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قانون آيين دادرسي كيفري
مصوب ۲۹۳۱/ ۲۱/ ۴
بخش اول  -كليات
فصل اول  -تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول حاكم بر آن
ماده  -۲آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم ،تعقيب متهم ،تحقيقات
مقدماتي ،ميانجيگري ،صلح ميان طرفين ،نحوه رسيدگي ،صدور رأي ،طرق اعتراض به آراء ،اجراي آراء،
تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم ،بزهديده و جامعه وضع
ميشود.
ماده  -۱دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد ،حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت
به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند ،به صورت
يكسان اعمال شود.
ماده  -۹مراجع قضايي بايد با بيطرفي و استقالل كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاهترين مهلت
ممكن ،رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختالل يا طوالني شدن
فرآيند دادرسي كيفري ميشود ،جلوگيري كنند.
ماده  -۴اصل ،برائت است .هرگونه اقدام محدودكننده ،سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به
حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به
گونهاي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.
ماده  -۵متهم بايد در اسرع وقت ،از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير
حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهرهمند شود.
ماده  -۶متهم ،بزهديده ،شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و
سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.
ماده  -۷در تمام مراحل دادرسي كيفري ،رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزاديهاي
مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب  »۲۹۳۹/ ۱/ ۲۵از سوي تمام مقامات قضايي ،ضابطان دادگستري و
ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند ،الزامي است .متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده،
به مجازات مقرر در ماده ( )۵۷۵قانون مجازات اسالمي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب ۲۹۷۵/ ۴/ ۴
محكوم ميشوند ،مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.
فصل دوم  -دعواي عمومي و دعواي خصوصي
ماده  - ۳محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است ،ميتواند دو
حيثيت داشته باشد:
الف -حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخالل در نظم
عمومي
ب -حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين
ماده  -۳ارتكاب جرم ميتواند موجب طرح دو دعوي شود:
الف  -دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي
ب  -دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق
خصوصي بزهديده است مانند حد قذف و قصاص
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ماده  -۲۵بزهديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان ميگردد و چنانچه تعقيب مرتكب را
درخواست كند« ،شاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند« ،مدعي خصوصي» ناميده
ميشود.
ماده  -۲۲تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست
تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است.
ماده  -۲۱تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت ،فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف
ميشود.
تبصره  -تعيين جرايم قابلگذشت به موجب قانون است.
ماده  -۲۹تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نميشود،
مگر در موارد زير:
الف  -فوت متهم يا محكومعليه
ب  -گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت
پ  -شمول عفو
ت  -نسخ مجازات قانوني
ث  -شمول مرور زمان در موارد پيشبيني شده در قانون
ج  -توبه متهم در موارد پيشبيني شده در قانون
چ  -اعتبار امر مختوم
تبصره  -۲درباره ديه مطابق قانون مجازات اسالمي عمل ميگردد.
تبصره  -۱هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتال به جنون شود ،تا زمان افاقه ،تعقيب و دادرسي
متوقف ميشود .مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد در حالت افاقه نيز نميتوانست از خود رفع
اتهام كند .در اين صورت به ولي يا قيم وي ابالغ ميشود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل
اقدام نمايد .درصورت عدم معرفي ،صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي
وكيل تسخيري تعيين ميشود و تعقيب و دادرسي ادامه مييابد.
ماده  -۲۴شاكي ميتواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي و منافع ممكنالحصول ناشي از جرم را
مطالبه كند.
تبصره  -۲زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي ،خانوادگي يا اجتماعي است.
دادگاه ميتواند عالوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي ،به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به
عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.
تبصره  -۱منافع ممكنالحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتالف نمايد .همچنين مقررات مرتبط به
منافع ممكنالحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه
نميشود.
ماده  -۲۵پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت ،زيان ديده از جرم ميتواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام
ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل از اعالم ختم دادرسي،
دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند .مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن ،مستلزم رعايت
تشريفات آييندادرسي مدني است.
ماده  -۲۶هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود ،دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه
كيفري نيست ،مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي ،متوجه شود كه موضوع
واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت ميتواند با استرداد دعوي ،به دادگاه كيفري مراجعه كند.
اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با
تأخير مواجه شود ،مدعي خصوصي ميتواند با استرداد دعوي ،براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي
مراجعه كند .چنانچه مدعي خصوصي قبال ً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن
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نيست.
ماده  -۲۷دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري ،در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و
مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند ،مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در
اين صورت ،دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مينمايد.
ماده  -۲۳هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد ،براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا
ضرر و زيان رسيدگي ميكند ،الزماالتباع است.
ماده  -۲۳دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين ،مثل و يا قيمت مال صادر ميكند ،مكلف است ميزان و
مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومعليه ،حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند.
تبصره  -درصورتيكه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود ،قيمت زمان اجراي حكم ،مالك است.
ماده  -۱۵سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست .هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي
از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود ،دادگاه كيفري مكلف است،
در صورتيكه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد ،مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.
ماده  -۱۲هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صالحيت مرجع
كيفري نيست ،و در صالحيت دادگاه حقوقي است ،با تعيين ذينفع و با صدور قرار اناطه ،تا هنگام صدور رأي
قطعي از مرجع صالح ،تعقيب متهم ،معلق و پرونده بهصورت موقت بايگاني ميشود .در اينصورت ،هرگاه
ذينفع ظرف يكماه از تاريخ ابالغ قرار اناطه بدون عذرموجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه
ندهد ،مرجع كيفري به رسيدگي ادامه ميدهد و تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.
تبصره  -۲در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر ميشود ،بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد.
در صورتيكه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختالف طبق ماده ( )۱۷۲اين قانون بهعمل ميآيد.
تبصره  -۱اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره  -۹مدتي كه پرونده بهصورت موقت بايگاني ميشود ،جزء مواعد مرور زمان محسوب نميشود.
بخش دوم  -كشف جرم و تحقيقات مقدماتي
فصل اول  -دادسرا و حدود صالحيت آن
ماده  -۱۱به منظور كشف جرم ،تعقيب متهم ،انجام تحقيقات ،حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي الزم در
اين مورد ،اجراي احكام كيفري ،انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني ،در حوزه قضايي هر شهرستان و
در معيت دادگاههاي آن حوزه ،دادسراي عمومي و انقالب و همچنين در معيت دادگاههاي نظامي استان،
دادسراي نظامي تشكيل ميشود.
ماده  -۱۹دادسرا به رياست دادستان تشكيل ميشود و به تعداد الزم معاون ،داديار ،بازپرس و كارمند اداري
دارد.
ماده  -۱۴درحوزه قضايي بخش ،وظايف دادستان بر عهده رييس حوزه قضايي و در غياب وي بر عهده دادرس
عليالبدل دادگاه است.
ماده  -۱۵به تشخيص رييس قوه قضاييه ،دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرايم كاركنان دولت ،جرايم
امنيتي ،جرايم مربوط به امور پزشكي و دارويي ،رايانهاي ،اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي
شهرستان تشكيل ميشود.
ماده  -۱۶انجام وظايف دادسرا در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صالحيت دادگاهي غير از دادگاه محل
وقوع جرم است ،بهعهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه ميكند مگر آنكه قانون به
نحو ديگري مقرر نمايد.
ماده  -۱۷دادستان شهرستان مركز استان بر اقدامات دادستانها ،مقامات قضايي دادسراي شهرستانهاي
آن استان و افرادي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند ،از حيث اين وظايف و نيز حسن
اجراي آراء كيفري ،نظارت ميكند و تعليمات الزم را ارائه مينمايد.
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فصل دوم  -ضابطان دادگستري و تكاليف آنان
ماده  -۱۳ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم ،حفظ آثار
و عالئم و جمعآوري ادله وقوع جرم ،شناسايي ،يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم ،تحقيقات
مقدماتي ،ابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي ،به موجب قانون اقدام ميكنند.
ماده  -۱۳ضابطان دادگستري عبارتند از:
الف  -ضابطان عام شامل فرماندهان ،افسران و درجهداران نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران كه
آموزش مربوط را ديده باشند.
ب  -ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط
دادگستري محسوب ميشوند؛ از قبيل رؤسا ،معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان،
مأموران وزارت اطالعات و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي .همچنين ساير
نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود ،ضابط
محسوب ميشوند.
تبصره  -كاركنان وظيفه ،ضابط دادگستري محسوب نميشوند ،اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد
انجام وظيفه ميكنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است .اين مسؤوليت نافي
مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست.
ماده  -۹۵احراز عنوان ضابط دادگستري ،عالوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارتهاي الزم
با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است.
تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت ،ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.
تبصره  -۲دادستان مكلف است بهطور مستمر دورههاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارتهاي
الزم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد.
تبصره  -۱آييننامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري
و با همكاري وزراي اطالعات ،دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري
اسالمي ايران تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
ماده  - ۹۲بهمنظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان ،پليس ويژه اطفال و نوجوانان در
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران تشكيل ميشود .وظايف و حدود اختيارات آن به موجب اليحهاي
است كه توسط رييس قوه قضاييه تهيه ميشود.
ماده  -۹۱رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه بهعنوان ضابط به عهده دارند با
دادستان است .ساير مقامات قضايي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع ميدهند ،حق نظارت دارند.
تبصره  -ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون ،ضابط تلقي نميشوند،
موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده  -۹۹دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان ،واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه
يكبار مورد بازرسي قرار ميدهد و در هر مورد ،مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه ميشود،
قيد و دستورهاي الزم را صادر ميكند.
ماده  -۹۴دستورهاي مقام قضايي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي ،صريح و با قيد مهلت صادر
ميشود .در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست ،دستور بهصورت شفاهي صادر ميشود و
ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس ،در اسرع وقت و
حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضايي برساند.
ماده  -۹۵ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين
ميكند ،نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند.
تبصره  -چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود ،ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده ،گزارش
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آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضايي مربوط ارسال كنند.
ماده  -۹۶گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر
اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.
ماده  -۹۷ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همهوقت قبول نمايند .شكايت شفاهي
در صورتمجلس قيد و به امضاي شاكي ميرسد ،اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد ،مراتب
در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق ميشود .ضابطان دادگستري
مكلفند پس از دريافت شكايت ،به شاكي رسيد تحويل دهند و بهفوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.
ماده  -۹۳ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندي از خدمات
مشاورهاي موجود و ساير معاضدتهاي حقوقي آگاه سازند.
ماده  -۹۳ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع
قضايي ذكر كنند.
ماده  -۴۵افشاي اطالعات مربوط به هويت و محل اقامت بزهديده ،شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با
پرونده توسط ضابطان دادگستري ،جز در مواردي كه قانون معين ميكند ،ممنوع است.
ماده  -۴۲ضابطان دادگستري اختيار أخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نميتوانند أخذ تأمين را
به آنان محول كنند .در هرصورت هرگاه أخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد ،تنها توسط مقام قضايي
طبق مقررات اين قانون اقدام ميشود.
ماده  -۴۱بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزشديده زن و با
رعايت موازين شرعي انجام شود.
ماده  -۴۹هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطالعات ضابطان دادگستري از منابع
موثق نيست ،آنان بايد پيش از اطالع به دادستان ،بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب
اشخاص ،تحقيقات الزم را بهعمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند .دادستان با توجه به اين
گزارش ،دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضايي مناسب را اتخاذ ميكند.
ماده  -۴۴ضابطان دادگستري به محض اطالع از وقوع جرم ،در جرايم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف
و أخذ دستورهاي الزم به دادستان اعالم ميكنند و دادستان نيز پس از بررسي الزم ،دستور ادامه تحقيقات
را صادر و يا تصميم قضايي مناسب اتخاذ ميكند .ضابطان دادگستري درباره جرايم مشهود ،تمام اقدامات
الزم را به منظور حفظ آالت ،ادوات ،آثار ،عالئم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا
تباني ،بهعمل ميآورند ،تحقيقات الزم را انجام ميدهند و بالفاصله نتايج و مدارك بهدست آمده را به اطالع
دادستان ميرسانند .همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم،
نشاني ،شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را أخذ و در پرونده درج ميكنند .ضابطان دادگستري در
اجراي اين ماده و ذيل ماده ( )۴۶اين قانون فقط در صورتي ميتوانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن و
امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.
ماده  -۴۵جرم در موارد زير مشهود است:
الف -در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بالفاصله در محل وقوع جرم حضور
يابند و يا آثار جرم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
ب  -بزهديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بودهاند ،حين وقوع جرم يا بالفاصله پس از آن ،شخص
معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند.
پ  -بالفاصله پس از وقوع جرم ،عالئم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق
اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد.
ت  -متهم بالفاصله پس از وقوع جرم ،قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بالفاصله پس از وقوع جرم
دستگير شود.
ث  -جرم در منزل يا محل سكناي افراد ،اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن ،در همان حال يا
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بالفاصله پس از وقوع جرم ،ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند.
ج  -متهم بالفاصله پس از وقوع جرم ،خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد.
چ  -متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره  -۲چنانچه جرايم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۹۵۱اين قانون به صورت مشهود واقع
شود ،در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري ،تمام شهروندان ميتوانند اقدامات الزم را براي جلوگيري از
فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
تبصره  -۱ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني
ندارد.
ماده  -۴۶ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطالع دهند .چنانچه دادستان
اقدامات انجام شده را كافي نداند ،ميتواند تكميل آن را بخواهد .در اينصورت ،ضابطان بايد طبق دستور
دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند ،اما نميتوانند
متهم را تحتنظر نگهدارند .چنانچه در جرايم مشهود ،نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد،
ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و به طور كتبي به متهم ابالغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري
براي اتخاذ تصميم قانوني به اطالع دادستان برسانند .در هر حال ،ضابطان نميتوانند بيش از بيست و چهار
ساعت متهم را تحتنظر قرار دهند.
ماده  -۴۷هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريك از عناوين مجرمانه تحتنظر قرار گيرد ،بايد حداكثر
ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعالم شود .دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است،
موضوع را بررسي نمايد و درصورت نياز با حضور در محل تحتنظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.
ماده  -۴۳با شروع تحت نظر قرار گرفتن ،متهم ميتواند تقاضاي حضور وكيل نمايد .وكيل بايد با رعايت و
توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات ،با شخص تحت نظر مالقات نمايد و وكيل ميتواند در پايان
مالقات با متهم كه نبايد بيش از يكساعت باشد مالحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره  -اگر شخص به علت اتهام ارتكاب يكي از جرايم سازمانيافته و يا جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي
كشور ،سرقت ،مواد مخدر و روانگردان و يا جرايم موضوع بندهاي (الف)( ،ب) و (پ) ماده ( )۹۵۱اين قانون،
تحت نظر قرار گيرد ،تا يك هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امكان مالقات با وكيل را ندارد.
ماده  -۴۳به محض آنكه متهم تحتنظر قرار گرفت ،حداكثر ظرف يك ساعت ،مشخصات سجلي ،شغل،
نشاني و علت تحتنظر قرار گرفتن وي ،به هر طريق ممكن ،به دادسراي محل اعالم ميشود .دادستان هر
شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه ،با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي،
نظارت الزم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مينمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رييس
كل دادگستري استان مربوط اعالم ميكند تا به همان نحو ثبت شود .والدين ،همسر ،فرزندان ،خواهر و
برادر اين اشخاص ميتوانند از طريق مراجع مزبور از تحتنظر بودن آنان اطالع يابند .پاسخگويي به بستگان
فوق درباره تحتنظر قرار گرفتن ،تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحتنظر منافات
نداشته باشد ،ضروري است.
ماده  -۵۵شخص تحتنظر ميتواند بهوسيله تلفن يا هر وسيله ممكن ،افراد خانواده يا آشنايان خود را از
تحتنظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت الزم را در اين خصوص بهعمل آورند ،مگر آنكه بنا بر
ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحتنظر نبايد از چنين حقي استفاده كند .در اينصورت بايد مراتب را براي
أخذ دستور مقتضي به اطالع مقام قضايي برسانند.
ماده  -۵۲بنا به درخواست شخص تحتنظر يا يكي از بستگان نزديك وي ،يكي از پزشكان به تعيين دادستان
از شخص تحتنظر معاينه بهعمل ميآورد .گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط ميشود.
ماده  -۵۱هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ،ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد
شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و بهصورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه
پرونده كنند.
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ماده  -۵۹ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحتنظر ،علت تحتنظر بودن ،تاريخ و ساعت آغاز آن،
مدت بازجويي ،مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده
است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند .ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و
ساعت آغاز و پايان تحتنظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند.
تبصره  -در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كه أخذ امضاء و يا اثرانگشت شخص پيشبيني
شده است ،اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد.
ماده  -۵۴ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم ،تحقيقاتي را كه انجام داده اند
به آنان تسليم ميكنند و ديگر حق مداخله ندارند ،مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام
قضايي به آنان ارجاع شود.
ماده  -۵۵ورود به منازل ،اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها ،همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرايم
غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضايي است ،هر چند وي اجراي تحقيقات را بهطور كلي به ضابط ارجاع
داده باشد.
ماده  -۵۶ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص ،اشياء و
مكانهاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند.
ماده  -۵۷چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل ،ادله ،اسباب و آثار جرم ديگري را كه
تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است ،مشاهده كنند ،ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتمجلس،
بالفاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل ميكنند.
ماده  -۵۳ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل ،اماكن بسته و تعطيل ،ضمن ارائه اوراق هويت
ضابط بودن خود ،اصل دستور قضايي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و
به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند .در صورتي كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند ،مراتب در
صورتمجلس قيد ميشود و ضابطان بازرسي را انجام ميدهند.
ماده  -۵۳ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شمارهگذاري نمايند ،در
صورتمجلسي كه براي مقام قضايي ارسال ميكنند ،تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند.
تبصره  -رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه،
الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.
ماده  -۶۵در بازجوييها اجبار يا اكراه متهم ،استفاده از كلمات موهن ،طرح سؤاالت تلقيني يا اغفالكننده و
سؤاالت خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤاالتي و همچنين اظهاراتي
كه ناشي از اجبار يا اكراه است ،معتبر نيست .تاريخ ،زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورتمجلس
قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.
ماده  -۶۲تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي
تحقيقات مقدماتي مقرر است.
ماده  -۶۱تحميل هزينههاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم ،حفظ آثار و عالئم و
جمعآوري ادله وقوع جرم ،شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم ،دستگيري وي،
حمايت از بزهديده و خانواده او در برابر تهديدات ،ابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي تحت هر عنوان بر
بزهديده ممنوع است.
ماده  -۶۹تخلف از مقررات مواد (،)۵۱( ،)۵۲( ،)۴۳( ،)۴۱( ،)۴۲( ،)۴۵( ،)۹۳( ،)۹۳( ،)۹۷( ،)۹۵( ،)۹۴( ،)۹۵
( )۵۳( ،)۵۵( ،)۵۹و ( )۲۴۲اين قانون توسط ضابطان ،موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از
خدمات دولتي است.
فصل سوم  -وظايف و اختيارات دادستان
ماده  -۶۴جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:
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الف  -شكايت شاكي يا مدعي خصوصي
ب  -اعالم و اخبار ضابطان دادگستري ،مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن
پ – وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان يا بازپرس
ت  -اظهار و اقرار متهم
ث -اطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر
ماده  -۶۵هرگاه كسي اعالم كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرايم غيرقابل گذشت
باشد ،در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد ،اين اظهار براي
شروع به تعقيب كافي است ،هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعالم كننده
شاهد قضيه نبوده ،به صرف اعالم نميتوان شروع به تعقيب كرد ،مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود
داشته باشد .يا جرم از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.
ماده  -۶۶سازمانهاي مردمنهادي كه اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان ،زنان ،اشخاص بيمار
و ناتوان جسمي يا ذهني ،محيط زيست ،منابع طبيعي ،ميراث فرهنگي ،بهداشت عمومي و حمايت از
حقوق شهروندي است ،ميتوانند نسبت به جرايم ارتكابي در زمينههاي فوق اعالم جرم كنند و در تمام
مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شركت و نسبت به آراء مراجع قضايي اعتراض نمايند.
تبصره  -۲درصورتي كه جرم واقع شده داراي بزهديده خاص باشد ،كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين
ماده ضروري است .چنانچه بزهديده طفل ،مجنون و يا در جرايم مالي سفيه باشد ،رضايت ولي يا سرپرست
قانوني او أخذ ميشود .اگر ولي يا سرپرست قانوني ،خود مرتكب جرم شده باشد ،سازمانهاي مذكور با
أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان ،اقدامات الزم را انجام ميدهند.
تبصره  -۱ضابطان دادگستري و مقامات قضايي مكلفند بزهديدگان جرايم موضوع اين ماده را از كمك
سازمانهاي مردمنهاد مربوطه ،آگاه كنند.
تبصره  -۹اسامي سازمانهاي مردمنهاد كه ميتوانند در اجراي اين ماده اقدام كنند ،در سهماهه ابتداي هر
سال توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه ميشود و به تصويب رييس قوهقضاييه ميرسد.
ماده  -۶۷گزارشها و نامههايي كه هويت گزارشدهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست ،نميتواند
مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد ،مگر آنكه داللت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخالل در نظم و امنيت
عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت ميكند.
ماده  -۶۳شاكي يا مدعي خصوصي ميتواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند .در شكوائيه موارد زير بايد
قيد شود:
الف  -نام و نام خانوادگي ،نام پدر ،سن ،شغل ،ميزان تحصيالت ،وضعيت تأهل ،تابعيت ،مذهب ،شماره
شناسنامه ،شماره ملي ،نشاني دقيق و درصورت امكان نشاني پيام نگار (ايميل) ،شماره تلفن ثابت و
همراه و كدپستي شاكي
ب  -موضوع شكايت ،تاريخ و محل وقوع جرم
پ  -ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي
ت  -ادله وقوع جرم ،اسامي ،مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان
ث  -مشخصات و نشاني مشتكيعنه يا مظنون در صورت امكان
تبصره -قوهقضاييه مكلف است اوراق متحدالشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار
دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد .عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست.
ماده  -۶۳دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند .شكايت شفاهي در
صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي ميرسد .هرگاه شاكي سواد نداشته باشد ،مراتب در
صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق ميشود.
ماده  -۷۵در مواردي كه تعقيب كيفري ،منوط به شكايت شاكي است و بزهديده ،محجور ميباشد و ولي يا
قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ،تا
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حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا
مداخله در آن داشته باشد ،دادستان شخصي را بهعنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب
ميكند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمعآوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم بهعمل ميآورد .اين
حكم در مواردي كه بزهديده ،ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري
است.
تبصره  -درخصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده
الزامي است و در غير موارد مالي ،سفيه ميتواند شخصاً طرح شكايت نمايد.
ماده  -۷۲در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است ،اگر بزهديده طفل يا مجنون باشد و
ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مول ّيعليه اقدام به شكايت نكند ،دادستان موضوع را
تعقيب ميكند .همچنين در مورد بزهديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن،
ناتوان از اقامه دعوي هستند ،دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب ميكند .در اينصورت ،در
خصوص افراد محجور ،موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است.
ماده  -۷۱هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع
شوند ،مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطالع دهند.
ماده  -۷۹دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع ميشود ،حق نظارت و ارائه تعليمات الزم را دارد.
ماده  -۷۴دادستان ميتواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نميتواند
جريان تحقيقات را متوقف سازد.
ماده  -۷۵نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او بهعمل ميآيد ،هر چند راجع
به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.
ماده  -۷۶دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را بهطور كلي به
بازپرس واگذار كند ،ميتواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات الزم را از بازپرس تقاضا كند .در اينصورت،
بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال كند.
ماده  -۷۷درصورت مشهود بودن جرايم موضوع بندهاي (الف)( ،ب) ( ،پ) و (ت) ماده ( )۹۵۱اين قانون ،تا
پيش از حضور و مداخله بازپرس ،دادستان براي حفظ آثار و عالئم ،جمعآوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از
فرار و مخفي شدن متهم اقدامات الزم را بهعمل ميآورد.
ماده  -۷۳در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صالحيت دادگاه محل خارج است ،دادستان مكلف
است تمام اقدامات الزم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر
تحقيقي را كه براي كشف جرم الزم بداند ،بهعمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضايي صالح
ارسال كند.
ماده  -۷۳در جرايم قابل گذشت ،شاكي ميتواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند .در
اين صورت ،دادستان قرار ترك تعقيب صادر ميكند .شاكي ميتواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يكبار تا
يكسال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند.
ماده  - ۳۵در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت ،چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد،
درصورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري ،مقام قضايي ميتواند پس از تفهيم اتهام با مالحظه وضع
اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام
كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني ،فقط يكبار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را
صادر كند .اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابالغ ،قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است.
ماده  - ۳۲در جرايم تعزيري درجه شش ،هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است ،چنانچه شاكي
وجود نداشته ،گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزهديده ،ترتيب پرداخت آن
در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد ،دادستان ميتواند پس از
أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با أخذ تأمين متناسب ،تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند.
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در اينصورت ،دادستان متهم را حسب مورد ،مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير ميكند:
الف  -ارائه خدمات به بزهديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيانبار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت
بزهديده
ب -ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك ،درمانگاه ،بيمارستان و يا به هر طريق ديگر ،حداكثر ظرف شش
ماه
پ  -خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين ،حداكثر به مدت يكسال
ت  -خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين ،حداكثر به مدت يكسال
ث  -معرفي خود در زمانهاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان ،حداكثر به مدت يكسال
ج  -انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عامالمنفعه با تعيين دادستان ،حداكثر به
مدت يكسال
چ  -شركت در كالسها يا جلسات آموزشي ،فرهنگي و حرفهاي در ايام و ساعات معين حداكثر ،به مدت
يكسال
ح  -عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه ،حداكثر به مدت يكسال
خ  -عدم حمل سالح داراي مجوز يا استفاده از آن ،حداكثر به مدت يك سال
د  -عدم ارتباط و مالقات با شركاء جرم و بزهديده به تعيين دادستان ،براي مدت معين
ذ  -ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجع مربوط ،حداكثر به مدت ششماه
تبصره  -۲درصورتي كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مستوجب حد ،قصاص يا تعزير
درجه هفت و باالتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي
مقام قضايي را اجراء نكند ،قرار تعليق ،لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد ،تعقيب بهعمل ميآيد و مدتي
كه تعقيب معلق بوده است ،جزء مدت مرور زمان محسوب نميشود .چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد،
دادگاه قرار تعليق را ابقاء ميكند .مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح
كند.
تبصره  -۱قرار تعليق تعقيب ،ظرف ده روز پس از ابالغ ،قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
تبصره  -۹هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر است،
قرار مزبور بالفاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سرگرفته ميشود .مدتي كه تعقيب معلق
بوده است ،جزء مدت مرور زمان محسوب نميشود.
تبصره  -۴بازپرس ميتواند درصورت وجود شرايط قانوني ،اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست
كند.
تبصره  -۵در مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود ،دادگاه ميتواند مقررات اين ماده را
اعمال كند.
تبصره  -۶قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت ميشود و در صورتيكه متهم در
مدت مقرر ،ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد ،تعليق لغو ميگردد.
ماده  -۳۱در جرايم تعزيري درجه شش ،هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است ،مقام قضايي
ميتواند به درخواست متهم و موافقت بزهديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب ،حداكثر دو ماه
مهلت به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند .همچنين
مقام قضايي ميتواند براي حصول سازش بين طرفين ،موضوع را با توافق آنان به شوراي حل اختالف يا
شخص يا مؤسسهاي براي ميانجيگري ارجاع دهد .مدت ميانجيگري بيش از سه ماه نيست .مهلتهاي
مذكور در اين ماده در صورت اقتضاء فقط براي يكبار و به ميزان مذكور قابل تمديد است .اگر شاكي گذشت
كند و موضوع از جرايم قابل گذشت باشد ،تعقيب موقوف ميشود .در ساير موارد ،اگر شاكي گذشت كند يا
خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري
باشد ،مقام قضايي ميتواند پس از أخذ موافقت متهم ،تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند .در
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اينصورت ،مقام قضايي متهم را با رعايت تبصرههاي ماده ( )۳۲اين قانون حسب مورد ،مكلف به اجراي
برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور ميكند .همچنين در صورت عدم اجراي تعهدات مورد توافق از سوي
متهم بدون عذرموجه ،بنا به درخواست شاكي يا مدعي خصوصي ،قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه
ميدهد.
تبصره  -بازپرس ميتواند تعليق تعقيب يا ارجاع به ميانجيگري را از دادستان تقاضا نمايد.
ماده  -۳۹نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و با ذكر ادله آن طي صورتمجلسي كه به امضاي ميانجيگر و
طرفين مي رسد ،براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضايي مربوط ارسال ميشود.
درصورت حصول توافق ،ذكر تعهدات طرفين و چگونگي انجام آنها در صورتمجلس الزامي است.
ماده  -۳۴چگونگي انجام دادن كار در مؤسسات عامالمنفعه موضوع بند (ج) ماده ( )۳۲اين قانون و ترتيب
ميانجيگري و شخص يا اشخاصي كه براي ميانجيگري انتخاب ميشوند ،موضوع ماده ( )۳۱اين قانون به
موجب آييننامهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه
ميشود و پس از تأييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده  -۳۵در مواردي كه ديه بايد از بيت المال پرداخت شود ،پس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير
جهات ،پرونده به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي به دادگاه ارسال ميشود.
ماده  -۳۶در غير جرايم موضوع ماده ( )۹۵۱اين قانون ،چنانچه متهم و شاكي حاضر باشند يا متهم حاضر و
شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد و تحقيقات مقدماتي هم كامل باشد ،دادستان ميتواند رأساً يا
به درخواست بازپرس ،با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاكي به همراه او ،دعواي كيفري را
بالفاصله بدون صدور كيفرخواست بهصورت شفاهي مطرح كند .در اين مورد ،دادگاه بدون تأخير تشكيل
جلسه ميدهد و به متهم تفهيم ميكند كه حق دارد براي تعيين وكيل و تدارك دفاع مهلت بخواهد كه در
صورت درخواست متهم ،حداقل سه روز به او مهلت داده ميشود .تفهيم اين موضوع و پاسخ متهم بايد در
صورتمجلس دادگاه قيد شود .هرگاه متهم از اين حق استفاده نكند ،دادگاه در همان جلسه ،رسيدگي و رأي
صادر ميكند و اگر ضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را الزم بداند ،آنها را انجام و يا دستور تكميل تحقيقات را
به دادستان يا ضابطان دادگستري ميدهد .أخذ تأمين متناسب از متهم با دادگاه است .شاكي در صورت
مطالبه ضرر و زيان ميتواند حداكثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه ميتواند فارغ از امر
كيفري به دعواي ضرر و زيان رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.
ماده  -۳۷هرگاه مأموران پست بر مبناي قرائن و امارات ،احتمال قوي دهند كه بسته پستي حاوي مواد
مخدر ،سمي ،ميكروبي خطرناك و يا مواد منفجره ،اسلحه گرم ،اقالم امنيتي مطابق فهرست اعالمي از
سوي مراجع ذي صالح به پست و يا ساير آالت و ادوات جرم است ،محموله پستي با تنظيم صورتمجلس
توقيف ميشود و موضوع فوري به اطالع دادستان ميرسد .دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذيصالح و
بررسي ،در صورت منتفي بودن احتمال ،بالفاصله دستور استرداد يا ارسال بسته پستي را صادر ميكند.
ماده  -۳۳در اموري كه از طرف دادستان به معاون دادستان يا داديار ارجاع ميشود ،آنان در امور محوله تمام
وظايف و اختيارات دادستان را دارند و تحت تعليمات و نظارت او انجام وظيفه ميكنند .در غياب دادستان و
معاون او ،دادياري كه سابقه قضايي بيشتري دارد و در صورت تساوي ،دادياري كه سن بيشتري دارد،
جانشين دادستان ميشود.
فصل چهارم  -وظايف و اختيارات بازپرس
مبحث اول  -اختيارات بازپرس و حدود آن
ماده  -۳۳شروع به تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس منوط به ارجاع دادستان است .چنانچه بازپرس ،ناظر
وقوع جرم باشد تحقيقات را شروع ميكند ،مراتب را فوري به اطالع دادستان ميرساند و در صورت ارجاع
دادستان ،تحقيقات را ادامه ميدهد.
ماده  -۳۵تحقيقات مقدماتي ،مجموعه اقدامات قانوني است كه از سوي بازپرس يا ديگر مقامات قضايي،
براي حفظ آثار و عالئم و جمع آوري ادله وقوع جرم ،شناسايي ،يافتن و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن
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متهم انجام ميشود.
ماده  -۳۲تحقيقات مقدماتي بهصورت محرمانه صورت ميگيرد مگر در مواردي كه قانون به نحو ديگري مقرر
نمايد .كليه اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در
صورت تخلف ،به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفهاي محكوم ميشوند.
ماده  -۳۱تحقيقات مقدماتي تمام جرايم بر عهده بازپرس است .در غير جرايم موضوع ماده ( )۹۵۱اين قانون،
در صورت نبودن بازپرس ،دادستان نيز داراي تمام وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده
است .در اين حالت ،چنانچه دادستان انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد ،قرارهاي نهائي داديار
و همچنين قرار تأمين منتهي به بازداشت متهم ،بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان
نيز مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت در اينباره اظهارنظر كند.
تبصره  -در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي به بازپرس ديگر در
آن دادسرا در جرايم موضوع ماده ( )۹۵۱اين قانون ،دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رييس حوزه
قضايي ،وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت مذكور انجام ميدهد.
ماده  -۳۹بازپرس بايد در كمال بيطرفي و در حدود اختيارات قانوني ،تحقيقات را انجام دهد و در كشف
اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده  -۳۴تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست.
ماده  -۳۵بازپرس مكلف است براي جلوگيري از امحاي آثار و عالئم جرم ،اقدامات فوري را بهعمل آورد و در
تحصيل و جمع آوري ادله وقوع جرم تأخير نكند.
ماده  -۳۶انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط
رسانهها و مراجع انتظامي و قضايي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كه تنها به درخواست بازپرس و
موافقت دادستان شهرستان ،انتشار تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است:
الف -متهمان به ارتكاب جرايم عمدي موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۹۵۱اين قانون كه
متواري بوده و داليل كافي براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طريق ديگري امكان دستيابي به
آنان موجود نباشد ،به منظور شناسايي آنان و يا تكميل ادله ،تصوير اصلي و يا تصوير به دست آمده از طريق
چهرهنگاري آنان منتشر ميشود.
ب -متهمان دستگير شده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس
اقرار كردهاند و تصوير آنان براي آگاهي بزهديدگان و طرح شكايت و يا اقامه دعواي خصوصي توسط آنان،
منتشر ميشود.
ماده  -۳۷بازپرس بهمنظور حمايت از بزه ديده ،شاهد ،مطلع ،اعالم كننده جرم يا خانواده آنان و همچنين
خانواده متهم در برابر تهديدات ،در صورت ضرورت ،انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري
دستور ميدهد .ضابطان دادگستري مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
ماده  -۳۳بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات الزم را بهمنظور جمع آوري ادله وقوع جرم بهعمل آورد ،ولي
ميتواند در غير جرايم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۹۵۱اين قانون ،تفتيش ،تحقيق از
شهود و مطلعان ،جمع آوري اطالعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم
الزم بداند ،پس از دادن تعليمات الزم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد كه در اينصورت ،ضمن نظارت،
چنانچه تكميل آنها را الزم بداند ،تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.
ماده  -۳۳هرگاه بازپرس ضمن تحقيق ،جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت
شاكي نيز قابل تعقيب باشد ،اقدامات الزم را طبق قانون براي حفظ آثار و عالئم وقوع جرم و جلوگيري از فرار
يا مخفي شدن متهم بهعمل ميآورد و همزمان مراتب را به دادستان اطالع ميدهد و در صورت ارجاع
دادستان ،تحقيقات را ادامه ميدهد.
تبصره  -چنانچه جرم كشف شده از جرايمي باشد كه با شكايت شاكي قابل تعقيب است ،مراتب در صورت
امكان ،توسط دادستان به نحو مقتضي به اطالع بزه ديده ميرسد.
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ماده  -۲۵۵شاكي ميتواند در هنگام تحقيقات ،شهود خود را معرفي و ادلهاش را اظهار كند و در تحقيقات
حضور يابد ،صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد،
مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد.
تبصره  -۲در صورت درخواست شاكي ،چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده
را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند ،با ذكر دليل ،قرار رد درخواست را صادر ميكند .اين قرار ،حضوري به
شاكي ابالغ ميشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .دادگاه مكلف است در وقت
فوقالعاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند .تصميم دادگاه قطعي است.
تبصره  -۱ارائه اسناد و مدارك طبقهبندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت
و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاكي ممنوع است.
تبصره  -۹شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع
كند ،مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح
ماده  -۲۵۲بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطالعات فردي بزه ديده ،از قبيل نام و نام
خانوادگي ،نشاني و شماره تلفن ،احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه ديده را
به همراه داشته باشد ،تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطالعات اتخاذ كند .اين امر در
مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رييس دادگاه و با رعايت مصالح بزهديده اعمال مي شود.
ماده  -۲۵۱انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت ممنوع است و
پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست ،مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شود و
يا داراي شاكي باشد كه در اينصورت ،تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود
توسط قاضي دادگاه انجام ميشود.
تبصره  -۲در جرم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد
اقرار داشته باشد ،قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار ميكند.
تبصره  -۱قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد.
تبصره  -۹در جرايم مذكور در اين ماده ،اگر بزهديده محجور باشد ،ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح
شكايت دارد .در مورد بزهديده بالغي كه سن او زير هجده سال است ،ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق
طرح شكايت دارد.
ماده  -۲۵۹هرگاه در برابر مقام قضايي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود ،او ميتواند از قواي انتظامي و
در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده كند .اين قوا مكلف به انجام دستور مقام قضايي هستند .در
صورت عدم اجراي دستور ،مستنكف به مجازات مقرر قانوني محكوم ميشود.
ماده  -۲۵۴بازپرس نميتواند به عذر آنكه متهم معين نيست ،مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل
است ،تحقيقات خود را متوقف كند .در جرايم تعزيري درجه چهار ،پنج ،شش ،هفت و هشت ،هرگاه با انجام
تحقيقات الزم ،مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد ،با موافقت دادستان ،قرار توقف
تحقيقات صادر و پرونده بهطور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد ،به شاكي ابالغ
ميشود .شاكي مي تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ،به اين قرار اعتراض كند .هرگاه شاكي ،هويت
مرتكب را به دادستان اعالم كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود ،به دستور دادستان موضوع مجدداً
تعقيب ميشود .در مواردي كه پرونده مطابق قانون بهطور مستقيم در دادگاه مطرح شود ،دادگاه رأساً،
مطابق مقررات اين ماده اقدام ميكند.
ماده  -۲۵۵بازپرس در جريان تحقيقات ،تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد
مي كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود ،به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به
دادستان اعالم مينمايد.
ماده  -۲۵۶بازپرس مكلف است پيش از أخذ مرخصي ،عزيمت به مأموريت ،انتقال و مانند آن ،نسبت به
پروندههايي كه متهمان آنها بازداشت ميباشند ،اقدام قانوني الزم را انجام دهد و در صورتي كه امكان
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آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود ،مراتب را بهطور كتبي به دادستان اعالم كند.
تبصره  -تخلف از اين ماده و مواد ( )۲۵۴( ،)۲۵۱( ،)۳۵و تبصره ( )۲ماده ( )۲۵۱اين قانون موجب محكوميت
انتظامي تا درجه چهار است.
ماده  -۲۵۷شاكي مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد .هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل
قبول باشد ،بازپرس قرار تأمين خواسته صادر ميكند.
تبصره  -چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته ،اموال متهم توقيف شود ،بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار
تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد.
ماده  -۲۵۳درصورتيكه خواسته شاكي ،عين معين نبوده يا عين معين بوده ،اما توقيف آن ممكن نباشد،
بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و داراييهاي متهم توقيف ميكند.
ماده  -۲۵۳قرار تأمين خواسته به محض ابالغ ،اجراء ميشود .در مواردي كه ابالغ فوري ممكن نيست و
تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته ميشود ،ابتداء قرار تأمين ،اجراء و سپس ابالغ مي شود .اين موارد،
فوراً به اطالع دادستان مي رسد .قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني در اجراي احكام
كيفري دادسراي مربوط اجراء ميشود.
ماده  -۲۲۵رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكاالت ناشي از اجراي
آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام بهعمل ميآيد.
ماده  -۲۲۲دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين
خواسته ،مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي كند.
ماده  -۲۲۱در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد ،چنانچه شاكي تا قبل از ختم
دادرسي ،دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند ،به درخواست متهم ،از قرار تأمين
خواسته رفع اثر ميشود.
ماده  -۲۲۹در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني ،تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده
به هر كيفيت مختومه شود ،پس از قطعيت رأي و اجراي آن ،از قرار تأمين خواسته رفع اثر ميشود.
ماده  -۲۲۴جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي ،كشاورزي،
فعاليت كارگاهها ،كارخانهها و شركتهاي تجارتي و تعاونيها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه
حسب قرائن معقول و ادله مثبته ،ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه اي باشد كه مضر به
سالمت ،مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت ،بازپرس مكلف است با اطالع
دادستان ،حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله يادشده را در تصميم خود قيد كند .اين
تصميم ظرف پنج روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است.
ماده  -۲۲۵نوشتن بين سطور ،قلمخوردگي و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويي و تحقيقات ،ممنوع است.
اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط نازكي كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و
شخصي كه تحقيق از او به عمل ميآيد ،آن را امضاء كنند .همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در
حاشيه نوشته شود ،اشخاص يادشده بايد زير آن را امضاء كنند .هرگاه اين ترتيب رعايت نشود ،كلمات و
خطوط مزبور فاقد اعتبار است .رعايت مقررات اين ماده در تمام مراحل دادرسي از سوي مقامات قضايي و
ضابطان دادگستري الزامي است .در صورت قلمخوردگي جزئي موضوع بايد در ذيل برگه توضيح داده شده و
به امضاء اشخاص فوق برسد.
مبحث دوم  -صالحيت بازپرس
ماده  -۲۲۶بازپرس در حوزه قضايي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه ميكند و در
صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مينمايد:
الف -جرم در حوزه قضايي محل مأموريت او واقع شود.
ب  -جرم در حوزه قضايي ديگري واقع گردد و در حوزه قضايي محل مأموريت او كشف يا متهم در آن حوزه
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دستگير شود.
پ  -جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شود ،اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضايي محل مأموريت
او مقيم باشد.
ماده  -۲۲۷در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس واقع شده ،اما در حوزه او كشف
يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود ،بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل ميآورد و در صورت لزوم،
قرار تأمين نيز صادر ميكند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود ،پس از رسيدگي به
اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد ،با صدور قرار عدم صالحيت،
پرونده را به همراه متهم ،حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت ،به دادسراي محل وقوع جرم مي فرستد.
ماده  -۲۲۳هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس كشف شود ،اما محل وقوع
آن معلوم نباشد ،بازپرس ضمن انجام تحقيقات ،سعي در كشف محل وقوع جرم ميكند و اگر محل وقوع
جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود ،بازپرس در خصوص موضوع ،اظهار عقيده ميكند.
ماده  -۲۲۳هرگاه تحقيق از متهم ،استماع شهادت شهود و مطلع ،معاينه محل ،بازرسي از منازل و اماكن و
اشياء ،جمعآوري آالت جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضايي محل مأموريت بازپرس الزم
شود ،وي با صدور قرار نيابت قضايي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و
تصريح موارد ،انجام آنها را از بازپرس محل ،تقاضا ميكند .اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي ،موضوع
نيابت را انجام ميدهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به دست آمده نزد مرجع
نيابتدهنده ميفرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت ،مربوط به حوزه قضايي ديگري
باشد ،اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابتدهنده اعالم ميدارد.
تبصره  -۲انجام نيابت قضايي در حوزه قضايي بخش بهعهده رييس يا دادرس علي البدل دادگاه آن محل
است.
تبصره  -۱در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد ،مستند رأي دادگاه
باشد ،استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است.
ماده  -۲۱۵بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضايي ميتواند نوع تأمين را معين يا اختيار أخذ تأمين و نوع آن
را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده ،واگذار كند .چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست
شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز كند كه تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود،
تأمين متناسبي أخذ ميكند .همچنين در موردي كه تقاضاي أخذ تأمين نشده باشد ،وي ميتواند در صورت
توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب أخذ كند.
ماده  -۲۱۲هرگاه در اجراي نيابت قضايي ،قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شود ،پرونده جهت
اظهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال ميشود .به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت ،مطابق
مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت ،رسيدگي ميشود.
ماده  -۲۱۱هرگاه به تشخيص بازپرس ،مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضايي محل
مأموريتش ضروري باشد ،موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعالم و پس از كسب نظر موافق وي ،ضمن
هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او ،نسبت به اجراي مأموريت اقدام ميكند .در اينصورت ،ضابطان
دادگستري و مراجع رسمي مكلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند.
فصل پنجم  -معاينه محل ،تحقيق محلي ،بازرسي و كارشناسي
ماده  -۲۱۹هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع ،تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا
متهم يا شاكي درخواست نمايند ،بازپرساقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل ميكند.
ماده  -۲۱۴معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود .مراتب ضرورت
در دستور قيد ميشود.
ماده  -۲۱۵معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام
ميشود .هنگام معاينه محل ،اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند ميتوانند حاضر شوند ،اما عدم
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حضور آنان ،مانع از انجام معاينه نيست.
تبصره  -هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروري
باشد ،مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.
ماده  -۲۱۶هنگام تحقيق محلي و معاينه محل ،چنانچه بازپرس الزم بداند ،شخصاً حاضر ميشود؛ اما در
جرايم موضوع بند (الف) ماده ( )۹۵۱اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد ،مكلف است شخصاً و در
اسرع وقت حضور يابد.
ماده  -۲۱۷هنگام تحقيق محلي و معاينه محل ،شهود و مطلعان نيز دعوت ميشوند .در موارد ضروري،
بازپرس ميتواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان الزم است به محل دعوت كند .چنانچه اثبات حق به
اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند ،بازپرس دستور جلب
آنان را صادر مي كند ،مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.
ماده  -۲۱۳كارشناس رسمي يا خبره ،از قبيل پزشك ،داروساز ،مهندس و ارزياب هنگامي دعوت ميشوند
كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص الزم باشد.
تبصره  -بازپرس ميتواند در صورت لزوم از پزشك معالج نيز دعوت بهعمل آورد.
ماده  -۲۱۳هنگام تحقيق محلي و معاينه محل ،تمام آثار و نشانههاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در
قضيه مؤثر است ،به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمعآوري و در صورتمجلس قيد ميشود و به امضاي
اشخاص دخيل در موضوع ميرسد.
ماده  -۲۹۵صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد ،متشكل از پزشك قانوني،
كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت ،كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان
است ،تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود.
تبصره  -حدود اختيارات ،شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آييننامه
اجرايي است كه ظرف ششماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با
همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه ميشود و به تصويب رييس قوهقضاييه
ميرسد.
ماده  -۲۹۲بازپرس براي حفظ جسد ،كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي ،نسبت به ترسيم كروكي،
عكسبرداري و در صورت امكان ،فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي الزم را صادر ميكند.
ماده  -۲۹۱هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس ،عالئم و مشخصات جسد بهطور دقيق در
صورتمجلس قيد ميگردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو
كه مقتضي بداند ،اقدام ميشود.
تبصره  -۲در صورت ضرورت ،بازپرس ميتواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاه هاي اطالعرساني
نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هرنحو مناسب ديگر صادر كند.
تبصره  -۱اجراي مقررات اين ماده و ماده ( )۲۹۲منوط به رعايت موازين شرعي است.
ماده  -۲۹۹ضابطان دادگستري مكلفند در جرايم منجر به سلب حيات ،صحنه جرم و محل كشف جسد را با
وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور الزم براي معاينه محل ،درصورت ضرورت از
ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند.
ماده  -۲۹۴از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان الزم
برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.
ماده  -۲۹۵هرگاه ادله وقوع جرم ،مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غيرقابل انتقال از محل باشد ،تا
جمعآوري آنها ،بازپرس براي حفظ ادله يادشده اقدام ميكند و اگر الزم بداند محل را قفل يا مهر و موم
ميكند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري ميسپارد.
ماده  -۲۹۶بازپرس براي معاينه جراحات ،آثار و عالئم ضرب ،صدمات جسمي ،آسيب هاي رواني و ساير
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معاينات و آزمايشهاي پزشكي ،نظر پزشك قانوني را أخذ يا حسب مورد ،از وي دعوت ميكند .اگر پزشك
قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد ،پزشك متخصص معتمد دعوت ميشود.
ماده  -۲۹۷تفتيش و بازرسي منازل ،اماكن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي كه
حسب قرائن و امارات ،ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب ،آالت و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ،با
دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده ،انجام ميشود.
ماده  -۲۹۳مجوز تفتيش و بازرسي منزل و محل كار اشخاص و مقامات موضوع مواد ( )۹۵۷و ( )۹۵۳و نيز
متهمان جرايم موضوع بند (ث) ماده ( )۹۵۱اين قانون ،بايد به تأييد رييس كل دادگستري استان برسد و با
حضور مقام قضايي اجراء شود.
ماده  -۲۹۳چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ،درصورتي مجاز است كه از حقوق
آنان مهمتر باشد.
ماده  -۲۴۵تفتيش و بازرسي منزل در روز بهعمل ميآيد و در صورتي هنگام شب انجام ميشود كه ضرورت
اقتضاء كند .بازپرس داليل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد ميكند و در صورت امكان ،خود در محل حضور
مييابد.
تبصره  -روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.
ماده  -۲۴۲دستور مقام قضايي براي ورود به منازل ،اماكن بسته و تعطيل ،تحت هر عنوان بايد موردي باشد
و موضوعي كه تفتيش براي آن صورت ميگيرد ،زمان ،دفعات ورود ،اموال ،اماكن و نشانيآنها به صراحت
مشخص شود .ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهاي مقام قضايي ،كيفيت تفتيش و بازرسي و نتيجه را
در صورتمجلس تنظيم كرده ،آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و
چهار ساعت به مقام قضايي اعالم كنند.
ماده  -۲۴۱تفتيش و بازرسي منزل يا محل سكناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت
ضرورت با حضور شهود تحقيق ،ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني ،حفظ نظم محل مورد بازرسي و
مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن بهعمل ميآيد.
تبصره  -هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد ،در صورت فوريت ،بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان
محل ،با حضور دو نفر از اهل محل بهعمل ميآيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد ميشود.
ماده  -۲۴۹حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛
اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند ،به دستور وي در محل حاضر ميشوند.
ماده  -۲۴۴در صورت ضرورت ،بازپرس مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و
براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط
استفاده كند كه در اينصورت ،نيروي نظامي زير نظر مقام قضايي و در حكم ضابط دادگستري است.
ماده  -۲۴۵در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي ،از بازكردن محلها و اشياي بسته
خودداري كند ،بازپرس ميتواند دستور بازگشايي آنها را بدهد ،اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب
ورود خسارت ميگردد ،خودداري شود.
تبصره  -درصورتيكه در اجراي اين ماده ،خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي ،قرار منع يا
موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود ،همچنين مواردي كه امتناعكننده شخص مجرم نباشد حتي اگر
موضوع به صدور قرار مجرميت يا محكوميت متهم منجر شود ،دولت مسؤول جبران خسارت است ،مگر آنكه
تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اينصورت ،دولت جبران خسارت ميكند و به بازپرس و يا
مأموران مقصر مراجعه مينمايد.
ماده  -۲۴۶از اوراق ،نوشته ها و ساير اشياي متعلق به متهم ،فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در
صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه ميشود .بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشتهها و اشياي متعلق به
متهم با احتياط رفتار كند ،موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود ،در غير اينصورت وي
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به جرم افشاي اسرار محكوم ميشود.
ماده  -۲۴۷آالت و ادوات جرم ،از قبيل اسلحه ،اسناد و مدارك ساختگي ،سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه
حين بازرسي به دست ميآيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف ميشود و هر يك در
صورتمجلس توصيف و شمارهگذاري ميگردد .آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر
ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده ميشود .مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در
محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين ميشود ،نگهداري ميگردد.
تبصره  -شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينههاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضاييه است ،به موجب
آييننامهاي است كه ظرف سه ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود
به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
ماده  -۲۴۳بازپرس درصورت صدور قرار منع ،موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء
و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده ،از جرم تحصيل شده ،حين ارتكاب استعمال شده و يا
براي استعمال اختصاص داده شده است ،تعيين تكليف كند .در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف
آنها را تعيين ميكند.
بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع و با رعايت شرايط زير ،دستور رد
اموال و اشياي مذكور را صادر كند:
الف  -وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي الزم نباشد.
ب  -اشياء و اموال بالمعارض باشد.
پ – از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.
تبصره  -۲در تمام امور كيفري ،دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي ،نسبت به استرداد ،ضبط و يا معدوم كردن
اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.
تبصره  -۱متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده ،ميتواند طبق مقررات
اعتراض كند ،هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد .در اين مورد،
مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس ،دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه ،دادگاه تجديدنظر
استان است.
ماده  -۲۴۳مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن
شود و حفظ مال هم براي دادرسي الزم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريعالفساد ،در صورت
عدم دسترسي به مالك حسب مورد ،به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز
فروخته ميشود .وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري
ميشود.
تبصره  -۲هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است.
تبصره  -۱چنانچه مدعي مالكيت ،همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد.
ماده  -۲۵۵كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است ،مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور
مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۹۵۱اين قانون الزم
تشخيص داده شود .در اينصورت با موافقت رييس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل،
اقدام ميشود .كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده ( )۹۵۷اين قانون منوط به تأييد رييس
قوه قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نميباشد.
تبصره  -۲شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين
ميشود.
تبصره  -۱كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء
ميشود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است.
ماده  -۲۵۲بازپرس ميتواند در موارد ضروري ،براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم ،حسابهاي
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بانكي اشخاص را با تأييد رييس كل دادگستري استان كنترل كند.
ماده  -۲۵۱تفتيش و بازرسي مراسالت پستي مربوط به متهم در مواردي بهعمل ميآيد كه ظن قوي به
كشف جرم ،دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد .در اين صورت ،بازپرس از
مرجع مربوط ميخواهد ،اين مراسالت را توقيف كند و نزد او بفرستد .در صورت عدم امكان توقيف ،مرجع
مربوط ،اين امر را به اطالع بازپرس ميرساند و از وي كسب تكليف ميكند .پس از وصول ،بازپرس آنها را در
حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد ميكند و پس از امضاي متهم ،آن را پيوست
پرونده مينمايد يا در محل مناسب نگهداري ميكند .استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او
در صورتمجلس قيد ميشود .چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته
باشد ،با أخذ رسيد به مرجع ارسالكننده يا به صاحبش مسترد ميشود.
تبصره  -موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسالت محكومان ،به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد
اعتماد زندان اعمال ميگردد و پس از تأييد ،حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم ميشود .در صورت عدم
تأييد ،مكاتبات و مراسالت ضبط و مراتب به اطالع دادگاه ميرسد.
ماده  -۲۵۹مقامات و مأموران وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات دولتي ،شركتهاي دولتي ،مؤسسات يا
نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها ،سازمانهاي نظامي و انتظامي ،بانكها
و مؤسسات مالي و اعتباري ،دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام
است مكلفند اسباب ،ادله و اطالعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به
آنها براي تحقيق امر كيفري الزم است ،به درخواست مرجع قضايي در دسترس آنان قرار دهند ،مگر در مورد
اسناد سري و بهكلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رييس قوه قضاييه باشد .متخلف از اين ماده،
در صورتيكه عمل وي براي خالصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد ،حسب مورد به انفصال موقت از
خدمات دولتي يا عمومي از سهماه تا يكسال محكوم ميشود.
تبصره  -در خصوص اسناد سري و بهكلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رييس قوه قضاييه ميتواند اختيار
خود را به رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح تفويض كند.
ماده  -۲۵۴هرگاه متهم ،نوشته ،اسناد ،مدارك ،اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا
شخص ديگري بسپارد ،بازپرس ميتواند آنها را حسب مورد ،در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند.
درصورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها ،مستنكف به مجازات مقرر براي خالصي متهم از محاكمه
محكوم ميشود ،اما در صورتيكه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند ،ادله خود را به مقام قضايي
رسيدگيكننده ارائه ميدهند .نوشته ،اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار
گيرد.
ماده  -۲۵۵هرگاه بازپرس رأساً يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند ،قرار ارجاع امر
به كارشناسي را صادر مي كند .بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن الزم است
بهطور دقيق تعيين كند.
ماده  -۲۵۶بازپرس ،كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صالحيت در
رشته مربوط انتخاب ميكند .درصورت تعدد كارشناسان ،عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختالفنظر،
نظر اكثريت مالك عمل قرار گيرد.
تبصره  -۲اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
تبصره  -۱اگر حوزه اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي
دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست ،بازپرس ميتواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه
قضايي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند.
ماده  -۲۵۷بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت ،كيفيت و ارزش كار ،پيش از ارجاع امر ،تعيين
ميكند .هرگاه پس از اظهار نظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است،
بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را ميدهد .در هر حال دستمزد مزبور نبايد از
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تعرفه تجاوز نمايد.
ماده  -۲۵۳كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است ،مگر آنكه به
تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اينصورت،
كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي ،مراتب را بهطور كتبي به بازپرس اعالم دارد.
تبصره  -جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.
ماده  -۲۵۳بازپرس هنگام ارجاع موضوع به كارشناس ،مهلت معين را براي اعالمنظر وي مشخص ميكند .در
مواردي كه اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد ،كارشناس بايد ضمن تهيه و ارسال گزارشي از اقدامات
انجام شده ،با ذكر دليل ،تقاضاي تمديد مهلت كند كه در اين صورت ،بازپرس ميتواند براي يكبار مهلت را
تمديد كند .تمديد مهلت به كارشناس و طرفين ابالغ ميگردد .هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را
بهطور كتبي تقديم دادگاه ننمايد ،كارشناس ديگري تعيين ميشود .چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به
كارشناسديگر نظر كارشناس بهدادگاه واصل شود ،دادگاه به آن ترتيب اثر ميدهد .در هر حال دادگاه تخلف
كارشناس را به مرجع صالحيتدار اعالم ميدارد.
ماده  -۲۶۵بازپرس پرسشهاي الزم را از كارشناس بهصورت كتبي يا شفاهي بهعمل ميآورد و نتيجه را در
صورتمجلس قيد ميكند .در صورتيكه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد،
كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند.
ماده  -۲۶۲جز در موارد فوري ،پس از پرداخت دستمزد ،به كارشناس اخطار ميشود كه ظرف مهلت تعيين
شده در قرار كارشناسي ،نظر خود را تقديم كند .مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابالغ ميشود.
طرفين ميتوانند ظرف يكهفته از تاريخ ابالغ ،جهت مالحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر
خود را بهطور كتبي اعالم كنند.
ماده  -۲۶۱شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند ،ميتوانند
مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعالم كنند .اين امر در صورتمجلس قيد ميشود.
ماده  -۲۶۹در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت أخذ توضيح از كارشناس ،بازپرس موارد الزم را در
صورتمجلس درج و به كارشناس اعالم ميكند و او را براي اداي توضيح دعوت مينمايد .در صورتيكه
كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود ،جلب ميشود.
تبصره  -هرگاه پس از أخذ توضيحات ،بازپرس نظريه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد ،قرار تكميل آن را
صادر و اجراي قرار را به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول ميكند.
ماده  -۲۶۴اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد ،اما بدون عذر موجه از اظهارنظر
يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند ،نظر اكثريت مالك عمل است .عدم حضور
كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف كارشناسان ديگر صورتمجلس شود.
ماده  -۲۶۵هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس ،محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان ،بين نظر
آنان اختالف باشد ،بازپرس ميتواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت بهعمل آورد ،يا نظريه كارشناس
يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال و نظر او را استعالم كند.
ماده  -۲۶۶درصورتيكه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته
باشد ،بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد ميكند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع ميدهد.
ماده  -۲۶۷هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد ،ميتواند مطابق قوانين و مقررات
مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند.
فصل ششم  -احضار و تحقيق از متهم ،شهود و مطلعان
مبحث اول  -احضار ،جلب و تحقيق از متهم
ماده  -۲۶۳بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام ،كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند.
تبصره  -تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
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ماده  -۲۶۳احضار متهم به وسيله احضاريه بهعمل ميآيد .احضاريه در دو نسخه تنظيم ميشود كه يك
نسخه از آن به متهم ابالغ ميگردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابالغ مسترد ميشود.
ماده  -۲۷۵در احضاريه ،نام و نام خانوادگي احضار شونده ،تاريخ ،ساعت ،محل حضور ،علت احضار و نتيجه
عدم حضور قيد ميشود و به امضاء مقام قضايي ميرسد.
تبصره  -در جرايمي كه به تشخيص مرجع قضايي ،حيثيت اجتماعي متهم ،عفت يا امنيت عمومي اقتضاء
كند ،علت احضار ذكر نميشود ،اما متهم ميتواند براي اطالع از علت احضار به دفتر مرجع قضايي مراجعه
كند.
ماده  -۲۷۲فاصله ميان ابالغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد.
ماده  -۲۷۱ابالغ احضاريه توسط مأموران ابالغ بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام
ميشود.
ماده  -۲۷۹هرگاه شخص احضار شده بيسواد باشد ،مأمور ابالغ ،مفاد احضاريه را به وي تفهيم ميكند.
ماده  -۲۷۴هرگاه ابالغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي
دستيابي به متهم به نتيجه نرسد و ابالغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد ،متهم از طريق انتشار يك نوبت
آگهي در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار ملي يا محلي و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يكماه از تاريخ نشر
آگهي ،احضار ميشود .در اينصورت ،بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگي و اظهار عقيده
ميكند.
تبصره  -در جرايمي كه به تشخيص بازپرس ،حيثيت اجتماعي متهم ،عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند،
عنوان اتهام در آگهي موضوع اين ماده ذكر نميشود.
ماده  -۲۷۵استفاده از سامانههاي (سيستمهاي) رايانهاي و مخابراتي ،از قبيل پيامنگار (ايميل) ،ارتباط
تصويري از راه دور ،نمابر و تلفن ،براي طرح شكايت يا دعوي ،ارجاع پرونده ،احضار متهم ،ابالغ اوراق قضايي
و همچنين نيابت قضايي با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بالمانع است.
تبصره  -شرايط و چگونگي استفاده از سامانههاي رايانهاي و مخابراتي موضوع اين ماده بر اساس
آييننامهاي است كه ظرف ششماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه
ميشود و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
ماده  -۲۷۶قوه قضاييه ميتواند ابالغ اوراق قضايي را به بخش خصوصي واگذار كند .چگونگي اجراي اين ماده
به موجب آييننامهاي است كه ظرف ششماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و
ارتباطات و فناوري اطالعات تهيه ميشود و به تصويب رييس قوهقضاييه ميرسد.
ماده  -۲۷۷ساير ترتيبات و قواعد ابالغ احضاريه و ديگر اوراق قضايي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني
صورت ميگيرد.
ماده  -۲۷۳متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعالم كند .جهات
زير عذر موجه محسوب ميشود:
الف -نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه بهگونهاي كه مانع از حضور شود.
ب -بيماري متهم و بيماري سخت والدين ،همسر يا اوالد وي كه مانع از حضور شود.
پ -همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت -ابتالء به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم
امكان تردد گردد.
ث -متهم در توقيف يا حبس باشد.
ج – ساير مواردي كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب ميشود.
تبصره  -در ساير موارد ،متهم ميتواند براي يكبار پيش از موعد تعيين شده ،بازپرس را از علت عدم حضور
خود مطلع سازد و موافقت وي را أخذ نمايد كه در اين مورد ،بازپرس ميتواند در صورت عدم تأخير در
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تحقيقات ،تا سه روز مهلت را تمديد كند.
ماده  -۲۷۳متهمي كه بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعالم نكند ،به دستور بازپرس جلب
ميشود.
تبصره  -در صورتيكه احضاريه ،ابالغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع
نشده است ،وي را فقط براي يكبار ديگر احضار مينمايد.
ماده  -۲۳۵در موارد زير بازپرس ميتواند بدون آنكه ابتداء احضاريه فرستاده باشد ،دستور جلب متهم را صادر
كند:
الف  -در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ،قطع عضو و يا حبس ابد است.
ب  -هرگاه محل اقامت ،محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس براي شناسايي نشاني
وي به نتيجه نرسد.
پ  -در مورد جرايم تعزيري درجه پنج و باالتر در صورتيكه از اوضاع و احوال و قرائن موجود ،بيم تباني يا فرار
يا مخفي شدن متهم برود.
ت  -در مورد اشخاصي كه به جرايم سازمانيافته و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي متهم باشند.
ماده  -۲۳۲جلب متهم به موجب برگه جلب بهعمل ميآيد .مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و
علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابالغ شود.
ماده  -۲۳۱مأمور جلب پس از ابالغ برگه جلب ،متهم را دعوت ميكند كه با او نزد بازپرس حاضر شود.
چنانچه متهم امتناع كند ،مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر مينمايد و در صورت نياز ميتواند
از ساير مأموران كمك بخواهد.
ماده  -۲۳۹جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز بهعمل آيد و در همان روز بهوسيله بازپرس و يا
قاضي كشيك تعيين تكليف شود.
تبصره  -تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم ،وضعيت متهم ،كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار
متهم با نظر بازپرس است .بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج ميكند.
ماده  -۲۳۴در صورتيكه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد ،برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در
اختيار ضابطان دادگستري قرار ميگيرد تا هر جا متهم را يافتند ،جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.
تبصره  -۲چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين شده ميسر نشود ،ضابطان مكلفند علت عدم جلب
متهم را گزارش كنند.
تبصره  -۱در صورت ضرورت ،بازپرس ميتواند برگه جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با
معرفي او ،ضابطان حوزه قضايي مربوط ،متهم را جلب كنند و تحويل دهند.
تبصره  -۹در صورتيكه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد ،ضابطان بايد حكم ورود به
آن محل را از مقام قضايي أخذ كنند.
ماده  -۲۳۵ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بالفاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم
دسترسي به بازپرس يا مقام قضايي جانشين ،در اولين وقت اداري ،متهم را نزد او حاضر كنند .در صورت
تأخير از تحويل فوري متهم ،بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود .به هر حال مدت نگهداري
متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.
تبصره  -رعايت مقررات مواد ( )۴۳تا ( )۵۹اين قانون درخصوص متهمان موضوع اين ماده الزامي است.
ماده  -۲۳۶در ايام تعطيل متوالي ،قاضي كشيك ،پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه
بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي ،پرونده را با شرح اقدامات
به شعبه مزبور اعاده ميكند.
ماده  -۲۳۷هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري ،كهولت سن يا معاذيري
كه بازپرس موجه تشخيص ميدهد ،نتواند نزد بازپرس حاضر شود ،در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و
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امكان انجام تحقيقات ،بازپرس نزد او ميرود و تحقيقات الزم را بهعمل ميآورد.
ماده  -۲۳۳تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده ،بازپرس ميتواند با توجه به اهميت و ادله وقوع
جرم ،دستور منع خروج او را از كشور صادر كند .مدت اعتبار اين دستور ،ششماه و قابل تمديد است .در
صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي ،ترك و يا منع تعقيب ،ممنوعيت خروج منتفي و مراتب
بالفاصله به مراجع مربوط اطالع داده ميشود .درصورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود
اين دستور خودبهخود منتفي است و مراجع مربوط نمي توانند مانع از خروج شوند.
ماده  -۲۳۳بازپرس مكلف است بالفاصله پس از حضور يا جلب متهم ،تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم
امكان ،حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحتنظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري ،با
رعايت ماده ( )۳۳اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد .در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وي از
شروع تحقيقات به داليل قانوني ،دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس
دادگاه محول ميكند.
تبصره  -تحت نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت ،بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف
شود ،بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني محكوم ميشود.
ماده  -۲۳۵متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي ،يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد.
اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهيم شود .چنانچه متهم احضار شود اين
حق در برگه احضاريه قيد و به او ابالغ ميشود .وكيل متهم ميتواند با كسب اطالع از اتهام و داليل آن،
مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون الزم بداند ،اظهار كند .اظهارات وكيل در
صورتمجلس نوشته ميشود.
تبصره  -۲سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بياعتباري تحقيقات
ميشود.
تبصره  -۱در جرايمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است ،چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در
مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد ،بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب ميكند.
تبصره  -۹درمورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد ،مفاد ماده ( )۲۳۲جاري
است.
ماده  -۲۳۲چنانچه بازپرس ،مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق ،اسناد يا مدارك پرونده را با
ضرورت كشف حقيقت منافي بداند ،يا موضوع از جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد با ذكر
دليل ،قرار عدم دسترسي به آنها را صادر ميكند .اين قرار ،حضوري به متهم يا وكيل وي ابالغ ميشود و
ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .دادگاه مكلف است در وقت فوقالعاده به اعتراض
رسيدگي و تصميمگيري كند.
ماده  -۲۳۱تحقيق از شاكي و متهم غيرعلني و انفرادي است مگر در جرايم قابل گذشت كه به آنها در
دادسرا حتياالمكان بهصورت ترافعي رسيدگي ميشود و بازپرس مكلف است در صورت امكان ،سعي در
ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجيگري نمايد.
ماده  -۲۳۹بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را مالحظه مينمايد و سپس مشخصات متهم ،شامل نام ،نام
خانوادگي ،نام پدر ،شهرت ،سن ،شغل ،ميزان تحصيالت ،وضعيت تأهل ،تعداد فرزند ،تابعيت ،مذهب،
سابقه كيفري در موارد ضروري و مرتبط ،همچنين نشاني محل سكونت و محل كار او ،اعم از شهر ،بخش،
دهستان ،روستا ،خيابان ،كوچه ،شماره و كدپستي منزل ،شماره ملي ،پيامنگار (ايميل) و شماره تلفن
ثابت و همراه او را بهطور دقيق پرسش ميكند ،به نحوي كه ابالغ احضاريه و ساير اوراق قضايي به متهم به
آساني مقدور باشد.
ماده  -۲۳۴بازپرس در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم ميكند محلي را كه براي اقامت خود اعالم مينمايد،
محل اقامت قانوني او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد ،بايد محل جديد را به گونهاي كه ابالغ
ممكن باشد اعالم كند و در غير اين صورت ،احضاريهها و ساير اوراق قضايي به محل اقامت اعالم شده
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قبلي فرستاده ميشود .تغيير محل اقامت بهمنظور تأخير و تعلل بهگونهاي كه ابالغ اوراق دشوار باشد،
پذيرفته نيست و تمام اوراق در همان محل اعالم شده قبلي ابالغ ميشود .تشخيص تغيير محل به منظور
تأخير و تعلل ،با مقامي است كه به اتهام رسيدگي ميكند .رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل
اقامت شاكي يا مدعي خصوصي نيز الزم است.
ماده  -۲۳۵بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وي اعالم ميكند مراقب اظهارات خود
باشد .سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شكل صريح به او تفهيم ميكند و به او اعالم مينمايد كه اقرار يا
همكاري مؤثر وي ميتواند موجبات تخفيف مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش
ميكند .پرسشها بايد مفيد ،روشن ،مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد .پرسشتلقيني يا همراه با اغفال،
اكراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره  -وكيل متهم ميتواند در صورت طرح سؤاالت تلقيني يا ساير موارد خالف قانون به بازپرس تذكر دهد.
ماده  -۲۳۶تخلف از مقررات مواد ( )۲۳۹تا ( )۲۳۵اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده  -۲۳۷متهم ميتواند سكوت اختيار كند .در اين صورت مراتب امتناع وي از دادن پاسخ يا امضاي
اظهارات ،در صورتمجلس قيد ميشود.
ماده  -۲۳۳بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري ،از متهمان به نحو انفرادي تحقيق ميكند .متهمان نبايد با
يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.
ماده  -۲۳۳پاسخ پرسشها بايد بدون تغيير ،تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به
امضاء يا اثر انگشت او برسد .متهم باسواد خودش پاسخ را مي نويسد ،مگر آنكه نخواهد از اين حق
استفاده كند.
ماده  -۱۵۵بازپرس براي شاكي ،مدعي خصوصي ،متهم ،شاهد و مطلعي كه قادر به سخن گفتن به زبان
فارسي نيست ،مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و درصورت عدم دسترسي به مترجم رسمي،
مترجم مورد وثوق ديگري تعيين ميكند .مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند.
عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.
ماده  -۱۵۲بازپرس براي شاكي ،مدعي خصوصي ،متهم ،شاهد و مطلعي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم
ندارد ،فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد ،به عنوان مترجم
انتخاب ميكند .مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند .چنانچه افراد مذكور قادر
به نوشتن باشند ،منشي شعبه سؤال را براي آنان مي نويسد تا بهطور كتبي پاسخ دهند.
ماده  -۱۵۱هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است،
تحقيقات الزم را از نزديكان او و ساير مطلعان بهعمل ميآورد ،نظريه پزشكي قانوني را تحصيل ميكند و با
احراز جنون ،پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان ميفرستد .در صورت موافقت دادستان با
نظر بازپرس ،چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت ،حسب دستور دادستان به
مراكز مخصوص نگهداري و درمان سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي منتقل
ميشود .مراكز مذكور مكلف به پذيرش ميباشند و در صورت امتناع از اجراي دستور دادستان ،به مجازات
امتناع از دستور مقام قضايي مطابق قانون مجازات اسالمي محكوم ميشوند.
تبصره  -۲آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي و تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
تبصره  -۱چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد ،طبق مقررات مربوط اقدام ميشود.
ماده  -۱۵۹در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ،قطع عضو ،حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و باالتر
است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيعليه يا
بيش از آن است ،بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات ،دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به
واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد .اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل ميگردد،
حاوي مطالب زير است:
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الف -گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي ،خانوادگي و اجتماعي متهم
ب -گزارش پزشكي و روان پزشكي
مبحث دوم  -احضار و تحقيق از شهود و مطلعان
ماده  -۱۵۴بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعالم مقامات
ذي ربط ،شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد ،برابر مقررات
احضار ميكند.
تبصره  -۲در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب ميشود .اما
در صورتيكه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد ،مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب
ميشود.
تبصره  -۱درصورتيكه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد ،تحقيق از آنان ميتواند به
صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي بهعملآيد.
ماده  -۱۵۵در صورتيكه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد ،بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از
تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رييس او دعوت شود .فرمانده يا رييس مربوط مكلف است پس
از وصول دستور مقام قضايي ،شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
ماده  -۱۵۶تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه ،غيرعلني است.
ماده  -۱۵۷بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق ميكند و منشي
اطالعات ايشان را ثبت ميكند و به امضاء يا اثر انگشت آنان ميرساند .تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در
موارد ضرورت يا مواجهه آنان بالمانع است .دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود.
ماده  -۱۵۳پس از حضور شهود و مطلعان ،بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد ميكند و
سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صالح بداند تحقيق مينمايد.
ماده  -۱۵۳بازپرس پيش از شروع به تحقيق ،حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد
تفهيم ميكند و نام ،نام خانوادگي ،نام پدر ،سن ،شغل ،ميزان تحصيالت ،مذهب ،محل اقامت ،پيامنگار
(ايميل) ،شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا
عدم رابطه خادم و مخدومي شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مينمايد و در صورتمجلس قيد
ميكند.
ماده  -۱۲۵شاهد و مطلع پيش از اظهار اطالعات خود به اين شرح سوگند ياد ميكند« :به خداوند متعال
سوگند ياد ميكنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».
ماده  -۱۲۲بازپرس ميتواند درصورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد ،بدون يادكردن سوگند،
اظهارات او را براي اطالع بيشتر استماع كند.
ماده  -۱۲۱اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد ميشود ،سپس متن آن قرائت ميگردد و به امضاء
يا اثر انگشت شاهد يا مطلع ميرسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري
ورزد يا قادر به انجام آن نباشد ،مراتب در صورتمجلس قيد ميشود و تمام صفحات صورتمجلس به
امضايبازپرس و منشي ميرسد.
تبصره  -بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا اداي شهادت را بپرسد و
پاسخ را در صورتمجلس قيد كند.
ماده  -۱۲۹تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و
چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد ،بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت
ديگر احضار شود.
ماده  -۱۲۴هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته
باشد ،اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد ،بازپرس بهمنظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در
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پرونده ،تدابير زير را اتخاذ ميكند:
الف -عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم
ب  -عدم افشاي اطالعات مربوط به هويت ،مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع
پ  -استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور
تبصره  -۲در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قرائن
يا شواهد ،مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان ،بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع،
تدابير الزم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سالمت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ ميكند.
ترتيبات اين امر به موجب آييننامهاي است كه ظرف ششماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط
وزارت دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رييس قوهقضاييه ميرسد.
تبصره  -۱ترتيبات فوق بايد بهنحوي صورت پذيرد كه منافي حقوق دفاعي متهم نباشد.
تبصره  -۹ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره ( )۲آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء ميشود.
ماده  -۱۲۵در صورتيكه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و
زياني از حيث ترك شغل خود شود ،بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفهاي كه قوه قضاييه اعالم
ميكند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را
مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مينمايد .هرگاه شاكي ،به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت
هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد ،هزينههاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاييه
پرداخت ميشود .هرگاه در جرايم قابل گذشت ،شاكي با وجود مالئت از پرداخت هزينههاي مذكور در اين
ماده خودداري كند ،استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نميآيد .اما در
جرايم غير قابل گذشت ،هزينههاي مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاييه پرداخت
ميشود .هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد ،هزينههاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه
قضاييه پرداخت ميشود.
ماده  -۱۲۶در صورتيكه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد
شهود يا مطلعان ،زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند ،بازپرس
در محل حضور مييابد و مبادرت به تحقيق ميكند.
فصل هفتم  -قرارهاي تأمين و نظارت قضايي
ماده  -۱۲۷به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي ،جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين
حقوق بزهديده براي جبران ضرر و زيان وي ،بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق الزم ،در صورت وجود داليل
كافي ،يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر ميكند:
الف  -التزام به حضور با قول شرف
ب  -التزام به حضور با تعيين وجه التزام
پ  -التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف
ت  -التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام
ث -التزام به معرفي نوبهاي خود بهصورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضايي يا انتظامي با تعيين وجه التزام
ج  -التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجهالتزام ،با موافقت متهم و
پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط
چ -التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجهالتزام از طريق نظارت
با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات
ح  -أخذ كفيل با تعيين وجهالكفاله
خ  -أخذ وثيقه اعم از وجه نقد ،ضمانتنامه بانكي ،مال منقول يا غيرمنقول
د  -بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني
تبصره  -۲در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف) ،قرار التزام به حضور با تعيين وجه
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التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)( ،پ)( ،ت) و (ث) قرار كفالت صادر
ميشود.
تبصره  -۱در مورد بندهاي (پ) و (ت) ،خروج از حوزه قضايي با اجازه قاضي ممكن است.
تبصره  -۹در جرايم غيرعمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي تضمين حقوق بزهديده به طريق ديگر
امكانپذير باشد ،صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست.
ماده  -۱۲۳براي اتهامات متعدد متهم ،قرار تأمين واحد صادر ميشود ،مگر آنكه رسيدگي به جرايم ارتكابي
در صالحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صالحيت هر دادگاه ،قرار
تأمين متناسب و مستقل صادر ميشود.
ماده  -۱۲۳مبلغ وجه التزام ،وجهالكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزهديده كمتر باشد .در
مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از
سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر ميكند.
ماده  -۱۱۵درصورتيكه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل ،وثيقه بسپارد ،بازپرس مكلف به قبول آن و
تبديل قرار است .در اين صورت متهم ميتواند در هر زمان با معرفي كفيل ،آزادي وثيقه را تقاضا كند.
ماده  -۱۱۲كفالت شخصي پذيرفته ميشود كه مالئت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجهالكفاله محل
ترديد نباشد .چنانچه بازپرس مالئت كفيل را احراز نكند ،مراتب را فوري به نظر دادستان ميرساند .دادستان
موظف است در همان روز ،رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند .تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي
است .درصورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج ميشود.
تبصره  -پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بالمانع است.
ماده  -۱۱۱در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقهگذار توسط بازپرس ،مراتب با ذكر علت در پرونده
منعكس ميشود .تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به باال است.
ماده  -۱۱۹بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت ،قرار صادر مينمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقهگذار ،خود
نيز آن را امضاء ميكند و با درخواست كفيل يا وثيقهگذار ،تصوير قرار را به آنان ميدهد.
ماده  -۱۱۴بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه ،به كفيل يا وثيقهگذار تفهيم كند كه
در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقهگذار،
وجهالكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط ميشود.
تبصره  -تفهيم مفاد ماده ( )۲۳۴اين قانون نسبت به كفيل و وثيقهگذار نيز الزامي است.
ماده  -۱۱۵قرار تأمين بايد فوري به متهم ابالغ و تصوير آن به وي تحويل شود .در صورتي كه قرار تأمين
منتهي به بازداشت گردد ،مفاد قرار در برگه اعزام درج ميشود.
ماده  -۱۱۶متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر ميشود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به
بازداشتگاه معرفي ميگردد؛ اما در صورت بازداشت ،متهم ميتواند تا مدت ده روز از تاريخ ابالغ قرار بازپرس،
نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.
تبصره  -مرجع صادركننده قرار و رييس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات الزم را بهمنظور دسترسي متهم به
افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقهگذار معرفي ميكند ،فراهم كنند و هر زمان متهم ،كفيل يا وثيقه
معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد ،درصورت وجود شرايط قانوني ،مرجع صادركننده قرار يا قاضي
كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.
ماده  -۱۱۷مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويلدهنده ،رسيدي
حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم أخذ و به بازپرس تسليم ميكند.
ماده  -۱۱۳كفيل يا وثيقهگذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم ميتواند ،حسب
مورد ،رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند .مرجع
مزبور مكلف است بالفاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.
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تبصره  -در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز ،كفيل يا وثيقهگذار
مي تواند اعزام وي را درخواست نمايد .در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام ميشود.
ماده  -۱۱۳خواستن متهم از كفيل يا وثيقهگذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات ،دادرسي و يا
اجراي حكم ضرورت دارد ،ممنوع است.
تبصره  -تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده  -۱۹۵متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است ،در صورتي كه
حضورش الزم باشد ،احضار ميشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است ،در صورت ابالغ
واقعي اخطاريه ،وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان أخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار
ضبط ميشود .چنانچه متهم ،كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا
وثيقهگذار اخطار ميشود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد .در صورت ابالغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل
متهم ،به دستور دادستان ،حسب مورد ،وجهالكفاله أخذ و يا از وثيقه ،معادل وجه قرار ،ضبط ميشود.
دستور دادستان پس از قطعيت ،بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام
مدني اجراء ميشود.
تبصره  -مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه ،پس از كسر هزينههاي ضروري مربوط به اجراي دستور ،به وثيقهگذار
مسترد ميشود.
ماده  -۱۹۲هرگاه ثابت شود كه متهم ،كفيل يا وثيقه گذار بهمنظور عدم امكان ابالغ واقعي اخطاريه ،نشاني
محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول كننده كفالت يا وثيقه اعالم نكرده يا به اين منظور از محل
خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابالغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس
محرز شود ،ابالغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه ،أخذ وجهالكفاله و يا وجه التزام كافي است.
ماده  -۱۹۱ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكوم له ،در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجهالكفاله كسر
ميشود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكوم عليه حاضر نشود و وثيقه گذار يا كفيل هم ،وي
را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.
ماده  -۱۹۹چنانچه قرار تأمين صادر شده ،متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده
باشد ،در صورت عدم حضور محكوم عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه ،عالوه بر أخذ ديه و ضرر و زيان
محكوم له از محل تأمين ،جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول ميشود و در مورد قرار وثيقه ،در صورت
حضور و عجز از پرداخت ،محكوميتهاي فوق ،با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين أخذ ميشود.
ماده  -۱۹۴در صورت فوت كفيل يا وثيقه گذار ،قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد،
بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند ،مگر آنكه دستور أخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه
صادر شده باشد.
ماده  -۱۹۵متهم ،كفيل و وثيقهگذار ميتوانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابالغ دستور دادستان ،درباره
أخذ وجه التزام ،وجهالكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند .مرجع رسيدگي به اين اعتراض ،دادگاه كيفري دو
است:
الف -هرگاه مدعي شوند در أخذ وجه التزام و وجهالكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.
ب  -هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كردهاند يا شخص ثالثي متهم را حاضر
كرده است.
پ  -هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده ( )۲۷۳اين قانون ،متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و
وثيقهگذار به يكي از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر كنند.
ت  -هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شدهاند.
ث  -هرگاه كفيل يا وثيقهگذار مدعي شوند تسليم متهم ،به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.
تبصره  -۲دادگاه در تمام موارد فوق ،خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي
ميكند .رأي دادگاه قطعي است.

28

تبصره  -۱مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رييس يا دادرس دادگاه عمومي بخش ،دادگاه كيفري
دو نزديكترين شهرستان آن استان است.
تبصره  -۹در خصوص بند(ت) ،دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آنان،
به معافيت آنان از پرداخت وجه التزام يا وجهالكفاله حكم ميكند.
ماده  -۱۹۶در صورتيكه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر أخذ وجهالتزام يا وجهالكفاله و يا ضبط
وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرايي ،در مرجع قضايي حاضر شود يا كفيل يا وثيقهگذار او را حاضر كند،
دادستان با رفع اثر از دستور صادره ،دستور أخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر ميكند .در
اينصورت ،اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است .هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد ،مكلف
است ،نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه
كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند ،مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند .در
صورتيكه شخص ثالث ،رفع مسؤوليت خود را درخواست كند ،متهم حسب مورد ،نسبت به معرفي كفيل يا
وثيقهگذار جديد اقدام ميكند.
تبصره  -هرگاه متهم يا وثيقه گذار يا كفيل ،ظرف ده روز از تاريخ ابالغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار ،معادل
وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند ،ضبط انجام نميشود و اعتبار قرار تأمين صادره بهصورت كامل به قوت
خود باقي است.
ماده  -۱۹۷صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست ،مگر در مورد جرايم زير ،كه داليل ،قرائن و امارات كافي بر
توجه اتهام به متهم داللت كند:
الف -جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني،
جناياتي كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيعليه يا بيش از آن است.
ب -جرايم تعزيري كه درجه چهار و باالتر است.
پ  -جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و باالتر است.
ت – ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر ،قدرتنمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه
بهوسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث  -سرقت ،كالهبرداري ،ارتشاء ،اختالس ،خيانت در امانت ،جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتيكه
مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به علت ارتكاب هر يك از
جرايم مذكور باشد.
تبصره  -موارد بازداشت موقت الزامي ،موضوع قوانين خاص ،به جز قوانين ناظر بر جرايم نيروهاي مسلح از
تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون ملغي است.
ماده  -۱۹۳صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل ،منوط به وجود يكياز شرايط زير است:
الف  -آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان
واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند.
ب  -بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد.
پ  -آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي ،موجب به خطر افتادن جان شاكي ،شهود يا خانواده آنان و خود
متهم باشد.
ماده  -۱۹۳قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در
متن قرار ذكر شود .با صدور قرار بازداشت موقت ،متهم به بازداشتگاه معرفي ميشود .چنانچه متهم به
منظور جلوگيري از تباني ،بازداشت شود ،دليل آن در برگه اعزام قيد ميشود.
ماده  -۱۴۵قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود .دادستان مكلف است حداكثر ظرف
بيست و چهار ساعت نظر خود را بهطور كتبي به بازپرس اعالم كند .هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم
موافق نباشد ،حل اختالف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده روز
تجاوز نميكند ،بازداشت ميشود.
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ماده  -۱۴۲هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد ،بازپرس با موافقت
دادستان فوري از متهم رفع بازداشت ميكند .در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس ،حل اختالف با
دادگاه صالح است .اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند ،ميتواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از
بازپرس تقاضا كند .بازپرس بهطورفوري و حداكثر ظرف پنج روز بهطور مستدل راجع به درخواست متهم
اظهارنظر ميكند .در صورت رد درخواست ،مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابالغ ميشود و متهم
ميتواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند .متهم در هر ماه فقط يكبار ميتواند اين درخواست را مطرح كند.
ماده  -۱۴۱هرگاه در جرايم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۹۵۱اين قانون تا دو ماه و در ساير
جرايم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين ،متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم
نهائي در دادسرا نشود ،بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است .اگر علل موجهي براي بقاي قرار
وجود داشته باشد ،با ذكر علل مزبور ،قرار ،ابقاء و مراتب به متهم ابالغ ميشود .متهم ميتواند از اين
تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض كند .فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت
دادستان انجام ميشود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ،حل
اختالف با دادگاه صالح است .فك ،تخفيف ،يا ابقاي بازداشت موقت ،بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت
مخالفت دادستان ،حل اختالف با دادگاه صالح است .هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده،
حسبمورد ،هر دوماه يا هر يكماه اعمال ميشود .به هرحال ،مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات
حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت
بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يكسال تجاوز نميكند.
تبصره  -۲نصاب حداكثر مدت بازداشت ،شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير
قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل ميشود.
تبصره  -۱تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم ،موضوع ماده ( )۱۴۲اين قانون ،درصورتي است
كه وفق اين ماده ،نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
ماده  -۱۴۹بازپرس ميتواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون ،قرار تأمين صادره را تشديد
كند يا تخفيف دهد.
تبصره  -تشديد يا تخفيف قرار تأمين ،اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.
ماده  -۱۴۴دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست ميتواند تشديد يا تخفيف
تأمين را از بازپرس درخواست كند .هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود ،پرونده براي رفع
اختالف به دادگاه ارسال ميشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام ميكند .پس از تنظيم كيفرخواست نيز
دادستان مي تواند حسب مورد ،از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است ،درخواست تشديد يا تخفيف تأمين
كند .متهم نيز ميتواند تخفيف تأمين را درخواست كند .تقاضاي فرجامخواهي نسبت به حكم ،مانع از آن
نيست كه دادگاه صادركننده حكم ،به اين درخواست رسيدگي كند .در صورت رد درخواست ،مراتب رد در
پرونده ثبت ميشود .تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است.
تبصره  -۲تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده ،در مورد تشديد يا تخفيف نميتواند بيش از
يكبار مطرح شود.
تبصره  -۱چنانچه به نظر دادگاه ،قرار تأمين صادره متناسب نباشد ،نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ
تصميم مينمايد.
ماده  -۱۴۵دادگاه صالح موضوع مواد ( )۱۴۱( ،)۱۴۵و ( )۱۴۴اين قانون مكلف است در وقت فوقالعاده به
اختالف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد .تصميم دادگاه قطعي است.
ماده  -۱۴۶در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبال ً تأمين أخذ نشده يا تأمين قبلي
منتفي شده باشد ،دادگاه ،خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون ،قرار تأمين يا نظارت
قضايي صادر ميكند .چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود ،اين قرار ،طبق
مقررات اين قانون ،قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.
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ماده  -۱۴۷بازپرس ميتواند متناسب با جرم ارتكابي ،عالوه بر صدور قرار تأمين ،قرار نظارت قضايي را كه
شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است ،براي مدت معين صادر كند:
الف -معرفي نوبهاي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس
ب  -منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري
پ -منع اشتغال به فعاليتهاي مرتبط با جرم ارتكابي
ت  -ممنوعيت از نگهداري سالح داراي مجوز
ث  -ممنوعيت خروج از كشور
تبصره  -۲در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت ،در صورت ارائه تضمين الزم براي جبران خسارات وارده ،مقام
قضايي ميتواند فقط به صدور قرار نظارت قضايي اكتفاء كند.
تبصره  -۱قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است .چنانچه اين قرار توسط
دادگاه صادر شود ،ظرف ده روز ،قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان ميباشد.
ماده  -۱۴۳مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور ششماه و قابل تمديد است.
در صورتيكه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود ،اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع
مربوط نميتوانند مانع از خروج شوند.
ماده  -۱۴۳در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سالح داراي مجوز ،سالح و پروانه مربوط أخذ و به يكي
از محلهاي مجاز نگهداري سالح تحويل ميشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعالم ميكند.
ماده  -۱۵۵قرار تأمين و نظارت قضايي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم ،شدت مجازات ،ادله و
اسباب اتهام ،احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم ،سابقه متهم ،وضعيت روحي و
جسمي ،سن ،جنس ،شخصيت و حيثيت او متناسب باشد.
تبصره  -أخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به باال است.
ماده  -۱۵۲هرگاه متهم يا محكومعليه در مواعد مقرر حاضر شود ،يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را
اثبات كند ،با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازاتها و يا صدور
قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب ،تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت ،قرار
تأمين و نظارت قضايي لغو ميشود.
تبصره  -در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضايي ،اين امر بالفاصله به مراجع مربوط اعالم ميشود.
ماده  -۱۵۱شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده ( )۱۲۷اين قانون ،به موجب آييننامهاي
است كه ظرف شش ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه ميشود
و به تصويب رييس قوهقضاييه ميرسد.
ماده  -۱۵۹در صورتيكه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضايي را رعايت نمايد ،بنا به درخواست وي
كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان ،دادگاه ميتواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات
وي تخفيف دهد.
ماده  -۱۵۴هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضايي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است ،تخلف كند ،قرار
نظارت لغو و قرار تأمين ،تشديد ميشود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل ،قرار صادره به
قرار تأمين متناسب تبديل ميگردد .مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضايي به متهم ،تفهيم
ميشود.
تبصره  -در اجراي اين ماده نميتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد.
ماده  -۱۵۵اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت ميشوند و از سوي
مراجع قضايي ،حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود ،ميتوانند با رعايت ماده ( )۲۴اين
قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.
ماده  -۱۵۶در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست:
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الف -بازداشت شخص ،ناشي از خودداري در ارائه اسناد ،مدارك و ادله بيگناهي خود باشد.
ب -به منظور فراري دادن مرتكب جرم ،خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ -به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت -همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد.
ماده  -۱۵۷شخص بازداشت شده بايد ظرف ششماه از تاريخ ابالغ رأي قطعي حاكي از بيگناهي خود،
درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني ،متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به
انتخاب رييس قوه قضاييه تقديم كند .كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون ،حكم به پرداخت
خسارت صادر ميكند .در صورت رد درخواست ،اين شخص ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ ،اعتراض
خود را به كميسيون موضوع ماده ( )۱۵۳اين قانون اعالم كند.
ماده  -۱۵۳رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده ،در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رييس
ديوانعالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوانعالي كشور به انتخاب رييس قوه قضاييه
بهعمل ميآيد .رأي كميسيون قطعي است.
ماده  -۱۵۳جبران خسارت موضوع ماده ( )۱۵۵اين قانون بر عهده دولت است و در صورتيكه بازداشت براثر
اعالم مغرضانه جرم ،شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضايي باشد ،دولت پس از جبران خسارت ميتواند به
مسؤول اصلي مراجعه كند.
ماده  -۱۶۵بهمنظور پرداخت خسارت موضوع ماده ( )۱۵۵اين قانون ،صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس
ميشود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين ميگردد .اين صندوق زير نظر وزير دادگستري
اداره ميشود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است.
ماده  -۱۶۲شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي موضوع مواد ( )۱۵۷و ( )۱۵۳اين قانون ،به موجب
آييننامهاي است كه ظرف سهماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود
و به تصويب رييسقوهقضاييه ميرسد.
فصل هشتم  -اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات
ماده  -۱۶۱بازپرس پس از پايان تحقيقات و در صورت وجود داليل كافي بر وقوع جرم ،به متهم يا وكيل وي
اعالم ميكند كه براي برائت يا كشف حقيقت هر اظهاري دارد به عنوان آخرين دفاع بيان كند .هرگاه متهم يا
وكيل وي در آخرين دفاع ،مطلبي اظهار كند يا مدركي ابراز نمايد كه در كشف حقيقت يا برائت مؤثر باشد،
بازپرس مكلف به رسيدگي است.
ماده  -۱۶۹در صورتي كه متهم يا وكيل وي براي أخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعالم
عذر موجه ،حضور نيابد ،بدون أخذ آخرين دفاع ،اتخاذ تصميم ميشود.
ماده  -۱۶۴پس از انجام تحقيقات الزم و اعالم كفايت و ختم تحقيقات ،بازپرس مكلف است به صورت مستدل
و مستند ،عقيده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب ،اعالم كند.
ماده  -۱۶۵بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم ،قرار
جلب ب ه دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم ،قرار
منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال ميكند .دادستان بايد ظرف سهروز از تاريخ وصول،
پرونده تحقيقات را مالحظه و نظر خود را به طور كتبي اعالم كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند .چنانچه
مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد ،قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام ميشود.
ماده  -۱۶۶چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند ،صرفاً مواردي را كه براي كشف حقيقت الزم
است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج ميكند و تكميل آن را ميخواهد .در اين صورت ،بازپرس
مكلف به انجام اين تحقيقات است.
تبصره  -هرگونه درخواست تكميل تحقيقات كه براي كشف حقيقت الزم نباشد ،موجب محكوميت انتظامي تا
درجه سه است.
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ماده  -۱۶۷در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس ،در خصوص عدم صالحيت ،پرونده به مرجع صالح
ارسال ميشود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب ،بازپرس مراتب را به طرفين ابالغ ميكند .در اينصورت،
قرار تأمين و قرار نظارت قضايي ملغي ميگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد ،بالفاصله آزاد ميشود.
قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.
ماده  -۱۶۳در صورتي كه عقيده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسي باشد ،دادستان ظرف دو روز
با صدور كيفرخواست ،از طريق شعبه بازپرسي بالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال ميكند.
ماده  -۱۶۳در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند ،پرونده
براي حل اختالف ،به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل ميشود.
ماده  -۱۷۵عالوه بر موارد مقرر در اين قانون ،قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:
الف -قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي
ب  -قرار بازداشت موقت ،ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم
پ  -قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم
تبصره  -مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از
كشور يكماه از تاريخ ابالغ است.
ماده  -۱۷۲مرجع حل اختالف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به
قرارهاي قابل اعتراض ،با دادگاهي است كه صالحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد .چنانچه دادگاه انقالب يا
دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي دادسرا تشكيل نشده باشد ،دادگاه كيفري دو محل ،صالح به رسيدگي
است.
ماده  -۱۷۱در صورت اختالف دادستان و بازپرس در صالحيت ،نوع جرم يا مصاديق قانوني آن ،حل اختالف با
دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام وظيفه ميكند.
ماده  -۱۷۹حل اختالف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي
قابل اعتراض ،در جلسه فوق العاده دادگاه صورت مي گيرد .تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است ،مگر
در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرايم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۹۵۱اين
قانون كه در صورت تأييد ،اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.
ماده  -۱۷۴دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند ،آن را نقض و
قرار جلب به دادرسي صادر ميكند .در مواردي كه به نظر دادگاه ،تحقيقات دادسرا كامل نباشد ،بدون نقض
قرار ميتواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند .موارد نقص تحقيق
بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود .درصورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه،
بازپرس تحقيقات خود را ادامه ميدهد.
ماده  -۱۷۵هرگاه پرونده براي تكميل تحقيقات به دادسرا اعاده شود ،دادسراي مربوط با انجام تحقيقات
موردنظر دادگاه ،بدون صدور قرار ،مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال ميكند و اگر در تحقيقات موردنظر دادگاه
ابهامي بيابد ،مراتب را براي رفع ابهام از دادگاه استعالم ميكند.
ماده  -۱۷۶در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه ،بازپرس مكلف است
متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با أخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي ،پرونده را به
دادگاه ارسال نمايد.
ماده  -۱۷۷در صورت نقض قرار موقوفي تعقيب ،بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتي كه علت نقض
قرار موقوفي تعقيب است ،به پرونده رسيدگي و با انجام تحقيقات الزم ،تصميم مقتضي اتخاذ ميكند.
ماده  -۱۷۳هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي ،قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود،
نميتوان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد .هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل ،قرار منع
تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود ،نميتوان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد ،مگر پس از
كشف دليل جديد كه در اين صورت ،با نظر دادستان براي يكبار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه
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قطعي شود ،پس از كشف دليل جديد به درخواست دادستان ميتوان او را براي يكبار با اجازه دادگاه صالح
براي رسيدگي به اتهام ،تعقيب كرد .در صورتي كه دادگاه ،تعقيب مجدد را تجويز كند ،بازپرس مطابق مقررات
رسيدگي ميكند.
ماده  -۱۷۳در كيفرخواست موارد زير قيد ميشود:
الف  -مشخصات متهم ،شامل نام ،نام خانوادگي ،نام پدر ،شهرت ،سن ،شغل ،شماره ملي ،شماره
شناسنامه ،تابعيت ،مذهب ،محل اقامت و وضعيت تأهل او
ب  -آزاد ،تحت قرار تأمين يا نظارت قضايي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ
شروع بازداشت
پ  -نوع اتهام ،تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش ،دهستان ،روستا ،شهر ،ناحيه ،منطقه ،خيابان و كوچه
ت  -ادله انتساب اتهام
ث  -مستند قانوني اتهام
ج  -سابقه محكوميت مؤثر كيفري متهم
چ  -خالصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم
تبصره  -هرگاه در صدور كيفرخواست ،سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد ،تا پيش از ارسال به دادگاه،
دادستان آن را اصالح و پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه ،موارد اصالحي آن را به دادگاه اعالم ميكند.
ماده  -۱۳۵عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر ميشود ،مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه
نيست .در صورتيكه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط
عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد ،مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم ،تا از اتهام انتسابي
مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.
ماده  -۱۳۲هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه ،موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد،
دادسرا با رعايت مقررات قانوني اقدام ميكند.
ماده  -۱۳۱دادستان نميتواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس
كيفرخواست را مسترد يا اصالح كند و فقط ميتواند داليل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث
ميشود به دادگاه اعالم كند.
ماده  -۱۳۹پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه ،هرگاه شاكي در جرايم قابل گذشت ،رضايت
قطعي خود را به دادستان اعالم كند ،در صورت وجود پرونده در دادسرا ،دادستان از كيفرخواست عدول
ميكند .در اين صورت ،قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر ميشود .در جرايم غيرقابل گذشت ،هرگاه
شاكي رضايت قطعي خود را اعالم كند ،دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب،
ميتواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتيكه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات
تغيير كند ،دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر ميكند.
ماده  -۱۳۴در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صالحيت ذاتي دادگاههاي
مختلف است ،كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاههاي صالح صادر ميشود.
فصل نهم  -تحقيقات مقدماتي جرايم اطفال و نوجوانان
ماده  -۱۳۵در معيّت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن ،شعبهاي از دادسراي عمومي و انقالب با عنوان
دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازپرس ،تشكيل
ميشود .تحقيقات مقدماتي جرايم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرايم موضوع مواد ( )۹۵۶و ( )۹۴۵اين
قانون كه بهطور مستقيم از سوي دادگاه صورت ميگيرد ،در اين دادسرا به عمل ميآيد.
تبصره  -۲تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم افراد زير پانزده سال بهطور مستقيم در دادگاه اطفال و نوجوانان
به عمل ميآيد و دادگاه مذكور كليه وظايفي را كه طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستري و دادسرا است
انجام ميدهد.
تبصره  -۱در جرايم مشهود ،هرگاه مرتكب ،طفل يا نوجوان باشد ،ضابطان دادگستري مكلفند نسبت به حفظ
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آالت ،ادوات ،آثار ،عالئم و داليل جرم اقدام نمايند ،لكن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و
در صورت دستگيري وي ،موظفند متهم را حسب مورد ،فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل
دهند .انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.
ماده  -۱۳۶عالوه بر موارد مذكور در ماده ( )۹۵۱اين قانون ،در جرايم تعزيري درجه پنج و شش نيز ،تشكيل
پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است.
ماده  -۱۳۷در جريان تحقيقات مقدماتي ،مرجع قضايي حسب مورد ،اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به
والدين ،اولياء ،يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان ،به هر
شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند ،ميسپارد .اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا
نوجوان الزم باشد او را به مرجع قضايي معرفي نمايند .افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي
خود به دادگاه ميباشند.
درصورت ضرورت ،أخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان باالي پانزده سال امكانپذير است .درصورت عجز از
معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرايم پيشبيني شده در ماده ( )۱۹۷اين قانون ،دادسرا يا دادگاه
ميتواند با رعايت ماده ( )۱۹۳اين قانون ،قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصالح و تربيت صادر كند.
تبصره  -قرار نگهداري موقت ،تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.
فصل دهم  -وظايف و اختيارات دادستان كل كشور
ماده  -۱۳۳دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقالب و نظامي نظارت دارد و به منظور حسن
اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها ميتواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي الزم را
خطاب به مراجع قضايي مذكور صادر نمايد .همچنين وي پيشنهادهاي الزم را به رييس قوه قضاييه و ساير
مراجع قضايي و اجرائي ذيربط ارائه ميكند.
تبصره  -۲چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود ،به موارد
تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات ،مراجع
قضايي يا اداري صالح اعالم ميكند.
تبصره  -۱كليه مراجع قضايي و قضات مكلفند همكاريهاي الزم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام
دهند.
ماده  -۱۳۳دادستان كل كشور ميتواند انتصاب ،جابهجايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضايي
دادسراها را به رييس قوه قضاييه پيشنهاد دهد.
تبصره  -۲پيشنهاد انتصاب ،جابهجايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس
از كسب نظر موافق از رييس كل دادگستري استان ذيربط با دادستان كل كشور است.
تبصره  -۱پيشنهاد انتصاب ،جابهجايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي نظامي پس از كسب نظر
موافق از رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح با دادستان كل كشور است.
ماده  -۱۳۵دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع به اموال ،منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به
حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذيصالح داخلي ،خارجي و يا بينالمللي پيگيري و
نظارت نمايد.
ماده  -۱۳۲در مواردي كه مطابق قانون ،تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤوالن كشوري بهعهده
ديوانعالي كشور است ،اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات الزم توسط دادسراي ديوانعالي كشور صورت
ميگيرد.
ماده  -۱۳۱كليه مراجع قضايي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از
كشور ،مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق بهمراجع ذيربط اعالم گردد.
تبصره  -دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن
توسط مراجع مربوطه ،نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام ميكند.
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ماده  -۱۳۹هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت ،امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و
غايب مفقوداالثر بيسرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خالف بيّن موازين
شرعي و يا قانوني تشخيص دهد بهطور مستدل از ديوانعالي كشور درخواست نقض حكم را مينمايد.
ديوانعالي كشور در صورت پذيرش تقاضا ،رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به شعبه
همعرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مينمايد.
بخش سوم  -دادگاههاي كيفري ،رسيدگي و صدور رأي
فصل اول  -تشكيالت و صالحيت دادگاههاي كيفري
ماده  -۱۳۴دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك ،دادگاه كيفري دو ،دادگاه انقالب ،دادگاه اطفال و نوجوانان
و دادگاههاي نظامي تقسيم ميشود.
ماده  -۱۳۵دادگاه كيفري دو با حضور رييس يا دادرس علي البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل
ميشود.
ماده  -۱۳۶دادگاه كيفري يك با حضور رييس و دو مستشار و در غياب رييس با حضور سه مستشار تشكيل
ميشود .در اين وضعيت رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضايي بيشتري دارد.
تبصره  -۲دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستانها
تشكيل ميشود .در حوزههايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است ،به جرايم موضوع صالحيت آن در
نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي آن استان رسيدگي ميشود.
تبصره  -۱دادرس عليالبدل حسب مورد ميتواند به جاي رييس يا مستشار انجام وظيفه كند .همچنين با
انتخاب رييسكل دادگستري استان ،عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه
انقالب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي ميكند بالمانع است.
تبصره  -۹دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري يك و دو تبديل
ميشوند .جرايمي كه تا تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است ،از نظر صالحيت
رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام
ميشود .اين تبصره درمورد دادگاه انقالب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است.
ماده  -۱۳۷دادگاه انقالب براي رسيدگي به جرايم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت)
ماده ( )۹۵۱اين قانون با حضور رييس و دو مستشار تشكيل ميشود .دادگاه براي رسيدگي به ساير
موضوعات با حضور رييس يا دادرس عليالبدل يا توسط يك مستشار تشكيل ميشود.
تبصره  -مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقالب ،در مواردي كه با
تعدد قاضي رسيدگي ميكند جاري است.
ماده  -۱۳۳دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و دو مشاور تشكيل ميشود .نظر مشاوران،
مشورتي است.
تبصره  -در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل
ميشود .تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است ،به كليه جرايم اطفال و
نوجوانان به جز جرايم مشمول ماده ( )۹۲۵اين قانون ،در شعبه دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را
انجام ميدهد رسيدگي ميشود.
ماده  -۱۳۳در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه قضاييه در حوزه بخش ،دادگاه عمومي بخش تشكيل
ميشود .اين دادگاه به تمامي جرايم در صالحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند.
تبصره  -۲به تشخيص رييس قوه قضاييه ،تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستانهاي جديد كه به لحاظ
قل ّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري ،ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بالمانع است.
تبصره  -۱به تشخيص رييس قوه قضاييه ،در حوزه قضايي بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي
و كيفري ،ضرورت ايجاب ميكند ،تشكيل دادگستري با همان صالحيت و تشكيالت دادگستري شهرستان
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بالمانع است.
ماده  -۹۵۵در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو ،دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين
دادستان ميتوانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند ،مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري
تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك ،حضور دادستان يا نماينده او الزامي
است ،لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نميشود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي
بداند.
ماده  -۹۵۲دادگاه كيفري دو صالحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد ،مگر آنچه به موجب قانون در صالحيت
مرجع ديگري باشد.
ماده  -۹۵۱به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود:
الف -جرايم موجب مجازات سلب حيات
ب -جرايم موجب حبس ابد
پ  -جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش
از آن
ت  -جرايم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و باالتر
ث -جرايم سياسي و مطبوعاتي
ماده  -۹۵۹به جرايم زير در دادگاه انقالب رسيدگي ميشود:
الف  -جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي ،محاربه و افساد فياالرض ،بغي ،تباني و اجتماع عليه جمهوري
اسالمي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق ،تخريب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام
ب  -توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و مقام رهبري
پ -تمام جرايم مربوط به مواد مخدر ،روانگردان و پيشسازهاي آن و قاچاق اسلحه ،مهمات و اقالم و مواد
تحت كنترل
ت -ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صالحيت اين دادگاه است.
ماده  -۹۵۴به كليه جرايم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان
رسيدگي ميشود .در هر صورت محكومان باالي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده ،در بخش نگهداري
جوانان كه در كانون اصالح و تربيت ايجاد ميشود ،نگهداري ميشوند.
تبصره  -۲طفل ،كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است.
تبصره  -۱هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد ،رسيدگي به اتهام وي مطابق
اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مييابد .چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده
سال تمام تجاوز كند ،رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاهكيفري صالح صورت ميگيرد .در اين صورت
متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود ،بهرهمند ميگردد.
ماده  -۹۵۵به جرايم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده ( )۹۵۱اين قانون به طور علني در دادگاه كيفري يك
مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي ميشود.
تبصره  -احكام و ترتيبات هيأت منصفه ،مطابق قانون مطبوعات و آييننامه اجرائي آن است.
ماده  -۹۵۶به جرايم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت بهطور مستقيم ،در دادگاه صالح رسيدگي
ميشود.
ماده  -۹۵۷رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سهگانه و معاونان و مشاوران آنان ،رييس و اعضاي مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،اعضاي شوراي نگهبان ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و خبرگان رهبري،
وزيران و معاونان وزيران ،دارندگان پايه قضايي ،رييس و دادستان ديوان محاسبات ،سفيران ،استانداران،
فرمانداران مراكز استان و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و باالتر و يا داراي درجه
سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل ،حسب مورد ،در صالحيت
دادگاههاي كيفري تهران است ،مگر آنكه رسيدگي به اين جرايم به موجب قوانين خاص در صالحيت مراجع
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ديگري باشد.
تبصره  -۲شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضايي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب
مورد ،در قوه قضاييه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند.
تبصره  -۱رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صالحيت سازمان قضايي
نيروهاي مسلح ميباشد ،حسب مورد در صالحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است.
ماده  -۹۵۳رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران ،باالترين مقام سازمانها ،شركتها و مؤسسههاي دولتي و
نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي ،مديران كل ،فرمانداران ،مديران مؤسسهها ،سازمانها ،ادارات
دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استانها و شهرستانها ،رؤساي دانشگاهها و مراكز
آموزش عالي ،شهرداران مراكز شهرستانها و بخشداران ،حسب مورد ،در صالحيت دادگاههاي كيفري مركز
استان محل وقوع جرم است ،مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صالحيت مراجع
ديگري باشد.
ماده  -۹۵۳صالحيت دادگاه براي رسيدگي به جرايم اشخاص موضوع مواد ( )۹۵۷و ( )۹۵۳اين قانون ،اعم از
آن است كه در زمان تصدي سمتهاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.
ماده  -۹۲۵متهم در دادگاهي محاكمه ميشود كه جرم در حوزه آن واقع شود .اگر شخصي مرتكب چند جرم
در حوزه هاي قضايي مختلف گردد ،رسيدگي در دادگاهي صورت ميگيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع
شده باشد .چنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد ،دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير
شود ،به همه آنها رسيدگي ميكند .در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد ،دادگاهي كه ابتداء تعقيب
در حوزه آن شروع شده است ،صالحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد.
ماده  -۹۲۲شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه ميشوند كه صالحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي
را دارد ،مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره  -هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات
مذكور در مواد ( )۹۵۷و ( )۹۵۳اين قانون باشد ،به اتهام همه آنان ،حسب مورد ،در دادگاههاي كيفري تهران
و يا مراكز استان رسيدگي ميشود و چنانچه افراد مذكور در مواد ( )۹۵۷و ( )۹۵۳اين قانون در ارتكاب يك
جرم مشاركت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذكور در ماده ( )۹۵۳نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران
رسيدگي ميشود.
ماده  -۹۲۱هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا
در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند ،فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و
نوجوانان رسيدگي ميشود.
تبصره  -در جرايمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است ،در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از
متهمان در صالحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد ،رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و
نوجوانان بهعمل ميآيد .در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرايم اشخاص باالتر از هجده سال تابع
قواعد عمومي است.
ماده  -۹۲۹به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صالحيت ذاتي ،توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود
كه صالحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.
ماده  -۹۲۴هر كس متهم به ارتكاب جرايم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صالحيت دادگاه
كيفري يك و دو و بعضي ديگر در صالحيت دادگاه انقالب يا نظامي باشد ،متهم ابتداء در دادگاهي كه
صالحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد ،محاكمه ميشود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به
دادگاه مربوط اعزام ميشود .در صورتيكه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد ،متهم حسب مورد ،به
ترتيب در دادگاه انقالب ،نظامي ،كيفري يك يا كيفري دو محاكمه ميشود.
تبصره  -۲هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صالحيت
دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صالحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است ،به
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تمام جرايم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود.
تبصره  -۱چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده( )۹۵۱اين قانون در دادگاه كيفرييك مطرح گردد و
دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري
دارد كه رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه كيفري دو است ،دادگاه كيفري يك به اين جرم رسيدگي و حكم
مقتضي صادر مينمايد.
ماده  -۹۲۵در صورتيكه اطفال و نوجوانان مرتكب يكي از جرايم مشمول صالحيت دادگاه كيفري يك يا انقالب
شوند ،به جرايم آنان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود و
متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميشود ،بهرهمند ميگردد.
تبصره  -۲در هر شهرستان به تعداد مورد نياز ،شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك بهعنوان «دادگاه كيفري
يك ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان» براي رسيدگي به جرايم موضوع اين ماده اختصاص مييابد.
تخصصي بودن اين شعب ،مانع از ارجاع ساير پروندهها به آنها نيست.
تبصره  -۱حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون ،براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در
دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم آنان الزامي است.
ماده  -۹۲۶به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسالمي ايران مرتكب جرم
ميشوند و مطابق قانون ،دادگاههاي ايران صالحيت رسيدگي به آنها را دارند ،چنانچه از اتباع ايران باشند،
حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد ،در دادگاه تهران رسيدگي
ميشود.
ماده  -۹۲۷حل اختالف در صالحيت در امور كيفري ،مطابق مقررات آييندادرسي مدني است و حل اختالف
بين دادسراها مطابق قواعد حل اختالف دادگاههايي است كه دادسرا در معيت آن قرار دارد.
فصل دوم  -رسيدگي به ادله اثبات
ماده  -۹۲۳ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي ميشود كه در قانون مجازات اسالمي مقرر گرديده
است .تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است.
ماده  -۹۲۳عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج ميشود و متن آن قرائت ميشود ،به امضاء يا اثر
انگشت اقراركننده ميرسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد ،تأثيري در اعتبار اقرار
ندارد ،مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثر انگشت ،بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و
منشي برسد.
ماده  -۹۱۵شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار ميشود .چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در
جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق ،متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطالع از مطلع
باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد ،به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب
ميشود.
تبصره  -در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطالع و نتيجه عدم حضور ذكر شود.
ماده  -۹۱۲هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طوالني يا نامعلوم ،غير قابل رفع است ،حضور شاهد و يا
مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد ،رييس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه ،با حضور نزد شاهد و يا
مطلع ،اظهارات وي را استماع ميكند.
ماده  -۹۱۱دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد ،حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهيم مينمايد
و سپس نام ،نام خانوادگي ،نام پدر ،سن ،شغل ،شماره شناسنامه و شماره ملي ،ميزان تحصيالت،
مذهب ،محل اقامت ،شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا
نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورتمجلس قيد ميكند.
تبصره  -رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادت شرعي نيست.
ماده  -۹۱۹شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كند:
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«به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».
تبصره  -در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند خودداري كند ،بدون
سوگند ،شهادت وي استماع ميشود و در مورد مطلع ،اظهارات وي براي اطالع بيشتر استماع ميشود.
ماده  -۹۱۴دادگاه آن دسته از ويژگيهاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي
شهادت مؤثر باشد ،در صورتمجلس قيد ميكند.
ماده  -۹۱۵دادگاه پرسشهايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختالف يا ابهام الزم است ،از شهود و
مطلعان مطرح ميكند.
ماده  -۹۱۶هنگامي كه دادگاه ،شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود ،به طرف ديگر اعالم ميكند
چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد ،ميتواند مطرح كند.
ماده  -۹۱۷دادگاه ميتواند از شهود بهطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با
متهم اقدام الزم را انجام دهد و بعد از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با
نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد.
ماده  -۹۱۳قطع كالم شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است .هر يك از اصحاب دعوي و دادستان
ميتوانند سؤاالت خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.
ماده  -۹۱۳شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.
ماده  -۹۹۵وقت جلسه اي كه براي استماع شهادت تعيين ميشود ،بايد از قبل به اطالع دادستان و طرفين
يا وكالي آنان برسد .حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست ،ولي ميتوانند
صورتمجلس اداي شهادت را مالحظه كنند.
ماده  -۹۹۲تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي ميتواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح
شده باشد ،طرف را سوگند دهد ،اما سوگند يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند به جاي موكل
سوگند ياد كند.
ماده  -۹۹۱در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق ميشود ،هر يك از
اصحاب دعوي ميتواند از حق سوگند خود استفاده كند .در حقالناس ،سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب
حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نميتواند متهم را سوگند دهد.
ماده  -۹۹۹سوگند به درخواست اصحاب دعوي ،مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي بهعمل ميآيد .در قرار
دادگاه ،موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند ،تعيين ميشود .صورتمجلس اداي سوگند به
امضاي قاضي و طرفين دعوي ميرسد.
ماده  -۹۹۴هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند ،به دليل عذر موجه ،نتواند در دادگاه حاضر شود ،قاضي
ميتواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل ،سوگند را استماع كند
و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.
فصل سوم  -رسيدگي در دادگاههاي كيفري
مبحث اول  -كيفيت شروع به رسيدگي
ماده  -۹۹۵دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي ميكنند:
الف  -كيفرخواست دادستان
ب  -قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه
پ  -ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه
ماده  -۹۹۶در دادگاه بخش ،رييس يا دادرس علي البدل در جرايم موضوع صالحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي
و رأي صادر ميكند .در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظرخواهي از آراء بر عهده رييس دادگاه
است و در مورد آرايي كه توسط وي صادر ميشود بر عهده دادرس عليالبدل است.
ماده  -۹۹۷در جرايم موضوع ماده ( )۹۵۱اين قانون ،رييس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت
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و تعليمات دادستان شهرستان مربوط ،انجام وظيفه مينمايد .در صورت تعدد شعب با ارجاع رييس حوزه
قضايي ،رؤساي شعب عهده دار اين وظيفه هستند .هرگاه دادگاه بخش فاقد رييس باشد ،دادرس علي
البدل بهعنوان جانشين بازپرس اقدام ميكند و در هر حال ،صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است.
ماده  -۹۹۳در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل ميشود ،ارجاع پرونده با رييس حوزه قضايي
است .رييس حوزه قضايي ميتواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور
آنان ،ارجاع با رييس شعبه اي است كه داراي سابقه قضايي بيشتر است.
ماده  -۹۹۳پس از ارجاع پرونده نميتوان آن را از شعبه مرجوعاليه ،أخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون
ارجاع داد.
تبصره  -۲رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي ،دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوانعالي كشور
نيز الزامي است.
تبصره  -۱تخلف از مقررات اين ماده ،موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده  -۹۴۵جرايم تعزيري درجه هفت و هشت ،بهطور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود .در اين مورد و
ساير مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود ،دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير
اقدام ميكند:
الف -چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند ،قرار عدم صالحيت صادر ميكند و اگر مورد را از موارد
منع يا موقوفي تعقيب بداند ،حسب مورد ،اتخاذ تصميم ميكند.
ب  -در غير موارد مذكور در بند (الف) ،چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند ،دادگاه با
تشكيل جلسه رسمي ،مبادرت به رسيدگي ميكند .در صورتيكه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي
تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان ،درخواست مهلت كنند ،دادگاه با أخذ تأمين متناسب از متهم،
وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند ،ابالغ
ميكند.
ماده  -۹۴۲هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود ،دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي
حداكثر ظرف يكماه ،پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا
موقوفي تعقيب تشخيص دهد ،حسب مورد ،اتخاذ تصميم كند .همچنين در صورتيكه دادگاه تحقيقات را
ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد ،دادگاه با ذكر
دقيق موارد ،تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات ميكند .در
مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود ،انجام تحقيقات
مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.
ماده  -۹۴۱در غير موارد مذكور در مواد ( )۹۴۵و ( )۹۴۲اين قانون ،دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابالغ آن به
شاكي يا مدعي خصوصي ،متهم ،وكيل يا وكالي آنان ،دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر
شوند ،آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار ميكند .تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده
ميشود.
ماده  -۹۴۹فاصله بين ابالغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد .هرگاه متهم عذر
موجهي داشته باشد ،جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول ميشود.
ماده  -۹۴۴هرگاه ابالغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز
ابالغ احضاريه مقدور نشود ،وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامههاي
كثيراالنتشار ملي يا محلي آگهي ميشود .تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يكماه باشد.
چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نميشود.
ماده  -۹۴۵هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را الزم بداند ،علت ضرورت حضور در
احضاريه ذكر ميگردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است ،احضار ميشود .هرگاه متهم بدون عذر
موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند ،براي روز و ساعت معين جلب ميشود.
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چنانچه حضور متهم در دادگاه الزم نباشد و موضوع ،جنبه حقاللهي نداشته باشد ،بدون حضور وي
رسيدگي و رأي مقتضي صادر ميشود.
تبصره  -چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه گذار بوده و يا خود متهم وثيقه گذار باشد ،مطابق ماده ( )۱۹۵اين
قانون ،اقدام ميشود.
ماده  -۹۴۶در تمام امور كيفري ،طرفين ميتوانند وكيل يا وكالي مدافع خود را معرفي كنند .در صورت تعدد
وكيل ،حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.
تبصره  -در غير جرايم موضوع صالحيت دادگاه كيفري يك ،هر يك از طرفين ميتوانند حداكثر دو وكيل به
دادگاه معرفي كنند.
ماده  -۹۴۷متهم ميتواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود.
دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي ،از بين وكالي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديكترين
حوزه قضايي ،براي متهم ،وكيل تعيين مينمايد .در صورتيكه وكيل درخواست حقالوكاله كند ،دادگاه
حقالوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ،تعيين ميكند كه در هر حال ميزان حقالوكاله نبايد از تعرفه
قانوني تجاوز كند .حقالوكاله از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت ميشود.
تبصره  -هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزهديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند ،طبق مفاد
اين ماده اقدام ميكند.
ماده  -۹۴۳در جرايم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۹۵۱اين قانون ،جلسه رسيدگي بدون
حضور وكيل متهم تشكيل نميشود .چنانچه متهم ،خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعالم عذر موجه
در دادگاه حاضر نشود ،تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعالم عذر موجه
در جلسه رسيدگي حاضر نشود ،دادگاه ضمن عزل او ،وكيل تسخيري ديگري تعيين ميكند .حقالوكاله
وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت ميشود.
تبصره  -۲هرگ اه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند ،دادگاه مراتب را به مرجع صالح به
منظور تعقيب وكيل متخلف اعالم ميدارد.
تبصره  -۱هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري ،متهم ،وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند ،وكالت تسخيري
منتفي ميشود.
تبصره  -۹تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يكبار قابل پذيرش است.
ماده  -۹۴۳وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل ،شركا و معاونان جرم يا وكالي
آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است.
ماده  -۹۵۵درصورتيكه متهم داراي وكيل باشد ،جز در جرايم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده
( )۹۵۱اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را الزم تشخيص دهد ،عدم حضور متهم در جلسه
دادگاه مانع از رسيدگي نيست.
ماده  -۹۵۲شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكالي آنان ميتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده،
اطالعات الزم را تحصيل نمايند و با اطالع رييس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز ،تصوير تهيه كنند.
تبصره  -دادن تصوير از اسناد طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافي عفت و
جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.
ماده  -۹۵۱محاكمات دادگاه علني است ،مگر در جرايم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي ،غيرعلني بودن
محاكمه را درخواست كنند .همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان ،قرار غيرعلني بودن محاكم را در
موارد زير صادر ميكند:
الف  -امور خانوادگي و جرايمي كه منافي عفت يا خالف اخالق حسنه است.
ب  -علني بودن ،مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.
تبصره  -منظور از علني بودن محاكمه ،عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.
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ماده  -۹۵۹انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي
يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد ،در رسانهها مجاز است .بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات
محكومعليه فقط در موارد مقرر در قانون امكانپذير است .تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است.
تبصره  -۲هرگونه عكسبرداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است .اما رييس دادگاه
ميتواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او بهصورت صوتي يا تصويري ضبط شود.
تبصره  -۱انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و
متهم است ،در صورتيكه به عللي از قبيل خدشهدارشدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه،
ضرورت يابد ،به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رييس قوه قضاييه امكانپذير است.
ماده  -۹۵۴اخالل در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص ،موجب غيرعلني شدن محاكمه نميشود،
بلكه بايد بهگونه مقتضي نظم برقرار شود .رييس دادگاه ميتواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخالل در
نظم دادگاه ميشوند ،صادر كند ،مگر اينكه اخاللكننده از اصحاب دعوي باشد كه در اينصورت رييس دادگاه
دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر ميكند .اين دستور پس از جلسه رسيدگي ،فوري اجراء ميشود.
اگر اخاللكننده از وكالي اصحاب دعوي باشد ،دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر ميدهد و در
صورت عدم تأثير ،وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكال معرفي ميكند .چنانچه اعمال ارتكابي ،واجد
وصف كيفري باشد ،اجراي مفاد اين ماده ،مانع از اعمال مجازات قانوني نيست .دادگاه پيش از شروع به
رسيدگي ،مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند ،تذكر ميدهد.
ماده  -۹۵۵حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي بهعنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به
تشخيص دادگاه ممنوع است.
ماده  -۹۵۶درصورتيكه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت الزم در جلسه دادگاه حضور مييابد.
ماده  -۹۵۷در همه دادگاههايي كه با تعدد قضات تشكيل ميشوند ،در صورت غيبت يا معذور بودن
رييسدادگاه ،عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضايي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت
قضايي ،عضوي كه سن او بيشتر است ،وظيفه رييس دادگاه را برعهده ميگيرد.
مبحث دوم  -ترتيب رسيدگي
ماده  -۹۵۳دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعالم رسميت آن ،ابتدا درمورد شخص متهم بهشرح مواد ( )۲۳۹و
( )۲۳۴اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند ،اخطار مينمايد در موقع
محاكمه برخالف حقيقت ،وجدان ،قوانين ،ادب و نزاكت سخن نگويند ،آنگاه رسيدگي را شروع ميكند.
ماده  -۹۵۳رسيدگي در دادگاه بهصورت ترافعي و به ترتيب زير انجام ميشود:
الف -قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق
قانون ،پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است.
ب  -استماع اظهارات و داليل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارائه ميشود.
پ  -استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكالي آنان بيان ميشود.
ت  -پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او ،كه عيناً توسط
منشي در صورتمجلس قيد ميشود.
ث  -در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار ،دادگاه شروع به تحقيقات از متهم ميكند و
اظهارات شهود ،كارشناس و اهل خبرهاي كه دادستان يا شاكي ،مدعي خصوصي ،متهم و يا وكيل آنان
معرفي ميكنند ،استماع مينمايد.
ج  -بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و
اقدامي كه دادگاه براي كشف واقع ،ضروري تشخيص ميدهد.
ماده  -۹۶۵هرگاه متهم بهطور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند ،بهطوري كه هيچگونه شك و شبهه اي در اقرار
و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد ،دادگاه به استناد اقرار ،رأي صادر ميكند.
ماده  -۹۶۲دادگاه بايد خالصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين ،شهود ،كارشناس و
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اهلخبره را در صورتمجلس درج كند.
ماده  -۹۶۱دادگاه عالوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين ،هرگونه
تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت الزم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام ميدهد.
ماده  -۹۶۹هرگاه در حين رسيدگي ،جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد،
دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي ،حسب مورد ،موضوع را به دادستان يا رييس حوزه قضايي مربوط
اعالم ميكند.
ماده  -۹۶۴در پروندهاي كه داراي متهم اصلي ،شريك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند ،تحقيقات از
متهم اصلي شروع ميشود.
ماده  -۹۶۵هرگاه در پروندهاي ،متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي ،شريك و معاون داشته باشد ،حتي
اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد ،دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است ،مگر اينكه
رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد .در اينصورت،
دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه ميدارد.
ماده  -۹۶۶هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طوالني شدن جريان دادرسي شود ،دادگاه در
مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ماده  -۹۶۷دادگاه براي شاكي ،مدعي خصوصي ،متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي
نيست ،مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او ،مترجم مورد وثوق
ديگري تعيين ميكند .مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند .عدم اتيان سوگند
سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.
ماده  -۹۶۳دادگاه براي شاكي ،مدعي خصوصي ،متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد ،فرد
مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد ،بهعنوان مترجم انتخاب
ميكند .مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند .چنانچه افراد مذكور قادر به
نوشتن باشند ،منشي دادگاه سؤال را براي آنان مينويسد تا بهطور كتبي پاسخ دهند.
ماده  -۹۶۳پس از شروع محاكمه توسط دادگاه ،محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه
بهطول انجامد ،بهقدر لزوم تنفس داده ميشود.
ماده  -۹۷۵چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي ،احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است،
تحقيقات الزم را از نزديكان او و ساير مطلعان بهعمل ميآورد ،نظريه پزشكي قانوني را تحصيل ميكند و با
احراز جنون ،نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت ميكند و با رعايت اقدامات تأميني
براي متهم تصميم ميگيرد.
تبصره  -چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد ،طبق مقررات مربوط اقدام ميشود.
ماده  -۹۷۲قبل از ختم دادرسي ،چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت ،مطلب جديدي
داشته باشد ،استماع ميشود و دادستان يا نماينده وي نيز ميتواند عقيده خود را اظهار كند .دادگاه مكلف
است پيش از اعالم ختم دادرسي ،به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند .هرگاه
متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد ،دادگاه مكلف به
رسيدگي است.
ماده  -۹۷۱قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعالم رأي ،در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار
عقيده كند.
ماده  -۹۷۹دادگاه پس از اعالم ختم رسيدگي ،نميتواند لوايح ،اسناد و مدارك جديد را دريافت كند.
مبحث سوم  -صدور رأي
ماده  -۹۷۴دادگاه پس از اعالم ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال ،با تكيه بر شرف و وجدان و با
توجه به محتويات پرونده و ادله موجود ،در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر
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ظرف يكهفته به انشاي رأي مبادرت ميكند .رأي دادگاه بايد مستدل ،موجه و مستند به مواد قانون و
اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است .تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي
تا درجه چهار است.
ماده  -۹۷۵دادگاه بايد در رأي ،حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي ،تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و
مرجع آن را قيد كند .اگر رأي قابل واخواهي ،تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي،
تجديدنظر يا فرجام اعالم كند اين امر ،مانع واخواهي ،تجديدنظر يا فرجامخواهي نيست.
ماده  -۹۷۶هرگاه رأي بر برائت ،منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در
بازداشت باشد ،بالفاصله به دستور دادگاه آزاد ميشود.
ماده  -۹۷۷هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و بهموجب حكم غيرقطعي به حبس ،شالق
تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود ،مقام قضايي كه پرونده تحتنظر او است بايد با احتساب ايام
بازداشت قبلي ،مراتب را به زندان اعالم كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند.
ماده  -۹۷۳رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء ،پاكنويس يا تايپ شود .اين رأي كه
«دادنامه» خوانده ميشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج ميشود و به امضاي دادرس يا
دادرسان ميرسد و به مهر شعبه ممهور ميشود:
الف -شماره پرونده ،شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي
ب  -مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادركننده رأي و سمت ايشان
پ  -مشخصات طرفين دعوي و وكالي آنان
ت – گردشكار و متن كامل رأي
ماده  -۹۷۳پيش از امضاي دادنامه ،اعالم مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است .متخلف از اين
امر ،حسب مورد ،به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سهماه تا
يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم ميشود.
ماده  -۹۳۵دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان ابالغ ميشود و در صورتيكه رأي دادگاه حضوري به
طرفين ابالغ شود ،دادن نسخهاي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است .در اينصورت ،ابالغ
مجدد ضرورت ندارد.
تبصره  -۲مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضاي دادنامه ،آن را براي ابالغ ارسال
نمايد.
تبصره  -۱در جرايم منافي عفت ،چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطالع شاكي از آن حرام است و
همچنين در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور ،ابالغ دادنامه حضوري بوده و ذينفع ميتواند از مفاد
كامل رأي اطالع يافته و از آن استنساخ نمايد.
ماده  -۹۳۲هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه ،سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمهاي رخ دهد و يا
اشتباهي در محاسبه صورت گيرد ،چنانچه رأي قطعي باشد يا بهعلت عدم تجديدنظرخواهي و انقضاي
مواعد قانوني ،قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظرخواهي نشده باشد ،دادگاه خود يا به درخواست ذينفع
يا دادستان ،رأي تصحيحي صادر ميكند .رأي تصحيحي نيز ابالغ ميشود .تسليم رونوشت يا تصوير هريك از
آراء ،جداگانه ممنوع است .رأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نيست ،درصورت قطعيت اجراء ميشود.
تبصره  -۲در مواردي كه اصل رأي دادگاه قابل واخواهي ،تجديدنظر يا فرجام است ،تصحيح آن نيز در مدت
قانوني ،قابل واخواهي ،تجديدنظر يا فرجام ميباشد.
تبصره  -۱هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي ،تجديدنظر يا فرجام نقض شود ،رأي تصحيحي نيز بياعتبار
ميشود.
فصل چهارم  -رسيدگي در دادگاه كيفري يك
مبحث اول  -مقدمات رسيدگي
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ماده  -۹۳۱دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي
ميكند ،مگر در جرايمي كه مطابق قانون لزوماً بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك مورد رسيدگي واقع
ميشود .در اينصورت ،انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است.
ماده  -۹۳۹در موارديكه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود ،پس از پايان
تحقيقات مقدماتي ،چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم
وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد ،دادگاه حسب مورد ،قرار منع يا
موقوفي تعقيب و در غير اينصورت قرار رسيدگي صادر ميكند.
ماده  -۹۳۴پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك ،در جرايم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده
( )۹۵۱اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك
رسيدگي ميشود ،هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد ،مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار
ميكند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابالغ به دادگاه معرفي كند .چنانچه متهم وكيل خود را
معرفي نكند ،مدير دفتر ،پرونده را نزد رييس دادگاه ارسال ميكند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري
تعيين شود.
ماده  -۹۳۵هر يك از طرفين ميتواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند .استعفاي وكيل تعييني يا عزل
وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نميشود.
ماده  -۹۳۶در صورتيكه هريك از اصحاب دعوي وكالي متعدد داشته باشد ،حضور يكي از آنان براي تشكيل
جلسه دادگاه كافي است.
ماده  -۹۳۷پس از تعيين وكيل ،مدير دفتر بالفاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد ،به شاكي يا مدعي
خصوصي يا وكيل آنان اخطار ميكند تا تمام ايرادها و اعتراض هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابالغ تسليم
كنند .تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي ،به
تشخيص دادگاه بالمانع است.
ماده  -۹۳۳متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكالي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراضهاي خود از قبيل مرور
زمان ،عدم صالحيت ،رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي ،نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله
ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند .پس از اتمام مدت
مذكور ،هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نميشود ،مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت ،كشف و يا
حادث شود .در هر حال ،طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه ،پيش از اتمام مهلت ممنوع است.
ماده  -۹۳۳پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد ،مدير دفتر ،پرونده را
به دادگاه ارسال ميكند .رييس دادگاه ،پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آنرا تنظيم و يا به نوبت به
يكي از اعضاي دادگاه ارجاع ميكند .عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز ،گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و
جريان پرونده را تهيه و تقديم رييس ميكند .دادگاه بهمحض وصول گزارش ،جلسه مقدماتي اداري را تشكيل
ميدهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراضهاي اصحاب دعوي بهشرح زير اقدام
ميكند:
الف -در صورتيكه تحقيقات ناقص باشد ،قرار رفع نقص صادر ميكند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده
كيفرخواست ميفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه ،آن را بدون اظهار نظر اعاده كند.
ب -هرگاه موضوع ،خارج از صالحيت دادگاه باشد ،قرار عدم صالحيت صادر ميكند.
پ -در صورتيكه بهدليل شمول مرور زمان ،گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر ،متهم
قابل تعقيب نباشد ،قرار موقوفي تعقيب صادر ميكند .در اينصورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور
دادگاه ،فوري آزاد ميشود.
تبصره  -دادگاه ميتواند در صورت ضرورت ،دادستان يا نماينده او ،شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا
وكالي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند.
ماده  -۹۳۵قرار عدم صالحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و
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شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است .درصورت نقض اين قرار ،پرونده براي طرح مجدد در جلسه
مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده ميشود.
ماده  -۹۳۲هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي ،پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد،
بالفاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است ،صادر ميكند.
تبصره  -چنانچه در جرايم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )۹۵۱اين قانون ،دادگاه جلب بدون
احضار متهم را براي محاكمه الزم بداند ،دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر ميكند.
ماده  -۹۳۱مدير دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر ،حداكثر ظرف دو روز ،وقت رسيدگي
تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام كند.
ماده  -۹۳۹در هر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود ،اعضاي هيأت منصفه نيز طبق
مقررات دعوت ميشوند.
ماده  -۹۳۴هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين
وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را
براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد ،به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت ميورزد و در غياب متهم ،اقدام
به رسيدگي ميكند ،مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند كه در اينصورت دادگاه پس از تقاضاي
دادستان ،مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي ميدهد .مهلت مذكور نبايد بيشتر از پانزده روز
باشد.
تبصره  -۲در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند ،بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر كند .در
اين قرار ،موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يكي از
روزنامههاي كثيراالنتشار ملي يا محلي آگهي ميشود .فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد
كمتر از يكماه باشد.
تبصره  -۱هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند ،دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به
رسيدگي مينمايد و در مورد غايبان بهترتيب فوق رسيدگي ميكند.
مبحث دوم  -ترتيب رسيدگي
ماده  -۹۳۵در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد
پيشبينيشده باشد ،رأي اكثريت تمام اعضا مالك است .نظر اقليت بايد بهطور مستدل در پرونده درج شود.
اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود ،يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه ميشود.
ماده  -۹۳۶رييس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعالم رسميت آن ،ابتداء در مورد متهم بهشرح مواد ()۲۳۹
و ( )۲۳۴اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار ميكند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن
به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار ميكند مطلبي برخالف حقيقت ،وجدان ،قوانين،
ادب و نزاكت اظهار نكنند .پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه ،دادخواست مدعي
خصوصي را قرائت ميكند .سپس رييس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به
رسيدگي مينمايد.
ماده  -۹۳۷قضات دادگاه كيفري يك ميتوانند با اجازه رييس دادگاه از طرفين و وكالي آنان ،شهود ،اهل خبره
و دادستان پرسش كنند.
ماده  -۹۳۳هرگاه دادستان ،متهم ،شاكي ،مدعي خصوصي يا وكالي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در
دادگاه را درخواست كنند ،دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق ميكند ،هرچند از قبل احضار نشده باشند.
ماده  -۹۳۳پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده ( )۹۵۳اين قانون ،هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد،
به متهم ،شاكي ،مدعي خصوصي يا وكالي آنان نيز اجازه صحبت داده ميشود .پيش از اعالم ختم
رسيدگي ،رييس دادگاه يكبار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت ميدهد ،آخرين دفاع را از متهم يا وكيل
وي أخذ و سپس رسيدگي را ختم ميكند .هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع ،مطلبي اظهار كند كه در
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كشف حقيقت مؤثر باشد ،دادگاه مكلف به رسيدگي است.
ماده  -۴۵۵محاكمات دادگاه كيفري يك ،ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه ،ضبط تصويري نيز ميشود.
انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است.
ماده  -۴۵۲در مواردي كه به جرايم موضوع صالحيت دادگاه كيفري يك در خارج از حوزه قضايي محل وقوع
جرم رسيدگي ميشود ،تمام وظايف و اختيارات دادسرا ،از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از
كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.
ماده  -۴۵۱در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صالحيت رسيدگي به جرايم موضوع
صالحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان
الزامي است.
مبحث سوم  -صدور رأي
ماده  -۴۵۹دادگاه كيفري يك با رعايت صالحيت ذاتي ،پس از شروع به رسيدگي نميتواند قرار عدم
صالحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.
ماده  -۴۵۴اعضاي دادگاه پس از اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال ،تكيه بر شرف و وجدان و
باتوجه به محتويات پرونده ،مشاوره مينمايند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأي ميكنند .درصورتيكه
بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است .انشاي رأي بهعهده رييس دادگاه است،
مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اينصورت ،عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضايي بيشتر دارد،
رأي را انشاء ميكند .پس از صدور رأي ،بالفاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا
نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رييس دادگاه
به متهم تفهيم ميشود .هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد ،متهم به دستور دادگاه فوري
آزاد ميشود.
تبصره  -پس از ختم رسيدگي ،اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعالم آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند.
اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.
ماده  -۴۵۵ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاههاي كيفري مقرر
گرديده است.
فصل پنجم  -رأي غيابي و واخواهي
ماده  -۴۵۶در تمام جرايم ،به استثناي جرايمي كه فقط جنبه حقاللهي دارند ،هرگاه متهم يا وكيل او در
هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا اليحه دفاعيه نفرستاده باشد ،دادگاه پس از رسيدگي ،رأي غيابي
صادر ميكند .در اينصورت ،چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد ،ظرف بيست روز از تاريخ
ابالغ واقعي ،قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب
مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است .مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور ،دو ماه است.
تبصره  -۲هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذرموجه غائب
شود ،دادگاه رسيدگي را ادامه ميدهد .در اينصورت حكمي كه صادر ميشود ،حضوري است.
تبصره  -۱حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود ،پس از انقضاي مهلتهاي واخواهي و
تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته ميشود .هرگاه حكم دادگاه ابالغ واقعي نشده باشد ،محكومعليه
ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ اطالع ،واخواهي كند كه در اين صورت ،اجراي رأي ،متوقف و متهم
تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام ميشود .اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به
أخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام ميكند.
تبصره  -۹در جرايمي كه فقط جنبه حقاللهي دارند ،هرگاه محتويات پرونده ،مجرميت متهم را اثبات نكند و
تحقيق از متهم ضروري نباشد ،دادگاه ميتواند بدون حضور متهم ،رأي بر برائت او صادر كند.
ماده  -۴۵۷دادگاه پس از واخواهي ،با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت ميكند و پس از بررسي ادله و
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دفاعيات واخواه ،تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد .عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست.
فصل ششم  -رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول  -تشكيالت
ماده  -۴۵۳رييس دادگستري يا رييس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان هر حوزه حسب مورد رياست
دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز برعهده دارد.
ماده  -۴۵۳قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رييس قوه قضاييه از بين قضاتي كه حداقل پنج سال
سابقه خدمت قضايي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل،
گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند ،انتخاب ميكند.
ماده  -۴۲۵مشاوران دادگاهاطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي ،روانشناسي ،جرمشناسي،
مددكاري اجتماعي ،دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم
از شاغل و بازنشسته انتخاب ميشوند.
تبصره  -۲براي انتخاب مشاوران ،رييس حوزه قضايي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را
كه واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رييس كل دادگستري استان پيشنهاد ميكند .رييس كل
دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مينمايد .انتخاب
مجدد آنان بالمانع است.
تبصره  - ۱درصورت مؤنث بودن متهم ،حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد.
ماده  -۴۲۲هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند ،رييس
دادگستري ميتواند شخصاً بهجاي او انجام وظيفه كند يا يكي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه
اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسيدگي نمايد.
مبحث دوم  -ترتيب رسيدگي
ماده  -۴۲۱دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين ،اولياء يا سرپرست قانوني
طفل يا نوجوان ،وكيل وي و دادستان و شاكي ابالغ ميكند.
تبصره  -۲هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد ،وقت دادرسي به متهم يا وكيل
او ابالغ ميشود.
تبصره  -۱در جرايم تعزيري درجه شش ،هفت و هشت و همچنين در جرايم تعزيري كه مجازات قانوني آنها
غير از حبس است ،هرگاه متهم و والدين يا سرپرست قانوني او و همچنين درصورت داشتن وكيل ،وكيل او
حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد ،دادگاه ميتواند بدون تعيين
وقت ،رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
ماده  -۴۲۹در دادگاه اطفال و نوجوانان ،والدين ،اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان ،وكيل مدافع ،شاكي،
اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده ،شهود ،مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان
بهزيستي حاضر ميشوند .حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بالمانع است.
ماده  -۴۲۴هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره ( )۲ماده( )۹۵۴اين قانون ،اقتضاء كند ،ممكن است تمام يا
قسمتي از دادرسي در غياب او بهعمل آيد .رأي دادگاه درهرصورت حضوري محسوب ميشود.
ماده  -۴۲۵در جرايمي كه رسيدگي به آنها در صالحيت دادگاه كيفري يك است يا جرايمي كه مستلزم
پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرايم تعزيري درجه شش و باالتر ،دادسرا و يا
دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابالغ مينمايد كه براي او وكيل تعيين كند .در
صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون اعالم عذر موجه ،در مرجع قضايي براي متهم وكيل تعيين
ميشود .در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت ،ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان ميتواند خود از
وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايد .نوجوان نيز ميتواند از خود دفاع كند.
ماده  -۴۲۶به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح ميگردد ،طبق
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مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر ميشود .در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ،حضور
طفل الزم نيست ،مگر درصورتيكه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.
ماده  -۴۲۷آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان عالوه بر شاكي ،متهم و محكومعليه ،به ولي يا
سرپرست قانوني متهم و محكومعليه و درصورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابالغ ميشود.
فصل هفتم  -احاله
ماده  -۴۲۳در هر مرحله از رسيدگي كيفري ،احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك
استان ،حسب مورد ،به درخواست دادستان يا رييس حوزه قضايي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه
تجديدنظر استان و از حوزه قضايي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوانعالي
كشور صورت ميگيرد.
تبصره  -در مورد جرايم در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح ،احاله حسب مورد به درخواست
دادستان نظامي يا رييس سازمان قضايي استان با موافقت رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح انجام
ميشود.
ماده  -۴۲۳احاله در موارد زير صورت ميگيرد:
الف -متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب  -محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ،بهنحوي كه دادگاه ديگر بهعلت نزديك بودن به محل وقوع آن،
آسانتر بتواند بهموضوع رسيدگي كند.
تبصره  -احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود.
ماده  -۴۱۵عالوه بر موارد مذكور در ماده قبل ،بهمنظور حفظ نظم و امنيت عمومي ،بنا به پيشنهاد رييس قوه
قضاييه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوانعالي كشور ،رسيدگي به حوزه قضايي ديگر احاله ميشود.
تبصره  -در جرايم در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح ،رييس اين سازمان ميتواند بهمنظور حفظ
نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح ،پرونده را به حوزه قضايي ديگر احاله كند.
فصل هشتم  -رد دادرس
ماده  -۴۱۲دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز ميتوانند در اين موارد ايراد رد
دادرس كنند:
الف -قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون
جرم؛ وجود داشته باشد.
ب  -دادرس ،قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين ،مباشر امور دادرس يا امور همسر
وي باشد.
پ  -دادرس ،همسر و يا فرزند او ،وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند.
ت  -دادرس در همان امر كيفري قبال ً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از
طرفين بوده باشد.
ث  -بين دادرس ،پدر و مادر ،همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر ،همسر و يا فرزند او،
دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي ،بيش از دو سال
نگذشته باشد.
ج  -دادرس ،همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره  -شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نميشود.
ماده  -۴۱۱ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي بهعمل آيد .هرگاه دادرس آن را بپذيرد ،از رسيدگي امتناع ميكند
و رسيدگي به دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ارجاع ميشود .در صورت نبودن دادرس عليالبدل يا شعبه
ديگر ،پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضايي همعرض فرستاده ميشود.
ماده  -۴۱۹هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند ،مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به
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رسيدگي ادامه دهد .قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابالغ ،قابل اعتراض در مرجع صالح است .به اين
اعتراض خارج از نوبت رسيدگي ميشود.
ماده  -۴۱۴مقامات قضايي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس ،از رسيدگي امتناع كنند .شاكي،
مدعي خصوصي يا متهم نيز ميتوانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعالم كنند.
در صورت قبول ايراد ،دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مينمايد و رسيدگي حسب
مورد ،به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول ميشود و در غير اينصورت ،بايد قرار رد ايراد صادر و به
مدعي رد ،ابالغ شود .مدعي رد ميتواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است ،به
دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند .رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.
تبصره  -صدور قرار رد ايراد ،مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.
ماده  -۴۱۵در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل ميشود ،هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد
شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند ،دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل ميشود و مبادرت به رسيدگي
ميكند .چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد ،همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به
اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر ميكند .هرگاه چند نفر از اعضاي دادگاه مورد ايراد واقع
شوند و ايراد رد را قبول نكنند ،چنانچه تعداد اعضاي باقيمانده شعبه اكثريت را تشكيل دهند ،اكثريت اعضاء،
بدون حضور اعضاي مورد ايراد و در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر ميكنند.
هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي عليالبدل نيز براي رسيدگي
به ايراد وجود نداشته باشد ،رسيدگي به ايراد در شعبه ديوانعالي كشور بهعمل ميآيد .هرگاه شعبه
ديوان درخواست رد را وارد بداند ،پرونده جهت رسيدگي به دادگاه همعرض ارجاع ميشود.
بخش چهارم  -اعتراض به آراء
فصل اول  -كليات
ماده  -۴۱۶دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي
غيرقطعي كيفري است جز در موارديكه در صالحيت ديوانعالي كشور باشد .دادگاه تجديدنظر استان در
مركز هر استان ،با حضور رييس يا دادرس عليالبدل و عضويت دو مستشار تشكيل ميشود.
ماده  -۴۱۷آراي دادگاههاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب ميشود ،حسب مورد در دادگاه
تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل تجديدنظر و يا در ديوانعالي كشور قابل فرجام است:
الف -جرايم تعزيري درجه هشت باشد.
ب -جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش ،درصورتيكه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.
تبصره  -۲در مورد مجازاتهاي جايگزين حبس ،معيار قابليت تجديدنظر ،همان مجازات قانوني اوليه است.
تبصره  -۱آراء قابل تجديدنظر ،اعم از محكوميت ،برائت ،يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب ،اناطه و تعويق
صدور حكم است .قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي ،درصورتي مشمول اين حكم است كه
رأي راجع به اصل دعوي ،قابل تجديدنظرخواهي باشد.
ماده  -۴۱۳آراء صادره درباره جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات ،قطع عضو ،حبس ابد و يا تعزير
درجه چهار و باالتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل
مجنيعليه يا بيش از آن است و آراء صادره درباره جرايم سياسي و مطبوعاتي ،قابل فرجام خواهي در
ديوانعالي كشور است.
ماده  -۴۱۳در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه ،ارش يا ضرر و زيان است ،هرگاه يكي
از جنبههاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد ،جنبههاي ديگر رأي نيز به تبع آن ،حسب مورد قابل
تجديدنظر يا فرجام است.
ماده  -۴۹۵در صورتيكه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا فرجامخواهي خود را ساقط كنند،
تجديدنظر يا فرجامخواهي آنان جز در خصوص صالحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي ،مسموع نيست.

51

ماده  -۴۹۲مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي
اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابالغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است.
ماده  -۴۹۱هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام ،خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواستكننده عذر
موجهي عنوان كند ،دادگاه صادركننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مينمايد و در صورت موجه شناختن آن،
قرار قبولي درخواست و در غير اينصورت قرار رد آن را صادر ميكند .جهات عذر موجه همان است كه در
ماده ( )۲۷۳اين قانون مقرر شده است.
ماده  -۴۹۹اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:
الف  -محكومعليه ،وكيل يا نماينده قانوني او
ب  -شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان
پ -دادستان از جهت برائت متهم ،عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات
ماده  -۴۹۴جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير است:
الف -ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه
ب -ادعاي مخالف بودن رأي با قانون
پ -ادعاي عدم صالحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكياز جهات رد دادرس
ت -ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي
تبصره  -اگر تجديدنظرخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده بهعمل آيد ،در صورت وجود جهت
ديگر ،به آن هم رسيدگي ميشود.
ماده  -۴۹۵دادگاه تجديدنظر استان و ديوانعالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام
خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است ،رسيدگي ميكند.
ماده  -۴۹۶تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت
هزينه دادرسي مقرر صورت ميگيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم ،مستلزم تقديم دادخواست و
پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.
تبصره  -تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي محكومعليه نسبت به محكوميت كيفري و ضرر و زيان ناشي از
جرم بهصورت توأمان ،مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آييندادرسي مدني
نيست.
ماده  -۴۹۷هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجامخواه ،مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان
ناشي از جرم شود ،دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي ميكند.
ماده  -۴۹۳هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجامخواه زنداني باشد ،حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله
تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است ،معاف ميگردد.
ماده  -۴۹۳تجديدنظرخواه يا فرجامخواه بايد حسب مورد ،درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه
صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند .دفتر دادگاه يا زندان بايد بالفاصله آن را ثبت
كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه يا فرجامخواه و طرف دعواي او ،تاريخ تسليم و شماره ثبت به
تقديمكننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند .تاريخ
مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجامخواهي محسوب ميشود .دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مكلف است
پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام ،بالفاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند.
تبصره  -در صورتيكه تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي در مهلت مقرر صورت گيرد ،دفتر دادگاه صادركننده
رأي نخستين ،بالفاصله يا پس از رفع نقص ،پرونده را حسب مورد ،به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوانعالي
كشور ارسال ميكند.
ماده  -۴۴۵هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني
باشد ،مدير دفتر دادگاه نخستين ،ظرف دو روز ،نقايص آنرا به درخواست كننده يا دادخواست دهنده اعالم و
اخطار ميكند تا ظرف ده روز از تاريخ ابالغ ،نقايص مذكور را رفع كند .چنانچه در مهلت مقرر ،رفع نقص صورت
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نگيرد و در صورتي كه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود ،مدير
دفتر ،پرونده را به نظر رييس دادگاه ميرساند تا قرار مقتضي را صادر كند .اين قرار حسب مورد قابل اعتراض
در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوانعالي كشور است.
ماده  -۴۴۲هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجامخواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند،
دادگاه صادركننده رأي نخستين ،قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر ميكند.
چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد ،قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست
تجديدنظر يا فرجام توسط دادگاه تجديدنظر استان يا ديوانعالي كشور صادر ميشود .در هر حال ،درخواست
يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد ،پذيرفته نيست.
ماده  -۴۴۱در تمام محكوميتهاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده
باشد ،محكومعليه ميتواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم ،حق
تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند .در
اينصورت ،دادگاه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين
شده را كسر ميكند .اين حكم دادگاه قطعي است.
ماده  -۴۴۹آرايي كه در مرحله تجديدنظر صادر ميشود ،قطعي است.
ماده  -۴۴۴مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاهاطفال و نوجوانان ،شعبهاي از
دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابالغ رييس قوه قضاييه تعيين
ميگردد .مرجع فرجامخواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان،
ديوانعالي كشور است.
ماده  -۴۴۵آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است.
ماده  -۴۴۶درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را ميتوان به دفتر دادگاه
صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصالح و تربيت نگهداري
ميشود به دفتر كانون اصالح و تربيت تسليم نمود.
ماده  -۴۴۷درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان ميتواند توسط نوجوان يا ولي يا
سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان بهعمل آيد .دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را
مخالف قانون بداند ميتواند درخواست تجديدنظر نمايد .مدعي خصوصي ميتواند فقط از حكم مربوط به ضرر
و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظرخواهي كند.
فصل دوم  -كيفيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان
ماده  -۴۴۳پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد
رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت ميشود و با رعايت ترتيب شعب
دادگاه ،بهوسيله رييس كل دادگستري استان يا معاون او و يا يكي از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعايت
تخصص شعب و ترتيب وصول از طريق سامانه رايانهاي در حوزههاي قضايي كه سامانه رايانهاي دارند ،ارجاع
ميشود.
ماده  -۴۴۳دادگاه به ترتيب وصول پروندهها بهنوبت رسيدگي ميكند ،مگر در موارديكه به موجب قانون،
رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
تبصره  -به جرايمي كه موجب جريحهدار شدن احساسات عمومي شود ،با درخواست دادستان صادركننده
كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان ،خارج از نوبت رسيدگي ميشود.
ماده  -۴۵۵رييس شعبه ،پروندههاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه ميكند و يا به نوبت به
يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع ميدهد .اين عضو ،گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و
بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است ،تهيه و در جلسه دادگاه قرائت ميكند.
خالصه اين گزارش در پرونده درج ميشود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مينمايد:
الف -در صورتيكه تحقيقات ناقص باشد ،قرار رفع نقص صادر ميكند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده
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كيفرخواست يا دادگاه صادركننده رأي ميفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان ،آن را بدون
اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر ميتواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد.
ب -هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر
شده باشد ،آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده ميشود و چنانچه به هر علت دادگاه
تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد ،پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده ميشود و آن
دادگاه ،مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند.
پ -هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صالحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود ،دادگاه تجديدنظر استان ،رأي را
نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعالم ميكند.
ت -اگر عملي كه محكومعليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت ،جرم نبوده يا به لحاظ شمول
عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد ،رأي مقتضي صادر ميكند.
ث -در غير از موارد مزبور در بندهاي فوق ،دادگاه تجديدنظر بالفاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار
طرفين و تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است صادر ميكند .طرفين ميتوانند شخصاً حاضر شوند
يا وكيل معرفي كنند .در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.
ماده  -۴۵۲در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان ،مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است،
رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده ()۹۵۵
اين قانون به ترتيب زير انجام ميشود:
الف -قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضاي دادگاه
ب -طرح سؤاالت الزم و تحقيق از طرفين توسط رييس يا مستشار و استماع دفاعيات آنان
پ  -كسب اطالع از شهود و مطلعان در صورت لزوم
ت -اظهار عقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و آخرين دفاعيات متهم
يا وكالي آنان
ماده  -۴۵۱قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رييس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران
شعبه اجراء ميشود .چنانچه محل اجراي قرار ،خارج از حوزه قضايي مركز استان باشد ،دادگاه تجديدنظر
استان ميتواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و درصورتيكه محل اجراي قرار در حوزه
قضايي استان ديگري باشد ،با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه نخستين محل ،درخواست اجراي قرار نمايد.
ماده  -۴۵۹هرگاه دادگاه تجديدنظر استان ،حضور شخصي را كه زنداني است الزم بداند ،دستور اعزام او را
به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر ميكند .چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد ،دادگاه
ميتواند با كسب موافقت مرجع قضايي كه متهم تحتنظر وي زنداني است ،دستور دهد كه متهم زنداني
به طور موقت تا پايان رسيدگي در زندان نزديك محل دادگاه نگهداري شود.
ماده  -۴۵۴احضار ،جلب ،رسيدگي به ادله ،صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق
قواعد و مقررات مرحله نخستين است.
ماده  -۴۵۵دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعالم ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ
تصميم ميكند:
الف -هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را
تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده ميكند.
ب  -هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان ،به هر دليل ،برائت متهم را
احراز كند ،رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر ميكند ،هرچند محكومعليه درخواست
تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكومعليه زنداني باشد ،به دستور دادگاه فوري آزاد ميشود.
پ  -چنانچه رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدالل و ذكر مباني و مستند قانوني،
آن را نقض و در ماهيت ،انشاي رأي ميكند.
تبصره  -عدم رعايت تشريفات دادرسي ،موجب نقض رأي نيست ،مگر آنكه تشريفات مذكور به درجهاي از
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اهميت باشد كه موجب بياعتباري رأي شود.
ماده  -۴۵۶هرگاه از رأي صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين أخذ نشده باشد يا قرار تأمين با
جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد ،دادگاه تجديدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به
درخواست دادستان ،شاكي يا مدعي خصوصي و يا متهم ،تأمين متناسب أخذ ميكند و اين تصميم قطعي
است.
ماده  -۴۵۷اگر رأي تجديدنظرخواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات ،تطبيق
عمل با قانون ،احتساب محكومبه يا خسارت و يا مواردي نظير آن ،متضمن اشتباهي باشد كه به اساس
رأي ،لطمه وارد نسازد ،دادگاه تجديدنظر استان ،رأي را اصالح و آن را تأييد ميكند و تذكر الزم را به دادگاه
نخستين ميدهد.
ماده  -۴۵۳دادگاه تجديدنظر استان نميتواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم
تجديدنظرخواسته را تشديد كند ،مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخالف جهات قانوني،
كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظرخواهي شاكي و يا دادستان قرار
گرفته باشد .در اين موارد ،دادگاه تجديدنظر استان با تصحيح حكم ،نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه
قانون مقرر داشته است ،اقدام ميكند.
ماده  -۴۵۳هرگاه دادگاه تجديدنظر استان ،محكومعليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ،ضمن تأييد اساس
حكم ميتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد ،هرچند محكومعليه تقاضاي
تجديدنظر نكرده باشد.
ماده  -۴۶۵دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي ،در همان جلسه و در صورت عدم
امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته ،انشاي رأي كند .تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب
محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده  -۴۶۲در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ
يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و اليحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد ،رأي
دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعي به متهم يا وكيل او ،قابل واخواهي و رسيدگي
در همان دادگاه است .رأيي كه در اين مرحله صادر ميشود ،قطعي است.
فصل سوم  -كيفيت رسيدگي ديوانعالي كشور
ماده  -۴۶۱ديوانعالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رييس و دو مستشار تشكيل ميشود و
مرجع فرجامخواهي در جرايم موضوع ماده ( )۴۱۳اين قانون است.
ماده  -۴۶۹ديوانعالي كشور به تعداد الزم عضو معاون دارد كه ميتوانند وظايف مستشار را بر عهده گيرند.
ماده  -۴۶۴جهات فرجامخواهي به قرار زير است:
الف  -ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او
ب  -ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجهاي از اهميت منجر به بياعتباري رأي دادگاه
پ  -عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده
ماده  -۴۶۵پروندهها به ترتيب وصول ،در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت
مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت ميشود و توسط رييسديوان يا معاون او و در غياب آنان ،توسط
يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رييس ديوانعالي كشور و از طريق سامانه رايانهاي با رعايت تخصص
شعب و ترتيب وصول ،به يكي از شعب ديوان ارجاع ميشود.
ماده  -۴۶۶شعب ديوانعالي كشور به نوبت به پروندهها رسيدگي ميكنند ،مگر در مواردي كه به موجب
قانون ،رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرايمي كه به تشخيص رييس ديوانعالي كشور موجب
جريحهدار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
ماده  -۴۶۷رييسشعبه ،پروندههاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم ميكند و يا به نوبت
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به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع ميدهد .عضو مميز ،گزارش پرونده را كه متضمن جريان
آن و بررسي كامل درباره فرجامخواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رييس شعبه
تسليم ميكند.
تبصره  -هرگاه رييس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت
داشتهاند ،تخلف از مواد قانوني ،يا عدم رعايت مباني قضايي و يا اعمال غرض مشاهده كند ،آن را به طور
مشروح و با استدالل در گزارش خود متذكر ميشود .به دستور رييس شعبه ،رونوشتي از اين گزارش براي
دادستان انتظامي قضات ارسال ميگردد.
ماده  -۴۶۳رسيدگي فرجامي در ديوانعالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكالي آنان انجام ميشود،
مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را الزم بداند .عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در
رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.
ماده  -۴۶۳در موقع رسيدگي ،عضو مميز ،گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه الزم است قرائت ميكند و
طرفين يا وكالي آنان ،در صورت حضور ،ميتوانند با اجازه رييس شعبه ،مطالب خود را اظهار دارند .همچنين
دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل ،مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي
معترضعنه يا فرجامخواسته ،نظر خود را اعالم ميكند .سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و
مفاد گزارش و مطالب اظهار شده ،با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه ،به شرح زير
اتخاذ تصميم ميكنند:
الف -اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن ،پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده
مينمايند.
ب  -هرگاه رأي مخالف قانون ،يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات
قانوني نشده و آن تشريفات به درجهاي از اهميت باشد كه موجب بياعتباري رأي شود ،شعبه ديوانعالي
كشور ،رأي را نقض و به شرح زير اقدام ميكند:
 -۲اگر عملي كه محكومعليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت ،جرم نبوده يا به لحاظ شمول
عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد ،رأي صادره نقض بال ارجاع ميشود.
 -۱اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است ،براي
رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع ميشود.
 -۹اگر رأي به علت عدم صالحيت ذاتي دادگاه نقض شود ،پرونده به مرجعي كه ديوانعالي كشور ،صالح
تشخيص ميدهد ،ارسال ميشود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است.
 -۴در ساير موارد ،پس از نقض رأي ،پرونده به دادگاه همعرض ارجاع ميشود.
تبصره  -در مواردي كه ديوانعالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض ميكند ،مكلف است تمام موارد
نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند.
ماده  -۴۷۵مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوانعالي كشور به شرح زير اقدام ميكند:
الف -در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات ،بايد تحقيقات موردنظر ديوانعالي كشور را انجام دهد
و سپس مبادرت به صدور رأي كند.
ب  -در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي ،بايد از نظر ديوانعالي كشور متابعت نمايد و در ماهيت،
رسيدگي و انشاي حكم كند ،مگر آنكه پس از نقض ،جهت تازهاي براي صدور قرار حادث شود.
پ  -در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور ،دادگاه ميتواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند .چنانچه
اين حكم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوانعالي كشور پس از بررسي ،استدالل دادگاه را بپذيرد،
حكم را ابرام ميكند و در غير اينصورت ،پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح ميشود .هرگاه نظر
دادگاه صادركننده رأي مورد تأييد قرار گيرد ،رأي ابرام ميشود و درصورتيكه نظر شعبه ديوانعالي كشور را
تأييد كند ،حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع ميشود .دادگاه مزبور بر اساس استدالل
هيأت عمومي ديوانعالي كشور ،حكم صادر ميكند .اين حكم قطعي و غيرقابل فرجام است.
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ماده  -۴۷۲هرگاه از شعب مختلف ديوانعالي كشور يا دادگاهها نسبت به موارد مشابه ،اعم از حقوقي،
كيفري و امور حسبي ،با استنباط متفاوت از قوانين ،آراء مختلفي صادر شود ،رييس ديوانعالي كشور يا
دادستان كل كشور ،به هر طريق كه آگاه شوند ،مكلفند نظر هيأت عمومي ديوانعالي كشور را به منظور
ايجاد وحدت رويه درخواست كنند .هر يك از قضات شعب ديوانعالي كشور يا دادگاهها يا دادستانها يا
وكالي دادگستري نيز ميتوانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور ،نظر
هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند .هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست رييس
ديوانعالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران
و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل ميشود تا موضوع مورد اختالف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم
كنند .رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع ،اعم از قضايي و
غيرآن الزماالتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بياثر است.
درصورتيكه رأي ،اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأتعمومي ديوانعالي
كشور ،عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومعليه باشد ،رأي هيأت
عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمي عمل ميشود.
ماده  -۴۷۱در كليه مواردي كه هيأت عمومي ديوانعالي كشور بهمنظور ايجاد وحدت رويه قضايي و يا
رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل ميگردد ،بايد با حضور دادستان كل يا
نماينده وي باشد .قبل از اتخاذ تصميم ،دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر ميكند.
ماده  -۴۷۹آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور ،فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري
كه مطابق ماده ( )۴۷۲اين قانون صادر ميشود ،قابل تغيير است.
فصل چهارم  -اعاده دادرسي
ماده  -۴۷۴درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم از آنكه حكم مذكور به
اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته ميشود:
الف -كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد.
ب -چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم بهگونهاي باشد كه نتوان بيش از يك
مرتكب براي آن قائل شد.
پ  -شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي به
علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد ،به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم ،بيگناهي يكي از
آنان احراز گردد.
ت -درباره شخصي به اتهام واحد ،احكام متفاوتي صادر شود.
ث -در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خالف واقع گواهان ،مبناي حكم بوده است.
ج  -پس از صدور حكم قطعي ،واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات
بيگناهي محكومعليه يا عدم تقصير وي باشد.
چ -عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.
ماده  -۴۷۵اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:
الف -محكومعليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومعليه ،همسر و وراث قانوني و
وصي او
ب -دادستان كل كشور
پ -دادستان مجري حكم
ماده  -۴۷۶درخواست اعاده دادرسي به ديوانعالي كشور تسليم ميشود .اين مرجع پس از احراز انطباق
موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده ( )۴۷۴اين قانون ،با تجويز اعاده دادرسي ،رسيدگي مجدد را
به دادگاه همعرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ،ارجاع ميدهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي
صادر مينمايد.
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ماده  -۴۷۷در صورتيكه رييس قوه قضاييه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خالف شرع بيّن
تشخيص دهد ،با تجويز اعاده دادرسي ،پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط
رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص مييابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد .شعب خاص مذكور مبنيّاً
بر خالف شرع بيّن اعالم شده ،رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي بهعمل
ميآورند و رأي مقتضي صادر مينمايند.
تبصره  -۲آراء قطعي مراجع قضايي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوانعالي كشور،
سازمان قضايي نيروهاي مسلح ،دادگاههاي تجديدنظر و بدوي ،دادسراها و شوراهاي حل اختالف
ميباشند.
تبصره  -۱آراء شعب ديوانعالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها ،اگر
توسط رييس قوه قضاييه خالف شرع بيّن تشخيص داده شود ،مشمول احكام اين ماده خواهد بود.
تبصره  -۹درصورتي كه رييس ديوانعالي كشور ،دادستان كل كشور ،رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح
و يا رييس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود ،رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خالف
شرع بيّن تشخيص دهند ،ميتوانند با ذكر مستندات از رييس قوه قضاييه درخواست تجويز اعاده دادرسي
نمايند .مفاد اين تبصره فقط براي يكبار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خالف شرع بيّن آن به جهت ديگري
باشد.
ماده  -۴۷۳هرگاه رأي ديوانعالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده( )۴۷۷اعاده
دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق ميافتد و چنانچه از متهم تأمين أخذ
نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد ،دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع
رسيدگي ميكند ،تأمين الزم را أخذ مينمايد.
تبصره  -در صورتي كه مجازات مندرج در حكم ،از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازاتهاي بدني باشد،
شعبه ديوانعالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا ،دستور توقف
اجراي حكم را ميدهد.
ماده  -۴۷۳پس از شروع به محاكمه جديد ،هرگاه ادلهاي كه اقامه شده قوي باشد ،قرار توقف آثار و تبعات
حكم اولي ،فوري صادر ميشود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام ميگيرد.
ماده  -۴۳۵هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي ،درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد ،حكم
مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر ميكند .در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به
قسمتي از حكم باشد ،فقط همان قسمت نقض يا اصالح ميشود .حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا
فرجامخواهي تابع مقررات مربوط است.
ماده  -۴۳۲اگر جهت اعاده دادرسي ،مغايرت دو حكم باشد ،دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي ،هر يك را كه
صحيح تشخيص دهد ،تأييد و رأي ديگر را نقض ميكند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس
از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي ميكند.
ماده  -۴۳۱نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميشود ،ديگر اعاده دادرسي از همان جهت
پذيرفته نميشود .مگر اينكه اعاده دادرسي از مصاديق ماده ( )۴۷۷بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات
فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات
فقهي صادر شده باشد.
ماده  -۴۳۹هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت ،پس از قطعي شدن حكم از شكايت
خود صرفنظر كند ،محكومعليه ميتواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي ،درخواست كند در ميزان مجازات او
تجديدنظر شود .در اين صورت ،دادگاه به درخواست محكومعليه در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان يا
نماينده او با رعايت مقررات ماده ( )۹۵۵اين قانون ،رسيدگي ميكند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود
قانون تخفيف ميدهد يا به مجازاتي كه مناسبتر به حال محكومعليه باشد ،تبديل ميكند .اين رأي قطعي
است.
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بخش پنجم  -اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي
فصل اول  -كليات
ماده  -۴۳۴اجراي احكام كيفري برعهده دادستان است و«معاونت اجراي احكام كيفري» تحت رياست و
نظارت وي در مناطقي كه رييس قوه قضاييه تشخيص ميدهد ،در دادسراي عمومي عهدهدار اين وظيفه
است.
تبصره  -۲معاونت اجراي احكام كيفري ،ميتواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي
اجراي احكام باشد.
تبصره  -۱معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن ميتواند با تصويب رييس قوه قضاييه در زندانها و يا
مؤسسات كيفري مستقر شود .شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آييننامهاي است كه ظرف
شش ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري رييس سازمان زندانها و
اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
تبصره  -۹در حوزه قضايي بخش ،اجراي احكام كيفري به عهده رييس دادگاه و در غياب وي با دادرس
عليالبدل است.
ماده  -۴۳۵معاونت اجراي احكام كيفري به تعداد الزم قاضي اجراي احكام كيفري ،مددكار اجتماعي ،مأمور
اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد.
تبصره  -قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضايي داشته باشد.
ماده  -۴۳۶قوه قضاييه بهمنظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي ،تشكيالت مناسبي تحت عنوان «مددكاري
اجتماعي» را در حوزه قضايي هر شهرستان ايجاد مينمايد.
ماده  -۴۳۷مددكاران اجتماعي از بين فارغالتحصيالن رشتههاي مددكاري اجتماعي ،علوم تربيتي،
روانشناسي ،جامعهشناسي ،جرمشناسي وحقوق استخدام ميشوند.
تبصره  -در رشتههاي مذكور ،اولويت با فارغالتحصيالن رشته مددكاري اجتماعي است.
ماده  -۴۳۳در هر معاونت اجراي احكام كيفري ،واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير
تشكيل ميشود:
الف -ايجاد بانك اطالعاتي مجرمان خطرناك ،متهمان تحت تعقيب و متواري و محكومان فراري
ب -تنظيم برگ سجل كيفري محكومعليه در محكوميتهاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر
انگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي
پ -ثبت و ارسال درخواست عفو محكومعليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات
تبصره  -۲ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات ،امكان دسترسي به اين اطالعات و چگونگي تشكيل و
راهاندازي شبكه الكترونيكي سجل كيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و به موجب
آييننامهاي است كه ظرف ششماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري
رييس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميشود و به تصويب رييس قوهقضاييه
ميرسد.
تبصره  -۱اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همكاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطالعاتي و
امنيتي صورت ميگيرد.
ماده  -۴۳۳وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از:
الف -صدور دستور اجراي احكام الزماالجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها
ب -نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانيان
پ -اعالمنظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات
ت  -اعطاي مرخصي به محكومان براساس قوانين و مقررات
ث  -اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند ،مبتاليان به بيماريهاي رواني و بيماريهاي جسمي صعبالعالج و
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ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه ،از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر
اساس ضوابط و مقررات
ج -اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازاتها وضع شده يا بر عهده قاضي
اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است.
ماده  -۴۳۵آراء كيفري در موارد زير پس از ابالغ به موقع اجراء گذاشته ميشود:
الف -رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر ميكند.
ب -رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا
درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد.
پ -رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد.
ت -رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد.
ماده  -۴۳۲هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري ،رأي صادره را از لحاظ قانوني الزماالجراء نداند ،مراتب را با
اطالع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعالم و مطابق تصميم دادگاه اقدام ميكند.
ماده  -۴۳۱هرگاه رأي ،درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا
درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند ،پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام در مورد
بقيه الزماالجراء است.
ماده  -۴۳۹اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي ،مانع از اجراي ساير
قسمتهاي الزم االجراي آن نيست.
ماده  -۴۳۴عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع ميشود و به هيچ وجه متوقف
نميشود ،مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد.
ماده  -۴۳۵آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء ميشود و در مواردي كه
طبق قانون ،اجراي رأي بايد توسط وزارتخانهها ،مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي
غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به عمل آيد،
قاضي اجراي احكام كيفري ،ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعليمات الزم ،برچگونگي اجراء و اقدامات آنها
نظارت دارد.
ماده  -۴۳۶تمام ضابطان دادگستري ،نيروهاي انتظامي و نظامي ،مقامات و مستخدمان وزارتخانهها،
مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر
آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است ،در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در
مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند .متخلف از مقررات اين ماده ،عالوه بر تعقيب
انتظامي و اداري ،به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم ميشود.
ماده  -۴۳۷رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است ،اما رفع اشكاالت مربوط به اجراي
رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني ،با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء
ميشود.
ماده  -۴۳۳هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد ،به همان ترتيب اجراء ميشود و درصورت عدم
تعيين شيوه اجراء ،قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني ،رأي را اجراء ميكند.
ماده  -۴۳۳اجراي علني مجازات ممنوع است ،مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتيكه به لحاظ آثار و تبعات
اجتما عي بزه ارتكابي ،نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران ،دادگاه خود يا به پيشنهاد
دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند.
ماده  -۵۵۵محكومعليه براي اجراي رأي احضار ميشود و در صورت عدم حضور ،به كفيل يا وثيقهگذار اخطار
ميشود تا محكوم عليه را براي اجراي رأي تسليم كند .در اين صورت ،قاضي اجراي احكام كيفري ميتواند
به طور همزمان دستور جلب محكومعليه را صادر كند.
تبصره  -درصورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومعليه باشد ،قاضي اجراي احكام كيفري ميتواند با ذكر

60

دليل در پرونده ،از ابتداء دستور جلب محكومعليه را صادر كند.
ماده  -۵۵۲اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق ميافتد:
الف  -دوران بارداري
ب  -پس از زايمان حداكثر تا شش ماه
پ  -دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي
ت  -اجراي مجازات شالق در ايام حيض يا استحاضه
ماده  -۵۵۱هرگاه محكومعليه به بيماري جسمي يا رواني مبتال باشد و اجراي مجازات موجب تشديد
بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود ،قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان
بهبودي ،اجراي مجازات را به تعويق مياندازد .چنانچه در جرايم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد،
قاضي اجراي احكام كيفري ،پس از احراز بيماري محكومعليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات ،با ذكر
دليل ،پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع
صادركننده رأي قطعي ارسال ميكند.
تبصره  -هرگاه حين اجراي مجازات ،بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد ،قاضي
اجراي احكام كيفري ،ضمن صدور دستور توقف اجراي آن ،طبق مقررات اين ماده اقدام ميكند.
ماده  -۵۵۹هرگاه محكومعليه در جرايم تعزيري ،پس از صدور حكم قطعي ،مبتال به جنون شود ،تا زمان
افاقه ،اجراي حكم به تعويق ميافتد؛ مگر در مورد مجازاتهاي مالي كه از اموال محكومعليه وصول
ميشود.
تبصره  -محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد ،در صورت
جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري ميشود .اين ايام جزء مدت محكوميت
وي محاسبه ميشود.
ماده  -۵۵۴در غير مجازات حبس ،هرگاه رييس قوه قضاييه با عفو يا تخفيف مجازات محكومعليه براي
پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد ،اجراي حكم متوقف ميشود.
ماده  -۵۵۵در مواردي كه مطابق مقررات ،اجراي رأي موقوف ميشود ،قاضي اجراي احكام كيفري قرار
موقوفي اجراء صادر ميكند.
ماده  -۵۵۶موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و
اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است ،تأثيري نخواهد داشت ،مگر اينكه
علت موقوف شدن اجراي مجازات ،نسخ مجازات قانوني باشد.
ماده  -۵۵۷چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومعليه به دفعات باشد و محكومعليه در پرونده
فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد ،قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات ،قرار تأمين
متناسب صادر ميكند.
ماده  -۵۵۳قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومعليه ،كفيل يا وثيقهگذار مبني بر تبديل قرار
تأمين ،تغيير كفيل يا وثيقهگذار و يا جايگزيني وثيقه ،تصميم ميگيرد.
ماده  -۵۵۳هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومعليه نشود و بيم فرار
وي از كشور باشد ،ميتواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعالم كند؛ اما به محض
حضور يا دستگيري محكومعليه نسبت به لغو اين دستور اقدام ميكند.
ماده  -۵۲۵هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومعليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري است و
اعمال مقررات تعدد ،در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است ،قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام
ميكند:
الف -اگر احكام بهطور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند ،در صورت تساوي
دادگاهها پروندهها را به دادگاه صادركننده آخرين حكم و در غير اينصورت به دادگاه داراي صالحيت باالتر
ارسال ميكند ،تا پس از نقض تمام احكام ،با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم ،حكم واحد صادر شود.
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ب -اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد ،پروندهها را به اين دادگاه ارسال
مي كند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم ،حكم واحد صادر شود .چنانچه
احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد ،شعبه صادركننده آخرين حكم تجديدنظر
خواسته صالحيت رسيدگي دارد.
پ -در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوانعالي كشور مورد تأييد قرار گرفته
باشد يا احكام متعدد در حوزههاي قضايي استانهاي مختلف يا در دادگاههاي با صالحيت ذاتي متفاوت صادر
شده باشد ،پروندهها را به ديوانعالي كشور ارسال ميكند تا پس از نقض احكام ،حسب مورد ،مطابق
بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود.
تبصره  -در موارد فوق ،دادگاه در وقت فوقالعاده بدون حضور طرفين به موضوع ،رسيدگي و بدون ورود در
شرايط و ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم ،حكم واحد صادر ميكند.
ماده  -۵۲۲هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومعليه محكوميتهاي قطعي ديگري داشته است كه
در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است ،قاضي اجراي احكام كيفري ،پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم
قطعي ارسال ميكند .در اينصورت ،چنانچه دادگاه ،محكوميتهاي سابق را محرز دانست ،مطابق مقررات
اقدام مينمايد.
تبصره  -هرگاه حكم در ديوانعالي كشور تأييد شده باشد ،پرونده به آن مرجع ارسال ميشود تا چنانچه
محكوميتهاي سابق را محرز دانست ،حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن
ارسال كند.
ماده  -۵۲۱شخصي كه به موجب حكم قطعي ،برائت حاصل كند ،ميتواند حداكثر ظرف ششماه از تاريخ
ابالغ رأي ،از دادگاه صادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه
قضاييه در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار منتشر شود.
فصل دوم  -اجراي مجازات حبس
ماده  -۵۲۹اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل ،نوع جرم ،ميزان محكوميت ،ايام بازداشت
قبلي و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص ،براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضايي يا نزديكترين
حوزه قضايي آن استان ،حسب مورد ،به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي ،اعزام و
معرفي ميشوند.
تبصره  -۲زندانها به زندان بسته ،نيمهباز ،مراكز حرفهآموزي و اشتغال و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي از
جمله كانون اصالح و تربيت براي اطفال ونوجوانان تقسيم ميشود.
تبصره  -۱به جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است ،محكومان با توجه به نوع و مدت
محكوميت ،پيشينه و شخصيتشان ،بر اساس تصميم شوراي طبقهبندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي
از بخشهاي فوق نگهداري ميشوند.
تبصره  -۹درصورتيكه محل اقامت محكوم به حبس ،خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد ،نامبرده
براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل ميشود؛ مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد
كه در اين صورت با تشخيص قاضي صادركننده رأي قطعي به نزديكترين زندان به محل اقامت خود منتقل
ميشود .هزينه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاييه پرداخت ميشود.
ماده  -۵۲۴نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است .نگهداري متهمان در بازداشتگاهها و زير
نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت ميگيرد.
ماده  -۵۲۵مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع ميشود كه محكومعليه به موجب حكم قطعي
الزماالجراء ،حبس شود .چنانچه محكومعليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان
پرونده مطرح بوده تحتنظر يا بازداشت شده باشد ،مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر ميشود.
تبصره  -اگر مدت زمان تحتنظر يا بازداشت شدن متهم كمتر از بيست وچهار ساعت باشد ،در احتساب ايام
بازداشت ،يك روز محاسبه ميشود.
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ماده  -۵۲۶در مورد محكوميت به مجازاتهاي جايگزين حبس ،شالق و جزاي نقدي ،ايام بازداشت قبلي
موضوع ماده ( )۵۲۵به شرح زير محاسبه ميشود:
الف -به ازاي هر روز بازداشت قبلي ،يك روز جزاي نقدي روزانه ،هشت ساعت خدمات عمومي و پنج روز از
دوره مراقبت كسر ميشود.
ب -در مورد محكوميت به شالق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي ،سه ضربه از
شالق كسر ميشود.
پ -در مورد محكوميت به جزاي نقدي ،مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اقدام
ميشود.
ماده  -۵۲۷چنانچه قاضي صادركننده حكم ،ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد ،قاضي اجراي احكام
كيفري به احتساب اين ايام ،حسب مالكهاي موضوع مواد فوق اقدام ميكند.
ماده  -۵۲۳قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونهاي
صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس ،پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت
حبس محكومعليه ،دستور آزادي وي را در تاريخ يادشده صادر و به زندان اعالم كند .رييس زندان نيز مكلف
است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومعليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد ،فوري براي آزادي
زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بالفاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعالم كند.
تبصره  -در صورتي كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد ،قاضي اجراي احكام
كيفري عالوه بر محكوميت انتظامي تا درجه چهار ،طبق مواد ( )۲۴و ( )۱۵۵اين قانون مسؤول پرداخت
خسارت حبس اضافي به محكومعليه است.
ماده  -۵۲۳رييس زندان مكلف است هرگونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزههاي قضايي ديگر و نيز
بازگشت وي را بالفاصله و حسب مورد ،به قاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضايي مربوط به طور كتبي و
با ذكر ادله و سوابق اطالع دهد.
ماده  -۵۱۵محكومان ميتوانند در صورت رعايت ضوابط و مقررات زندان و مشاركت در برنامههاي اصالحي و
تربيتي و كسب امتيازات الزم پس از سپردن تأمين مناسب ،ماهانه حداكثر سه روز از مرخصي برخوردار
شوند .در موارد بيماري حاد يا فوت بستگان نسبي و سببي درجه يك از طبقه اول يا همسر و يا ازدواج
فرزندان ،زنداني ميتواند به تشخيص دادستان حداكثر تا پنج روز از مرخصي استفاده نمايد .تعيين مقررات
موضوع اين ماده و امتياز هر يك از برنامههاي اصالحي و تربيتي ،چگونگي انطباق وضعيت زندانيان با شرايط
تعيين شده و نحوه اعطاي مرخصي به آنان بهموجب آييننامهاي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب
اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه
ميرسد.
تبصره  -۲در موارد شمول قسمت دوم اين ماده ،در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين ،اعزام محكوم تحت
مراقبت مأموران ،يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بالمانع است.
تبصره  -۱اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصي تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع
صدور قرار جايز است.
تبصره  -۹در مواردي كه زنداني داراي شاكي خصوصي است و بنا به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي
احكام ،اعطاي مرخصي ميتواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد ،زنداني ميتواند عالوه بر مرخصي
مذكور در اين ماده پس از سپردن تأمين مناسب ،در طول مدت حبس يك نوبت ديگر و حداكثر به مدت هفت
روز از مرخصي استفاده نمايد .در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارت شاكي را پرداخت يا رضايت او
را جلب كند ،اين مرخصي فقط براي يكبار ديگر به مدت هفت روز تمديد ميشود.
تبصره  -۴محكوماني كه به موجب قانون مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نميشوند ،پس از تحمل يك
سوم از ميزان مجازات با رعايت شرايط مندرج در صدر ماده و به تشخيص دادستان ميتوانند در هر چهار ماه
حداكثر پنج روز از مرخصي برخوردار شوند.
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تبصره  -۵رييس قوه قضاييه ميتواند به مناسبتهاي ملي و مذهبي عالوه بر سقف تعيين شده در اين
قانون ،حداكثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط ،مرخصي اعطاء كند.
تبصره  -۶مواردي كه شخص بايد به موجب مقررات شرعي بهطور دائم در زندان باشد از شمول مقررات اين
ماده و تبصرههاي آن خارج است.
ماده  -۵۱۲در صورتيكه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد ،اجراي مجازات انفصال موقت از
زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع ميشود.
تبصره  -مدت زماني كه محكومعليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق
شده است ،از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر ميشود.
ماده  -۵۱۱درصورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد ،قاضي اجراي احكام
كيفري ،مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشكي قانوني تعيين ميكند و با أخذ تأمين
متناسب ،اجراي حبس را به تعويق مياندازد و هرگاه محكومعليه تأمين متناسب ندهد ،معالجه وي در
بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت ميگيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب ميشود.
تبصره  -مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر ميبرند ،نيز اجراء
ميشود.
ماده  -۵۱۹اطفال تا سن دو سال تمام را نبايد از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده است جدا كرد،
مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند .در اين صورت كودك به پدر و در صورت فقدان يا عدم صالحيت وي به
ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديكان وي با رعايت مراتب ارث و درصورت فقدان يا عدم صالحيت آنان،
به مؤسسات ذيصالح سپرده ميشود.
ماده  -۵۱۴در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زنداني ،يكي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي
شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احكام اجراء ميشود:
الف -انتقال از مراكز حرفهآموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمهباز
ب -محروميت از مالقات حداكثر تا سه نوبت
پ -محروميت از مرخصي حداكثر تا سهماه
ت -محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا ششماه
ماده  -۵۱۵كانونهاي اصالح و تربيت ،اماكني هستند كه براي نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع
اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ،در مراكز استانها و به تناسب نياز و
ضرورت با تشخيص رييس قوه قضاييه در ساير مناطق كشور ايجاد شدهاند و يا ايجاد ميشوند.
ماده  -۵۱۶قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضايي مددجويان و طرز تعليم و
تربيت و پيشرفت اخالقي آنان ،حداقل هر ماه يك بار از كانون اصالح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد
بهعمل آورند .اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست.
ماده  -۵۱۷هرگاه حسب گزارش مديران كانون ،رفتار و اخالق طفل يا نوجواني ،موجب فساد اخالق اطفال و
يا نوجوانان ديگر گردد ،درصورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي ،طفل يا
نوجوان مذكور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري ميشود و پس از اصالح اخالق و رفتارش با دستور
دادگاه به محل قبلي بازگردانده ميشود.
ماده  -۵۱۳آييننامه اجرايي مربوط به نحوه نگهداري و طبقهبندي محكومان و متهمان ،اشتغال و حرفهآموزي
آنان ،برنامههاي بازپروري ،نحوه مالقات زندانيان ،نحوه اداره كانونهاي اصالح و تربيت و كيفيت اصالح و تربيت
اطفال و نوجوانان در آنجا ،طبقهبندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس ،سن ،نوع جرايم و امور اجرايي اين
كانونها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط وزارت
دادگستري با همكاري سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميشود و بهتصويب رييس
قوه قضاييه ميرسد.
فصل سوم  -اجراي محكوميتهاي مالي
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ماده  -۵۱۳هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد ،اموال
وي بهوسيله مرجع اجراي حكم ،شناسايي ،توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل
فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام ميشود .در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن ،مرجع اجراي
حكم مي تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير
درآمدهاي محكومعليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي بهعمل آورد .در صورت تقاضاي تقسيط از
جانب محكومعليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط ،دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء ميشود
ميتواند با أخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد.
هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازاتهاي جايگزين حبس به
ترتيب زير عمل ميشود:
الف -در جزاي نقدي تا پانزده ميليون لاير ،هر سيهزار لاير به يكساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل
ميشود.
ب -در جزاي نقدي باالي پانزده ميليون لاير ،همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند (الف) اين ماده ،هر
سيصد هزار لاير به يك روز حبس تبديل ميشود.
تبصره  -۲چنانچه محكومعليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي ،به دليل اتهام يا اتهامات
مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ،دادگاه پس از تعيين مجازات ،ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر
سيصد هزار لاير يكروز از مجازات تعيينشده كسر ميكند.
قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم ،مراقبت نمايند و در صورت عدم
رعايت خود اقدام كنند.
تبصره  -۱صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء
نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومعليه به دست ميآيد ،نيست.
تبصره  -۹هرگاه محكومعليه ظرف ده روز از تاريخ ابالغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت
جزاي نقدي حاضر شود ،قاضي اجراي احكام ميتواند او را از پرداخت بيستدرصد ( )۱۵۲جزاي نقدي معاف
كند .دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومعليه معافيت موضوع اين تبصره را
قيد كند.
ماده  -۵۹۵در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي ،محكومعليه ميتواند قبل از قطعيت
حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند .درخواست مذكور به منزله اسقاط حقتجديدنظرخواهي
نيست.
تبصره  -دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.
ماده  -۵۹۲هرگاه محكومعليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي
نقدي درحبس باشد بالفاصله بهوسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد ميشود .در هر صورت ،قابليت
تجديدنظرخواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.
ماده  -۵۹۱در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوي
محكومعليه ،با اعالم قاضي اجراي احكام ،حكم تقسيط بهوسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو
ميشود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام ميگيرد.
ماده  -۵۹۹پس از صدور حكم تقسيط ،در صورت حصول تمكن مالي ،محكومعليه مكلف است مراتب را
حداكثر ظرف سهماه به قاضي مجري حكم اعالم نمايد تا نسبت به وصول محكومبه اقدام شود .در غير اين
صورت با اعالم قاضي اجراي احكام ،دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام
مينمايد.
ماده  -۵۹۴هرگاه محكومعليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه ،به پرداخت تمام يا بخشي از آن
اقدام كند ،قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش ،مراتب را به محكومله اعالم ميكند.
تبصره  -مهلتهاي پيشبيني شده براي پرداخت ديه جرايم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش
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تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.
ماده  -۵۹۵هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند ،قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكوم له مطابق
مقررات مربوط ،ديه را از ماترك محكومعليه استيفاء ميكند.
ماده  -۵۹۶چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از ششماه از تاريخ
اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري ،بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند ،قاضي اجراي
احكام كيفري درصورت احتمال عقاليي فساد مال ،ميتواند دستور فروش مال را صادر كند .در اين صورت مال
به فروش ميرسد و پس از كسر هزينههاي مربوط ،در صندوق دادگستري توديع ميگردد.
ماده  -۵۹۷اجراي دستورهاي دادستان و آراء الزماالجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال،
أخذ وجه التزام ،وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،وصول ديه ،رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم
برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است.
تبصره  -چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد ،انجام عمليات
مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.
ماده  -۵۹۳در اجراي مواد ( )۱۹۱و ( )۱۹۹اين قانون ،ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين
أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط ميشود.
ماده  -۵۹۳دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نميشود .تاجري كه متقاضي تقسيط محكومبه
است بايد مطابق مقررات قانون تجارت ،دادخواست ورشكستگي دهد .كسبه جزء ،مشمول اين ماده
نيستند.
ماده  -۵۴۵ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميتهاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميتهاي
مالي است.
فصل چهارم  -اجراي ساير احكام كيفري
ماده  -۵۴۲هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكوم له باشد و در تقاضاي اجراي آن ،بدون داشتن
عذر موجه ،تأخير كند ،به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابالغ ميشود تا ظرف سه ماه تصميم
خود را درباره اجراي حكم اعالم كند .در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم
بدون عذر موجه ،قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو ميكند .در اين صورت ،چنانچه
محكومعليه بهعلت ديگري در حبس نباشد ،آزاد و پرونده بهطور موقت بايگاني ميشود.
ماده  -۵۴۱هرگاه محكوم به سلب حيات ،در غير جرايم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از
الزماالجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند ،به دستور دادگاه صادركننده حكم ،اجراي آن
فقط براي يكبار تا اعالم نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان به تأخير ميافتد.
كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دوماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعالم كند.
تبصره  -قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است ،حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حيات موضوع
اين ماده ،مراتب را به محكومعليه اعالم كند.
ماده  -۵۴۹پيش از اجراي حكم سلب حيات ،مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صالحيت اجراء ميشود.
هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او ،قاضي اجراي احكام كيفري ،فرمانده نيروي انتظامي محل يا
نماينده وي ،پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند .هرگاه اجراي حكم در
محوطه زندان صورت گيرد ،رييس زندان يا نماينده وي نيز حضور مييابد .وكيل محكومعليه نيز ميتواند براي
اجراي حكم حاضر شود .پس از حاضر كردن محكومعليه در محل اجراي حكم ،منشي دادگاه ،حكم را با
صداي رسا قرائت ميكند .سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري ،حكم اجراء شده ،صورتمجلس
تنظيم ميشود و به امضاي حاضران ميرسد.
ماده  -۵۴۴احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء ميشود.
ماده  -۵۴۵شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است ،به دادسراي محل اجراي حكم اعزام
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ميشود.
ماده  -۵۴۶نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري برعهده قاضي اجراي احكام
كيفري محل اجراي حكم است.
ماده  -۵۴۷قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري ،در صورت ضرورت و با أخذ
تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده ( )۵۱۵اين قانون مرخصي اعطاء
ميكند.
ماده  -۵۴۳اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطهاي معين محكوم ميشوند ،از محل تعيين شده اخراج
ميشوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابالغ ميشود.
ماده  -۵۴۳آييننامه اجرائي نحوه اجراي مجازاتهاي سلب حيات ،قطععضو ،قصاص عضو و جرح ،شالق،
تبعيد ،اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف ششماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين
قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
ماده  -۵۵۵اجراي احكام رفع تصرف عدواني ،مزاحمت و ممانعت از حق ،مطابق مقررات اجراي احكام مدني
است.
فصل پنجم  -اجراي قرار تعليق اجراي مجازات ،آزادي مشروط،
قرار تعويق صدور حكم ،نظام نيمه آزادي و آزادي تحت
نظارت سامانههاي الكترونيكي
ماده  -۵۵۲در صورت تعليق اجراي مجازات ،قاضي اجراي احكام كيفري ،محكومعليه را احضار و در صورت
عدم حضور بدون عذر موجه ،جلب ميكند و با حضور محكومعليه ،دستور يا دستورهاي دادگاه ،چگونگي
اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابالغ مينمايد.
ماده  -۵۵۱هرگاه محكومعليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات ،به طور
مستمر حسن اخالق و رفتار نشان دهد ،قاضي اجراي احكام كيفري ،مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت
تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادركننده حكم اعالم ميكند .دادگاه در وقت
فوقالعاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم ميگيرد.
تبصره  -در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه ،قاضي اجراي احكام كيفري ميتواند هر دوماه يكبار
تعليق اجراي مجازات را به دادگاه پيشنهاد نمايد.
ماده  -۵۵۹در جرايم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي ،قاضي اجراي
احكام كيفري ميتواند پس از وصول گزارش شوراي طبقهبندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت
اجراي احكام كيفري ،مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفهاي ،آموزشي ،حرفهآموزي ،مشاركت در
تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي ،از سوي محكومعليه در خارج از محيط زندان ،در فرآيند اصالح وي
و يا جبران ضرر و زيان بزهديده مؤثر است ،به دادگاه صادركننده حكم ،پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و
آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد و مطابق
تصميم اين دادگاه اقدام كند.
ماده  -۵۵۴قاضي اجراي احكام كيفري ،پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق ،با أخذ تأمين
متناسب از محكومعليه ،دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعالم ميكند.
ماده  -۵۵۵صدور قرار تعليق اجراي مجازات ،حكم آزادي مشروط ،قرار تعويق صدور حكم ،نظام نيمه آزادي و
آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا
دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري ،آثار عدم تبعيت محكومعليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم
جديد به شاكي يا مدعي خصوصي ابالغ ميشود .چنانچه محكومعليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر
موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند ،يا مرتكب جرم عمدي شود ،شاكي يا
مدعي خصوصي ميتواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي مقررات مربوط اعالم كند.
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ماده  -۵۵۶محكومعليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات ،آزادي مشروط،
تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي ،امكان نظارت مأمور
مراقبتي را به شيوهاي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مينمايد ،فراهم آورد و هرگونه اقدامي از
قبيل تغيير شغل يا محل اقامت ،كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه ميسازد از قبل به اطالع قاضي
اجراي احكام كيفري برساند.
ماده  -۵۵۷نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات ،آزادي مشروط ،قرار تعويق صدور حكم ،نظام نيمه آزادي و
آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي
مجازاتهاي جايگزين حبس به موجب آييننامهاي است كه ظرف ششماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين
قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رييس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي
كشور تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
تبصره  -آييننامه اين ماده در مورد جرايم در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح ،توسط رييس ستاد
كل نيروهاي مسلح و رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده
تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
ماده  -۵۵۳چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات ،آزادي مشروط ،تعويق صدور حكم ،نظام
نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي ،درحوزه قضايي ديگري غير از حوزه قضايي دادگاه
صادركننده رأي باشد ،اشخاص مذكور ميتوانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند .در
اين صورت قاضي مجري حكم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان ،تمامي دستورهاي
دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعالم مينمايد و موارد مذكور،
تحت نظارت قاضي مرجوعاليه اجراء ميشود.
بخش ششم  -هزينه دادرسي
ماده  -۵۵۳شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند .مدعي
خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر و زيان ميكند ،بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط
به امور مدني بپردازد .چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد ،به تشخيص دادستان
يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي ميكند از پرداخت هزينه شكايت معاف ميشود و هرگاه مدعي
خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد ،دادگاه ميتواند او را از پرداخت هزينه دادرسي
براي همان موضوعي كه مورد ادعا است ،به طور موقت معاف نمايد .رسيدگي به امر كيفري را نميتوان به
علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت .مگر آنكه محكومبه از مستثنيات
دين بوده و يا به ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومله از اعسار گردد.
تبصره  -پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن ،قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از
محل محكومبه استيفاء كند.
ماده  -۵۶۵شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي ،اياب و ذهاب گواهان ،حقالزحمه كارشناسان،
مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضايي احضار ميشوند ،وجهي نميپردازند و
هزينههاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت ميشود ،اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به
درخواست شاكي صورت گيرد ،شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفههاي مربوط ،در
مهلت تعيين شده ،پرداخت كند .در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن
امتناع كند ،هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت ميشود و مراتب به اطالع دادستان
مي رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني ،با توقيف و فروش اموال شاكي ،با رعايت
مستثنيات دين ،معادل هزينه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانهداري كل واريز شود .در هر
صورت از متهم هيچ هزينهاي أخذ نميشود.
تبصره  -۲در صورتي كه به تشخيص مقام قضايي ،شاكي قادر به پرداخت هزينههاي فوق نباشد ،هزينه از
اعتبارات قوه قضاييه پرداخت ميشود.
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تبصره  -۱در موارد فوري به دستور مقام قضايي ،اقدامات موضوع اين ماده ،پيش از پرداخت هزينه مربوط
انجام ميشود.
تبصره  -۹ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفهاي است كه ظرف ششماه از تاريخ الزماالجراء
شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
ماده  -۵۶۲هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است.
ماده  -۵۶۱دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم ،تمامي هزينههايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه
صورت گرفته است ،به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند.
ماده  -۵۶۹شاكي يا مدعي خصوصي ميتواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينههاي پرداخت شده
دادرسي را از مدعيعليه طبق مقررات مطالبه كند .دادگاه پس از ذيحق شناختن وي ،مكلف است هنگام
صدور حكم ،مدعيعليه را به پرداخت هزينههاي مزبور ملزم كند.
ماده  -۵۶۴درصورت محكوميت متهم ،پرداخت هزينههاي دادرسي به عهده او است.
ماده  -۵۶۵هرگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است ،فوت كند،
هزينه مذكور از ماترك وي وصول ميشود
بخش هفتم  -ساير مقررات
ماده  -۵۶۶تمام مراجع قضايي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي
از مراجع قضايي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند.
تبصره  -شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضايي اعم از حقوقي و كيفري موضوع اين ماده به موجب
آييننامهاي است كه ظرف شش ماه از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه
ميشود و به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد.
ماده  -۵۶۷در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده ( ،)۲۴۵تبصره ماده ( ،)۲۴۷مواد ( )۹۴۷( ،)۱۲۵و ( )۹۴۳اين
قانون و در تمام موارديكه بهموجب مقررات اين قانون ،انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري ،مستلزم پرداخت
هزينه از سوي دولت است ،اعتبار آن هر سال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيشبيني و منظور
ميشود.
ماده  -۵۶۳مواردي كه مقررات ويژهاي براي دادرسي جرايم اطفال و نوجوانان و نيروهاي مسلح مقرر نگرديده
تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.
ماده  -۵۶۳اين قانون ششماه پس از انتشار در روزنامه رسمي الزماالجراء ميشود.
ماده  -۵۷۵از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون ،قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري)
مصوب  ،۲۱۳۲/ ۵/ ۹۵قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب ،۲۹۲۵/ ۱/ ۶
اليحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب ۱/ ۲۳
 ،۲۹۹۴/مواد( )۱۴( ،)۱۹( ،)۱۱( ،)۱۲( ،)۲۳( ،)۲۷( ،)۲۵( ،)۶و ( )۱۵از قانون اصالح پارهاي از قوانين
دادگستري مصوب  ،۲۹۵۶/ ۹/ ۱۵اليحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب  ۲۹۵۳/ ۷/ ۲۵شوراي
انقالب ،اليحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخالل
كنندگان در امر عرضه ،توزيع و يا فروش قند و شكر ميشوند مصوب  ۲۹۵۳/ ۴/ ۱۲شوراي انقالب ،قانون
تشكيل دادگاههاي سيار مصوب  ،۲۹۶۶/ ۶/ ۲مواد ( )۱۱( ،)۲۷( ،)۲۶( ،)۳( ،)۳( ،)۷( ،)۲و ( )۱۶و تبصره()۲
از ماده ( )۱۳در رابطه با امور كيفري و مواد ( )۵( ،)۹و بند (ج) و تبصرههاي ( )۲و ( )۱از ماده ( )۲۴و ماده
( )۲۳و تبصره ( )۲تا ( )۶از ماده ( )۱۵از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب ،۲۹۷۹/ ۴/ ۲۵
ماده ( )۲از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب  ،۲۹۷۷/ ۳/ ۲۵قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقالب (در امور كيفري) مصوب  ،۲۹۷۳/ ۶/ ۱۳ماده( )۱۲قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسؤوليت
مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب  ،۲۹۳۷/ ۱/ ۹۲ماده ( )۹۱قانون
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب  ۲۹۷۶/ ۳/ ۲۷مجمع تشخيص مصلحت نظام،
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قانون تفسير ماده ( )۲۳قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب  ۲۹۳۷/ ۳/ ۲۵و
اصالحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين در موارد مغاير ،نسخ ميشود.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دويست و سي تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و
سيصد و نود و دو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم ()۳۵
قانون اساسي تصويب گرديد و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ
نوزدهم بهمنماه يكهزار و سيصد و نود موافقت نمود و در تاريخ  ۲۹۳۱/ ۲۱/ ۱۶به تأييد شوراي نگهبان
رسيد.
علي الريجاني
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