید می کند -
)عنصر قانونی صادر شده، واجد اعتبار امر مختومه خواهد بود
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ار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی دادگاه اعتراض را وارد می داند که در این فرض ضمن نقض قر-
دفتر با عنایت «پس از آن بازپرس به دفتر دستور می دهد . صادر می کند و پرونده را به بازپرسی اعاده می شود

و پس از حضور متهم بازپرس موضوع اتهام را بـه وي تفهـیم و   » به صدور جلب به دادرسی، متهم احضار شود
از آنجا که دادگاه قرار جلـب  (ن مناسب صادر می کند و بدون اظهار نظر نهایی آخرین دفاع را اخذ کرده و تامی

.پرونده را به دادگاه ارسال می کند) به دادرسی زده دیگر بازپرس نمی تواند اظهار نظر نهایی کند

اینجا به به قرار منع تعقیب اعتراض نکرد و یا اعتراض او در دادگاه رد شد در ؟؟؟متهم یا شاکی؟؟؟اگر متهم * 
قانون برنامه پنجم توسعه و آئین نامه و ها و دستور العمل هـاي عـام، بـازپرس موظـف اسـت      132استناد ماده 

چنانچه قبل از صدور قرار منع، وثیقه اي از طرف توقیف شده باشد، قبل از دستور بایگانی پرونده دسـتور رفـع   
.توقیف از وثیقه را صادر نماید

قانونی در صورت وجود رکن -ب-1

.بازپرس باید متوجه رکن مادي جرم موضوع پرونده شوددر صورت وجود رکن قانونی،

توجه به رکن مادي جرم - 2

بازپرس ابتدا باید به ادله اثباتی اصل بزه بپردازد که آیا اصال جرم مذکور اتفاق افتاده است یاخیر؟ مثال در بحث 
اقدام خالف طریق مصرف باید بررسی شود یـا در جـرم بـی    خیانت در امانت باید اصل امانت، طریقه مصرف،

.احتیاطی در امر رانندگی باید منجر به صدمه بدنی غیر عمدي یا قتل غیر عمدي شود واال جرم نخواهد بود

در این مرحله اگر اثبات شد که اصل جـرم  (پس احراز ادله اثباتی بازپرس به ادله انتسابی بزه به متهم می پردازد 
)ده است اصل برائت به نفع متهم بوده و باید خالف اصل برائت، ادله منتسب به متهم شودواقع ش

لذا در پرونده هاي بی احتیاطی در امر رانندگی باید بازپرس ابتدا جرم بودن یا نبودن آن را بررسـی کنـد کـه    * 
:براي این امر باید موارد ذیل را رعایت کند

زیرا بی احتیـاطی در راننـدگی جنبـه عمـومی و خصوصـی      . (ردداخذ گ) اولیاي دم(شکایت شاکی -1
)دارد

.اظهارات شهود و مطلعین اخذ و چنانچه در محل دوربین بوده بازرسی و نتیجه منعکس شود-2

اگـر  (. مصدوم به پزشکی قانونی معرفی شود تا در خصوص نوع و میزان جراحات اظهار نظر گردد-3
)نی دعوت می شود تا علت تامه فوت را بررسی و اعالم کندمصدوم فوت کرده از پزشک قانو

.نظر افسر کاردان فنی أخذ و ضمیمه گردد-4

.کپی مصدق اسناد مالکیت وسایل نقلیه، بیمه نامه و گواهینامـه طـرفین اخـذ و ضـم سـابقه گـردد      -5



108»زید عزّه«استاد عابدي / آئین دادرسی کیفري

.وسایل نقلیه به پارکینگ منتقل و تا اطالع ثانوي در توقیف بماند-6

دامات موثر حادثه پس از انجام تصادف قید گردد مثل کمک متهم به آسیب دیدگان یا فرار وي از اق-7
...)صحنه تصادف و 

توجه به ادله اثباتی - 3

:پس از بررسی رکن مادي اگر ادله اثباتی جرم

.پرونده مختومه می شود»» قرار منع تعقیب صادر می شود »» وجود ندارد 

.به بررسی ادله انتسابی می رسدنوبت »» وجود دارد 

توجه به ادله انتسابی- 4

بررسی ادله انتسابی با توجه به وضعیت شناسایی و معرفی مظنون و دسترسی وي به صـورت ذیـل انجـام مـی     
:گیرد

اگر در اینصورت که »» مظنونی معرفی شده -الف

.می شودقرار منع تعقیب صادر»» دالئل انتساب، نسبت به وي وجود ندارد -

.سپس ورود به مرحله تعقیبادامه تحقیقات و »» دالئل انتساب نسبت به وي وجود دارد -

یعنی ابتـدا دالئـل کـافی    . همان گونه که سابقا ذکر شد باید بین مرحله تعقیب و مرحله تحقیق تفکیک قائل شد
کافی براي توجه اتهـام کسـی را بـه    بازپرس نباید بدون دلیل 168علیه متهم را به دست آورد و به تصریح ماده 

.عنوان متهم احضار و یا جلب کند

... :که در اینصورت اگر در نتیجه تالش بازپرس و ضابطین و »» مظنونی معرفی نشده -ب

.طبق روند فوق عمل می شود»» می شودمظنونی شناسایی -

ی بـراي  عـ در این صورت از حیث جنبه خصوصی اگر قانونگذار مرج»» نمی شودمظنونی شناسایی -
و اما از طبق وظیفه عمل می شود) قانون بیمه در خصوص تصادفات10مثل ماده (تدارك پیش بینی کرده باشد 

:حیث جنبه عمومی جرم به شرح ذیل عمل می شود

.ند تا شناسایی شودپرونده مفتوح می ما»» و دیات در جرائم موجب حدود و قصاص-

.پرونده مفتوح می ماند»» 3و2و1در تعزیرات درجه -

.قرار توقف تحقیقات صادر می شود104طبق ماده »» 6و5و4در تعزیرات درجه -

.قرار توقف تحقیقات صادر می نماید104دادگاه طبق ماده »» 8و7تعزیرات درجه -
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هی به قتل غیر عمدي شود در هر حال داراي جنبه عمومی اسـت و از  عدم رعایت نظامات در مواردي که منت* 
حیث جنبه خصوصی داراي دیه است اما اگر عدم رعایت نظامات منتهی به صدمه بدنی گردد فقط در مورد بـی  

اما در سایر موارد ماننـد  . احتیاطی در امر رانندگی و در موارد روابط کارگر و کارفرما، داراي جنبه عمومی است
دم رعایت نظامات توسط پزشک که منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدي به شاکی شده، فاقد جنبه عمـومی  ع

.بوده و فقط جنبه خصوصی دارد

اگر پزشک برائت نامه هم بگیرد فقط بار اثباتی عوض می شود و دلیلی بر رعایت یا عدم رعایت نظامـات و  * 
.تقصیر نخواهد بود

فات جرحی یا فوتی، شاکی یا اولیاء دم طرح شکایت کرده و مطالبه دیه می کنند امـا  در مواردي که در تصاد* 
متهم پرونده متواري می باشد تکلیف چیست؟

دالئل کافی توسط کالنتري مبنی بر وقوع اصـل بـزه جمـع    «در این فرض ابتدا به کالنتري دستور داده می شود 
ین اگر بود بازبینی، مصدوم به پزشکی قانونی، نظر کاردار اظهارات شهود و مطلعین أخذ، دورب. (آوري می شود

و چنانچه نظر نظر افسر مبنی بر تقصیر راننده متواري بود سـعی در شناسـایی نـامبرده و در صـورت     ) فنی أخذ
»شناسایی مراتب جهت دستورات اجرایی به نظر برسد در غیر این صورت پرونده تکمیال به نظر برسد

راجع به وقوع بزه و اتساب بزه به متهم انجام گردید بدون صدور قرار نهایی طی شـرحی  پس از آنکه تحقیقات
با عنایت به شکایت شاکی در مورخه فالن به علت بی «خطاب به رئیس دادگستري شهرستان چنین می نویسیم 

ه و نظـر افسـر   احتیاطی در امر رانندگی متهم، نامبرده مصدوم شده و دالئل شاکی مبنی بر فالن جمع آوري شـد 
لـذا در  . کاران فنی نیز مبنی بر تقصیر راننده متواري بوده و اقدامات الزم جهت دسترسی به وي به نتیجه نرسید

و پس از آنکه پرونـده بـه حضـور ایشـان     » قانون بیمه پرونده به حضور ارسال می گردد10راستاي اعمال ماده 
یا شکات را دعوت و پس از احراز اصل بـزه و تقصـیر مـتهم    ارسال شد دادگاه با تعیین وقت رسیدگی اولیا دم 

قـانون  10صندوق بیمه را محکوم به پرداخت بیمه به استناد مـاده  بدون لزوم تقدیم دادخواست حقوقیفراري، 
.بیمه، در حق شاکی و اولیاء دم می نماید

ه شکایت می کند که شوهرم مثل اینکه زوج(در مواردي که جمع آوري دلیل تقریبا غیر ممکن است * سوال* 
در منزل مرا زده است و برگ پزشکی قانونی نیز ارائه می کند در اینجا ممکن است دالئل در همین حد باشـد و  

تکلیف بازپرس چیست؟) بیشتر از این نیز امکان تحصیل دلیل نباشد

بر احضار می داند و معتقد را دلیل شکایت بی شائبهاست 168در اینجا اداره حقوقی در نظري که خالف ماده 
است در چنین مواردي اگر قاضی احراز نمود که شاکی در شکایت خود صادق است می توانـد بـه اسـتناد بـی     

نوشـت کـه نتیجـه عـدم حضـور      اما در چنین برگ احضاري نمی توانشائبه بودن شکایت متهم را احضار کند 
.دالئلزیرا مجوزي براي جلب نیست مگر به فرض تقویت جلب است
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آیا می توان در مورد سوال قبلی، متهم را به عنوان مطلع احضار نمود؟* سوال*

که مقرر داشته بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضـاي  204به نظر می رسد با توجه به ماده 
وضوع ضـروري  متهم یا حسب اعالم مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وي را براي روشن شدن م

تشخیص دهد برابر مقررات احضار می کند، شاید بتوان گفت که از این مالك اسـتفاده نمـوده و اگـر بـازپرس     
. 1براي روشن شدن حقیقت، حضور شوهر را ضروري تشخیص دهد به عنوان شاهد احضار نماید

ن اتهام قرار گرفت نمی توان که اگر پس از آنکه فرد به عنوان شاهد احضار شد و در مظالکن باید توجه داشت
در همان جلسه به عنوان متهم از وي تحقیق نمود بلکه باید نامبرده با رعایت مقررات مربوط بـه احضـار و بـه    

.به این امر اشاره نموده است213عنوان متهم براي وقت دیگري احضار شود که در ماده 

به جرم خود اقرار نماید در اینجـا اداره حقـوقی   در مواردي که متهم به عنوان شاهد در جلسه حاضر شود و* 
ك باید به متهم تفهیم اتهام شود و نمی توان او را رها نمود لکن به نظر می .د.آ.ق94معتقد است به استناد ماده 

رسد مراد اداره حقوقی این است که پس از اخذ اظهارات شاهد ممکن است شاهد در مظان اتهام باشـد کـه در   
عمل می شود و ممکن است اقرار به وقوع جـرم نمایـد کـه در اینصـورت خـارج از      213ماده اینصورت طبق 

لذا پس از اقرار، به اصطالح شاهد، متهم محسوب می شود و متهمی کـه دلیلـی علیـه    . است213مصادیق ماده 
مـوارد جلـب   180مضافا به اینکه باید در نظر داشت که قانونگذار در ماده . نه در مظان اتهاموي موجود است،

ابتدایی را بیان کرده که در بندهاي چهارگانه ماده مذکور مواردي را بیان کـرده کـه بـازپرس مـی توانـد جلـب       
پس اگر کسی به عنوان شاهد در پرونده قتلی احضار شد و در جلسه کشـف شـد کـه قاتـل     . ابتدایی صادر کند

ایز است فلذا نیازي به رها کردن و احضار مجدد جلب ابتدایی وي ج180خود اوست با توجه به بند الف ماده 
.وي نیست بلکه در همان جلسه نامبرده جلب می شود

اگر شاکی عالوه بر شکایت خود درمواردي اظهـار مـی   ) شکایت زوجه از زوج(در فرض سوال قبلی * سوال*
یعنـی  .(دعواي ما را شنیده انددارد که مثال فرزند زیر سن بلوغ وي نیز شاهد بوده است و یا همسایه ها صداي 

وظیفه بازپرس چیست؟) دالئل قطعی نیستند بلکه دالئل ظنی هستند

اظهارات طفل نه به عنوان شاهد بلکه به عنوان مطلع اخذ می شود و یا سایر قرائن ظنیه جمع آوري می شود و 
100ات نیـاز بـه دالیـل    در قتـل و جراحـ  (همین میزان دالیل با توجه به اینکه موضوع در حد لوث مـی شـود   

براي احضار یا جلب متهم کافی خواهد بود فلذا در ) درصدي نیست بلکه دالیل ظنیه نیز براي جلب کافی است
این فرض اگر متهم حاضر شد با همین میزان دالئل به متهم تفهیم اتهام کرده و دفاعیات وي را اخذ می کنیم که 

مثال متهم دلیلی بیاورد کـه اصـال در   (و حالت عدم دلیل پیش آمد در نتیجه دفاعیات وي اگر لوث از بین رفت

می توان عدم ) از ماده بیاید ؟؟؟؟؟(و شاهد احظار گردد در صورت عدم حضور طبق تشریفات مربوطه شایان ذکر است می توان در اینصورت که متهم به عنوان مطلع 1
.حضور جلب نوشت و در صورت عدم حضور جلب نماییم 
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.که طبق روال عمل می شود و قرار منع تقیب صادر می شود) زمان ادعایی شاکی در منزل نبوده

اما چنانچه علی رغم دفاعیات متهم، دلیل لوث به قوت خود باقی ماند در دادسرا اجراي قسامه انجام نمی شـود  
: روش وجود دارد2بلکه در اینجا

روش اول رویه موجود که پس از آنکه به متهم تفهیم اتهام شد و دالئل ظنیه تضعیف نشد بلکه به همان حالـت  
باقی ماند با صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را با کیفر خواست به دادگاه ارسال می نماییم و دادگاه نیز طبق 

.مقررات اقدام می کند

ره حقوقی است که متروك باقی مانده به این توضیح که پس از آنکه دادسرا موضوع را از باب روش دوم نظر ادا
لوث تشخیص داد چون اجراي قسم و قسامه در دادسرا فاقد اثر است لذا پرونده را با همـان وضـع بـه دادگـاه     

اجراي قسامه پرونـده  دادگاه اجراي قسامه نماید و پس از ) بدون جلب به دادرسی و کیفرخواست(ارسال نماید 
را به دادگاه اعاده نماید دادسرا به استناد قسامه شاکی به متهم تفهیم اتهام کند و پس از اخذ دفاعیات وي جلب 

.به دادرسی صادر و پرونده را با کیفر خواست به دادگاه ارسال نماید 

. در مطلق ضرب و جرح که لوث موجود باشد قسامه اجرا می شود* 

با وجود و بقاء شـرایط لـوث قسـامه را    قسامه قسم که با وجود شرایط منکر قسم می خورد اما دربر خالف * 
.شاکی اجرا می کند

اثر قسامه چیست؟*سوال*

یـا  فقـط دیـه   . (اثر قسامه فقط بر جنبه خصوصی موضوع است و با قسامه جنبه عمومی جرم ثابت نمـی شـود  
زیرا دالئل ظنیـه  . ت و استثنایی براي خروج از بن بست استثابت می شود زیرا قسامه خالف اصل اسقصاص 

به عنوان مثال اگر در پرونده ایراد جرح با چاقو با موضـوع  ) منکر است، دلیل قطعی هم نیستهست، متهم هم
محکوم نمـی  ) حبس(با قسامه ثابت شود فقط محکوم علیه به دیه محکوم می شود و دیگر به مجازات عمومی 

.شود

متهماحضار- خ

نکات مربوط به احضار 

:ك و مواد دیگر نکاتی که باید در احضار رعایت شود به شرح ذیل است.د.آ.ق178الی 168حسب مواد 

48بایـد ظـرف مـدت    1قانون سازمان نظـام پزشـکی  41ماده 2تبصره در مورد احضار پزشکان با توجه به -1

ار و جلباز احضقبلساعتو هشتچهلباید حداقلاز شهرستانهادر هر یکایراناسالمیجمهوريدادگاهها و دادسراهاي-2تبصره1
را بهمراتبپزشکیمشاغلصاحباناز حرفهناشیبزهاتهامبهخاطر رسیدگیو یا دادسرا بهدادگاهبهپزشکیمشاغلاز صاحبانهر یک
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وي نظام پزشکی برسد الزم به ذکر است که این امر صرفا ساعت قبل از تاریخ احضار مراتب به اطالع هیئت بد
جهت اطالع ایشان است نه کسب اجازه از ایشان زیرا معموال ممکن است پزشکان عمـل جراحـی و یـا اقـدام     

.ضروري داشته باشند که احضار و یا جلب باعث تضییع حقوق دیگران شود

ه که سابقا ذکر شد باید مقررات مربـوط بـه احضـار و    در مورد فرماندهان ارشد نیروهاي مسلح نیز همانگون-2
.جلب ایشان رعایت شود

و مخـابراتی از قبیـل ایمیـل و ارتبـاط     ك اسـتفاده از سـامانه هـاي رایانـه اي    .د.آ.ق175قانونگذار در ماده -3
و ابـالغ  و تلفن براي طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضـار مـتهم،   ) فکس(تصویري از راه دور و نمابر 

اوراق قضایی و نیابت قضایی را با رعایت مقررات راجع به دادرسـی الکترونیکـی بالمـانع دانسـته اسـت لکـن       
رویه کنـونی  . اجراي آن را منوط به تصویب آئین نامه اي نموده که هنوز این آئین نامه به تصویب نرسیده است

.نشد مجوز جلب او نمی شوداست که تلفنی احضار می کنند اما اگر احضار شونده حاضراین 

در احضار نوشته شود که متهم حق اخذ وکیل دارد و در غیر این صـورت تحقیقـات   باید 190حسب ماده -4
اعتبار ندارد

اگر ابالغ احضاریه به خاطر مجهول المکان بودن متهم ممکن نشد قاضی موظف است از طریق نشـر آگهـی   -5
.متهم را احضار نماید

در مواردي که متهم به آدرس ارائه شده توسط شاکی شناسایی یا مرجع انتظـامی یـا دیگـران، شناسـایی نشـد      
:حسب مورد باید به شرح ذیل عمل کرد

قانون چک که احضار به آدرس بانکی را کافی می داند باید 22در پرونده هاي چک با توجه به ماده -
نکه آدرس بانکی متعلـق بـه مـتهم نباشـد و یـا اصـال آدرس بـانکی        از طریق آدرس بانکی احضار شود و لو ای

یعنی اصـال  (و دیگر نیازي به نشر آگهی نیست ) یعنی متهم در بانک نیز آدرس واهی داده باشد(شناسایی نشود 
هنگامی را اجازه نشر آگهی داده است کـه نتـوان از طریـق دیگـر     174نمی توان نشر آگهی کرد زیرا صدر ماده 

).احضار از طریق آدرس بانکی را تایید کرده است22ه را به متهم ابالغ کرد در حالی که ماده احضاری

براي متهم مجهول المکان نمی توان بـدون نشـر آگهـی جلـب بـه      ) غیر پرونده چک(در سایر موارد -
.دادرسی صادر نمود

:بنابر این در نشر آگهی باید به موارد ذیل توجه کرد

به نحـوي کـه اگـر پـس از نشـر      . گهی می شود که دالئل کافی علیه متهم موجود باشدزمانی نشر آ-1

.برسانندمربوطهشهرستانپزشکینظامانتظامیبدويهیأتاطالع
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.آگهی حاضر نشد بتوان قرار جلب به دادرسی صادر کرد

کـه  » دفتر متهم از طریق نشر آگهی احضار گردد«در صورت وجود شرایط به دفتر دستور می دهیم -2
تقاضاي نشر آگهی می کند که باید در این مـتن شـرایط   دفتر با تنظیم متنی خطاب به روابط عمومی دادگستري

؟؟؟رعایت شود تاریخی که آگهی چاپ می ش 174ماده 

پس از آنکه نشر اگهی صورت گرفت روابط عمومی موظف است نسـخه اي از آگهـی را بـه دفتـر     -3
نشر آگهـی از حیـث   اگر قاضی تشخصیص داد که . بدهد و دفتر باید بالفاصله به اطالع و رؤیت قاضی برساند

دفتـر  «صحیح انجام شده است به دفتر دستور می دهـد  ...) زمان و تاریخ و ساعت حضور و(مشخصات شکلی 
و در زمان مقرر رسیدگی اگـر مـتهم حاضـر    » نسخه ارائه شده ضم پرونده گردد و پرونده در وقت به نظر برسد

کـه معمـوال قـرار    . (مقتضی اتخاذ خواهـد شـد  شده باشد به شرحی که ذکر خواهد شد تفهیم اتهام واال تصمیم
جلب به دادرسی صادر و جهت صدور کیفر خواست قرار صادره به نظر دادستان می رسد زیرا همانگونه گفتـه  

) شد وقتی نشر آگهی می کنید که اگر متهم نیامد بتوانید جلب به دادرسی بزنید، یعنی ادله کافی باشد

در موارد عدم دسترسـی بـه آدرس مـتهم نشـر آگهـی جـایز       ) حدود(حق اهللا آیا در پرونده مربوط به * سوال*
است؟ البته با توجه به اینکه احتمال حضور متهم پس از نشر آگهی وجود دارد و در واقع نشر آگهـی بـه منزلـه    

ام شامل این فرض نیز می شود اما محل بحث در اقد174احضار از طریق رسانه می باشد لذا قاعدتا اطالق ماده 
بعدي است که آیا در پرونده هاي حدود نیز با فرض عدم حضور متهم پس از نشر آگهـی جلـب بـه دادرسـی     

صادر می شود یا خیر؟

) حدود(در تمام جرائم به استثناي جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند 406توضیح اینکه قانونگذار در ماده 
دادگاه حکم غیابی صادر کند مشروط به اینکه متهم یا وکیل او در رسیدگی غیابی را از تکالیف دادگاه دانسته که 

. هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و الیحه دفاعیه نیز ارائه نکنند که در اینجا رأي غیابی صادر می شـود 
ات از مفاد این ماده چنین برداشت می شود که اگر در جرائمی که مجازات آنها از نوع قصاص یا دیات یا تعزیر

است متهم متواري باشد و در دادسرا نیز حاضر نشود باید جلب به دادرسی غیابی و کیفر خواست غیابی صـادر  
فراهم نمی شود اما در مورد حدود چون دادگاه نمی تواند 406شود زیرا در غیر این صورت مقدمه اعمال ماده 

درسی غیابی و یا کیفرخواست غیـابی صـادر   حکم غیابی صادر کند رویه اینگونه است که دادسرا نیز جلب به دا
.و پرونده همانطور باقی می ماند یا می گویند جرم نبوده و منع تعقیب می زنند. نمی کند

اما به نظر می رسد بازپرس باید در فرض مذکور ادله را جمع آوري کرده و جلب به دادرسی و کیفـر خواسـت   
البته غیابی در این بحث از باب مسامحه است واال کیفرخواست و جلب به دادرسی به حضـور و غیـابی   (غیابی 

. صادر نموده و به دادگاه ارسال نماید) تقسیم نمی شود

پس از احضاراقدامات بازپرس 
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: پس از آنکه متهم احضار شد ممکن است حاضر شود یا نشود که در هریک طبق روال زیر عمل می شود

. اگر حاضر شد به شرحی که بعدا خواهد آمد نسبت به تفهیم اتهام اقدام می شود-

رات دستور جلب صـادر نمایـد کـه مقـر    179اگر حاضر نشد بازپرس به شرطی می تواند طبق ماده -
:مربوط به احضاریه رعایت شده باشد به این توضیح که

احضار متهم که به تبع آن بتوان متهم را جلب کرد باید به وسیله احضاریه کتبی باشد؛ -1

نسخه تنظیم شود یک نسخه تحویل متهم شود و در نسخه دیگر امضاء متهم و یا کسـی  2احضاریه باید در -2
شته باشد؛ که به وي ابالغ شده وجود دا

احضاریه باید صحیحا تنظیم شده باشد یعنی باید شامل نام و نام خانوادگی احضار شونده وتاریخ احضار و -3
ساعت و محل حضور و علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر شود و در نهایت به امضاء قاضی برسد؛ 

-5. روز باشـد 5بازپرس نباید کمتـر از  فاصله میان ابالغ اوراق احضاریه و زمان حضور احضار شونده نزد -4
به بعـد قـانون   68عالوه بر رعایت موارد فوق باید احضاریه به نحو صحیح ابالغ شده باشد یعنی مقررات ماده 

.آئین دادرسی مدنی در خصوص نحوه ابالغ رعایت شده باشد

از این احضاریه بـا فـرض عـدم    بنابراین اگر هر یک از موارد فوق در احضار رعایت نشده باشد نمی توان بعد
.حضور متهم او را جلب نمود

اگر پس از احضار متهم، متهم حاضر شد که همانگونه که ذکر شد به شرح آتی و با رعایت مقررات تفهیم اتهام 
جهات آن بیان شده به دادسرا اعـالم  178می گردد اما اگر متهم حاضر نشد باید عذر موجه خود را که در ماده 

و در اینصورت مجددا براي جلسه دیگري احضار می گردد اما اگر جهات عذر را بیان ننماید بـه دسـتور   نماید 
.بازپرس جلب می شود

نیز احضار پس از احضار را براي یکبار پذیرفته و آن زمانی است که 179قانونگذار در تبصره ماده * 

احضاریه ابالغ قانونی شده باشد -اوال

. حتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده باشدبازپرس ا-ثانیا

ك.د.آ.ق179م و تبصره ماده .د.آ.ق83تفاوت هاي ماده ** 

مگر اینکه بازپرس احتمـال عـدم   ابالغ قانونی معتبر است و اصل با اطالع مخاطب است179م طبق تبصره-1
. م اصل را به بی اطالعی مخاطب قرار داده بود.د.آ.ق83اما در ماده . اطالع دهد

هر چند بار که اطالع مخاطب احراز نشود احضار تکرار می شود اما طبـق تبصـره مـذکور بـر     83طبق ماده -2
.فرض احتمال، فقط یکبار احضار مجدد می شود
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ك بیانی باشد به آن عمل می شود اما .د.است که در امر آئین دادرسی کیفري اگر در قانون آقاعده کلی این** 
ك عمل مـی شـود   .د.آ179م مراجعه می شود در نتیجه در موضوع فوق نیز به تبصره ماده .د.اگر نبود به قانون آ

م.د.آ83نه ماده 

جلب متهم-د

دانسته و از عبارت می تواند، استفاده کرده است که مـوارد آن در  قانونگذار در مواردي جلب ابتدایی را جائز * 
. بیان شده است1ك.د.آ.ق180ماده 

:در جلب متهم رعایت موارد ذیل الزامی است* 

جلب باید به موجب برگ جلب باشد و مشخصات متهم و علت جلب ذکر شده باشد و به امضـاي  -1
بازپرس برسد؛

جلب متهم باید در روز به عمل آید و در جلب شبانه باید دلیل آن در پرونـده ذکـر شـود و سـپس     -2
. دستور جلب شبانه صادر شود

لیکن باید . اگر متهم در جلب به آدرس جلب نشد ویا فاقد آدرس باشد جلب سیار صادر می گردد-3
پیشنهاد می (ب سیار بدون مدت اجتناب کند برگ جلب سیار مدت دار باشد و بازپرس باید از صدور برگ جل

:کندصادررامتهمجلبدستورباشد،فرستادهاحضاریهابتداءآنکهبدونمیتواندبازپرسزیرموارددر- 180ماده1

.استابدحبسیاوعضوقطعحیات،سلبآنهاقانونیمجازاتکهجرائمیمورددر-الف

.نرسدنتیجهبهوينشانیشناساییبرايبازپرساقداماتونباشدمعینمتهمشغلیاوکسبمحلاقامت،محلهرگاه- ب

.برودمتهمشدنمخفییافراریاتبانیبیمموجود،قرائنواحوالواوضاعازکهصورتیدرباالتروپنجدرجهتعزیريجرائممورددر- پ

.باشندمتهمخارجیوداخلیامنیتعلیهجرائمویافتهسازمانجرائمبهکهاشخاصیمورددر- ت

ادامه تحقیقات و توجه مقدمات تفهیم اتهام و تفهیم اتهام

مجدد احضار می شودعذر موجه دارد 

جلب می شودعذر موجه ندارد

احتمال عدم اطالع 
می دهیم 

یکبار مجدد احضار 
می شود

احتمال عدم اطالع 
جلب می شودنمی دهیم
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ك بیانی باشد به آن عمل می شود اما .د.است که در امر آئین دادرسی کیفري اگر در قانون آقاعده کلی این** 
ك عمل مـی شـود   .د.آ179م مراجعه می شود در نتیجه در موضوع فوق نیز به تبصره ماده .د.اگر نبود به قانون آ

م.د.آ83نه ماده 

جلب متهم-د

دانسته و از عبارت می تواند، استفاده کرده است که مـوارد آن در  قانونگذار در مواردي جلب ابتدایی را جائز * 
. بیان شده است1ك.د.آ.ق180ماده 

:در جلب متهم رعایت موارد ذیل الزامی است* 

جلب باید به موجب برگ جلب باشد و مشخصات متهم و علت جلب ذکر شده باشد و به امضـاي  -1
بازپرس برسد؛

جلب متهم باید در روز به عمل آید و در جلب شبانه باید دلیل آن در پرونـده ذکـر شـود و سـپس     -2
. دستور جلب شبانه صادر شود

لیکن باید . اگر متهم در جلب به آدرس جلب نشد ویا فاقد آدرس باشد جلب سیار صادر می گردد-3
پیشنهاد می (ب سیار بدون مدت اجتناب کند برگ جلب سیار مدت دار باشد و بازپرس باید از صدور برگ جل

:کندصادررامتهمجلبدستورباشد،فرستادهاحضاریهابتداءآنکهبدونمیتواندبازپرسزیرموارددر- 180ماده1

.استابدحبسیاوعضوقطعحیات،سلبآنهاقانونیمجازاتکهجرائمیمورددر-الف

.نرسدنتیجهبهوينشانیشناساییبرايبازپرساقداماتونباشدمعینمتهمشغلیاوکسبمحلاقامت،محلهرگاه- ب

.برودمتهمشدنمخفییافراریاتبانیبیمموجود،قرائنواحوالواوضاعازکهصورتیدرباالتروپنجدرجهتعزیريجرائممورددر- پ

.باشندمتهمخارجیوداخلیامنیتعلیهجرائمویافتهسازمانجرائمبهکهاشخاصیمورددر- ت

ادامه تحقیقات و توجه مقدمات تفهیم اتهام و تفهیم اتهاممتهم حاضر می شود

متهم حاضر نمی شود

ابالغ واقعی بوده

عذر موجه دارد 

عذر موجه ندارد

ابالغ قانونی بوده

احتمال عدم اطالع 
می دهیم 

احتمال عدم اطالع 
نمی دهیم
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ك بیانی باشد به آن عمل می شود اما .د.است که در امر آئین دادرسی کیفري اگر در قانون آقاعده کلی این** 
ك عمل مـی شـود   .د.آ179م مراجعه می شود در نتیجه در موضوع فوق نیز به تبصره ماده .د.اگر نبود به قانون آ

م.د.آ83نه ماده 

جلب متهم-د

دانسته و از عبارت می تواند، استفاده کرده است که مـوارد آن در  قانونگذار در مواردي جلب ابتدایی را جائز * 
. بیان شده است1ك.د.آ.ق180ماده 

:در جلب متهم رعایت موارد ذیل الزامی است* 

جلب باید به موجب برگ جلب باشد و مشخصات متهم و علت جلب ذکر شده باشد و به امضـاي  -1
بازپرس برسد؛

جلب متهم باید در روز به عمل آید و در جلب شبانه باید دلیل آن در پرونـده ذکـر شـود و سـپس     -2
. دستور جلب شبانه صادر شود

لیکن باید . اگر متهم در جلب به آدرس جلب نشد ویا فاقد آدرس باشد جلب سیار صادر می گردد-3
پیشنهاد می (ب سیار بدون مدت اجتناب کند برگ جلب سیار مدت دار باشد و بازپرس باید از صدور برگ جل

:کندصادررامتهمجلبدستورباشد،فرستادهاحضاریهابتداءآنکهبدونمیتواندبازپرسزیرموارددر- 180ماده1

.استابدحبسیاوعضوقطعحیات،سلبآنهاقانونیمجازاتکهجرائمیمورددر-الف

.نرسدنتیجهبهوينشانیشناساییبرايبازپرساقداماتونباشدمعینمتهمشغلیاوکسبمحلاقامت،محلهرگاه- ب

.برودمتهمشدنمخفییافراریاتبانیبیمموجود،قرائنواحوالواوضاعازکهصورتیدرباالتروپنجدرجهتعزیريجرائممورددر- پ

.باشندمتهمخارجیوداخلیامنیتعلیهجرائمویافتهسازمانجرائمبهکهاشخاصیمورددر- ت

پس از احضار متهم

متهم حاضر می شود

متهم حاضر نمی شود



116»زید عزّه«استاد عابدي / آئین دادرسی کیفري

ماه در نظر گرفته شود زیرا دیگر نمی توانید پرونده را ببندید مگـر آنکـه جـواب بـرگ     2شود یکماه یا حداکثر 
د آن با جلب سیار متهم دستگیر و تحویـل  سال پرونده را مختوم کرده بود و بع4قاضی برخی موارد. سیار بیاید
)شده است

تحویل برگ جلب سیار به شاکی را مجاز دانسته بـه ایـن توضـیح    184ماده 2ذار در تبصره قانونگ-4
.بازپرس می تواند در صورت ضرورت، برگه جلب را براي مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد

در تبصره مذکور خصوصیتی دارد یا خیر؟ توضـیح اینکـه در مـوارد عدیـده اي     » شاکی«آیا قید کلمه * سوال*
یل یا وثیقه گذار با حضور در شعبه تقاضاي برگ جلب سیار متهم را می نماید تا بتواند وي را تحویـل دهـد   کف

در این فرض 

خصوصیتی دارد در اینجا قاعـدتا نمـی تـوان برگـه     184اگر قائل شویم که ذکر کلمه شاکی در ماده -
بیان بوده و فقط کلمـه شـاکی را در قـانون ذکـر     جلب سیار را در اختیار ضامن قرار داد زیرا قانونگذار در مقام 

نموده 

اگر قائل شویم ذکر کلمه شاکی خصوصیتی ندارد به این توضیح کـه قانونگـذار از بـاب غلبـه کلمـه      -
شاکی را بیان کرده است زیرا در اکثر موارد متهم و وثیقه گذار یا کفیل به لحاظ اعتمادي که براي یکدیگر قائلند 

گر نزد مقام قضایی حاضر می شوند و برگ جلب سیار مربوط به مراحلی است که هنوز قـرار  با همکاري همدی
و قبل از فصل هفتم که مربوط 217تامین صادر نشده و از همین رو قانونگذار بحث احضار متهم را قبل از ماده 

ـ    ن اسـت کـه سـعی در    به قرارهاي تامین است مطرح کرده بود مضافا به اینکه تنها کاري که شاکی مـی کنـد ای
شناسایی محل اقاقت متهم نموده و به محض یافتن او مراتب را به ضابطین اطالع می دهـد و بـا تحویـل بـرگ     
. سیار به ضابطین، ضابطین متهم را جلب می کنند و این اقدام می تواند حتی توسط افراد ثالـث صـورت پـذیرد   

ذار نیز نباشد بداند ضابطین دنبال کسـی هسـتند و در   یعنی اگر فردي که طرف پرونده نیست و کفیل یا وثیقه گ
مواردي که او را شناسایی کرد به ضابطین خبر دهد ضابطین باید نسبت به دستگیري متهم اقدام کنند و حاال که 
در مورد کفیل یا وثیقه گذار در مواردي از جهت لزوم معرفی و همکاري هاي الزم بـا وي در راسـتاي معرفـی    

فلذا ذکر کلمه شاکی خصوصـیتی نداشـته و   . علیه در اولویت بیشتري نسبت به شاکی قرار داردمتهم یا محکوم
در نتیجه به ثالـث جلـب   . منظور ذینفع بوده است و در اینجا کفیل یا وثیقه گذار نیز ذینفع در موضوع می باشد

.سیار داده نمی شود چون ذینفع نیست بر خالف کفیل یا وثیقه گذار

نسبت به متهمی که ضامن دارد در صورت نیاز به حضور متهم آیا ابتدائا سراغ ضامن می * جامعسوال امتحان*
رویم؟



»زید عزّه«استاد عابدي / آئین دادرسی کیفري 117

در صورت عدم حضور متهم به کفیل یا وثیقه گزار رجوع می شود لـذا در صـورت   1ك.د.آ.ق230حسب ماده 
یقـه گـذار رجـوع مـی     ضرورت حضور متهم اول باید متهم را احضار کرد و اگر متهم حاضر نشد به وکیل و وث

.شود

موارد جلب ابتدایی

چنانچه متهمی که حضور او نیاز بوده حاضر نشود، و عذر موجهی هم اعالم نکند، بازپرس دسـتور جلـب او را   
و در مواردي به لحاظ اهمیت خاص موضوع، مجوز صدور دستور جلـب ابتـدایی   180قانون در ماده . می دهد

:قانون سابق دو مورد بود ولی در این قانون به چهار مورد رسیده است118ده که در ما.متهم را صادر کرده است

جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد باشد) 1

مواردي که محل اقامت، کسب یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسایی او به نتیجه نرسد) 2

و باالتر چنانچه بر اساس اوضاع و احوال بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود5جرایم تعزیري درجه ) 3

.اشخاصی که به جرایم سازمان یافته علیه امنیت داخلی یا خارجی متهم باشند) 4

تفهیم اتهام-ذ

در تفهیم اتهام آنچه مد نظر قانونگذار است آن است که متهم بفهمد براي چه تحت تعقیب قرار گرفته اسـت و  
سپس از خود دفاع کند لذا قاضی باید ابتدا از خارج به متهم تفهیم کند و موضوع را به او بفهماند امـا آنچـه در   

که با وسیله نقلیه به دیگري بزند عرفا تصـادف  پرونده منعکس می کند با بیان حقوقی باشد به عنوان مثال کسی
اما آنچه در پرونده ذکر مـی  . کرده لذا در مرحله تفهیم شفاهی باید به زبان متعارف قابل فهم، به متهم تفهیم کرد

شود به این صورت است که شما متهم هستید به بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صـدمه بـدنی غیـر    
ور کلی در تفهیم اتهام باید فعل محقق شده خارجی به متهم گفته شود تا چنانچـه در آینـده بـین    عمدي و به ط

دادستان و بازپرس و یا دادگاه در عنوان اختالف شود ضرري براي متهم نداشته باشد همچنین در تفهـیم اتهـام   
نمونـه تفهـیم اتهـام    تفهیم شـود  سپس موضوع . باید ادله به طور کامل مطرح شود  اعم از ادله اثباتی و انتسابی

: چنین می شود

با عنایت به شکایت شاکی خصوصی یا اولیاي دم، نظریه پزشکی قانونی، گـواهی مطلعـین، محتویـات دوربـین     
مداربسته نظر افسر کاردان فنی و گزارش نهایی مرجع انتظامی شما متهم هستید به بی احتیاطی در امر راننـدگی  

عذربدونشودثابتهرگاهومیشوداحضارباشد،الزمحضورشکهصورتیدراست،گذاشتهوثیقهیاشدهملتزمخودوصادرتأمینقراراوبرايکهمتهمی- 230ماده1
چنانچه. میشودضبطقراروجهمعادلشدهسپردهوثیقهازیاوأخذدادستاندستوربهشدهتعیینالتزاموجهاخطاریه،واقعیابالغصورتدراست،نشدهحاضرموجه
واقعیابالغصورتدر. دهدتحویلرامتهمماهیکظرفکهمیشوداخطارگذاروثیقهیاکفیلبهباشدسپردهوثیقهاوبرايدیگريشخصیاکردهمعرفیکفیلمتهم،

صدوربدونقطعیت،ازپسدادستاندستور. میشودضبطقرار،وجهمعادلوثیقه،ازیاوأخذالکفالهوجهمورد،حسبدادستان،دستوربهمتهم،تحویلعدمواخطاریه
.شودمیاجراءمدنیاحکاماجرايمقرراتمطابقوکیفرياحکاماجرايدراجرائیه
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ندارم/ نی غیر عمدي از خود دفاع کنید متهم اظهار داشت اتهام را قبول دارم منتهی به ایراد صدمه بد

)193م (مقدمات تفهیم اتهام 

:احراز هویت متهم که به دو صورت عمل می شود-1

به وسیله اسناد مثبت هویت مانند کارت ملی و سایر کارت هاي شناسایی-الف

یی مفروض می گیرد که متهم جلب شـده قبـل از جلـب    در مورد متهمین مجلوب عمل می شود مقام قضا-ب
توسط مرجع انتظامی شناسایی می شود و در واقع توسط مرجع انتظامی ابتدا احراز هویت شده و سپس به مقام 

.قضایی معرفی می گردد

اخذ مشخصات متهم شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شـغل، میـزان تحصـیالت، وضـعیت     -2
.تعداد فرزندان، تابعیت، مذهب، سابقه کیفريتاهل، 

خیابان و کوچـه  -اخذ نشانی دقیق متهم که شامل نشانی دقیق محل سکونت و محل کار و شهر و یا روستا -3
همچنین شماره ملی و ایمیل و شماره . به نحوي که ابالغ به راحتی امکان پذیر باشد-و کد پستی منزل و پالك 

.ز مواردي است که قانونگذار قاضی را مکلف به اخذ آن نموده استتلفن ثابت و همراه ا

:انجام تذکرات الزم به متهم توسط مقام قضایی به شرح ذیل-4

به این توضیح که به متهم اعالم می کند که محلی را که بـه عنـوان   194تذکرات مقرر در صدر ماده ) 1
سوب می شود و هراه محل اقامت را تغییر دادي مقام قضایی اقامتگاه خود اعالم نمودي اقامتگاه قانونی شما مح

را در جریان بگذاري آدرس جدید را اعالم کنی و اال اوراق به همان آدرس قبل ارسال و ابالغ قانونی محسوب 
.می شود

تذکر به این که متهم مراقب اظهارات خود باشد و آنچه که در مرحله تحقیقـات بیـان مـی کنـد در     -2
.احل به آن استناد می شودتمامی مر

تذکر به متهم مبتنی بر این که همکاري موثر وي می توانـد از موجبـات تخفیـف مجـازات وي در     -3
.دادگاه باشد

در (اطالع رسانی به متهم مبنی بر این که امکان استفاده از یـک نفـر وکیـل بـراي وي وجـود دارد      -4
)دادسرا یک وکیل

قاضی را ملکف می نماید که در موارد منافیـات عفـت  کـه    102تبصره یک ماده همانگونه که سابقا ذکر شد* 
لـذا  . شاکی وجود نداشته و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد وي را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار نمایـد 

ندن جـرم در  یکی دیگر از از مقدمات تفهیم اتهام در مرحله تحقیقات مقدماتی در منافیات عفت توصیه به پوشا
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این پرونده ها مستقیما در دادگـاه مطـرح اسـت و ایـن وظیفـه      306مواردي که شاکی ندارد که با توجه به ماده 
.متوجه قاضی دادگاه است

.جمع بندي ادله اثباتی و انتسابی جهت بیان به متهم-5

بازجویی-ر

ضوابط ناظر بر بازجویی

هم بتواند از خود به راحتی دفاع نماید جهت تحقق ایـن امـر بایـد    محیط بازجویی باید به نحوي باشد که مت-1
:موارد ذیل رعایت شود

به نحوي که تمرکز متهم در دفـاع از خـود بـه هـم     . محیط بازجویی، محیط خلوت و مناسبی باشد-1
.نخورد

نحوي باشد که لذا حتی االمکان محیط به . زمان بازجویی متهم باید به نحو آزادانه از خود دفاع کند-2
متهم بدون دستبند و پابند باشد و چنانچه قصد دفاع به نحو ایستاده یا نشسته و یا در حالـت راه رفتنـی داشـته    

.باشد حتی المقدور براي وي وجود داشته باشد

عدم وجود حصار فیزیکی بین متهم و قاضی-3

امکـان  (و به روي قاضی قرار گیرد حتی المقدور جلسه به نحوي باشد که متهم در زمان بازجویی ر-4
).تحت نظر گرفتن متهم در زمان بازجوي باشد

از جهت روحی، روانی نیز باید ضوابط الزم رعایت شود که جهت نیل به ایـن امـر مهـم بایـد مـوارد ذیـل       -2
:رعایت گردد

سـت و  رعایت کرامت انسانی و شأن متهم در کمال دقت در مرحله تحقیقات و رسیدگی ضروري ا-1
.لذا قاضی نباید در مرحله تحقیقات از الفاظی استفاده کند که شخصیت متهم را خدشه دار کند

در بازجویی هرگونه شکنجه ممنوع است و قانونگذار اظهارات تحت شکنجه مـتهم را کـه باطـل و    -2
.بدون اثر اعالم کرده است

)ساعت حداکثر2. (مدت بازجویی مدت متعارف باشد-3

زمان بازجویی و صحبت متهم از وسایل ارتباط جمعی مانند تلفن ثابت و همراه اسـتفاده نشـود   در-4
زیرا عالوه بر این که با کرامت انسانی سازگاري ندارد تمرکز متهم در دفاع از خود را از بین می برد و همچنـین  

.طرف مقابل مطرح می شودچه بسا ممکن است باعث افشاي اسراري می شود که در زمان مکالمه بین قاضی و

.دادسرا غیر علنی و محرمانه باشدبازجویی ها باید در-3
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قاضی را مکلف می کند تا در بازجویی از متهمان، به نحو انفرادي تحقیق کند و 198قانونگذاردر ماده -4
را ضروري بداند مگر این که قاضی مواجهه حضوري . متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند

.لذا قاضی باید به این نکته توجه نماید

ضوابط ناظر بر سواالت از متهم 

پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محـدوده آن  «مقرر داشته ک .د.آ.ق195قانونگذار در ذیل ماده 
به این توضیح که » پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.باشد

مراد از مفید بودن سواالت یعنی به نحوي سواالت طرح شود که قاضی را در اخذ دفاعیات متهم بـه  -
.نتیجه برساند

پس روشن مرتبط با اتهام و در . روشن یعنی سوال به نحوي مطرح شود که براي متهم قابل فهم باشد-
. با اغفال و همچنین همراه با اکراه و اجبار متهم ممنوع اسـت محدوده آن باشد همچنین پرسش تلقینی یا همراه

)با این که سرقت ثابت نشده بگویی مالی را که سرقت کرده اي در کجا پنهان کرده اي(

اگر راست بگویی االن آزادت می کنم یـا  . (مراد از پرسش همراه با اغفال، فریب دادن متهم می باشد-
)صادر نمی کنموثیقه 

وکیل را مختار کـرده کـه اگـر    195سئله به قدري براي قانونگذار اهمیت داشته است که در تبصره ماده این م* 
مجـازات انتظـامی تـا    پرسش ها از موارد ممنوعه بود، به بازپرس تذکر دهد و همچنین ضمانت اجراي آن را 

براي بازپرس منظور نموده است4درجه

ضوابط ناظر بر پاسخ و نحوه نگارش

ی شود که پاسخ به نحوي اخذ شود که موضع کلی متهم در یک کلمه بیان شود مثال این که متهم اتهام را سع-1
.قبول دارد یا ندارد

)اجازه قصه بافی به متهم ندهید. (پاسخ متهم باید مفید و روشن باشد-2

.باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود199پاسخ پرسش ها طبق ماده -3

و پس از اتمام تحقیقات در هر جلسه با قرائت مطالب براي متهم، مراتب به امضاء یا اثر انگشـت او برسـد   -4
.خودش پاسخ را می نویسد مگر این که نخواهد از این حق استفاده کند199متهم با سواد به موجب ذیل ماده 

شد براي تفهیم اتهـام بـه مـتهم ابتـدا     با عنایت به جمیع مطالب فوق الذکر پس از رعایت مقدماتی که ذکر ** 
دالئل بیان می شود و سپس عنوان اتهامی و توضیح الزم پیرامون عنوان اتهامی بیان می گردد و پس آن از مـتهم  

.تقاضا می شود دفاعیات خود را بیان کند
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.حقوق متهم در صورت عدم تفهیم بر گردن قاضی می باشد* 

:نمونه تفهیم اتهام

کایت شاکیبا عنایت به ش

، گزارش مرجع انتظامی، نظر افسر کاردان فنی، نظریـه پزشـکی   )دیه و قابل گذشت(با عنایت به شکایت شاکی 
و اقـرارات در مرجـع انتظـامی؛ شـما مـتهم بـه بـی        ، ؟؟؟قانونی، اظهارات شهود و مطلعین، اظهارات شاهدین

احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدي به شرح مقرر در برگ پزشک قانونی نسـبت بـه   
چه دفاعی دارید؟. آقاي فالن می باشد از خود دفاع کنید

:پاسخ

. ندارم-اتهام را قبول دارم 

.درج می شود و بر اساس محتویات پرونده سواالت بعدي مطرح می گرددو در ادامه توضیح دفاعیات متهم 

.تفهیم اتهام در کمال بی طرفی و عدم راهنمایی به افراد صورت می گیرد* 

:پس از تفهیم اتهام به متهم حاالت زیر متصور است

یعنـی دفاعیـات   . اسـت متهم در دفاعیات خود مطالبی را ارائه می کند که حاکی از بی اعتباري دالئل سـابق  -1
در این فرض دستور آزادي بالقید متهم صادر مـی شـود و نمـی    »»» . متهم، دالئل را به طور کامل از بین می برد

مقرر داشته کـه بـازپرس پـس از تفهـیم     217زیرا قانونگذار در ذیل ماده . توان براي متهم قرار تامین صادر کرد
کافی، یکی از قرار هاي تامین زیر را صـادر مـی کنـد و در فـرض     اتهام و تحقیق الزم، در صورت وجود دالئل 

.لذا مبناي صدور قرار نیز منتفی است. مساله بیان شده که دالئل از بین رفته است

مثال اگر مبناي تفهیم اتهام نظر کارشناس بود -. پس از تفهیم اتهام متهم به بعضی از ادله خدشه وارد می کند-2
در این فرض تا قبل از اظهار نظر هیئت کارشناسی نظر کارشناس اول به قـوت  »»» -کندو متهم به آن اعتراض

.لذا باید قرار تامین مناسب صادر شود. خود باقی است

که متهم انکار می کند اما هیچ دلیلی در تضعیف ادله قبلـی ارائـه   اینمثلدالئل به قوت خود باقی می ماند-3
.نیز باید قرار تامین صادر گردددر این فرض »»» نمی کند که 

کـه در ایـن   »»» دالئل تقویت می شود مانند این که پس از اتهام، متهم اقرار به انجام بزه توسط خود نمایـد  -4
.فرض باید قرار تامین صادر شود
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صدور قرار تامین -ز

.اعدادي محسوب می شودقرار تامین، وسیله تضمین حضور متهم در کلیه مراحل رسیدگی است لذا نوعی قرار

مبانی و جهات اخذ تامین

:مبنا و جهت براي اخذ تامین ذکر شده است که به شرح ذیل می باشد3ا .م.ق217در ماده 

4با توجه به اصل سرعت و عدم تعطیلی تحقیقات، موضوع مـاده  (؛دسترسی به متهم و حضور به موقع وي-1
ست که با توجه به دالیل موجود دسترسی بعدي به متهم داشته باشیم از در مواردي نیاز به این ا) ك.د.آ.ق94و 

یکی از جهات صدور قرار تامین را دسترسی به متهم بیان نموده است217این رو قانونگذار در ماده 

اقدامات الزم جهـت جلـوگیري از   "قانونگذار در مواردي از عبارت ؛ جلوگیري از فرار یا مخفی شدن متهم-2
در وظیفه دادسـتان در جـرم مشـهود تـا پـیش از حضـور و       77مانند ذیل ماده (استفاده کرده است "همفرار مت

قانونگذار یکی از جهات صدور قرار تامین را این مسئله بیان می کند) مداخله بازپرس

آیـین  قانونگذار در قانون ؛ ك.د.آ.ق232تضمین حقوق بزه دیده براي جبران ضرر و زیان وي موضوع ماده -3
دادرسی کیفري مقرر نموده که مبلغ قرار نباید از ضرر و زیان شاکی خصوصی کمتر باشد زیرا در مـواردي کـه   
متهم محکوم شود و در اجراي احکام حاضر نشود از طریق ضبط وثیقه با رعایت شرایطی که ذکر خواهـد شـد   

.شودو زیان شاکی خصوصی و به اصطالح محکوم به از محل ضبط پرداخت میضرر 

با توجه به این که غرض از اخذ تامین دسترسی به متهم در مقاطع مختلف خصوصا در مرحله اجراي حکم -4
اعم از این که فرد محکوم به محکومیت هاي مالی شود و یا غیر آن مثل حبس و شالق و تبعید و غیره در اینجا 

پرونده نیاز به تحقیقات بیشتر دارد یا امکان تحقیق 
دستورات الزم داده می شود»» هست 

»»  پرونده کامل است و امکان تحصیل دلیل نیست 
منع تعقیب صادر می شود
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صدور قرار تامین -ز

.اعدادي محسوب می شودقرار تامین، وسیله تضمین حضور متهم در کلیه مراحل رسیدگی است لذا نوعی قرار

مبانی و جهات اخذ تامین

:مبنا و جهت براي اخذ تامین ذکر شده است که به شرح ذیل می باشد3ا .م.ق217در ماده 

4با توجه به اصل سرعت و عدم تعطیلی تحقیقات، موضوع مـاده  (؛دسترسی به متهم و حضور به موقع وي-1
ست که با توجه به دالیل موجود دسترسی بعدي به متهم داشته باشیم از در مواردي نیاز به این ا) ك.د.آ.ق94و 

یکی از جهات صدور قرار تامین را دسترسی به متهم بیان نموده است217این رو قانونگذار در ماده 

اقدامات الزم جهـت جلـوگیري از   "قانونگذار در مواردي از عبارت ؛ جلوگیري از فرار یا مخفی شدن متهم-2
در وظیفه دادسـتان در جـرم مشـهود تـا پـیش از حضـور و       77مانند ذیل ماده (استفاده کرده است "همفرار مت

قانونگذار یکی از جهات صدور قرار تامین را این مسئله بیان می کند) مداخله بازپرس

آیـین  قانونگذار در قانون ؛ ك.د.آ.ق232تضمین حقوق بزه دیده براي جبران ضرر و زیان وي موضوع ماده -3
دادرسی کیفري مقرر نموده که مبلغ قرار نباید از ضرر و زیان شاکی خصوصی کمتر باشد زیرا در مـواردي کـه   
متهم محکوم شود و در اجراي احکام حاضر نشود از طریق ضبط وثیقه با رعایت شرایطی که ذکر خواهـد شـد   

.شودو زیان شاکی خصوصی و به اصطالح محکوم به از محل ضبط پرداخت میضرر 

با توجه به این که غرض از اخذ تامین دسترسی به متهم در مقاطع مختلف خصوصا در مرحله اجراي حکم -4
اعم از این که فرد محکوم به محکومیت هاي مالی شود و یا غیر آن مثل حبس و شالق و تبعید و غیره در اینجا 

ادله اتهامی با توجه به 
متهم بال قید آزاد می شوددفاعیات زایل می شود

پرونده نیاز به تحقیقات بیشتر دارد یا امکان تحقیق 
دستورات الزم داده می شود»» هست 

»»  پرونده کامل است و امکان تحصیل دلیل نیست 
منع تعقیب صادر می شود

ادله اتهامی با توجه به 
قرار تامین مناسب صادر می شوددفاعیات ضعیف می شود

ادله اتهامی به قوت خود 
قرار تامین مناسب صادر می شودباقی می ماند 

ادله اتهامی با توجه به 
قرار تامین مناسب صادر می شوددفاعیات تقویت می شود
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صدور قرار تامین -ز

.اعدادي محسوب می شودقرار تامین، وسیله تضمین حضور متهم در کلیه مراحل رسیدگی است لذا نوعی قرار

مبانی و جهات اخذ تامین

:مبنا و جهت براي اخذ تامین ذکر شده است که به شرح ذیل می باشد3ا .م.ق217در ماده 

4با توجه به اصل سرعت و عدم تعطیلی تحقیقات، موضوع مـاده  (؛دسترسی به متهم و حضور به موقع وي-1
ست که با توجه به دالیل موجود دسترسی بعدي به متهم داشته باشیم از در مواردي نیاز به این ا) ك.د.آ.ق94و 

یکی از جهات صدور قرار تامین را دسترسی به متهم بیان نموده است217این رو قانونگذار در ماده 

اقدامات الزم جهـت جلـوگیري از   "قانونگذار در مواردي از عبارت ؛ جلوگیري از فرار یا مخفی شدن متهم-2
در وظیفه دادسـتان در جـرم مشـهود تـا پـیش از حضـور و       77مانند ذیل ماده (استفاده کرده است "همفرار مت

قانونگذار یکی از جهات صدور قرار تامین را این مسئله بیان می کند) مداخله بازپرس

آیـین  قانونگذار در قانون ؛ ك.د.آ.ق232تضمین حقوق بزه دیده براي جبران ضرر و زیان وي موضوع ماده -3
دادرسی کیفري مقرر نموده که مبلغ قرار نباید از ضرر و زیان شاکی خصوصی کمتر باشد زیرا در مـواردي کـه   
متهم محکوم شود و در اجراي احکام حاضر نشود از طریق ضبط وثیقه با رعایت شرایطی که ذکر خواهـد شـد   

.شودو زیان شاکی خصوصی و به اصطالح محکوم به از محل ضبط پرداخت میضرر 

با توجه به این که غرض از اخذ تامین دسترسی به متهم در مقاطع مختلف خصوصا در مرحله اجراي حکم -4
اعم از این که فرد محکوم به محکومیت هاي مالی شود و یا غیر آن مثل حبس و شالق و تبعید و غیره در اینجا 

ادله اتهامی با توجه به 
دفاعیات زایل می شود

ادله اتهامی با توجه به 
دفاعیات ضعیف می شود

ادله اتهامی به قوت خود 
باقی می ماند 

ادله اتهامی با توجه به 
دفاعیات تقویت می شود
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ضامن متهم را جهت اجراي حکم حاضر نمودباید به نحوي از متهم اخذ تامین شود که بتوان با استفاده از 

صدور قرار تامینفرآیند

حضور متهمین؛ در نتیجه نمی توان براي متهم متواري و یا متهمی که دسترسی به وي نیست، نمی توان قرار -1
.تامین صادر کرد

تفهیم اتهام،-2

اخذ دفاعیات متهم، -3

.متهموجود دالئل کافی پس از استماع دفاعیات -4

مقامات صالح جهت دور قرار تامین

تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازپرس است که در نتیجـه بـدیهی   92؛ که به موجب ماده بازپرس) 1
.است پس از تفهیم اتهام با رعایت مستثنیات رسیدگی بازپرس، بازپرس موظف به صدور قرار تامین است

همچنـین بـه   . ستان در مواردي جانشین بـازپرس محسـوب مـی شـود    داد92؛ که به موجب ماده دادستان) 2
.در موارد تعلیق تعقیب و ارجاع به میانجی گري دادستان تامین مناسب صادر می کند82و 81موجب مواد 

.دادستان می تواند وظایف خود را به معاون تفویض کند88، که به موجب ماده معاون دادستان) 3

.دادستان می تواند وظایف خود را به دادیار تفویض کند88ماده ؛ که به موجب دادیار) 4

در مواردي که اجراي مجازات مسـتلزم دسترسـی بـه    507همچنین در مرحله اجراي احکام نیز به موجب ماده 
محکوم علیه به دفعات داشته باشد و محکوم علیه فاقد تامین باشد دادیار اجرا باید قـرار تـامین مناسـب صـادر     

.کند

روز حبس 91به طور مثال اگر کسی به خاطر بی احتیاطی در در رانندگی منتهی به قتل شود که محکوم به  * *
و پرداخت یک دیه کامل شده باشد و با اجراي حبس هنوز دیه حال نشده باشد و محکوم علیه دیـه را نپـردازد   

به محـض شـروع اجـراي    چون و در نتیجه. آزادي وي پس از تحمل حبس منوط به وجود تامین مناسب است
و از طرفی با اتمام حبس جهت پرداخت دیه نیاز به دسترسی به محکوم حبس، قرار تامین سابق منتفی می گردد

. علیه خواهد بود، باید قرار تامین مناسب صادر گردد و سپس محکوم علیه آزاد شود

ك موظـف  .د.آ.ق520دهد با توجه به ماده همچنین دادیار اجراي احکام در مواردي که مرخصی به زندانی می 
فلذا یکی دیگر از وظایف قاضی اجرا صدور قرار تامین در ایـن مرحلـه   . است براي متهم قرار تامین صادر کند

)در زندان باز، هم قرار تامین صادر می شود. (است

را را مکلـف نمـوده   در موارد مرخصی محکوم هاي به تبعید و اقامت اجباري قاضـی اجـ  547همچنین در ماده 
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.است که قرار تامین مناسب صادر گردد

در موارد موافقت دادگاه با پیشنهاد آزادي مشروط یا نظام نیمه آزادي، قاضی اجراي احکام 554و 553در مواد 
.موظف است تامین مناسب اخذ و دستور اجراي تصمیم دادگاه را صادر نماید

522اجرا موظف است در موارد خاص با اخذ تامین، با توجه به مـاده  همچنین در موارد بیماري زندانی، قاضی 
.اجازه مداواي متهم در خارج از زندان را صادر کند

:؛ قانونگذار در موارد ذیل دادرس را مکلف به اخذ تامین می کنددادرس-5

306و 340مواردي که رسیدگی به اتهام به طور مستقیم در دادگاه صورت پذیرد مانند مواد -1

289سال تبصره یک ماده 15اطفال زیر -2

86در موارد ادعاي شفاهی دادستان ماده -3

ا.م.ق41موارد تعویق صدور حکم تبصره ماده -4

ك.د.آ.ق81ماده 5موارد تعلیق موضوع تبصره -5

س توسـط  در مواردي که به موجب قانون رسیدگی به جانشـینی از بـازپر  302جرائم موضوع ماده -6
دادرس صورت می گیرد

در مواردي که به هر دلیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهم تامین اخذ نشده باشد موضوع مـاده  -7
ك.د.آ.ق246

230و 246در مواردي که تامین قبلی به هر دلیل منتفی شده باشد موضوع ماده -8

ضوابط صدور قرار هاي تامین 

:اص براي صدور قرار تامین مقرر داشته است که به شرح ذیل می باشدام و خدسته ضوابط ع2قانونگذار 

ضوابط عام صدور قرار هاي تامین-الف

:در صدور قرار هاي تامین رعایت موارد ذیل الزامی است250حسب ماده 

.مستدل و موجه باشد-1

:با کلیه موارد ذیل تناسب داشته باشد-2

جرایمی که داراي اهمیت بیشتري است قانونگذار، قاضی را مجاز کرده ؛ در نوع جرم و اهمیت جرم-1
قاضی را مجاز دانسته 237که قرارهاي شدیدتري صادر کند و حتی در مواردي مانند موارد مقرر در بند پ ماده 

.که خالف اصل برائت در همان مراحل اتهامی قرار بازداشت موقت صادر نماید
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شدت مجازات -2

مثال وقتی دالئل ضعیف باشد ولو اینکه خود جرم سنگین باشـد  (ن و اعتبار ادله و اسباب اتهام؛ زامی-3
)قرار التزام صادر می شود

در مواردي که بیم فرار یا مخفی شـدن مـتهم   238در بند پ ماده ؛ احتمال فرار یا مخفی شدن متهم-4
جـایز دانسـته   237موقت را در جـرایم موضـوع مـاده    باشد و نتوان از آن جلوگیري کرد، صدور قرار بازداشت 

است

بـراي مثـال در بنـد ث مـاده     . سوابق اتهامی متهم نیز مورد توجه قانونگذار بوده اسـت ؛ سابقه متهم-5
، یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مقرر در ماده از مسـوغات بازداشـت   237

.موقت می باشد

. این مساله براي قانونگذار از اهمیت فوق العاده اي برخوردار استروحی و جسمی متهم؛ وضعیت-6
با وجود شرایطی اجراي احکام قطعی را 502به طوري که به علت مناسب نبودن شرایط جسمی متهم ، در ماده 

نیز به تعویق انداخته است

15رت اقتضا کند تنها از متهمـان بـاالي   در مواردي که ضرو287به عنوان مثال در ماده متهم؛ سن-7
سال متهم به والدین اولیا یا سرپرست قانونی 15و در مورد افراد زیر . سال اخذ کفیل یا وثیقه امکان پذیر است

و در صورت فقدان یا عدم دسترسی یا امتناع از پذیرش آنان بـه هـر شـخص حقیقـی یـا حقـوقی کـه قاضـی         
.مصلحت بداند سپرده می شود

مرد یا زن بودن متهم نیز از مواردي است که قاضی بـه اسـتناد آن مـی توانـد تـامین      ؛متهمیتجنس-8
شدیدتر یا خفیف تري را صادر کند

در مورد مستخدمان رسمی کشوري یـا  217عنوان مثال در بند ج ماده به ؛ شخصیت و حیثیت متهم-8
به حضور با تعیین وجه التزام را به عنـوان قـرار مناسـب    نیروهاي مسلح، قانونگذار با وجود شرایطی قرار التزام 

.بیان کرده است

ولـو اینکـه   .در هر پرونده فقط یک قرار تـامین صـادر مـی شـود    وحدت قرار در هر پرونده؛ توضیح اینکه -3
در مواردي که رسیدگی به جرایم ارتکـابی در  218اما قانونگذار در تاسیسی در ماده . اتهامات متهم متعدد باشد

صالحیت ذاتی دادگاه هاي مختلف باشد، براي اتهامات موضوع صالحیت هر دادگاه، بازپرسی را مکلف کـرده  
مرتکب سرقت، کالهبرداري، صـدور چـک بالمحـل و    به عنوان مثال اگر کسی . که قرار جداگانه اي صادر کند

سایر عناوین که در محاکم عمومی یک و دو رسیدگی می شود، گردد، در این جا فقـط یـک قـرار تـامین بایـد      
اما چنانچه فردي مرتکب بزه سرقت و همچنین مرتکب بزه حمل مواد مخدر گردیـده باشـد چـون    . صادر شود
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و بزه در یک پرونده رسیدگی می کند اما پس از تفهیم اتهام به مـتهم و  دادسراي عمومی و انقالب است به هرد
قرار تامین صادر نماید زیرا رسیدگی در دو دادگاه متفاوت از حیث صالحیت ذاتی 2درصورت بقاء دالئل، باید 

قبال نکته بود به اینجا منتقل شد. انجام خواهد شد

ضوابط خاص صدور قرارهاي تامین-ب

:مواد مختلف به شرح ذیل بیان شده استاین ضوابط در

مقرر داشته که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هـر حـال از خسـارت    219قانونگذار در ماده -1
.وارده به بزه دیده کمتر باشد

ی را مکلـف  قانونگذار در مواردي که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل پرداخت می باشد بازپرس-2
کـه  217مـاد  3نموده که با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بیمه قرار تامین صادر کند که با توجه بـه تبصـره   

مقرر داشته که در جرائم غیر عمدي در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیـده از طریـق   
.دیگر ممکن باشد ، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست

قانونگذار در مواردي که پس از صدور قرار تامین خواسـته، مـال توقیـف شـود، قاضـی را      107تبصره ماده -3
3توضیح اینکه با توجه بـه تبصـره   . مکلف نموده که هنگام صدور قرار کیفري این موضوع را مدنظر قرار دهد 

ل شده باشد صدور قـرار وثیقـه و   اگر جرم غیر عمدي باشد و با صدور قرار تامین خواسته، توقیف ما217ماده 
.بلکه باید قرار التزام صادر شود ولو در غیر تصادفات. کفالت جائز نیست

اما در جرائم عمدي اگر مال توقیف شده باشد موثر در نوع قرار خواهد بود یعنی می توان به جاي وثیقه کفالت 
.باشد219اده اما از حیث مبلغ، مبلغ قرار همیشه باید با رعایت م. صادر نمود

ق چک قرار مناسب در پرونده هاي صدور چک بالمحل را قرار کفالت یا وثیقه اعالم 18قانونگذار در ماده -4
.کرده است

در پرونده هاي چک در اکثر موارد شاکی تقاضاي تامین خواسته می نماید در این فرض اگر مال نیز توقیـف  * 
ي در این که باید قرار کفالت یا وثیقه صادر شود ندارد زیرا چـک از  چک تاثیر.ق18شده باشد با توجه به ماده 

.مربوط به جرایم غیر عمدي است217ماده 3جرایم عمدي است و تبصره 

چـون مـالك   . از طرف مبلغ قرار نیز کمتر از وجه چک باشد بلکه مبلغ قرار معادل وجه چک صـادر مـی شـود   
.مبلغ، وجه چک است

کـه در متهمـان   237عجز از معرفی کفیل یا ایداء وثیقه یا جرایم پیش بینی شده در ماده در موارد 287ماده -5
.سال صدور قرار نگه داري موقت متهم در کانون اصالح و تربیت الزامی است18سال تا 15باالي 
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هاي تامینانواع قرار

دسته التزامات 2بندي کلی قرار ها به اقسام قرار ها را بیان کرده است که از حیث تقسیم217قانونگذار در ماده 
و توقیفات تقسیم می شود

توقیفات خود به دو دسته توقیف مال که از آن تعبیر به وثیقه می شود که اعم از وجه نقد ، ضمانتنامه بـانکی و  
.مال منقول یا غیر منقول می باشد و یا توقیف نفس که از آن تعبیر به قرار بازداشت موقت می گردد

دسته التزامات خود متهم و التزامات غیر که التزام غیري تعبیر به کفالت می شود زیرا فرد دیگـري  2زامات به الت
.غیر از متهم ملتزم می شود که هرگاه مقام قضایی متهم را خواست، او را نزد مقام قضایی حاضر نماید

وجه التزام تعهد اخالقی است و یا التزاماتی دسته تقسیم می شود یا التزاماتی که موضوع 2التزامات خود فرد به 
.که موضوع وجه التزام مبلغ ریالی است

التزام مستخدمان رسمی کشوري یـا نیروهـاي مسـلح بـه     قانونگذار قرار 217با توجه به اینکه در بند ج ماده * 
آنـان از سـوي سـازمان    التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق حضور با تعیین وجه

پیش بینی کرده است این سوال مطرح است که آیا در مورد این دسته از افراد امکان صدور سایر قرار ها مربوط
.نیز وجود دارد یا قاضی منحصرا باید طبق بند ج عمل نماید

اشـد قـرار دیگـري    که چنانچه قانونگذار در بند ج در مقام بیان ضابطه خاص بدر پاسخ باید قائل به این شویم 
نمی توان صادر کرد واال قاضی مخیر به صدور هر یک از اقسام قرارها با رعایت تناسب می باشد الزم بـه ذکـر   

اثبات ضابطه خاص از بند ج خالف حقوق شاکی مـی باشـد   است که با توجه به فلسفه صدور قرار هاي تامین 
است نه به صورت یکجا و تضمین حقوق به نحو زیرا در اینصورت حقوق به وي به نحو اقساطی قابل تضمین

قاضی را مخیـر بـه صـدور    217اقساطی نیاز به تصریح قانونگذار دارد عالوه بر این که قانونگذار در صدر ماده 
.یکی از قرار هاي مذکور در ماده نموده است

قرار التزام به حضور به قول شرف-1

التزامقرار التزام به حضور با تعیین وجه -2

مربوط به قرار التزامنکات 

قاضـی  217در خصوص قرار التزام به حضور با قول شرف، اگر فرد ملتزم نشد به استناد تبصره یک مـاده  -1*
و همچنین اگر در قرار التزام به حضـور بـا   . موظف است قرار به التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر کند

می باشد متهم ملتـزم نشـود قـرار    217ي مقرر در بندهاي ب و پ و ت و ث ماده تعیین وجه التزام که قرار ها
.کفالت صادر می شود

در کلیه قرار هاي التزام به حضور با تعیین وجه التزام اگر متهم احضار گردید و مـتهم بـدون عـذر موجـه     -2*
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جه به احراز هر ماییم که با توحاضر نشود و احضاریه ابالغ واقعی شده باشد طی شرحی به دادستان اعالم می ن
.التزام را به شرحی که می آید صادر نمایدشرط دستور ضبط وجه 3

قانوگذار در قانون دقت نکرده زیرا التزامات صرفا التزام 217به نظر می رسد در بندهاي پ ت ث چ ماده -3*
حـال  .ضایی در قرار لحاظ نشـده  لکن التزام به حضور در مرجع ق. به عدم خروج و یا معرفی نوبه اي می باشد

اگر کسی ملتزم به عدم خروج از حوزه قضایی شده و به التزام خود پایبند بـوده ولـی در مـواردي کـه بایـد در      
جلسه حاضر شود حاضر نمی شود ضمانت اجرایی براي ضبط وجه التزام نباشد زیرا التـزام او صـرفا بـه عـدم     

.خروج بوده نه به حضور نزد قاضی

.مطلق جه التزام ها را می گیرد230ماده 

که براي صدور دستور ضبط در قرار هاي التزام شروط ذیـل  230البته ممکن است با توجه به اطالق صدر ماده 
:را به نحو مطلق قائل شده مشکل قابل رفع باشد

قرار وجه التزام صادر شده باشد-1

حضور متهم الزم باشد-2

متهم احضار شده باشد-3

هم حاضر نشده باشدمت-4

.عذر موجهی براي عدم حضور ارائه نکند-5

احضاریه ابالغ واقعی شده باشد-6

.شرط دادستان را ملزم نموده که دستور ضبط صادر نماید6که قانونگذار با وجود این 

ب و تشکیل دادگاه عمومی و انقـال . ق2ادم و ماده 11در خصوص عدم خروج از حوزه قضایی در مواد -4*
آئین نامه تشکیل دادگاه، حوزه قضایی را مقرر نموده که توسط ریس قوه و بر اساس تقسیمات کشـوري  6ماده 

در صورت صدور قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی مقـرر  217ماده 2تعیین شود و همچنین در تبصره 
.داشته که با اجازه قاضی امکان پذیر می باشد

لتزام به عدم خروج از منزل هر چند آئین نامه مربوط هنوز ابالغ نشـده لکـن از طریـق    در خصوص قرار ا-5*
یعنـی  217ماده 1متهم قابل کنترل است لکن این قرار مشمول تبصره ) جی پی اس(دستبند یا پابند الکترونیکی 

.ملزم نشود نیست زیرا با موافقت متهم امکان صدور این قرار وجود داردماین که مته

ا در قرار التزام لذ

.قرار صادر شده و ابالغ می شود»» یا متهم ملتزم می شود 
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:که در این صورت»» یا متهم ملتزم نمی شود 

.تبدیل به قرار به وجه التزام می شود»» اگر قرار التزام به قول شرف بوده -

.شودتبدیل به قرار کفالت می »» اگر قرار التزام به وجه التزام بوده -

:اما بندهاي ج و چ این تقسیم بندي را در ماده و تبصره بیان نکرده زیرا بند ج و چ به این صورت است که

موافقت قبل از صدور قرار 

)قانون ساکت است(در فرض عدم التزام پس از صدور قرار 

استنباط می توان کرد2از سکوت قانون 

تالتزام بعدي نیاز نیس»» استنباط اول 

یعنی برداشـت شـود کـه    . (از مالك ذیل تبصره تبدیل به کفالت گردد»» استنباط دوم 
)التزام اجباري نیست

قرار کفالت-3

یکی از قرار هاي پر کاربرد، قرار کفالت است که قانونگذار در پرونده ها با توجه به ضوابط عـام و خـاص کـه    
پس از صدور قرار کفالت . ی کردهاین قرار را پیش بین217ماده 5بیان شد در بند 

.فورا به متهم ابالغ و تصویري از آن به متهم تحویل گرددباید225اوال به استناد ماده 

پس از آن که قرار کفالت یا وثیقه صادر شد اگر متهم کفیل داشت با رعایت شـرائطی  226ثانیا با توجه ب ماده 
:اگر کفیل و وثیقه نداشتکه ذکر خواهد شد قرار قبولی صادر می شود اما

. بین بازپرسی و دادیار متفاوت است

در مورد بازپرسی به دفتر دستور می دهیم دفتر با توجه به عجز متهم از معرفی کفیل متهم به زندان معرفی گردد 
.که دفتر فرم مربوطه را تکمیل و به امضاي قاضی می رساند

ر شد پس از عجز، متهم به زندان معرفی می شود لکن دادیار موظـف  اما اگر دادیار باشد، همانگونه که سابقا ذک
دفتر با توجه به عجز متهم از معرفی کفیل بدوا مـتهم بـه زنـدان    «است در همان روز صدور به دفتر دستور دهد 

سـاعت فرصـت جهـت    24که دادستان نیز حـداکثر  » معرفی و پرونده جهت اظهار نظر به رویت دادستان برسد
.دارداظهار نظر

در صورتی که متهم بخواهد بـه جـاي معرفـی کفیـل، وثیقـه      : چنین پیش بینی کرده220ثالثا قانونگذار در ماده 
. و صدور قرار قرار وثیقه می باشد) کفالت(بسپارد بازپرس مکلف به فک قرار سابق 
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.پرونده شودتقاضاي تبدیل قرار التزام به کفالت از جانب متهم، باید کتبی بوده و درج در ** 

مراتب تحویل متهم توسط مامور، در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویـل دهنـده بایـد    227رابعا  با توجه به ماده 
.رسیدي که از زندان گرفته و حاوي تاریخ و ساعت تحویل به زندان بوده را به بازپرسی تحویل دهد

شرایط کفیل 

رشد و اختیار را داشته باشد شرایط عمومی قرارداده ها یعنی بلوغ و عقل و-1

کفیل اعم از شخصیت حقوقی یا حقیقی مالئت داشته باشد 221با توجه به تبصره ماده -2

:رویه بر این است که معموال براي احراز مالئت کفیل از روش هاي ذیل استفاده می شود* 

ارائه فیش حقوقی-1

پروانه کسب-2

صورتحساب دارایی فرد -3

ائه اسناد مالکیت اموال منقول و غیر منقول ار-4

.عالوه بر این روش ها اگر بازپرس در احراز مالئت شک نماید می تواند از طریق ضابطین تحقیق نماید

.وکیل نیز می تواند کفالت موکل خود را به عهده گیرد* 

احراز وي توسط دادستان تایید در صورتی که مالئت کفیل معرفی شده توسط بازپرس احراز نشود باید عدم * 
)هر چند نسبت به اصل قرار تامین صادره توسط بازپرس، نیاز به تایید دادستان نیست(شود 

موارد رفع مسئولیت کفیل 

رسی و یا در تحقیقات و یا اجراي احککفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از داد558و 228با توجه به ماده -1
متهم یا محکوم علیه، تقاضاي رفع مسئولیت از خود کند که در اینجـا دو حالـت متصـور    ام می تواند با معرفی 

:است

.قاضی پس از حضور محکوم علیه به دلیل عجز از معرفی کفیل جدید او را زندانی می کند-

کفالت جدید صادر می کند و چنانچه قرار صادره قبلـی را  قبولیدر صورت معرفی کفیل جدید قرار-
.اسب بداند قرار جدید صادر می کندنامن

موضوع قرارداد دادگاه با کفیـل از بـین مـی    . (در موارد فوت متهم با فوت متهم235با توجه به بند ث ماده -2
)رود

.فوت کفیل، مگر اینکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد-3
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مراحل فوت کفیل

نشده؛) ضمان(مسئولیت کفیل منتفی است زیرا مرتکب تخلف از قرارداد »»د قبل از اخطار به او فوت کن-الف

:در اینصورت اگر»» بعد از اخطار به او فوت کند -ب

.مسئولیت کفیل منتفی است زیرا مرتکب تخلف از قرارداد نشده»» روزه فوت کند 30در فرجه -

:لت دارددو حا»» روزه فوت کند 30پس از فرجه -

مسئولیت باقی اسـت چـون تخلـف صـورت گرفتـه و      »» دستان دستور ضبط صادر کرده دا-
.دستور ضبط صحیح صادر شده

. دادستان نمی تواند دستور ضبط دهد»» دادستان دستور ضبط صادر نکرده -

دلیل براي منع از صدور دستور ضبط وجود ندارد زیرا پس از گذشت فرجه سی روزه تخلف کفیـل  * اشکال*
روز متهم را حاضر نکند دستور ضبط صادر می شود و دسـتور  30ز می باشد و حسب قرارداد اگر کفیل تا محر

.ضبط نیز محکومیت آقاي کفیل نیست که بگوییم با فوتش دیگر نمی توان او را محکوم کرد

:به این صورت کهبود بین کفیل و وثیقه گذار تفکیک قائل شده قانون قدیماداره حقوقی در 

با فوت کفیل مسئولیت منتفی است »» در فوت کفیل -

فوت اثري در مسئولیت وثیقه گذار ندارد »» در فوت وثیقه گذار -

که مسـئولیتش  وثیقه گذار قبل از اخطار چه تخلفی کرده است وارد بود به این شرح کهاشکالاما به این نظریه 
ك دیگـر نظریـه حقـوقی مـذکور کـال      .د.ویب قانون جدید آکه با تص. منتفی نمی شود و چه فرقی با کفیل دارد

.منتفی گردید

:محکومیت ها به دو دسته تقسیم می شود251با توجه به ماده -4

با شروع اجراي حکم، قرار تامین لغو می شود در »» محکومیت به حبس، تبعید یا اقامت اجباري -الف
.نتیجه مسئولیت کفیل نیز منتفی شده

در سایر موارد با اجراي کامل مجازات قـرار  »» جازات ها مانند شالق و دیه و جزاي نقدي سایر م-ب
. تامین ملغی می شود

مثال مبتلی به در اجراي احکام * 

محکوم شده و براي وي قرار تامین صادر 1/1/95در پرونده دیات به طور مثال فردي به صورت ذیل در تاریخ 
:شده 
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اي حکم تامین ملغی می شودبا شروع اجر»» 91حبس 

لذا در اینجا از طرفـی بـا   29/12/96و  نصف دیگر 29/12/95سال که تاریخ تادیه نصف آن 2دیه کامل ظرف 
شروع حکم حبس قرارداد تامین ملغی شده است و از طرفی حبس تمام شده و دیه نیز مهلـت دارد اینجـا بایـد    

چکار کنیم 

پس از اتمام حبس قرار تامین مناسب جدید با توجه به دیه صـادر و  507ماده طبق نظر برخی اینجا باید حسب 
.حسب آن عمل می شود زیرا اکنون دیگر قرار تامین قبلی ملغی شده است

البته برخی قائل به انحاللی بودن قرار تامین قبلی هستند و لذا فقط نسبت به مبلـغ مربـوط بـه حـبس ملغـی و      
اقی است و دیگر نیازي به صدور قرار تامین نیستنسبت به خسارت دیه همچنان ب

.استاد با نظر اول موافق است زیرا موافق با احتیاط در حق ضامن می داند

.رویه غالب و مناسب با احتیاط می باشد507اعمال ماده 

ت و با صدور قرار هاي منع ، موقوفی، و تعلیـق تعقیـب و تعلیـق اجـراي مجـازا     251با توجه به ذیل ماده -5
.فلذا دیگر امکان صدور دستور ضبط وجود ندارد. مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تامین لغو می شود

قید می خورد فلذا قرار هاي مذکور پس از تاییـد دادسـتان موجـب ملغـی     267اطالق ماده فوق توسط ماده * 
.شدن تامین نداردشدن قرار تامین می گردد و همچنین فرجه اعتراض مانع از ملغی االثر

تکالیف بازپرس در صورت صدور قرار کفالت تا پایان صدور قرار قبولی 

باید فورا قرار را به مـتهم ابـالغ نمـوده و    225پس از آنکه بازپرس قرار کفالت صادر نمود با توجه به ماده -1
.تصویري از آن به متهم تحویل شود

از صدور قرار اعالم نمود که کفیل ندارد و منتهی به بازداشـت او  چنانچه متهم پس92با توجه به ذیل ماده -2
سـاعت  24شود مفاد قرار در برگه اعزام ذکر می شود و بالفاصله پرونده نزد دادسـتان ارسـال و ظـرف مـدت     

دادستان در خصوص قرار صادره اعالم نظر نماید الزم به ذکر است که این وظیفه مخصوص مواردي است کـه  
قرار دادیار باشد لکن بازپرس چنانچه قرار کفالت او به لحاظ عجز متهم منجر به بازداشت او شـود  صادر کننده

.نیازي به تایید دادستان ندارد

متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به 226با توجه با ماده -3
.بازداشتگاه معرفی می شود

مالحظه می شود که همکاران قضایی پس از عجز متهم از معرفی کفیل یا وثیقه گـذار بـه منظـور عـدم     بعضا * 
انگشت نگاري و  رعایت حال متهم او را در کالنتري تحت نظر نگاه می دارنـد کـه ایـن امـر از نظـر انتظـامی       
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بازداشتگاه ایجاد شـود  بوده و خصوصا در مواردي که مشکالتی مانند فوت متهم در 226قضات تخلف از ماده 
حتـی  (معموال سبب شکایت از قاضی به دلیل تخلف از مقررات می شـود  ) در خصوص خانم ها یا کودکان(یا 

لذا متهم باید پس از صدور قرار در صـورت عجـز بـه بازداشـت     ) گاهی قاضی متهم به تسبیب در قتل می شود
.گاههاي تحت نظارت سازمان زندان ها معرفی گردد

قاضی باید تمهیدات الزم به منظور دسترسی متهم بـه کفیـل یـا وثیقـه گـذار را      226وجه به ماده تبصره با ت-4
...)تلفن فکس مامور همراه که برود وثیقه بیاورد و . (فراهم نماید

پذیرش کفیل و صدور قرار قبولی در صورت وجود شرایط قانونی ولـو در  226با توجه به ذیل تبصره ماده -5
.ک الزامی استوقت کشی

و صدر ماده پس از آنکه کفیل براي کفالت در شعبه حاضر شد بازپرس مکلـف  224با توجه به تبصره ماده -6
است به کفیل این امر را تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عـدم حضـور او بـدون عـذر موجـه از کفیـل       

صورت عدم معرفی وجه الکفاله یا وثیقه بـه  رو متهم را معرفی نماید و در 30خواسته می شود که ظرف مدت 
.در خصوص اقامتگاه نیز باید به کفیل تفهیم شود 194نفع دولت ضبط می شود همچنین مفاد ماده 

پس از صدور قرار قبولی مراتب به امضاي کفیل نیز می رسد و با درخواست کفیل یا وثیقه گـذار تصـویري   -7
.از آن در اختیار کفیل قرار می گیرد

پس از صدور قرار دیگر نمی توان متهم را آزاد گذاشت بلکه باید تحویل سرباز داده شود حتی اگر بخواهیـد  * 
.نگه دارید)بازداشتگاه دادسرا بماند تا بلکه کفیل پیدا شود(متهم را تا آخر وقت در دادسرا 

وثیقه دارم در اینجا قاضی بایـد  در مواردي که قرار کفالت صادر شود اما متهم اعالم کند که کفیل ندارم ولی* 
با توجه به تقاضاي متهم مبنی بر تغییر قـرار کفالـت بـه    «ذیل قرار پس از اخذ تقاضاي متهم چنین درج کند که 

و سـپس قـرار   » ضمن فک قرار کفالت به شرح برگ آتی قرار وثیقه صادر مـی گـردد  220وثیقه مستندا به ماده 
ار وثیقه چنانچه متهم شخصا وثیقه تودیع کند و یا دیگري وثیقه ارائه نماید وثیقه صادر نماید و پس از صدور قر

.با توجه به شرایط وثیقه گذار و سایر موارد مربوط به وثیقه قرار قبولی وثیقه صادر نماید

قرار وثیقه

انواع وثیقه 

وثیقه ممکن است مالی و یا اعتباري باشد 

م و یا ثالث به حساب سپرده دادگستري واریز نمـوده و فـیش   وثیقه مالی معموال وجه نقد است که مته
و یا وثیقه اعتباري است . آن را به قاضی تحویل می دهد و پس از تحویل فیش قرار قبولی وثیقه صادر می گردد

.و یا ضمانت نامه بانکی است) اموال منقول و غیر منقول(که اعتباري عمدتا سند 
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مراحل صدور قرار قبولی وثیقه 

پس از صدور قرار وثیقه، وثیقه گذار تقاضاي قبولی وثیقه را تقدیم قاضی می کند 

دفتر با عنایت به تقاضاي صاحب سند طی شرحی به احـدي از کارشناسـان   «قاضی ذیل تقاضا چنین می نویسد 
»اقدام و نتیجه به نظر برسد... آقاي فالن اعالم گردد نسبت به ارزیابی ملک یا 

خش نامه اي که زمان آیه اهللا شاهرودي صادر گردید در مواردي که قضات می دانند که ملک بـه  با توجه به ب* 
مراقب باشید گاهی سند هست ولی ملـک  . (میزان مبلغ قرار داراي ارزش است نیازي به انجام کارشناسی نیست

)اچیزي دارداصال در تصرف مالک نیست مثال به نفع دولت ضبط شده و بلوار شده و یا قیمت بسیار ن

پس از آن که کارشناس نظر خود را اعالم کرد سه حالت متصور است 

یا مبلغ ملک کمتر از مبلغ قرار است یا بیشتر و یا مساوي که در هر سه فرض باید بـه تقاضـاي وثیقـه    
ارائـه نمایـد و در   وثیقـه مـتمم  گذار قاضی ملک را توقیف کند اما در فرض اول که مبلغ کمتر است متهم باید 

.اینجا دو قرار قبولی با فرض تعدد وثیقه گذاران صادر می شود

دفتر طی شرحی بـه اداره ثبـت اعـالم    «اما در فرض دوم و سوم ابتدا به دفتر چنین دستور داده می شود
تـر امـالك   ثبـت در دف » گردد نسبت به توقیف پالك شماره فالن به مبلغ فالن ریال اقدام و نتیجه به نظر برسـد 

مراتب توقیف را درج و مهر توقیف شد را در سند حک می نماید و طی نامه مراتب را به قاضی اعالم می کنـد  
.و متهم آزاد می شودپس از وصول نامه، قرار قبولی وثیقه صادر می گردد 

زم الرعایه مـی  در مورد کفیل بیان شد در مورد وثیقه گذار نیز ال224ماده 194آنچه در خصوص تفهیم ماده * 
.باشد

موارد رفع مسئولیت وثیقه گذار 

همان مواردي است که در مورد کفیل بیان شد 

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت را فقط قرار بازداشت موقت اختیاري بیان نموده بـدین توضـیح   92ك .آد. قانونگذار در ق
ازداشت موقت اجباري و قرار بازداشت موقـت اختیـاري   که سابقا قرارا بازداشت موقت به دو دسته قرار هاي ب

تقسیم می شد اما در این قانون اصل اولی بر عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت است زیـرا در صـدر مـاده    
مقرر داشته که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست 237

اینکه دالئل قرائن و امارات کافی بر توجـه  اما در ادامه بیان داشته، مگر در مورد جرایم زیر و آن هم مشروط به
.اتهام به متهم داللت کند
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اصـطالحا  (در خصوص صدور قرار بازداشت موقت در پرونده هاي ایراد ضرب و جـرح عمـدي بـا چـاقو     * 
سابقا در بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شالق صدور قرار بازداشت موقت الزامی شده بود ) چاقوکشی

موارد قرار بازداشت موقت الزامی قوانین خـاص را ملغـی اعـالم نمـود مگـر در      237در تبصره ماده قانونگذار
.جرائم نیروهاي مسلح

لذا با توجه به اصل عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت و احصاء مصادیقی که بازداشت موقت در آنها جایز 
به عدم جواز صدور بازداشت موقـت در قـانون   است و عدم احصاء چاقوکشی در مورد این جرم می توان قائل

.حاکم شد

ماننـد  (یعنی ثلث دیـه کامـل   237مگر اینکه میزان جراحت ناشی از جرح عمدي با چاقو مشمول بند الف ماده 
و یا با توسعه در تفسـیر بنـد ت   ) یا مامومه یا دامغه) مخصوص بدن فضاهاي خالی شکم و سینه و حلق(جائفه 

ه هر چاقو کشی مقدمتا یا موخرتا قدرت نمایی با چاقو نیز در آن وجود دارد فلذا از باب تعدد یعنی قول به اینک
جرم و جواز صدور قرار بازداشت موقت با وجود سائر شرایط در قدرت نمایی ) به نظر استاد تعدد مادي است(

.باشدبا چاقو موضوع را مشمول بند ت بدانیم ولو اینکه میزان جراحت کمتر از ثلث دیه

در مباحثی مانند پرونده هاي اختالس و ارتشاء که در قوانین خاص بازداشت موقت یک ماهه را الزامـی  :سوال
می داند، آیا با توجه به این که این قوانین از مصوبات مجمع تشخیص است ملغی شده است، یا فقـط مـواردي   

ور بازداشت موقت در ایراد جـرح عمـدي بـا    مانند بند ج ماده واحده لغو مجازات شالق که در مورد لزوم صد
چاقو است را شامل شود زیرا این قوانین از مصوبات مجلس هستند؟

با توجه به این که بر اساس نظریه تفسیري شوراي نگهبان، مصوبات مجمع به وسیله مجلس قابل نسـخ  : پاسخ
ه باشد و یا از حیـث شـمول   نیست مگر این که در مقام حل اختالف بین مجلس و شوراي نگهبان تصویب شد

اسـت صـادر شـده   خاص قبلیمصوبهآن مرور زمان به اندازه اي زمان گذشته باشد که مصلحتی که بر مبناي
کـل مطلـب و شـرایط    ؟؟؟تشـخیص از قسـم   مجمع منتفی شده باشد و در این فرض با توجه به این که قانون 

نظر می رسد تبصره موارد مـذکور را نیـز ملغـی نمـوده     می باشد لذا به استاد بررسی و پاسخ می دهند؟؟مذکور
.باشد

شروط صدور قرار بازداشت موقت 

موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت را احصاء نمود اما مـع الوصـف صـدور    237هر چند قانونگذار در ماه 
که در صورت عدم . بیان شده است238این قرار در موارد احصاء شده منوط به وجود شرائطی است که در ماه 

.احراز شرائط مذکور صدور قرار بازداشت موقت جائز نیست

بـه منـوط قبـل، درمادهمذکوردرمواردموقتبازداشتقرارصدور-238مادهکه موارد آن به شرح ذیل است 
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:استزیرشرایطازیکیوجود

مطلعـان وشـهود یـا دیگـر متهمانباتبانیباعثیاجرمادلهوآثاررفتنبینازموجبمتهمبودنزادآ-الف
.کنندامتناعشهادتاداءازشهودشودسببیاوگرددواقعه

.کردجلوگیريآنازنتواندیگرطریقبهوباشدمتهمشدنمخفییافراربیم-ب

مـتهم خـود وآنانخانوادهیاشهودشاکی،جانافتادنخطربهموجبعمومی،نظممخلمتهمبودنآزاد-پ
.باشد

هر چند قانونگذار در ماده   مستدل و موجه بودن قرار را به عنوان * 

اما در خصوص قرار بازداشت موقت موکدا شرایطی را بیان نموده که این شرایط یا تاکید بر شـرایط و ضـوابط   
مقرر در ماده عمومی است که قبال ذکر شد و یا ضوابط علی حده اي است که باید عالوه بر آن ضوابط، ضوابط 

را نیز در قرار بازداشت موقت رعایت نماید که عبارت است از239

را بـه عنـوان اسـتدالل قـرار     238قرار بازداشت موقت باید مستدل باشد که معموال شـرایط مقـرر در مـاده    -1
می داننـد  برخی منظور از مستدل را ادله وقوع جرم (بازداشت موقت در ذیل قرار بازداشت موقت بیان می کند 

)که مورد پذیرش نمی باشد

موجه باشد یعنی توجیه قانونی داشته باشد که هم از حیث عناوین اتهامی و هـم از حیـث وجـود دالئـل و     -2
قرائن مبتنی بر توجه اتهام به متهم باید مورد توجه قرار گیرد

ر قرار ذکر شود است د237گانه ماده 5مستند قانونی قرار بازداشت موقت که همان بندهاي -3

روزه بـراي  10مهلـت  (قابل اعتراض بودن قرار توسط متهم توسط متهم نیز در متن قـرار بایـد ذکـر شـود     -4
)اعتراض

در مواردي که قرار بازداشت موقت به منظور جلوگیري از تبانی باشد این امر باید در قسـمت توضـیحات   -2*
ل یا رئیس زندان متهمین را در بندهاي جدا از هم نگه دارد فرم معرفی متهم به زندان ذکر شود تا اوال مسئو

ثانیا در ساعات تنفس زندانیان مانع ارتباط متهمین یک پرونده با یکدیگر شود 

.ثالثا سایر تدابیر مانند استفاده از تلفن و یا مالقات ها با هماهنگی مقام قضایی ناظر زندان باشد

ر هایی است که به محض صدور اعم از اینکه توسط بازپرس صادر شود قرار بازداشت موقت از جمله قرا-3*
سـاعت  24یا توسط دادیار بالفاصله پس از معرفی متهم به زندان نزد دادستان ارسال می شـود و دادسـتان نیـز    

فرصت دارد تا نظر خود را نسبت به قرار صادره اعالم کند در صورت اختالف بین دادستان و بازپرس، بازپرس 
یـا  2یـا  1کیفري (ل نظر دادستان به دفتر چنین دستور می دهد که دفتر پرونده جهت حل اختالف به دادگاه ذی
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.روز حل اختالف نماید10و دادگاه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت . ارسال گردد).... انقالب حسب مورد

کرده است که عبارتند از قانونگذار موارد انتفاع قرار بازداشت موقت را نیز در قانون احصاء-4*

اگر موجبات صدور قرار بازداشت مرتفع شود مثال براي جلوگیري از تبانی قرار صادر شـده بـوده  و مـتهم    -1
اقرار نموده و یا سایر شرکا و معاونین دستگیر شده تحقیقات از ایشـان خاتمـه یابـد در ایـن صـورت بـازپرس       

شت موقت را فک کرده و مراتب را به نظر دادستان برسـاند اگـر   مکلف است فورا صورتجله نموده و قرار بازدا
دادستان با نظر بازپرس موافق بود متهم از جهت قرار بازداشت موقت آزاد می شود و اگر دادستان مخالف بـود  

.حل اختالف با دادگاه صالح است

ز موجبات بازداشت را مرتفع دانست به متهم نیز داده که اگر متهم نینکته قابل توجه اینکه قانونگذار این حق را
که در این صورت بازپرس ذیل تقاضـاي مـتهم دسـتور    . تقاضاي فک قرار بازداشت موقت یا تبدیل آن را نماید

و در صـورت عـدم امکـان    . می دهد دفتر ثبت ضم سابقه به نظر برسد و فورا تقاضاي متهم را بررسی می کنـد 
نظر خود را در مورد تقاضاي مـتهم اعـالم نمایـد اگـر بـازپرس      روز باید به طور مستدل5فوریت ظرف مدت 

اما اگر مخالف نظر متهم بود قرار رد . موافق نظر متهم بود مبادرت به فک قرار نموده و به نظر دادستان می رسد
درخواست متهم را صادر می کند و ذیل آن دستور می دهد دفتر مراتب رد درخواست متهم به وي ابـالغ و بـه   

و ایـن حـق   . روز از تاریخ ابالغ می تواند به رد درخواست اعتـراض نمایـد  10رده اعالم گردد ظرف مدت نامب
برخی می گویند پس از هر یکماه از تاریخ صدور قرار ولی استاد قبول . (براي متهم در هر ماه یکبار وجود دارد

)ندارد

بلـه بهتـر   رد و در اینجا رفـرنس داده شـود؟؟؟  ؟؟بهتر نیست بازبینی قرار بازداشت موقت تیتر جداگانه بخو-2
قاضی را موظف کرده که در بندهاي الف ب پ و ت ماده 242در مبحث بازبینی قرار، قانونگذار در ماده است
هر دو ماه یکبار و در سایر جرائم هر ماه یکبار مبادرت به بازبینی  قرار کند به این توضیح که چنانچه متهم 302

معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا به لحاظ صدور بازداشـت موقـت بـه زنـدان معرفـی شـود و       به لحاظ عجز از
پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس موظف است به دفتر دستور دهد پرونده مقیـد  

اند بازپرس یـا دادیـار   ماهه و یا یکماهه باشد و در وقت دفتر پرونده را به نظر قاضی می رس2به وقت نظارت 
تحقیق پرونده را بررسی می کند اگر دلیلی بر بقاء قرار وجود داشته باشد مراتـب را در پرونـده ذکـر و قـرار را     
ابقاء می کند و به دفتر دستور می دهد که دفتر مراتب ابقاء قرار به متهم ابالغ و به نامبرده اعالم گردد که ظـرف  

از تاریخ ابالغ می تواند اعتراض خود را به دادگاه صالح اعالم کند و سپس پرونده جهـت اظهـار   روز10مدت
. نظر دادستان در مورد ابقاء قرار به نظر ایشان برسد

موجبات فک یا تخفیف قرار را فراهم دید مکلف است نسبت به فک قرار یا تخفیف یا دادیار و اما اگر بازپرس 
قرار اقدام نماید 
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باشد فک یا تخفیف آن نیاز به موافقت دادستان منتهی به بازداشتزم به ذکر است که اگر قرار کفالت یا وثیقهال
ندارد اما اگر قرار صادره بازداشت موقت باشد عالوه بر اینکه ابقاء آن باید به تاییـد دادسـتان برسـد فـک و یـا      

حل اختالف با . مخالفت نموده و اختالف حاصل شودتخفیف آن نیز باید به تایید دادستان برسد و اگر دادستان
.استدادگاه صالح 

قانونگذار سابق بر این در مورد قرار بازداشت موقت، اختالف بین دادستان و بازپرس را پیش بینی نکـرده  :نکته
ر و در فرضی که بازپرس معتقد به لزوم قرار بازداشت موقت بود اما دادسـتان قـرار خفیـف تـري را مـورد نظـ      

، در این فرض نیز اختالف را 92مصوب در قانون اما . داشت، نظر دادستان را بر بازپرس الزم االتباع می دانست
منـوط بـه نظـر    را هرگونـه تغییـري   ،در قرار بازداشت موقتبه این توضیح که قانونگذارپیش بینی کرده است 
باید به تایید دادسـتان برسـد و در هـر سـه     یعنی فک، تخفیف و یا ابقاء بازداشت موقت. دادستان دانسته است

خالف قرار وثیقـه یـا کفـالتی را کـه بـازپرس      برفرض اختالف بین بازپرس و داستان را مورد نظر داشته است 
.نیازي به نظر دادستان نداردفک یا تخفیف قرارکه در این مورد . صادر کرده و منتهی به بازداشت می شود

رار کفالت و یا وثیقه صادره از سوي بازپرس، اعم از این که منتهی به بازداشت شود فلسفه آن نیز این است که ق
یا نشود، نیاز به تایید دادستان نداشت و در موارد فک و تخفیف به نوعی اظهار نظر بازپرس در خصوص نوع و 

.نداردمیزان قرار تامین است لذا همچنان نیازي به نظر دادستان 

که دادیار رسیدگی می کند اگر در نتیجه بازبینی قرار، دادیار تصمیم به فک یـا تخفیـف   در پرونده هایی :سوال
؟ قرار بگیرد وظیفه وي نسبت به اخذ نظر دادستان چه می باشد

در خصوص قرار هاي تامین دادیار قاعده اي کلی را مطـرح  92با توجه به آن که قانونگذار در ذیل ماده :پاسخ
دارد هر قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شـود نیـاز بـه تاییـد دادسـتان دارد و اال      کرده و در آن بیان می 

در بحـث بـازبینی قرارهـا در مـورد فـک و      242دادیار در صدور قرار تامین مستقل است، قانونگـذار در مـاده   
رد، پس در مـورد دادیـار   مقرر نموده که نیاز به تایید دادستان ندابازپرستخفیف قرار کفالت یا وثیقه نسبت به 

اگر شک کنیم که آیا فک و تخفیف نیاز به تایید دادستان دارد یا خیر؟ باید چنین گفته شود که پس از تخفیف یا 
یا ادله منتفی شده و هیچ دلیل دیگري مبنی بر توجه اتهام به متهم وجود نـدارد،  ) 1: فک دو حالت متصور است

ادله تضعیف شده است به نحوي که پس از فـک، قـرار   ) 2کن نیست که در این صورت صدور قرار دیگري مم
که در این صورت اگر این قرار منتهی به بازداشت متهم شود از مصادیق ذیل مـاده  . مناسب تري صادر می شود

می باشد و باید به تایید دادستان برسد و یا منتهی به آزادي متهم می گردد مثال قرار وثیقـه تبـدیل بـه قـرار     92
فالت شود و متهم کفیل داشته باشد که در این صورت هیچ دلیلی مبنی بر لزوم تایید دادستان نیست در نتیجـه  ک

تکلیفی بر اخذ نظـر دادسـتان در قـانون متوجـه     به شرط آزادي متهم چه در موارد فک و چه در موارد تخفیف 
دادیار نیست
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ماه یا یک ماه یکبار تکـرار  2یابد باید مکررا حسب مورد هر بازبینی قرار در مواردي که بازداشت متهم ادامه * 
.شود

حق متهم مقرر داشته که در هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات قانونگذار به منظور رعایت* 
قـرار  661حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز کند به عنوان مثال اگر براي پرونده سـرقت موضـوع مـاده    

روز تجـاوز  91الت یا وثیقه براي متهم صادر شد و منتهی به بازداشت او شد نباید میزان بازداشـت مـتهم از   کف
کند لذا پس از سه مرتبه بازبینی باید در مرحله سوم قرار تبدیل به کفالت یا وثیقه با مبلغ کمتر و چنانچـه مـتهم   

البته بـا توجـه بـه    . (ي که منتهی به آزادي متهم شودعاجز بود در همان جلسه تبدیل به قرار التزام گردد به نحو
اینکه قانوگذار نگفت بدون قرار آزاد شود در صورت امتناع متهم از قبول قرار التزام برخی از قضـات اقـدام بـه    

)تبدیل قرار به کفالت می کنند با توجیه اقدام متهم بر علیه خود لکن به نظر استاد چندان قابل پذیرش نیست

و یا انقالب و یا به طور کلی 2در مواردي که براي جرم حداقلی بیش از یکسال در جرائم مربوط به کیفري -3
متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه گذار یـا بـه لحـاظ قـرار     302به جز بندهاي الف ب پ و ت ماده 

رم به نحوي باشد که مجازات قـانونی  بازداشت موقت بازداشت باشد و حداقل جرم از یکسال بیشتر باشد یا ج
مانند شرب خمر (و یا اصال داراي مجازات حبس نباشد ) مثال می گوید تا دو سال حبس(آن فاقد حداقل باشد 

قانونگذار مدت یکسال را نهایت مدتی قرار داده که میتـوان مـتهم را در زنـدان نگـه     ) که مجازاتش شالق است

بازبینی قرارها

بازپرس قرار را صادر کرده 
است

قرار بازداشت موقت صادر 
در هر صورت چه تصمیم به ابقاء گرفته شود و چه تصمیم به فک و تخفیف باید به نظر دادستان برسدشده است

قرار کفالت و وثیقه اي صادر 
شده که منتهی به بازداشت 

شده است

باید به تایید دادستان برسدتصمیم به ابقاء قرار گرفته شده است

نیازي به تایید دادستان نیستتصمیم به فک یا تخفیف قرار گرفته شده است

دادیار قرار را صادر کرده 
است

قرار بازداشت موقت صادر 
در هر صورت چه تصمیم به ابقاء گرفته شود و چه تصمیم به فک و تخفیف باید به نظر دادستان برسدشده است

قرار کفالت و وثیقه اي صادر 
شده که منتهی به بازداشت 

شده است

باید به نظر دادستان برسدتصمیم به ابقاء گرفته شده است

تصمیم به فک و تخفیف گرفته 
شده است

اگر ادله انتسابی منتفی شده است امکان صدور قرار نیست و 
متهم آزاد می شود

ادله انتسابی ضعیف شده 
است و نیاز به صدور قرار 

جدید است

اگر قرار جدید منتهی به 
بازداشت می شود نیاز به 

تایید دادستان دارد

اگر قرار جدید منتهی به 
آزادي می شود نیازي به 

تایید دادستان ندارد
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نیز فقط در جرائمی که مجازات آن سلب حیات است حـداکثر  302اي ماده داشت اما در موارد مذکور در بنده
سال می توان متهم را تحت قرار در بازداشت نگه داشت به عبارت دیگر قانونگذار مدت زمان مجاز بـراي  2تا 

از قرار هاي کفالت وثیقه یا بازداشت موقـت را در مجـازات هـاي سـلب     بازداشت نگه داشتن متهم تحت یکی
سال و در سایر موارد یکسال اعالم کرده مگر اینکه حداقل مجازات جرم کمتر از یکسال حـبس باشـد   2حیات

که در این فرض میزان حداقل مجازات آن جرم میزان مجازات قانونی براي تحت نظر قـرار دادن مـتهم مـالك    
. عمل خواهد بود

ابقا تایید رئیس حوزه قضـایی را تکلیـف   در خصوص قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه قانونگذار س* 
نموده بود لکن در این قانون اشاره اي به آن نشده فلذا با توجه به اصل استقالل قاضی نیاز به تایید نـدارد مگـر   
اینکه دادرس یا رئیس دادگاه بخش که به جانشینی از بازپرس قرار صادر کند باید پرونـده را بـه نظـر دادسـتان     

.ر حوزه قضایی آن انجام وظیفه می کند برساندشهرستانی که بخش د

به آن اشاره شـده منـوط بـه ایـن     241قانونگذار تکلیف به بررسی تقاضاي رفع بازداشت متهم را که در ماده * 
دانسته که بازپرس در آن ماه نسبت به قرار بازبینی ننموده باشد در غیر اینصورت بازپرس با همین اسـتدالل در  

ظاهرا دیگر رد این درخواست قابل اعتراض نیست چون اگر اعتـراض کنـد در   . (د می نمایدخواست متهم را ر
)حقیقت به بازبینی اعتراض کرده در حالی بازبینی قابل اعتراض نیست

نیسـت زیـرا در آنجـا بـازبینی را در مرحلـه      242ماه و دو ماه یکبار مذکور در ماده 1دادگاه ملزم به بازبینی * 
ر وقـت مجـاز بـراي    ملزم بـه رعایـت حـداکث   242ظایف بازپرس اعالم کرد اما با توجه به تبصره دادسرا و از و

.بازداشت می باشد

یکی از وظایف مقام قضایی که پرونده تحت نظر اوست این است که در تمامی مراحل رسیدگی بـه پرونـده   * 
خواهد بود و در پـاره اي از مـوارد بـا    باید تناسب قرار را حفظ کند که این تناسب گاهی بدون تغییري در قرار 

به منظور نظارت وظایف مدعی العمـومی دادسـتان   244تخفیف و یا تشدید قرار خواهد بود قانونگذار در ماده 
این اختیار را به دادستان داده که تقاضاي تشدید یا تخفیف قرار تامین را بنماید لکن اگر پرونده هنوز منتهی بـه  

باشد این تقاضا از بازپرس می شود بازپرس نیز می تواند با تقاضاي دادستان موافقت صدور کیفرخواست نشده 
یا مخالفت کند که در صورت مخالفت پرونده جهت حل اختالف به دادگاه ارسال می شود اما اگر کیفرخواست 

ایـن خصـوص   صادر شده باشد دادستان براي یک بار می تواند تقاضاي خود را از دادگـاه نمایـد و دادگـاه در    
تصمیم خود را اتخاذ می نماید و تصمیم دادگاه قطعی است اما قانونگـذار خـود دادگـاه را موظـف نمـوده کـه       

همیشه تناسب قرار را رعایت کند

از دیگر موارد انتفاع قرار بازداشت موقت صدور قرارهاي منع یا موقوفی تعقیـب و یـا برائـت و یـا تعلیـق      -3
.د موارد انتفاع قرار کفالت و وثیقه به آن اشاره گردید تعقیب است که سابقا در مور
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شرایط صدور دستور ضبط دادستان 

حضور متهم نیاز باشد -1

احضاریه به صورت کتبی براي متهم تنظیم شده باشد-2

احضار کتبی صحیحا تنظیم شده و در مواردي که خود متهم ملتزم شده و یا وثیقه سپرده نتیجه عدم حضـور  -3
ی بر ضبط وثیقه و یا وجه التزام در اخطاریه درج شده باشد و همچنین نتیجه عدم حضور جلب اسـت اگـر   مبن

می خواهیم جلب هم بکنیم 

اخطاریه ابالغ شده و ابالغ صحیحا صورت گرفته باشد -4

صـورت  در مواردي که خود متهم ملتزم شده یا وثیقه سپرده باشد در این مرحله باید ابـالغ ب نحـو واقعـی   * 
.گرفته باشد در غیر اینصورت نیازي به ابالغ واقعی نیست و ابالغ قانونی نیز کفایت می کند

متهم پس از ابالغ حاضر نشده باشد 5

عذر موجهی نیز جهت عدم حضور ارائه نکرده باشد -6

دفاع احضار می شود به عنوان مثال در مواردي که متهم براي اخذ آخرین (ادامه حضور او کماکان نیاز باشد -7
ادامه حضور او در فرض عدم حضور ضرورتی ندارد لذا نه می توان از طریق جلب اقدام نمـود و نـه از طریـق    

)ضبط وثیقه یا ضامن

اخطاریه براي ضامن صحیحا و کتبا تنظیم شده باشد-8

30متهم را ظرف مدت / ظرف مدت سی روز مکفول خود«در متن اخطاریه ضامن کتبا نوشته شده باشد که -9
»به نفع دولت ضبط خواهد شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟روز

اخطاریه صحیحا به ضامن ابالغ شده باشد -10

.ابالغ به ضامن باید به نحو واقعی صورت گرفته باشد-11

واردي به ضامن ابالغ قانونی می شود اگـر  قانونگذار شرط صدور دستور ضبط را ابالغ واقعی دانسته اما در م* 
ثابت شود که وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابالغ واقعی از محل خارج شده یا مثال در خانه می نشـیند و بـه   
یکی از اهل خانه دستور گرفتن ابالغیه را می دهد یا اصال از خانه خارج نمی شود و یا به ایـن منظـور نشـانی    

به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعالم نکرده و یا به همین منظور تغیر محل اقامـت را  محل اقامت واقعی را 
تفهیم شده باشد که در صورت احـراز مـوارد فـوق الـذکر     194در این فرض اخیر باید ماده . اعالم نکرده است

.ابالغ قانونی براي صدور دستور ضبط کافی است

و 194و ضامن کفایت می کند که عبارت است در مواردي که ضـامن م  در چهار فرض ابالغ قانونی به متهم * 
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:224تبصره ماده 

از ابتدا آدرس اشتباه داده باشد-1

.آدرس ابتدایی صحیح بوده ولی تغییر داده و به دادگاه اطالع نداده تا ابالغ واقعی صورت نگیرد-2

از محل خارج می شود -3

مدا خود را به مامورین نشان نمی دهدبراي جلوگیري از ابالغ واقعی، ع-4

.روزه متهم را تحویل نداده باشد30کفیل یا وثیقه گذار در مهلت -12

روز پـس  30همانطور که بیان شد مرجع صدور دستور ضبط وثیقه فقط دادستان می باشد و همچنین ضامن * 
قـانون نحـوه اجـراي    3تبصـره مـاده   از ابالغ واقعی مهلت دارد که متهم را تحویل دهـد ولکـن قانونگـذار در    

محکومیت هاي مالی، هر دو قاعده فوق را استثناء زده است به این شرح کـه در موضـوع مـاده مـذکور مهلـت      
کـه  . روز و مرجع صدور دستور ضبط وثیقه را دادستان یا رئیس دادگاه مربوطه دانسته است20تحویل متهم را 

:متن قانون به شرح ذیل می باشد

ـ اگر استیفاي محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضاي محکوم لـه  3ماده «
چنانچـه  . تا زمان اجراي حکم یا پذیرفته  شدن ادعاي اعسار او یا جلب رضایت محکوم لـه حـبس مـی شـود    

د، دعواي اعسار خویش را اقامه محکوم علیه تا سی روز پس از ابالغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خو
.کرده  باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعواي اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود

ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خـود، دعـواي   1تبصره 
بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکـوم علیـه بـه تشـخیص     اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادي وي را

دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیـل تـا روشـن    
در صـورت رد  . شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مـی کنـد  

به کفیل یا وثیقه گذار ابالغ می شود که ظرف مهلـت بیسـت روز پـس از    موجب حکم قطعی، دعواي اعسار به
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد بـه  . ابالغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند

ـ   ه و هزینـه  دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفاي محکـوم ب
در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از .هاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود

نحوه صدور قرارهاي تـأمینی مزبـور، مقـررات اعتـراض     . ابالغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است
».ورها تابع قانون آیین دادرسی کیفري استنسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دست

در مواردي ممکن است کفیل یا وثیقه گذار با مراجعه به شعبه اعالم کند که متهم در زندان است طبیعی است * 
که در این فرض امکان تحویل متهم توسط کفیل وجود ندارد لذا باید از زندن اسـتعالم کنـیم و همزمـان بـرگ     
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)زندان متهم را تحت الحفظ نزد قاضی می آورد. (ارسال کنیماحضار متهم را به زندان

همچنین در مواردي ممکن است ضامن با مراجعه به شعبه تقاضاي همکاري مبنی بر صدور برگه جلب یا برگـه  
جلب سیار نماید که سابقا در بحث تحویل برگ جلب سیار به ضامن مفصل بحث شد و نظر بـر ایـن شـد کـه     

، وجـود  184برگ جلب سیار به ضامن با القاء خصوصیت از کلمه شاکی در تبصـره مـاده   ممنوعیتی در تحویل 
.ندارد

ك معرفی ضامن توسط متهم مانع از جلب وي نخواهد بود لذا قاضی می توانـد در  .د.آ.ق500بر اساس ماده * 
. موارد فوق همزمان هم از طریق ضامن و هم از طریق جلب اقدام نماید

دادسـتان عمـومی و   «ئط فوق الذکر طی شرحی خطاب بـه دادسـتان چنـین مـی نویسـیم      در صورت وجود شرا
و عدم ... با توجه به ضرورت حضور متهم جهت .......... با سالم  احتراما در پرونده کالسه .... انقالب شهرستان 

روزه و ابالغ 30حضور وي علی رغم ابالغ احضاریه و اقدام از طریق ضامن و عدم معرفی متهم در فرجه مقرر 
ك به حضور ارسال می گردد نام .د.آ.ق230واقعی به ضامن لذا پرونده جهت صدور دستور ضبط به استناد ماده 

» و سمت و امضا

چون تقاضاي دستور ضبط نباید مانع عملیات تحقیق پرونده گردد لذا ممکن است به این رویه عمل گردد که * 
اخذ شود و پرونده بدل به همراه نامـه مـذکور نـزد دادسـتان ارسـال      230کپی از تمامی صفحات مرتبط با ماده 

وجه الکفاله صـادر  / با توجه به مراتب فوق دستور ضبط وجه الوثاقه «دادستان نیز چنین دستور می دهد . گردد
کفیل یـا  235پس از اعاده پرونده به شعبه با توجه به ماده » می گردد مقرر است دفتر پرونده به شعبه اعاده شود

دستور دادستان می تواند اعتراض نماید ) اعم از واقعی و قانونی(روز از تاریخ ابالغ 10وثیقه گذار ظرف مدت 

بـه  ) توسط دفتر دادسـتان (لذا پس از اعاده پرونده از دفتر دادستان در صورت عدم ابالغ دستور ضبط به ضامن 
م گردد که وثیقه شما به نفع دولت ضبط شده چنانچـه  دفتر طی شرحی به ضامن اعال«دفتر دستور می دهیم که 
»روز از تاریخ ابالغ اعتراض خود را تقدیم نماید10اعتراضی دارید در ظرف 

هر چند اصل جرم و ) 235ذیل ماده (.می باشد2مرجع رسیدگی به اعتراض معترض در هر حال دادگاه کیفري 
.بوده باشد1پرونده مربوط به کیفري 

دي که دستور ضبط صادر گردیده و الزم االجرا می شود ضرر و زیان شاکی خصوصی بـا توجـه بـه    در موار* 
از محل ضبط وثیقه و یا کفالت یا وجه التزام بدون صدور اجرائیه و رعایـت تشـریفات پرداختـه مـی     232ماده 
م لـه در مرحلـه   به این توضیح که اگر مبلغ توقیف شده یا ضبط شده وجه نقد باشـد بـا تقاضـاي محکـو    . شود

اجراي احکام به دفتر دستور می دهیم طی شرحی به امور مالی دادگستري اعالم گردد نسبت پرداخـت ضـرر و   
از محل فیش شماره فالن اقدام گردد و به میزان محکوم به فیش ظهر نویسی شده و بـه  ...... زیان شاکی به مبلغ 
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وجه نقد باشد با رعایت قانون اجـراي احکـام مـدنی در    امور مالی ارسال می گردد و اگر مال توقیف شده غیر 
. اجراي احکام کیفري مال به فروش رفته و محکوم به پرداخت می شود

پرداخت دیه از محل ضبط وثیقه را منوط به زمانی نمـوده کـه مرجعـی ماننـد بیمـه مسـئولیت       232در ماده * 
اما در مورد سایر ضرر و زیان ها و یـا در مـوارد   . ه شودواال دیه باید از بیمه گرفت. پرداخت دیه را نداشته باشد

عدم امکان اخذ دیه از بیمه و همچنین در مورد پرداخت جزاي نقدي در موارد محکومیت جزاي نقدي با توجه 
اگر خود متهم به عنوان وثیقه گذار بوده و یا قرار تامین متضمن پرداخت وجه التزام باشد و محکوم 233به ماده 
538قانونگـذار در مـاده   . از محل تامین نسبت به پرداخت محکوم به اقـدام مـی گـردد   . اضر نشده باشدعلیه ح

این قانون دیه یا ضـرر و زیـان ناشـی از    233و 232قانون آئین دادرسی کیفري مقرر داشته که در اجراي مواد 
.ی شودجرم ابتدا از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط م

)وجه الکفاله یا وجه الوثاقه(پرداخت ضرر و زیان از محل وثیقه 

:وثیقه به شرح ذیل عمل می شودپس از ضبط 

.در صورت بیمه نبودن از محل وثیقه ضبط شده پرداخت می شود»» است دیه محکوم به پرداخت -

از محـل وثیقـه   »» یا قیمـت و مثـل آن   مثل اموال مسروقهاست ضررو زیان شاکی محکوم به جبران -
ضبط شده پرداخت می گردد

از محل وثیقه ضبط شده پرداخت می گردد»» جزاي نقدي -

و مازاد بر وثیقه به وثیقه گذار بر می گردد. مازاد موارد فوق به نفع دولت ضبط می گردد

می شود زیرا در این موارد وثیقـه خـود   در موارد فوق حتی اگر وثیقه از مستثنیات دین باشد باز هم پرداخت * 
.موضوع دین است لذا نمی تواند از مستثنیات دین باشد

....)دستور ضبط و(گاهی هنوز وثیقه ضبط نشده 

مسئولیتی ندارد و نمی توان ضرر و زیان را از وثیقه پرداخت »» اگر وثیقه گذار فردي غیر از متهم باشد 
.اشدکرد ولو اینکه محکوم علیه معسر ب

»» اگر وثیقه گذار خود متهم باشد 

.نمی توان از محل آن محکوم به را پرداخت کرد»»» وثیقه از مستثنیات است 

.از محل وثیقه، محکوم به پرداخت می گردد»» وثیقه خارج از مستثنیات باشد 

فرضی را مطرح کرده که اگر پس از صـدور دسـتور ضـبط و قبـل از اتمـام عملیـات       236قانونگذار در ماده * 
اجرایی متهم در مرجع قضائی یا شخصا حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذا او را حاضر کنـد دادسـتان از دسـتور    
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.صادر نماید) جریمه به نفع دولتبه عنوان (خود رفع اثر نموده و دستور ضبط وثیقه را حداکثر تا یک چهارم 

هر چند در یک پرونده بیش از یک قرار تامین صادر نمی شود اما می شود براي یک قـرار تـامین چنـد قـرار     *
.قبولی صادر شود

اعتراض کفیل

روز از تاریخ ابـالغ  10ظرف مدت 235همانگونه که سابقا ذکر شد کفیل یا وثیقه گذار یا متهم با توجه به ماده 
مـی  2ستور ضبط دادستان حق اعتراض به دستور ضبط را دارد و مرجع رسیدگی به اعتراض دادگـاه کیفـري   د

. باشد

بیان شده است اما در بند ت یکی از جهات اعتـراض را ادعـاي   235موارد اعتراض در بند هاي الف تا ث ماده 
:ن ماده چند مطلب استفاده می شودمتهم یا کفیل به اعسار او پس از قرار قبولی بیان شده است که از ای

در مورد وثیقه با توجه به اینکه خود وثیقه موضوع قرارداد است لذا ادعاي اعسار از وثیقه گذار پذیرفته نمی -1
.شود ولو اینکه موضوع وثیقه از مستثنیات دین باشد حتی نسبت به تاجر ورشکسته

فیل احراز مالئت شرط است یعنی از بند ت چنـین اسـتنباط   به نظر می رسد در قرار التزام به وجه همانند ک-2
؟؟؟می شود که 

.احراز مالئت ضروري است زیرا در این بند بیان شده پس از صدور قرار التزام متهم معسر شده

در فرض ادعاي اعسار دادگاه به ادعا رسیدگی و چنانچه ادعا ثابت شود دادگاه حکم به معافیت کفیـل و یـا   -3
.پرداخت وجه التزام و یا وجه الکفاله صادر می نمایدمتهم از

قانونگذار در مورد مالئت پس از اعسار نظري نداده و از آنجا که مطلق گفت برخی گفته اند دیگر نمی توان * 
)از جزوه دوستانتکمیل شود(.پس از مالئت مجدد به ضامن رجوع کرد

صـدور قـرار هـاي منـع موقـوفی و      251د در ذیل ماده در خصوص ملغی االثر شدن قرار هاي تامین هر چن* 
تعلیق تعقیب و تعلیق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت را موجب لغو قرار تامین و نظـارت  

که در مورد قرار هاي منع و موقوفی در صورت موافقت دادستان با قرار، 267قضایی دانسته اما با توجه به ماده 
نظارت قضایی را ملغی دانسته و پس از موافقت دادستان مقرر داشته که چنانچـه مـتهم بازداشـت    قرار تامین یا

باشد بالفاصله آزاد می شود لذا در این دو قرار صرف صدور قرار منع یا موقوفی موجب منتفی شدن قرار تامین 
ه نمـی شـود بلکـه پـس از     و آزادي متهم درقرار بازداشت موقت و سایر قرار هایی که منتهی به بازداشـت شـد  

تامین ملغی می شـود و مـتهم از زنـدان آزاد مـی     )در دادگاه(موافقت دادستان ولو اینکه قرار قطعی نشده باشد 
.گردد
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که مقرر داشته پس از تایید داستان قاضی مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر 267با توجه به ذیل ماده * 
:ر ازبه این شرح که جهت رفع اثکند

قرار التزام و کفالت اقدام خاصی ندارد بلکه فی نفسه رفع اثر می شود -

قرار کفالت و وثیقه و بازداشت موقت که منتهی به زندانی شدن متهم شده باشد به قرار ذیل است -

در قرار بازداشت موقت نامه به زندان مبنی بر آزاد نمودن متهم -

در قرار کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت عبارت است از -

نامه به زندان و صدور دستور آزادي فوري متهم -الف

نامه به اداره ثبت پیرو نامه سابق الصدور و نامه به زندان،در قرار وثیقه عالوه بر -ب
.دستور رفع توقیف از وثیقه

نظارت قضاییهايقرار

بحث قرار نظارت قضایی را مطرح کرده که سابق بر ایـن  247نگذار بیان نموده در ماده جدیدي که قانوتاسیس
مشـروط بـه ارائـه تضـمین الزم     8و 7در قانون چنین تاسیسی نداشتیم قرار نظارت قضایی در جرائم درجـات  

نمی تواند بـه  جهت جبران خسارات بزه دیده می تواند به تنهایی جایگزین قرار تامین شود اما در سایر درجات
لیکن از حیث . تنهایی صادر شود و عالوه بر قرار تامین به عنوان ضمیمه قرار نظارت قضایی نیز صادر می شود

ضوابط عمومی صدور قرار همان ضوابط مربوط به قرار تامین در قرار نظارت نیز الزم الرعایه است و از جهـت  
و یا صدور قرار هـاي منـع و موقـوفی    ؟؟؟مجازات حبس و انتفاء یا لغو شدن قرار نظارت نیز با شروع اجراي

.پس از تایید دادستان و تعلیق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار نظارت لغو می شود

قانونگذار در ضمانت اجراي تخلف از قرار نظارت لغو قرار نظارت را به عنوان ضمانت اجـرا قـرار داده لـیکن    
پس یکی دیگر از قرار نظارت عدم اجراي آن توسط متهم است . به تشدید قرار تامین نموده استقاضی را ملزم 

چنانچه توام با قرار تـامین باشـد   8و 7تشدید قرار تامین است و در درجه 6تا 1لیکن ضمانت اجرا در جرائم 
.ت به قرار تامین می شودباعث تشدید قرار تامین و چنانچه مستقال صادر شده باشد باعث تبدیل قرار نظار

247و بند ث ماده 509و 188مقایسه قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور در مواد

تفاوت ها-الف

نوعیت خروج از کشور شده اسـت امـا آنچـه در بنـد ث     تعبیر به دستور مم509و 188در دو ماده -1
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است 1آمده است قرار ممنوعیت خروج از کشور247ماده 

مقید به تفهیم اتهام به متهم نیست و صرفا وجود ادله کافی علیـه مـتهم و   188دستور مقرر در ماده -2
حال آنکه قرار ممنوعیت خروج از کشـور بعـد از تفهـیم    اهمیت جرم می تواند باعث صدور این دستور شود و 

شته بازپرس پس از تفهـیم اتهـام و   مقرر دا217قانون در صدر ماده . اتهام و توجه اتهام به متهم صادر می شود
تحقیق الزم و در صورت وجود دالئل کافی قرار صادر می کند که مفهوم آن این است که اگر تفهیم اتهام نشده 
باشد و یا تفهیم اتهام شده اما متهم به نحوي از خود دفاع کرده که دلیلی بر توجه اتهام باقی نماند، دیگـر نمـی   

.ت قضایی صادر کردتوان قرار تامین یا نظار

دستور است، دستور قابل اعتراض نیست اما به صراحت 509و 188موضوع مواد با توجه به اینکه -3
.روز قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد10قرار هاي نظارت قضایی ظرف 247ماده 2تبصره 

خالف آن یعنی ایـن کـه   دستور ممنوعیت خروج از کشور تا شش ماه معتبر است و صدور دستور -4
ممنوعیت در زمان شش ماهه برداشته شود، نیاز به دستور جدید قاضی دارد اما قرار ممنوعیت خروج از کشـور  

به محض شروع به اجراي حکم در مجازاتهاي حبس و تبعید و اقامـت اجبـاري یـا اجـراي     251بر اساس ماده 
247این ماده مخصـوص بنـدث مـاده    ( کامل سایر مجازاتها قرار ملغی االثر می شود و نیاز به دستور لغو ندارد 

) است

باشـد بـه   217ه قرار نظارت قضایی در دادسرا، الزاما باید ضمیمه یکی از قرار هـاي مقـرر در مـاد   -5
188خالف دستور موضوع ماده 

ظرف 247ماده 2دستور قابل اعتراض توسط متهم نیست اما قرار نظارت قضایی با توجه به تبصره -6
.روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض است10مدت 

تشابه ها-ب

خود به خود قـرار و یـا   ماه است که پس از این مدت6در تمامی موارد مدت اعتبار دستور یا قرار -1
نمی توانند مانع از خروج فرد شوند لذا چنانچـه نیازمنـد تمدیـد    ) مرزبانان(دستور منتفی شده و مراجع مربوط 

.است باید قبل از انقضاي مدت با ذکر علت تمدید شود و مراتب به دادستانی کل اعالم گردد

قرار موقوفی یا ترك یا منع تعقیـب صـادر   ماهه در دستور در مرحله تحقیقات 6اگر در حد فاصل -2
شود و یا در قرار نظارت یکی از موارد لغو قرار حاصل شود و یا در مرحله اجرا متهم حاضر و یا دستگیر شـود  

.باید بالفاصله مراتب لغو به دادستانی کل کشور اعالم گردد
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تامین خواستهقرار 

ی، ، تا در صورت محق شناخته شدن خواهان یـا شـاک  ی باشدمتهم متوقیف احتیاطی مالمراد از تامین خواسته 
.حق وي از مال مذکور پراخت شود

آیا در امور کیفري مانند امور حقوقی تقاضاي تامین خواسته ممکن است؟-1س

قانونگذار صدور قرار تامین خواسته را در امور کیفري پیش بینی نموده است و در صورتی که 107با توجه به م 
پرونده هایی رد مال در آن مطرح است مثل سـرقت، کالهبـرداري و   (دور آن در پرونده موجود باشد شرائط ص

.قرار تامین خواسته با تقاضاي شاکی باید صادر شود...) 

بر فرض امکان، آیا مربوط به مواردي است که دادگاه بدون رعایت تشریفات مکلف به صدور حکـم در  -2س
؟ و یا در مطلق موارد ولو اینکه صدور حکم به ضرر و زیان، مستلزم تقدیم خصوص جبران ضرر و زیان است 

دادخواست نیز باشد، شاکی حق تقاضاي تامین خواسته را دارد؟

، ملزم به صدور حکم به ضـرر و  )دیه، سرقت،کالهبرداري و فروش مال غیر(دادگاه جزائی در موارد محدودي 
.است) ست مطالبه ضرر و زیانتقدیم دادخوا(زیان، بدون رعایت تشریفات 

و نظر به اینکـه قانونگـذار در مـاده    107لکن در خصوص تامین خواسته در مطلق موارد با توجه به اطالق ماده 
در مقام بیان بوده و اگر فقط نظر قانونگذار انحصار تامین خواسته کیفري به موارد محدود مذکور بود بایـد  107

.مراتب را بیان می نمود

است، که شاکی را مکلف نموده، چنانچـه حکـم بـه ضـرر و زیـان،      112از این حیث م 107د اطالق م و موی
مستلزم تقدیم دادخواست باشد و شاکی تقاضـاي تـامین خواسـته داده باشـد، بایـد تـا قبـل از خـتم دادرسـی          

.دادخواست اصلی خود را تقدیم نماید واال تامین خواسته او ملغی می شود

ح، جهت صدور قرار تامین خواسته کیست؟مرجع صال-3س
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، دادخواست یا درخواست تامین خواسته توسط )2و1کیفري (دادگاه بدوي پس از صدور رايدر مواردي که * 
:محکوم له تقدیم شود دو حالت متصور است

م مرجع صالح جهـت صـدور   .د.آ.ق111با توجه به ماده »»»است از راي تجدید نظر خواهی شده -1
.قرار تامین خواسته دادگاه تجدید نظر است

زمـان تقـدیم   ،م.د.ق آ108نظر به اینکه قانونگذار در ماده »»استاز راي تجدید نظر خواهی نشده -2
ـ .استتقاضاي تامین خواسته را تا قبل از صدور حکم قطعی اعالم کرده راي شـاکی ایجـاد شـده   لذا این حق ب

الزم بـه  . تقاضاي تامین خواسته داشـته باشـد  ،که بعد از صدور حکم و در مرحله تجدید نظر خواهی نیزاست
قاعده فراغ دادرس نسبت به دادگاه بدوي نمی تواند مستمسکی براي عدم رسـیدگی بـه تقاضـاي    ذکر است که 

مـی  بـدوي دادگـاه و لـذا ل حکم صادره جاري اسـت  زیرا قاعده فراغ نسبت به اص.تامین خواسته شاکی باشد
ماننـد مـوارد   (هم نسبت به همان حکم تصرفاتی داشته باشد ،در موارد تجویز قانون،پس از صدور حکم،تواند

زیرا الزمه قـول  . و هم نسبت به متفرعات پرونده) که قاعده فراغ استثنا خوردهراء آاصالح راي و یا تخفیف در 
تامین خواسته در فرض مذکور توسط دادگاه بدوي، این است که قانونگذار در فرض عـدم  به عدم جواز صدور

حقی براي شاکی ایجـاد کـرده   ) در مواردي که حکم به نفع شاکی صادر شده(تجدید نظر خواهی محکوم علیه 
بدوي تـا  در نتیجه باید پذیرفت که صالحیت دادگاه. است اما مرجعی براي احقاق این حق وجود نداشته باشد

.قبل از تجدید نظر خواهی از حکم، نسبت به امور پرونده کماکان به قوت خود باقی است

رفع ابهام یا اجمال از قرار تامین خواسته، وظیفه کیست؟-4س

مثل اینکه قاضی صادر کننده قرار تـامین  (رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته 110قانونگذار در صدر ماده 

تامین خواسته در پرونده 
کیفري که تقاضاي آن در 

در دادسرا شده

مرجع صالح بازپرس »» پرونده به بازپرس ارجاع شده  
است

رسیدگی می ) معاون یا دادیار(پرونده توسط دادستان 
حسب مورد، وظیفه دادستان یا معاون یا دادیار  »» شود 

است

در دادگاه شده

وظیفه دادگاه کیفري یک در جلسه »» کیفري یک 
)چون قرار است(فوق العاده 

وظیفه خود دادگاه »» قبل از صدور حکم »» 2کیفري 
است 

در توضیح ذیل جدول»» بعد از صدور حکم 

در دادگاه تجدید 
مرجع صالح اعضاي دادگاه تجدید نظرنظر
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را مشخص نکرده باشد و یا معلوم نباشد که مـراد از تـامین خواسـته،    ) تومان، ریال(مبلغ یا واحد مبلغ خواسته 
. را، وظیفـه بـازپرس دانسـته اسـت    ) توقیف عین مال معین است؟ و یا توقیف هر نوع مالی موضوع قرار است؟

در فصـل وظـایف بازپرسـی    البته باید توجه داشت کلمه بازپرس در این ماده خصوصیتی ندارد اما چون بحـث 
.بوده لذا قانونگذار تعبیر به بازپرسی نموده و اال بازپرس خصوصیتی ندارد

مثال محکوم علیـه  (اشکاالت اجرایی، پیرامون اجراي تامین خواسته، توسط چه مرجعی باید بررسی شود -5س
فـل باشـد یـا نگهبـان اجـازه      هنگام شالق خوردن غش می کند یا براي ورود به مخفیگاه اموال، نیاز بـه فـک ق  

دسترسی به مال نمی دهد و نیاز به دستور دارد یا شاکی، مالی سراغ نداشته و جهـت شناسـایی امـوال نیـاز بـه      
؟ )مساعدت مقام قضایی داشته باشد یا شخص ثالث مدعی مالکیت مال مذکور می شود

ا قاضی اجراي احکام یا یکی از دادیاران با رفع اشکاالت اجرایی، با دادستان است فلذ110با توجه به ذیل ماده 
قانون سابق رفع اشکاالت اجرایی را نیز به عهده . (تفویض دادستان نسبت به رفع اشکال اجرایی اقدام می نماید

).قاضی صادر کننده راي می دانست

دادیـار، صـادر   (. ممکن است رفع ابهام و اجمال در اصل قرار و رفع ابهام در اجرا در یک دادیار جمع شـود * 
)کننده قرار باشد و دادستان رفع ابهام در اجراي آن را نیز به او تفویض نماید

رفع اشکاالت اجرایی در خصوص سایر آراء نیز بـر عهـده دادسـتان مـی     497همچنین با توجه به ذیل ماده * 
.باشد

وظیفه قاضی، پس از صدور قرار تامین خواسته، چیست؟-6س

نسخه صادر می شود معموال قرار در سه

یک نسخه در پرونده می ماند که مستند صدور قرار است اما دو نسخه دیگر،

قـرار صـادره قبـل از ابـالغ قابـل      (اگر در متن قرار اجراي آن مقدم بر ابالغ پیش بینـی شـده باشـد    -
نماید تا قاضـی  در این صورت قاضی صادر کننده قرار دو نسخه دیگر را به اجراي احکام ارسال می) اجراست

اجرا ابتدا نسبت به اجراي قرار اقدام و پس از توقیف مال یک نسخه از قرار را بـه انضـمام رونوشـتی از آن یـا     
زیرا ابالغ ). اعم از بازپرسی یا دادگاه(مستقیما به دایره ابالغ ارسال می کند و یا از طریق شعبه صادر کننده قرار 

.کننده راي و قرار استوظیفه اجرا نیست بلکه وظیفه صادر 

چنانچه قاضی در متن قرار ابالغ را مقدم بر اجرا دانسته باشد دو  نسخه دیگر را ابتدا به دایـره ابـالغ   -
ارسال می کند و به محض وصول نتیجه ابالغ، جهت اجرا نسخه ابالغ شده را جهـت اجـرا بـه اجـراي احکـام      

.ارسال می نماید

سته اگر اقدام قبل از ابالغ باشد بهتر بوده و نتیجه دهی بیشتري داردبه نظر می رسد در تامین خوا* 
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تفاوت تامین خواسته حقوقی، با تامین خواسته کیفري، چیست؟ -7س

در تامین خواسته حقوقی در سه مرحله خواهان می تواند تقاضاي تامین خواسته نماید کـه عبـارت   : تفاوت اول
روز فرصت دارد دادخواست اصلی مربوط به دعواي 10و ظرف (اهان قبل از تقدیم دادخواست خو-1است از 

تا زمان صدور حکم قطعی اما در خصوص تامین خواسـته  -3همزمان با دادخواست -2) اصلی را مطرح نماید
کیفري شاکی نمی تواند تقاضاي تامین خواسته خود را قبل از شکایت تقدیم نماید بلکه فقط می تواند هم زمان 

.ز شکایت تا صدور راي قطعی تقدیم می کندیا پس ا

):در مستندات صدور تامین خواسته(تفاوت دوم

م الزامـی  .د.آ.ق108در پرونده هاي حقوقی صدور قرار تامین خواسته در موارد چهارگانـه مقـرر در م   
:است که موارد آن به شرح ذیل است

. دعوا مستند به سند رسمی باشد-1

.اسناد تجاري باشددعوا مستند به -2

مثل اینکه تقاضاي استرداد خودرو داده و مدعی است که خوانـده  . (خواسته در معرض تلف باشد-3
)در حال اوراق کردن خودرو می باشد و ادعاي خود را ثابت می کند

خواهان معادل خسارت احتمالی به سبب تامین خواسته را تودیع نماید و لـو اینکـه هـیچ مـدرکی     -4
. نداشته باشد

اما در پرونده هاي کیفري فقط در صورت شکایت و وجود دالئل قابل قبول نسبت به اثبات اصل بـزه،  
زي به تودیع معادل خسارت احتمـالی  و نیا(و نسبت به انتساب آن به متهم، قرار تامین خواسته صادر می گردد 

در صـوت وجـود   به عبارت دیگر در پرونده هاي کیفري صدور قرار تامین خواسته ). از جانب شاکی نمی باشد
:الزامی استشرایط ذیل 

طرح شکایت شده باشد -1

موضوع داراي وصف جزایی باشد -2

.به انتساب آن به متهم وجود داشته باشددالیل قابل قبول در پرونده نسبت به اصل بزه و نسبت -3

:به عنوان مثال

در صورت شکایت با موضوع صدور چک بالمحل و تقاضاي تامین خواسته، اگر بازپرس یا دادیار تحقیق پـس  
:از بررسی

چک را وعده دار تشخیص دهد؛ در این صورت بالفاصله قرار منع تعقیب صادر نموده و نمی توانـد  -
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.سته صادر نمایدقرار تامین خوا

چک را بالمحل تشخیص دهد با توجه به اینکه اصـل چـک و یـا کپـی مصـدق آن و گـواهی عـدم        -
پرداخت بانک که با توجه به رأي وحدت رویه به منزله واخواست محسوب می شود به عنوان دلیل در پرونـده  

.وجود دارد ملکف است بالفاصله قرار تامین خواسته صادر نماید

صدور قرار تـامین خواسـته   بازپرس حق ) رنتیجه جرم نباشدچک بالمحل نبوده و د(فرض اول در خصوص* 
.ندارد

:در صورتی که شاکی دادخواست حقوقی نیز به ضمیمه شکایت خود تقدیم نماید دو حالت متصور است* 

بـازپرس نمـی   فرقی در وظیفه بازپرس یا دادیار ندارد فلذا اگر موضوع جرم نباشد»» در مرحله دادسرا 
.تواند قرار تامین خواسته صادر نماید

اگر شکایت فاقد وصف مجرمانه باشد و یا اتهام متوجه متهم نباشد و دادخواسـت  »» در مرحله دادگاه 
اما . تقدیم نشده باشد دادگاه مانند بازپرس نمی تواند تامین خواسته صادر نماید و حکم به برائت صادر  می کند

تقدیم شده باشد و به شعبه جزائی ارجاع شده باشد و دادگاه موضوع را فاقـد وصـف جزایـی    اگر دادخواست  
موظـف  ) که سقوط دعواي عمومی را موجب سقوط دعواي خصوصی نمـی دانـد  (؟؟.ق20بداند حسب ماده 

است به دادخواست حقوقی تقدیمی رسیدگی نماید و به تبع آن اگر ضمن دادخواست تقاضاي تـامین خواسـته   
ز شده باشد دادگاه مکلف است با رعایت تشریفات آدم و وجود شرایط اقدام به صدور قـرار تـامین خواسـته    نی

به عبارت دیگر با ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفري، ایـن دادگـاه صـالحیت رسـیدگی بـه پرونـده       . نماید
.حقوقی را نیز پیدا می کند

شرط زیر نیازي به اخذ خسـارت احتمـالی نداشـته و قـرار تـامین      3بنابراین در تامین خواسته کیفري با احراز 
:خواسته صادر می شود

)اگر جرم نبود بالفاصله قرار منع تعقیب صادر می شود(جرم بودن موضوع -1

)قبل از تقدیم شکایت تقاضاي تامین خواسته پذیرفته نیست(شکایت کردن-2

وجود دالیل قابل قبول اثباتی و انتسابی-3

آیا پس از صدور حکم، تقاضاي تامین خواسته در امور کیفري، پذیرفته است؟ -8س
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هر چند قانون نسبت به صدور تامین خواسته در خصوص حکم قطعی الزم االجرا، سـاکت اسـت امـا رویـه     * 
قضات بر عدم پذیرش چنین تقاضایی است با این استدالل که پس از الزم االجرا شدن حکـم، مرجـع صـالحی    

اي رسیدگی به اصل موضوع وجود ندارد و همچنین شاکی می تواند از طریق تقاضاي اجراي حکم در اجراي بر
.احکام خواسته خود را پیگیري نماید فلذا صدور قرار تامین خواسته لغو است

دهم مثل اینکه دیه کمتر از یک(آیا پس از صدور راي قطعی، اعم از اینکه راي از همان ابتدا قطعی باشد -9س
و یا پس از صدور مراحل الزم االجرا باشد تقاضاي تامین خواسته پذیرفته مـی شـود یـا    ) ك.د.آ.ق427باشد م 

خیر؟

امکـان  ) باید قانونگذار می گفت الزم االجرا نه قطعـی (م تا قبل از صدور راي قطعی .د.آ.ق108با توجه به ماده 
اعم از ابتدا قطعـی و  (با توجه به وجود حکم الزم االجرا تقدیم تقاضاي تامین خواسته وجود دارد و پس از آن 

نیازي به تامین خواسته نیست زیرا محکوم له می تواند از طریق تقاضاي اجراي حکـم خواسـته خـود را    ....) یا 
عملی کند و مبادرت به توقیف مال نماید

که در عمد ظرف مـدت یکسـال از   در پرونده هاي دیات (اما اداره حقوقی در نظریه اي بین پرونده هاي دیات 
3سال که هر سال نصف دیه حال می شود  و در خطاي محض که 2تاریخ جنایت و در شبه عمد ظرف مدت 

و غیر آن تفکیک قائل شده است به ایـن  ) سال از تاریخ جنایت فرصت هست و هر سال ثلث آن حال می شود
جرا شده و به اجراي احکام ارسال شده، امـا محکـوم   توضیح که در پرونده هاي دیات و لو اینکه حکم الزم اال

لذا در اینگونـه مـوارد   . علیه می تواند از فرجه قانونی استفاده نموده و پس از فرجه محکوم به را پرداخت نماید
اگر محکوم علیه اموالی دارد که محکوم له بیم اتالف یا مخفی کردن آنها تا پایان فرجه توسط محکـوم علیـه را   

از آنجا که اجراي احکام با توجه به وجود فرجه قانونی نمی تواند محکـوم علیـه را مجبـور بـه پرداخـت      دارد، 
نماید لذا اداره حقوقی قائل می باشد در اینجا محکوم له می تواند از طریق تقاضاي تامین خواسته اموال محکوم 

حکم صادر دادگاه

الزم االجرا است دیگر تقاضاي تامین خواسته پذیرفته نیست»»» قطعی 

قابل اعتراض

.الزم االجرا می شود»» اعتراض نشده و فرجه اعتراض منقضی شده 

تقاضاي تامین خواسته »» هنوز اعتراض نشده و فرجه باقی است 
) مرجع دادگاه بدوي(پذیرفته می شود 

اعتراض می شود 
تقاضاي تامین خواسته پذیرفته می شود 

و مرجع صالح دادگاه تجدید نظر می 
.باشد
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را نپرداخت از محـل امـوال تـوقیفی    علیه را توقیف نموده و پس از حال شدن دیه اگر محکوم علیه شخصا دیه
.حق خود را وصول نماید

:بنابراین نسبت به راي الزم االجرا فروض ذیل وجود دارد

در این »» راي الزم االجرا در پرونده هایی که اجراي آن از طریق قوه قهریه مستلزم مضی زمان است -
از طریق تقاضاي تامین خواسـته امـوال محکـوم    نوع پرونده ها اداره حقوقی قائل است که محکوم له می تواند

ال تـوقیفی  علیه را توقیف نموده و پسا از حال شدن دیه اگر محکوم علیه شخصا دیه را نپرداخت از محـل امـو  
.حق خود را وصول نماید

راي الزم االجرا در پرونده هایی که اجراي محکوم به از طریق قوه قهریه از تاریخ الزم االجرا شـدن  -
امکان پذیر است مثل اینک متهم در پرونده چک بالمحل محکوم به پرداخت وجه چک نیـز شـده باشـد یـا     آن

سارق محکوم به استرداد مثل و یا قیمت اموال مسروقه شده باشد یا کالهبردار مجوم به رد مال شده باشد که در 
لذا امکان توقیف اموال شناسایی . اردتمامی مثال ها اجراي حکم ضرر و زیان از زمان الزم االجرا شدن فوریت د

شده از طریق اجراي احکام وجود دارد لذا در این فرض صدور قرار تامین خواسته پس از الزم االجرا شدن لغو 
.است زیرا از طریق حکم اجرایی شاکی می تواند به خواسته خود برسد

را مراجعه و نسبت به امـوال تـوقیفی   چنانچه پس از توقیف اموال در اجراي احکام، شخص ثالثی به اج-10س
، تکلیف چیست؟)فرض بسیار مبتلی به و غالبا همراه با تبانی(اعتراض نموده و مدعی مالکیت آن شود 

در خصوص اعتراض ثالث قانونگذار سابقا مرجعی براي رسیدگی به اعتراض معترض ثالث که تسـط بـازپرس   
نکرده بود و لذا مقامات دادسرا از این حیث بـا مشـکل جـدي    قرار تامین خواسته آن صادر شده بود پیش بینی 

مواجه بودند زیرا ورود به بحث مالکیت خارج از شئونات دادسرا بود و قضات محاکم نیز الزام قانونی به ورود 
دادگاه حقوقی را به عنوان مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض 111قانونگذار در ماده . به این بحث نداشتند

راجع به اموال توقیفی مربوطه به قرار تامین خواسته اي دانسته که توسط مقامات دادسرا صادر شده لکن با ثالث 
رعایت مقررات اجراي احکام مدنی لذا با توجه به مطالب مذکور به نظر می رسد وظیفه در مقـام رسـیدگی بـه    

:اعتراض ثالث به شرح ذیل باشد

را تقدیم نموده و اعتراض او مستند به سـند رسـمی اسـت در    در مواردي که ثالث اعتراض خود : الف
قانون اجراي احکام مدنی، مقرر داشته، که دادورز اجرا مکلف است بالفاصـله از مـال توقیـف    146اینجا در م 

شده، رفع اثر توقیف، نماید و در مورد سوال نیز با توجه به این ماده و به لحاظ اعتباري که قانونگذار بـه اسـناد   
می داده، باید قاضی اجرا در صورت اصالت سند رسمی، از مال توقیف شده، رفع اثر کند و دیگر نیـازي بـه   رس

.ارسال به دادگاه نمی باشد
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در مواردي که معترض ثالث مستند اعتراض خود را سند عادي قرار دهد و یا اصال مسـتندي ارائـه   : ب
دفتر ثبت، ضم سابقه، بـدل پرونـده مقیـد بـه وقـت      «د ننماید، قاضی اجرا ذیل تقاضاي معترض چنین می نویس

احتیاطی و اصل پرونده جهت رسیدگی به اعتراض ثالث به نظر رئیس کل محاکم عمومی و انقـالب شهرسـتان   
برسد و با حلول وقـت یـا حصـول    ) در شهرستان غیر مرکز(رئیس دادگستري شهرستان ) / در شهرستان مرکز(

.»نتیجه پرونده به نظر برسد

این اعتراض بـا توجـه بـه    »» ممکن است اعتراض ثالث بدون رعایت تشریفات و در برگ عادي تقدیم شود *
قانون اجراي احکام مدنی پذیرفته است و ممکن است از طریق تقدیم دادخواست اعتراض ثالث توسط معترض 

است که قاضی در فـرض اول  ثالث ارائه شود که این فرض نیز در محاکم پذیرفته شده اما تفاوت این دو در آن 
پس از بررسی در غالب دستور، نظر خو را ارائه می کند و این دستور غیر قابل اعتراض است اما در فرض دوم 

.دادگاه نظر خود را در قالب رأي انشا می نماید و این رأي قابل اعتراض خواهد بود

اخذ آخرین دفاع - س

در مواردي که پرونده دیگر نیازي به تحقیقات دیگـر نداشـته باشـد    پس از آنکه بازپرس قرار تامین صادر نمود
.اخرین دفاع نیز از متهم اخذ می شود

در آخرین دفاع که در واقع تفهیم اتهام مجدد به متهم و اخذ دفاعیات آخر متهم می باشد باید اتهام همراه ادلـه  
.مجددا به متهم تفهیم شود و آخرین دفاع وي اخذ شود

ختم تحقیقات اعالم مـی شـود و بـه صـورت     »» اگر متهم پس از اخذ آخرین دفاع دفاع خاصی نداشته باشد -
) 264. (روز در قالب قرار عقیده خود را ابراز نماید5مستدل و مستند بازپرس حداکثر ظرف 

ثر باشـد در اینجـا   اگر در آخرین دفاع متهم مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقـت مـو  -
و یا . بازپرس ختم تحقیقات اعالم کند بلکه باید نسبت به موضوع در صورت نیاز تحقیقات الزم را انجام نماید

ممکن است مستقیم موجب ضرورت برخی اقدامات مثل تخفیف در قرار تامین یا حتی منع تعقیـب و یـا غیـره    
.گردد

آخرین دفاع مجدد اخذ شود یا نیاز به آخرین دفاع نیسـت و یـا   پس از آنکه به دفاعیات رسیدگی شد اینکه آیا 
جلسه تشکیل شود یا خیر ؟

در خصوص تشکیل جلسه بستگی به نظر قاضی دارد چه بسا در نتیجه تحقیقات قاضی به این نظـر برسـد کـه    
ت دسـتور  رسیدگی به مسائل و دالئل جدید نیازي به تشکیل جلسه و استماع اظهارات شاکی دارد در این صور

اما در خصوص اخذ آخرین دفاع مجدد در قانون تکلیفـی بیـان   . تعیین وقت و دعوت از طرفین صادر می شود
و در نهایت . نشده و چنانچه نیاز به بررسی دالئل داشته باشد صرفا با تشکیل جلسه دفاعیات متهم اخذ می شود



156»زید عزّه«استاد عابدي / آئین دادرسی کیفري

.ی نمایدروز اتخاذ م5بازپرس ختم تحقیقات اعالم و تصمیم نهایی ظرف 

و اما در مواردي که پس از صدور قرار تامین رسیدگی به دفاعیات متهم در مرحله تفهیم اتهام ضرورت داشته و 
یا تحقیقات پرونده کافی نیست در اینجا نمی توان آخرین دفاع اخذ نمود بلکه باید پس از قـرار تـامین دسـتور    

باید دستور در پرونـده نوشـته   (تکلیف در شعبه نگه دارد ادامه تحقیقات صادر شود و قاضی نباید پرونده را بال
)شود لذا صرف دستور قرار گرفتن در وقت احتیاطی تخلف انتظامی است

نکته یکی از رویه هاي موجود در پرونده هاي تصادفات در مواردي که متهم دفاع خاصی ندارد و نظـر افسـر و   
ول درمان تحقیقات پرونده کامـل نیسـت در اینجـا نظـر بـه      پزشکی قانونی را قبول دارد اما با توجه به وجود ط

اینکه اخذ آخرین دفاع منوط به پایان طول درمان است اما رویه اینگونه است که به منظور تسریع در رسـیدگی  
در همین مرحله پس از صدور قرار تامین آخرین دفاع نیز اخذ می شود اما جهت اعالم ختم تحقیقات پرونده تا 

این رویه از نظر قانونی قابل دفاع نیسـت هـر   . هایی پزشکی قانونی در وقت احتیاطی باقی می ماندوصول نظر ن
چند از جهت سرعت در اتخاذ تصمیم پس از اتمام طول درمان و از این جهت کـه تحمیـل هزینـه بـه طـرفین      

ي قضـایی آخـرین   نگردد رویه مناسبی است و لذا مالحظه می شود که در بعضی از مجتمـع هـا  ) مالی و وقتی(
طـول  (دفاع را در برگ جداگانه گرفته و بدون درج تاریخ ضمیمه پرونده می کندد و پس از اخذ نظریه تکمیلی 

.تاریخی متاخر از تاریخ نظریه در آن درج می نمایند) درمان

.نظر پزشکی قانونی باید به متهم تفهیم شود هر چند رویه این کار را نمی کند* 

ه در مرحله تکمیل تحقیقات تحقیقات کامل شد متهم جهت اخذ آخرین دفاع احضار می شـود  و اما پس از آنک
در صورتی که متهم یا وکیل او جهت آخرین دفاع حاضر نشود قاضی نمی تواند مـتهم  263اما با توجه به ماده 

کرده کـه بـدون اخـذ    را جلب کند و یا از طریق ضامن اقدام کند بلکه قانونگذار در این ماده بازپرس را مکلف 
.آخرین دفاع اتخاذ تصمیم نماید

صدور قرار نهایی) ش

؟؟؟پس از اخذ آخرین دفاع بازپرس مکلف است در این مرحله نیز ختم تحقیقات 

و ادله انتسابی کافی نیز وجود داشته باشد قرار جلب به دادرسی صادر نماید اما در موارد ذیل قرار منع تعقیـب  
265م : صادر می کند

.موضوع جرم نباشد-1

.علی رغم جرم بودن موضوع اما ادله انتسابی مفقود یا کافی نباشد-2

؟؟؟که در فرض اول که موضوع جرم نباشد پس از صدور قرار منع تعقیب پرونده به طور کلی پس از 
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نباشد و یا وجـود  و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی می شود اما در فرض دوم که ادله انتساب به متهم کافی
.نداشته باشد متهم تبرئه می شود و قرار منع تعقیب متهم صادر می شود هر چند پرونده کماکان جریانی است

.موضوع جرم باشد اما دالئل کافی براي اثبات جرم وجود نداشته باشد و یا فقدان ادله اثبات جرم باشد-3

؟؟؟؟؟.پرونده از آمار کسر می شود،پس از قطعیتکه در فرض اخیر نیز قرار منع تعقیب صادر شده و 

ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر) ص

که در تمامی موارد پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال می شود و دادستان ظرف مدت سه روز فرصت 
.دارد که نسبت به موضوع اظهار نظر نماید

جانب بازپرسپس از ارسال پرونده از ظیفه دادستان و

؟؟؟؟؟؟؟؟

اما در مورد قرار جلب به . با شرائطی که سابقا بیان شد توسط شعبه بازپرسی و یا دادیاري صورت می پذیرد
دادرسی دادستان پس از موافقت باید از مرجع صالح جهت رسیدگی به پرونده تقاضاي کیفر نماید که اصطالحا 

. به آن کیفرخواست دادستان گویند

بیان شده و در کارگاه مربوطه 284تا 279براي صدور کیفرخواست ضوابطی مقرر داشته که در مواد قانونگذار
.بحث خواهد شد

در خصوص اینکه آیا براي اتهامات متعدد متهم واحد کیفرخواست جداگانه صادر می شود یـا کیفـر خواسـت    
به نحوي است کـه رسـیدگی بـه آنهـا در     چنانچه انتصاب اتهامات متعدد 284واحد باید گفت با توجه به ماده 

صالحیت ذاتی دادگاه واحد باشد کیفرخواست واحـد صـادر مـی شـود و اگـر صـالحیت ذاتـی متعـدد باشـد          
.کیفرخواست هاي جداگانه باید صادر شود

توضیح اینکه جرائمی که تحقیقات مقدماتی آن توسط بازپرس در دادسراي عمومی و انقالب انجام می شود در 
و پس از صدور کیفرخواست یا در دادگاه هاي کیفري یک رسیدگی می شـود یـا کیفـري دو یـا دادگـاه      نهایت 

پس از صدور جلب به دادرسی توسط بازپرس اگر جرم، جرم واحد باشد . انقالب و یا دادگاه اطفال و نوجوانان
ی به همـه در صـالحیت   پرونده به دادگاه ذیصالح ارسال می شود اما اگر جرم متعدد باشد ممکن است رسیدگ

در صورتی که هر دو جرم در یک . و کالهبرداري شده باشد661باشد مثل اینکه سرقت موضوع ماده 2کیفري 
حوزه ارتکاب یافته باشد دادستان آن حوزه مخاطب کیفر خواست رئیس کل محاکم عمومی و انقالب شهرستان 

ان اعالم نموده و با کیفر خواست واحـدي پرونـده را   مرکز استان و یا رئیس دادگستري شهرستان غیر مرکز است
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.به دادگستري شهرستان ارسال می نماید2جهت ارجاع به کیفري 

جرائم ارتکابی در دو حوزه باشد مثل اینکه سرقت در قم بـوده و کالهبـرداري در کاشـان در اینجـا     :حالت اول
اده لذا در دادسراي قم بـا قـرار عـدم صـالحیت     دادگاه صالح دادگاهی است که جرم اهم در حوزه آن اتفاق افت

.پرونده سرقت را به دادسراي کاشان ارسال می نماید

کسی مرتکب آدم ربایی و قتل عمدي شده باشد در اینجا بازپرس پس از جلب به دادرسـی پرونـده   :دومحالت
حدي با عنوان رئیس کل را نزد دادستان می فرستد در صورت موافقت ایشان براي هر دو عنوان کیفرخواست وا

.ارسال می نماییم1دادگستري استان و یا رئیس محاکم کیفري 

و بعضـی از جـرائم در صـالحیت    2بعضی از جرائم ارتکابی در صالحیت رسیدگی دادگاه کیفري : حالت سوم
عمـد  و هم مرتکب قتـل ) 2کیفري (باشد مثل اینکه متهمی هم مرتکب کالهبرداري شده باشد 1دادگاه کیفري 

دادگاه صالح براي رسیدگی به همه اتهامـات دادگـاه   314ماده 1شده باشد در اینجا به استناد تبصره ) 1کیفري (
لذا دادستان در این حالت نیز کیفرخواست واحدي خطاب به رئیس کل دادگستري استان یا . می باشد1کیفري 

.صادر می نماید1رئیس دادگاه هاي کیفري 

و یکی از جرائم در صالحیت رسیدگی 2یا 1مرتکب یکی از جرائم عمومی اعم از کیفري کسی :حالت چهارم
کـه مقـرر داشـته بـه     313و مـاده  284دادگاه انقالب شده باشد در اینجا دادستان موظف است با توجه به ماده 

یت هاي ذاتی اتهامات متعدد متهم با رعایت صالحیت ذاتی توامان و یکجا رسیدگی می شود چون اینجا صالح
متعدد است از پرونده بدل تشکیل و یک پرونده با کیفر خواست به دادگاه عمومی و پرونـده دیگـر بـه دادگـاه     

.انقالب ارسال می گردد

در مورد جرائم دادگاه اطفال و نوجوانان استثنایی قائل شده به این توضیح که اگر اطفال و نوجوانان مرتکـب  * 
ویـژه  1و یا انقالب شوند به جـرائم آنهـا در دادگـاه کیفـري     1دادگاه کیفري یکی از جرائم مشمول صالحیت

رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان ارسال می گردد لذا چنانچه اطفال و نوجوانان مرتکب جرائمی شـوند کـه   
. باشد در اینجا نیز کیفرخواست واحدي صادر می گردد1در صالحیت دادگاه انقالب و کیفري 

شده باشند پرونده با کیفرخواست خطـاب بـه رئـیس    2اطفال صرفا مرتکب جرائم در صالحیت کیفري اما اگر
.دادگستري شهرستان جهت ارجاع به دادگاه اطفال به دادگستري شهرستان ارسال می گردد

و بعضی در صـالحیت دادگـاه   2اما اگر طفل مرتکب جرائم متعدد که بعضی از آن جرائم در صالحیت کیفري 
جـرائم اطفـال در   315صادر می شود زیرا به استناد ماده 1نقالب باشد یک کیفر خواست به صالحیت کیفري ا

.اطفال رسیدگی می شود1صالحیت دادگاه انقالب در دادگاه کیفري 

در مواردي علی رغم تفهیم اتهام و اخذ تامین از متهم و اخذ آخرین دفاع دادستان نمـی توانـد کیفرخواسـت    * 
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توسط دادگاه در مقام رسـیدگی بـه   276و 274کند و آن زمانی است که جلب به دادرسی به استناد ماده صادر 
که در این صورت . اعتراض به قرار منع تقیب صادره در دادسرا پس از نقض قرار توسط دادگاه صادر شد باشد

دور کیفرخواسـت معنـایی نـدارد    چون بازپرس تحقیق و دادستان در این پرونده نظر بر منع تعقیب داشته اند ص
پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه بازپرس را مکلف کرده که نسـبت  276لذا قانونگذار در ماده 

ولو اینکه سابقا تامین صادر کرده باشد با توجـه  (به تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تامین مناسب از متهم 
پرونده را بدون اظهار نظـر نهـایی و بـدون    ) ایید قرار منع تعقیب توسط دادستانبه ملغی االثر شدن آن به تبع ت

دفتر با عنایت به انجـام وظـایف   «لذا به دفتر چنین دستور می دهد که . کیفر خواست به دادگاه ارسال می نماید
»پرونده از آمار کسر و به دادگاه ارسال گردد276مقرر در ماده 

رسیدگی در دادگاه 

مورد ذکر کرده که با توجه بـه مـواردي کـه مسـتقیما در     3جهات شروع به رسیدگی را 235ذار در ماده قانونگ
.مورد می باشد4دادگاه مطرح می شود جمعا مواد شروع به رسیدگی دادگاه ها 

سـال و جـرائم   15مانند منافیات عفت جرائم اطفال زیـر  . الف مواردي که مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود
که در اینگونه موارد سیستم دادرسی سیستم دادرسی عمـومی اسـت یعنـی دادگـاه از همـان ابتـدا       8و 7درجه 

تحقیقات مقدماتی را شروع کرده و پس از آنکه تحقیقات خاتمه یافت ختم تحقیقات اعالم و مبادرت به انشـاء  
ز ندارد بلکه روش رسـیدگی همـان   رأي می نماید در این مرحله دادگاه جلب به دادرسی و یا کیفر خواست نیا

روش رسیدگی محاکم عمومی و انقالب سابق است کما اینکه در دادگاه هاي بخش نیز در مواردي که موضـوع  
می باشد بـه همـین کیفیـت رسـیدگی مـی شـود و در بخـش در موضـوعات در         2در صالحیت دادگاه کیفري 

.خواست صادر نمی شودقرار جلب به دادرسی و یا کیفر 2صالحیت دادگاه کیفري 


