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 .ekhtebar.comwwwتهیه شده در سایت حقوقی اختبار 

 تنظیم: سیاوش هوشیار

 متن کامل و تنقیح شده با اعمال آخرین اصالحات

 1392مصوب  یفرکی ین دادرسییآ قانون

 رایانه و همراهنسخۀ مناسب  - 1392م خرداد وتاریخ انتشار د
 اینجا کلیک کنیدصفحه( 77دریافت نسخۀ مناسب پرینت )برای 

 

ب مرتهمت  یر شر  رررمت ت ق  ک یه بررا کاست  یمجموعه مقررات و قواعد یفرکی ین دادرسییآ -1ماده 

 یت طرق اعتراض به آراءت ارررا یت صدور رأیدگینت نحوه رسیان طرفیت صلح میگریانجیت میقات مقدماتیتحق

ده و رام ره  یدت حقوق متهمت بزهیو رعا یو ضابطان دادگستر قضاییات ارات مقامی  و اختین وظاییآراءت ت 

 شود.یوضع م

نرد و قواعرد آن   کن یرا تضرم  ین دعوید مستند به قانون باشدت حقوق طرفیبا یفرکی یدادرس -2ماده 

رندت به صورت یگیب قرار میاب ررایم مشابه تحت ت قکبه سبب ارت یط مساویه در شراک ینسبت به اشخاص

 سان اعمال شود.یک

ن مهلت یتروتاهکبه اشخاص در  یامل به اتهام انتسابکو استقالل  یطرفید با بیبا قضاییمرارع  -3ماده 

ند یشدن فرآ یا طوالنیجاد اختالل یه باعث اک یند و از هر اقدامیاتخاذ نما یم مقتضیو تصم یدگینت رسکمم

 نند. ک یریشودت رلوگیم یفرکی یدادرس
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اشخاص  یم خصوصیو ورود به حر ینندهت سالب آزادکبرائت است. هر گونه اقدام محدوداصلت  -4ماده 

ن اقردامات  یر ست و در هر صرورت ا یمجاز ن قضاییت مقررات و تحت نظارت مقام یم قانون و با رعاکرز به ح

 ند.کب وارد یت اشخاص آسیثیرامت و حکه به کاعمال شود  یاد به گونهینبا

ر یل و ساکیبه و یآگاه و از حق دسترس یاسرع وقتت از موضوع و ادله اتهام انتسابد در یمتهم با -5ماده 

 مند شود. ن قانون بهرهیور در اکمذ یحقوق دفاع

آگراه شروند و    یند دادرسید از حقوق خود در فرآیربط بایر افراد ذیدهت شاهد و سایدمتهمت بزه -6ماده 

 ود. ن حقوق فراهم شین ایت و تضمیرعا یارهاکسازو

های قانون احترام به آزادی»در مقرر  یت حقوق شهروندیت رعایفرکی یدر تمام مراحل دادرس -7ماده 

و  یت ضرابطان دادگسرتر  قضاییتمام مقامات  یاز سو «11/2/1333مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 

بران خسارات واردهت بره  است. متخلفان عالوه بر ر یمداخله دارندت الزام یند دادرسیه در فرآک یر اشخاصیسا

ر یه در سرا کشوندت مگر آنیوم مکمح 2/3/1371ب مصو ی( قانون مجازات اسالم175مجازات مقرر در ماده )

 مقرر شده باشد.  یدترین مجازات شدیقوان

 

 توانرد یم است یاله نبهر یدارا که ررم و است ررم ابکارت از یناش فقط فرکی به تیومکمح -8 ماده

 : باشد داشته تیثیح دو

 نظرم  در اخالل و رام ه حقوق به یت د ای یاله مقررات و حدود به تجاوز رهت از یعموم تیثیح -ال 

 یعموم

 نیم  اشخاص ای شخص حقوق به یت د رهت از یخصوص تیثیح -ب

 :شود یدعو دو طرح مورب تواند یم ررم ابکارت -9 ماده 
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 یعموم نظم و رام ه حقوق ای یاله مقررات و حدود حفظ یبرا یومعم یدعوا -ال 

 قرانون  موررب  بره  هک ییفرهاکی مطالبه ای و ررم از یناش انیز و ضرر مطالبه یبرا یخصوص یدعوا -ب

 قصاص و قذف حد مانند است دهید بزه یخصوص حق

ب کب مرتیچنانچه ت ق گردد ویان میه از وقوع ررم متحمل ضرر و زکاست  یده شخصیدبزه -11ماده 

-یده مر ینام« یخصوص یمدع»ندت کان وارده را مطالبه یو هرگاه ربران ضرر و ز« کیشا»ندت کرا درخواست 

 شود. 

و  یبرر عهرده دادسرتان و اقامره دعرو      یت عمروم یر ثیاز رهرت ح  یب متهم و اقامه دعویت ق -11ماده 

 است. یصوصخ یا مدعی کیبا شا یت خصوصیثیب متهم از رهت حیدرخواست ت ق

شروع و در صورت گذشت او موقوف  کیت شایاکگذشتت فقط با شب متهم در ررایم قابلیت ق -12ماده 

 شود.یم

 گذشت به مورب قانون است.ن ررایم قابلییت  -تبصره

 ینمر  موقروف  مجرازات  یاررا نیهمچن و است شده شروع قانون طبق هک یفرکی امر بیت ق -13ماده 

 : ریز موارد در مگر شودت

 هیعلومٌکمح ای متهم فوت -ال 

 گذشت قابل ررایم در یخصوص یمدع ای کیشا گذشت -ب

 عفو شمول -پ

 یقانون مجازات نسخ -ت

 قانون در شده ینیب شیپ موارد در زمان مرور شمول -ث
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 قانون در شده ینیب شیپ موارد در متهم توبه -ج

 مختوم امر اعتبار -چ

 . گرددیم عمل یاسالم مجازات قانون مطابق هید درباره -1 تبصره

و ب یر مبتال به رنون شودت تا زمان افاقرهت ت ق  یم قط کش از صدور حیب ررم پکهرگاه مرت -2تبصره 

توانسرت از  فرد در حالت افاقه نیز نمری به نحوی باشد که مگر آنکه ادله اثبات ررم  شود.یمتوق  مدادرسی 

شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به م رفری  یم وی ابالغ میدر این صورت به ولی یا ق .خود رفع اتهام کند

نظر از نوع ررم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وکیل اقدام نماید. در صورت عدم م رفیت صرف

 یابد.و ت قیب و دادرسی ادامه میشود وی وکیل تسخیری ت یین می

 از یناشر  الحصرول نکمم منافع و یم نو و یماد یهاانیز و ضرر تمام ربران تواند یم کیشا -14 ماده

 .ندک مطالبه را ررم

 یارتماع ای یخانوادگ تیشخص اعتبار و تیثیح کهت ای یروح صدمات از عبارت یم نو انیز -1 تبصره

 به الزام لیقب از گرید طرق از انیز رفع به تیمال خسارت ربران به مکح صدور بر عالوه تواندیم دادگاه. است

 .دینما مکح آن امثال و دیررا در مکح درج و یخواهعذر

 مقرررات  نیهمچن. کند اتالف صدق که دارد اختصاص یموارد به تنها الحصول ممکن منافع -2 تبصره

 کره  یمروارد  و یشرع منصوص راتیت ز شامل یم نو خسارت پرداخت زین و الحصولممکن منافع به مربوط

 . شودینم گرددتیم پرداخت هید

 رونوشرت  ایر  ریتصو تواند یم ررم از دهید انیز گرفتت قرار بیت ق تحت متهم هک آن از پس -15 ماده

  ختم  اعالم از  قبل تا و ندک میتسل بیت ق مررع به پرونده به وستیپ رهت را خود کمدار و ادله تمام مصدق

 مسرتلزم  آنت بره  یدگیرسر  و انیز و ضرر مطالبه. ندک دادگاه میتسل را خود انیز و ضرر دادخواست تیدادرس

 .است یمدن یدادرس نییآ فاتیتشر تیرعا
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ور قابرل طررح در   کمرذ  یاقامه شرودت دعروا   یدر دادگاه حقوق ان ابتدایضرر و ز یهرگاه دعوا -16ماده 

ه کر ت متورره شرود   یدر دادگراه حقروق   یپس از اقامه دعو یخصوص یه مدعکستت مگر آنین یفرکیدادگاه 

 یفرر کیت بره دادگراه   یتواند با اسرترداد دعرو  ین صورت میه در اکز بوده است ین یفرکیموضوع وارد رنبه 

از  یبه رهتر  یفرکیم کمطرح و صدور ح یفرکیدر دادگاه  ان ابتدایضرر و ز یا چنانچه دعواند. امکمرار ه 

بره  ان یر مطالبه ضررر و ز  یت برایتواند با استرداد دعویم یخصوص یر مواره شودت مدعیبا تأخ یرهات قانون

بره پرداخرت    یازیرا پرداخته باشد ن ینه دادرسیقبالً هز یخصوص یند. چنانچه مدعکمرار ه  یدادگاه حقوق

 ست.یمجدد آن ن

ز یر ن یخصوصر  یان مردع یر ت در خصوص ضرر و زیفرکی یل  است ضمن صدور رأکدادگاه م -17ماده 

قرات  یان مسرتلزم تحق یر و ز به ضررر  یدگیه رسکندت مگر آنکصادر  یمقتض یمورود رأ کطبق ادله و مدار

-یمر  یدگیان رسیضرر و ز یرا صادر و پس از آن به دعوا یفرکی ین صورتت دادگاه رأیه در اکشتر باشد یب

 د.ینما

ا ی یه به امر حقوقک یدادگاه یباشدت برا یت امر حقوقیمؤثر در ماه یفرکی یقط  یهرگاه رأ -18ماده 

 ت.االتباع اسندت الزمکیم یدگیان رسیضرر و ز

زان و یل  است مکندت مکیمت مال صادر میا قینت مثل و یم به رد عکه حک یدادگاه در موارد -19ماده 

 ند. کرا مطابق مقررات مشخص  یکت هر یهت حدود مسؤولیعلومٌکد و در صورت ت دد محیمشخصات آن را ق

 است. کمت مالکح یمت زمان اررایمت مال صادر شودت قیم به پرداخت قکه حکیدر صورت -تبصره

بره   یفرر کیب امرر  یر ست. هرگراه ت ق ین یخصوص یمورب سقوط دعوا یعموم یسقوط دعوا -21ماده 

لر   کم یفرکیم برائت شودت دادگاه کا حیب یبه صدور قرار منع ت ق یا منتهیموقوف  یاز رهات قانون یرهت

 د.ینما یو صدور رأ یدگیدر آن دادگاه مطرح شده باشدت مبادرت به رس یخصوص یه دعواکیاستت در صورت

ت یبره آنهرا در صرالح    یدگیه رسر کباشد  یت متهم منوط به اثبات مسائلیهرگاه احراز مجرم -21ماده 

نفع و با صدور قررار اناطرهت ترا هنگرام     ین ذییاستت با ت  یت دادگاه حقوقیستت و در صالحین یفریمررع ک
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صورتت نیشود. در ایم یگانیصورت موقت بابه ب متهمت م لق و پروندهیاز مررع صالحت ت ق یقط  یصدور رأ

آن  یند و گواهکخ ابالغ قرار اناطه بدون عذر موره به دادگاه صالح رروع نیماه از تاریکنفع ظرف یهرگاه ذ

 ند. کیاتخاذ م یم مقتضیدهد و تصمیادامه م یدگیبه رس یفرکیرا ارائه ندهدت مررع 

د ظرف سه روز بره نظرر دادسرتان    یشودت بایوسط بازپرس صادر مت ه قرار اناطه ک یدر موارد -1تبصره 

ین قانون به عمرل مر  ی( ا271ن قرار موافق نباشد حل اختالف طبق ماده )یه دادستان با اکیبرسد. در صورت

 د. یآ

 هستند. ین ماده مستثنیاموال منقول از شمول ا -2تبصره 

 شود.یشودت رزء مواعد مرور زمان محسوب نمیم یگانیصورت موقت باکه پرونده به یمدت -3تبصره 

 

الزم  یو اقامه دعروا  یقاتت حفظ حقوق عمومیب متهمت انجام تحقیش  ررمت ت قکبه منظور  -22ماده 

هر شهرسرتان و   قضاییت در حوزه ی  قانونیر وظایو سا یت انجام امور حسبیفرکیام کاح ین موردت اررایدر ا

اسرتانت   ینظرام  یهرا ت دادگراه ین در م یو همچنو انقالب  یعموم یآن حوزهت دادسرا یهات دادگاهیدر م 

 شود.یل مکیتش ینظام یدادسرا

 ارمنرد ک و برازپرس  ارتیداد م اونت الزم ت داد به و شودیم لکیتش دادستان استیر به دادسرا -23 ماده

 .دارد یادار

بر عهرده   یاب ویو در غ قضاییحوزه  رییس  دادستان بر عهده یبخشت وظا قضاییدرحوزه  -24ماده 

 البدل دادگاه است. یدادرس عل

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   7 

ت نان دولتکارکررایم  یل دادسرایاز قب یتخصص یهت دادسراهاقضاییقوه  رییسص یبه تشخ -25ماده 

ر نظرر  یر ز یو حقروق شرهروند   یت اقتصراد یاانره یت رایری و دارو کیت ررایم مربوط به امور پزشر یتیررایم امن

 شود. یل مکیشهرستان تش یدادسرا

ر از دادگاه یغ یت دادگاهیبه آنها در صالح یدگیه رسک ی  دادسرا در مورد ررایمیانجام وظا -26ماده 

ه کر نرد مگرر آن  کیفره مر  یت دادگاه صالح انجام وظیه در م کاست  ییعهده دادسرامحل وقوع ررم استت به

 د.یمقرر نما یگریقانون به نحو د

-شهرسرتان  یدادسررا  قضاییهات مقامات ز استان بر اقدامات دادستانکدادستان شهرستان مر -27ماده 

ز یر   و نین وظرا یر ث ایر   دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارنردت از ح یه وظاک یآن استان و افراد یها

 د.ینمایمات الزم را ارائه میند و ت لکیت نظارت میفرکی یآرا یحسن اررا

 

شر  رررمت   کدر  دادسرتان مرات  یه تحت نظارت و ت لکهستند  یمأموران یضابطان دادگستر -28ماده 

شردن مرتهمت    یاز فررار و مخفر   یریافتن و رلوگیت ییادله وقوع ررمت شناسا یآورحفظ آثار و عالئم و رمع

 نند.کیت به مورب قانون اقدام مقضاییمات یتصم یت ابالغ اوراق و اررایاتقات مقدمیتحق

  :از عبارتند یدادگستر ضابطان -29 ماده

 یاسالم یرمهور یانتظام یروین دهید آموزش داران درره و افسران فرماندهانت شامل عام ضابطان -ال 

 ؛رانیا

 شرده  محرول   یوظرا  حدود در خاص نینقوا مورب به هک یمأموران و مقامات شامل خاص ضابطان -ب

 بره  مربروط  امرور  بره  نسربت  زنردان  مرأموران  و م اونران  رؤسات لیقب از شوند؛ یم محسوب یدادگستر ضابط

 نیهمچنر . یاسرالم   انقالب  پاسداران  سپاه  جیبس  مقاومت  یروین  مأموران و اطالعات وزارت مأموران انتیزندان
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 شرودت  محرول  آنران  بره  ضابطان  یوظا از یبرخ ای تمام قانونت مورب به هک یموارد در مسلح یروهاین ریسا

 .شوندیم محسوب ضابط

 نیر ا در مربوط ضابطان نظارت تحت اما شوندتینم محسوب یدادگستر ضابط فهتیوظ نانکارک -تبصره

 یناف تیولؤمس نیا. است ضابطان با رابطه نیا در شده انجام اقدامات تیمسؤول و نندکیم فهیوظ انجام مورد

 .ستین فهیوظ کارکنان تیولؤمس

 یریر فراگ بره  منروط  برودنت  نران یاطم مرورد  و وثاقت بر عالوه تیدادگستر ضابط عنوان احراز -31 ماده

 ضرابطان  ژهیر و ارتک لیتحص و مربوط قضایی مررع نظر ریز یآموزش یها دوره گذراندن با الزم یهامهارت

 یقرانون  نظر از و ممنوع ارتتک نیا فاقد اشخاص یسو از تهگرف صورت اقدامات و قاتیتحق. است یدادگستر

 .است اعتبار بدون

 سرب ک رهرت  را خردمت  نیحر  یآموزشر  یهرا  دوره مسرتمر  طرور  بره  است ل کم دادستان -1 تبصره

 .دینما برگزار یدادگستر ضابطان یبرا یقانون  یوظا فاءیا و الزم یمهارتها

 ریر وز توسرط  قرانون  نیر ا شردن  االرررا الزم خیتار از ماه سه ظرف ماده نیا ییاررا نامهنییآ -2 تبصره

 یم هیته یانتظام یروین و شورک ت مسلح یروهاین یبانیپشت و دفاع اطالعاتت یوزرا یارکهم با و یدادگستر

 .رسدیم قضاییه قوه سییر بیتصو به و شود

 و اطفرال  ژهیر و سیپلر  نوروانرانت  و اطفرال  مرورد  در ضرابطان   یوظا یاررا حسن منظور به -31 ماده

 مورب به آن اراتیاخت حدود و  یوظا. شود یم لکیتش رانیا یاسالم یرمهور یانتظام یروین در نوروانان

 .شودیم هیته قضاییه قوه سییر توسط که است یا حهیال

ه به عنوان ضابط به عهده دارند برا  ک یفیث وظایاز ح یاست و نظارت بر ضابطان دادگستریر -32ماده 

 دهندت حق نظارت دارند.یه به ضابطان ارراع مک یز در امورین قضاییر مقامات یست. سادادستان ا
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شروندت  ینمر  یه حسب قانونت ضابط تلقک یا مقاماتیبه مأموران  قضاییمقام  یارراع امر از سو -تبصره

 تا درره چهار است. یت انتظامیومکمورب مح

مربوط را حداقل هر دو  ی  ضابطانت واحدهایاوظ یدادستان به منظور نظارت بر حسن اررا -33ماده 

یه مر یر ن منظور تهیه به اک یدهد و در هر موردت مراتب را در دفتر مخصوصیقرار م یبار مورد بازرسیکماه 

 ند. کیالزم را صادر م ید و دستورهایشودت ق

مهلرت صرادر   د یح و با قیت صریتبکبه صورت  یبه ضابطان دادگستر قضاییمقام  یدستورها -34ماده 

شود و ضابط یصادر م یصورت شفاهستت دستور بهیمقدور ن یتبکه صدور دستور ک یشود. در موارد فوریم

د ضمن انجام دسرتورها و درج مراترب و اقردامات م مولره در صرورتمجلست در اسررع وقرت و        یبا یدادگستر

 برساند.  قضاییمقام  یست و چهار ساعت آن را به امضایب ثر ظرفکحدا

مربروط   قضرایی ا مقرام  یر ه دادستان ک یلفند در اسرع وقت و در مدتکم یضابطان دادگستر -35ه ماد

 ند.یل پرونده اقدام نمایمکندت نسبت به انجام دستورها و تکین مییت 

ن شردهت  یری ان مهلت ت ید در پایسر نشودت ضابطان بایل پرونده میمکا تیدستور  یچنانچه اررا -تبصره

 نند.کمربوط ارسال  قضاییا مقام یدادستان  یعلت برار کگزارش آن را با ذ

ه نباشد یه بر خالف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضکم تبر است  یگزارش ضابطان در صورت -36ماده 

 م شود.یه و تنظیته یو بر اساس ضوابط و مقررات قانون

ت یاکنرد. شر  ینما وقرت قبرول  را همره  یا شرفاه یر  یتبکت یاکموظفند ش یضابطان دادگستر -37ماده 

ا سرواد نداشرته باشردت    یند کنتواند امضاء  کیرسدت اگر شایم کیشا ید و به امضایدر صورتمجلس ق یشفاه

شرود. ضرابطان   یق مر یبا منردررات صرورتمجلس تصرد    یت شفاهیاکد و انطباق شیمراتب در صورتمجلس ق

ت پرونده را نرزد دادسرتان   یفور ل دهند و بهید تحویرس کیتت به شایاکافت شیلفند پس از درکم یدادگستر

 نند. کارسال 
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از  یمنرد را از حرق درخواسرت ربرران خسرارت و بهرره      کیلفند شرا کم یضابطان دادگستر -38ماده 

 آگاه سازند. یحقوق یر م اضدتهایمورود و سا یاخدمات مشاوره

گزارش خرود بره   ان وارده را در یدر مورد ضرر و ز کیلفند اظهارات شاکم یضابطان دادگستر -39ماده 

 نند.کر کذ قضاییمرارع 

ر اشرخاص  یدهت شرهود و مطل ران و سرا   یر دت و محل اقامت برزه یافشاء اطالعات مربوط به هو -41ماده 

 ندت ممنوع است.کین میه قانون م ک یت رز در مواردیمرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستر

 أخرذ  توانند ینم زین قضایی مقامات و ندارند ار متهم از نیتأم أخذ اریاخت یدادگستر ضابطان -41 ماده

 توسرط  تنهرا  باشردت  داشرته  ضررورت  متهم از تأمین أخذ گاه هر صورت هر در. نندک محول آنان به را نیتأم

 .شودیم اقدام قانون نیا مقررات مطابق تییقضا مقامات

 زن دهید آموزش ضابطان سطتو دیبا انکام درصورت نابالغ افراد و زنان از قاتیتحق و ییبازرو -42 ماده

 .شود انجام یشرع نیمواز تیرعا با و

از  یا اطالعات ضابطان دادگسترید است یهرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع ررم مورد ترد -43ماده 

ا احضار و رلب ی یش و بازرسیش از اطالع به دادستانت بدون داشتن حق تفتید پیستت آنان بایمنابع موثق ن

ن یر جه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با تورره بره ا  یقات الزم را به عمل آورند و نتیقاشخاصت تح

 ند. کیمناسب را اتخاذ م قضاییم یا تصمیقات را صادر و یل تحقیمکگزارشت دستور ت

 سرب ک یبرا را مراتب رمشهودیغ ررایم در ررمت وقوع از اطالع محض به یدادگستر ضابطان -44 ماده

 ادامره  دسرتور  الزمت یبررسر  از پس زین دادستان و نندک یم اعالم دادستان به الزم یدستورها أخذ و  یلکت

 تمرام  مشرهودت  ررایم درباره یدادگستر ضابطان. ندکیم اتخاذ مناسب قضایی میتصم ای و صادر را قاتیتحق

 شردن  یمخف ای فرار از یریلوگر و ررم وقوع ادله و عالئم آثارت ادواتت آالتت حفظ منظور به را الزم اقدامات

 آمده دست به کمدار و جینتا بالفاصله و دهند یم انجام را الزم قاتیتحق آورندت یم عمل به تیتبان ای و متهم

 باشرد؛  داشته حضور ررم وقوع صحنه در یمطل  ای شاهد چنانچه نیهمچن. رسانند یم دادستان اطالع به را
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 در یدادگسرتر  ضرابطان  .نندکیم درج پرونده در و أخذ را شانیا تمشخصا ریسا و تلفن شماره تینشان اسمت

 قررائن  که کنند بازداشت را متهم توانندیم یصورت در تنها قانونت نیا 46 ماده آخر قسمت و ماده نیا یاررا

 .باشد داشته ورود یو توسط مشهود ررم ارتکاب بر یقو امارات و

 ر مشهود است: یررم در موارد ز -45ماده 

ادشده بالفاصرله در محرل وقروع رررم     یا مأموران یواقع شود  یو منظر ضابطان دادگستر یدر مرئ - ال

 نند.کا آثار ررم را بالفاصله پس از وقوع مشاهده یابند و یحضور 

ا بالفاصله پس از آنت شخص ین وقوع ررم یاندت حه ناظر وقوع ررم بودهکشتر یا بیا دو نفر یده یدبزه -ب

 نند.ک یب م رفکعنوان مرترا به  ینیم 

ا یر افت شرود و  یا اسباب و ادله ررم در تصرف متهم یبالفاصله پس از وقوع ررمت عالئم و آثار واضح  -پ

 ادشده به متهم محرز گردد.یت لق اسباب و ادله 

ا بالفاصله پس از وقوع ررم یا در حال فرار باشد یمتهم بالفاصله پس از وقوع ررمت قصد فرار داشته  -ت

 ر شود.یدستگ

نت در همران  کا در حال وقوع باشرد و شرخص سرا   یافرادت اتفاق افتاده  یناکا محل سیررم در منزل  -ث

 ند.کخود درخواست  یناکا محل سیا بالفاصله پس از وقوع ررمت ورود مأموران را به منزل یحال 

 .ند و وقوع آن را خبر دهدک یمتهم بالفاصله پس از وقوع ررمت خود را م رف -ج

 ز سوء شهرت داشته باشد.یمتهم ولگرد باشد و در آن محل ن -چ

ن قرانون بره صرورت    یر ( ا352)ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( مراده )  یچنانچه ررایم موضوع بندها -1تبصره 

 یتوانند اقدامات الزم را بررا یت تمام شهروندان میمشهود واقع شودت در صورت عدم حضور ضابطان دادگستر

 ب ررم و حفظ صحنه ررم به عمل آورند.کرتاز فرار م یریرلوگ
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 ینر یا حرفه م یله م اش م لوم و شغل یمشخص و وس ین و مأواکه مسکاست  یسکولگرد  -2تبصره 

 ندارد. 

به دادستان اطرالع دهنرد. چنانچره     یجه اقدامات خود را فوریلفند نتکم یضابطان دادگستر -46ماده 

د طبرق  یر ن صورتت ضابطان بایل آن را بخواهد. در ایمکتواند تیت منداند یافکدادستان اقدامات انجام شده را 

یقات به عمرل آورنردت امرا نمر    یل تحقیمکش  ررم و تک یرا برا یقات و اقدامات قانونیدستور دادستان تحق

 یقرات ضررور  یل تحقیمکت یمتهم برا یدارند. چنانچه در ررایم مشهودت نگهدارنظر نگهتوانند متهم را تحت

نند و مراتب را کم یبه متهم ابالغ و تفه یتبکد موضوع اتهام و ادله آن را بالفاصله و به طور یبطان باباشدت ضا

سرت و  یش از بیتوانند بیبه اطالع دادستان برسانند. در هر حالت ضابطان نم یم قانونیاتخاذ تصم یبرا یفور

 قرار دهند.  نظرچهار ساعت متهم را تحت

د یردت باینظر قرار گن مجرمانه تحت یاز عناو یکبه علت هر یاز وقت ادار خارج یهرگاه فرد -47ماده 

ل  کز مین یکشک یا قاضیاعالم شود. دادستان  یکشک یا قاضیساعت مراتب به دادستان  یکثر ظرف کحدا

بره   ینظر قرار گرفتن متهم اقدام قرانون از با حضور در محل تحتید و در صورت نینما یاستت موضوع را بررس

 عمل آورد. 

ت ید با رعایل باید. وکیل نمایحضور وک یتواند تقاضایبا شروع تحت نظر قرار گرفتنت متهم م -48ماده 

ان یر توانرد در پا یل مر کید و ویقات و مذاکراتت با شخص تحت نظر مالقات نمایو توره به محرمانه بودن تحق

 درج در پرونده ارائه دهد. یخود را برا یساعت باشد مالحظات کتبکیش از ید بیمالقات با متهم که نبا

ا یر  یت داخلر یر ه امنیا ررایم علیافته و یاز ررایم سازمان یکیاگر شخص به علت اتهام ارتکاب  -تبصره

ن ی( ا352)ال (ت )ب( و )پ( ماده ) یا ررایم موضوع بندهایشورت سرقتت مواد مخدر و روانگردان و ک یخارر

 ل را ندارد.یهفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان مالقات با وک کیردت تا یقانونت تحت نظر قرار گ

ت یسراعتت مشخصرات سرجل    یرک ثر ظررف  کنظر قرار گرفتت حداه متهم تحتکبه محض آن -49ماده 

شود. دادستان یمحل اعالم م ینت به دادسراکق ممیت به هر طرینظر قرار گرفتن وو علت تحت یشغلت نشان
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 یت مقرررات راررع بره دادرسر    یر انرهت برا رعا  یدرج مشخصات مزبور در دفترر مخصروص و را  هر شهرستان با 

ان هرر  یر امل آنان را در پاکد و فهرست ینماین افراد اعمال میت حقوق ایرعا یت نظارت الزم را برایکیترونکال

رت فرزنردانت  نت همسیند تا به همان نحو ثبت شود. والدکیاستان مربوط اعالم م یل دادگسترک رییسروز به 

بره   ییابند. پاسخگوینظر بودن آنان اطالع ق مرارع مزبور از تحتیتوانند از طرین اشخاص میخواهر و برادر ا

نظرر  اشرخاص تحرت   یو خرانوادگ  یت ارتمراع یثیه با حک ینظر قرار گرفتنت تا حدبستگان فوق درباره تحت

 است.  یمنافات نداشته باشدت ضرور

 را خود انیآشنا ای خانواده افراد نتکمم لهیوس هر ای تلفن لهیوس به تواند یم نظرتحت شخص -51 ماده

 هک آن مگر آورندت عمل به خصوص نیا در را الزم مساعدت لفندکم زین ضابطان و ندک آگاه بودن نظرتحت از

 دیر با صرورت  نیر ا در. نرد ک اسرتفاده  یحق نیچن از دینبا نظرتحت شخص هک دهند صیتشخ ضرورت بر بنا

 .برسانند قضایی مقام اطالع به یمقتض دستور أخذ یبرا را راتبم

ن یری ان بره ت  کاز پزشر  یکری ت یو یکاز بستگان نزد یکیا ینظر به درخواست شخص تحت بنا -51ماده 

 شود. یدر پرونده ثبت و ضبط م کپزش یآورد. گواهینه به عمل مینظر م ادادستان از شخص تحت

ن قانون در یلفند حقوق مندرج در اکم یر قرار گرفتت ضابطان دادگسترهرگاه متهم تحت نظ -52ماده 

افرت و  ید دریقررار دهنرد و رسر    یار ویر تروب در اخت کصورت مم و بهیمورد شخص تحت نظر را به متهم تفه

 نند. کمه پرونده یضم

 خ و ساعتینظر بودنت تارعلت تحتنظرت لفند اظهارات شخص تحتکم یضابطان دادگستر -53ماده 

 یم رف یه شخص نزد قاضکرا  یخ و ساعتیو تار یین دو بازرویت مدت استراحت بییآغاز آنت مدت بازرو

لفند کن میا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنینند و آن را به امضاء کد یشده است را در صورتمجلس ق

 .نندکثبت و ضبط  ینظر بودن را در دفتر خاصان تحتیغاز و پا خ و ساعت آیتار

شیا اثر انگشت شرخص پر  یامضاء و  أخذه کن قانون یر مواد مقرر در ایز در ساین ماده و نیدر ا -تبصره

 ه شخص قادر به امضاء نباشد. کاعتبار است  یدارا یشده استت اثر انگشت در صورت ینیب
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نجرام  ه اکرا  یقاتیا بازپرس در صحنه ررمت تحقیپس از حضور دادستان  یضابطان دادگستر -54ماده 

 یاز سو یگریت دیه انجام دستور و مأمورکگر حق مداخله ندارندت مگر آنینند و دکیم میاند به آنان تسل داده

 به آنان ارراع شود.  قضاییمقام 

اء در رررایم  یاشرخاص و اشر   یش آنهرا و بازرسر  یل و بسته و تفتین ت طکورود به منازلت اما -55ماده 

بره ضرابط اررراع     یلکقات را به طور یتحق یاررا یاستت هر چند و اییقضمقام  یرمشهود با ارازه موردیغ

 داده باشد.

اء و یاشرخاصت اشر   ینرد و از بازرسر  یلفند طبق مجوز صادره عمرل نما کم یضابطان دادگستر -56ماده 

 نند.ک یرمرتبط با موضوع خودداریغ یانهاکم

ه کر را  یگرر یاسباب و آثار رررم د محلت ادلهت  یدر هنگام بازرس یچنانچه ضابطان دادگستر -57ماده 

م صرورتمجلست  ینندت ضمن حفرظ ادلره و تنظر   کرام ه استت مشاهده  یش عمومیت و آسایننده امنکدیتهد

 نند.کیعمل م یصالح گزارش و وفق دستور و قضاییبالفاصله مراتب را به مررع 

لت ضرمن ارائره اوراق   یر ن بسرته و ت ط کد به هنگام ورود به منازلت امایبا یضابطان دادگستر -58ماده 

د یر ر صرورتمجلس ق را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را د قضاییت ضابط بودن خودت اصل دستور یهو

نندت مراتب کت امتناع ین اشخاص از رؤیه اک یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتیشخص  یند و به امضاینما

 ند.دهیرا انجام م یشود و ضابطان بازرسید میدر صورتمجلس ق

نردت در  ینما یگذار پرونده را شماره کر مداریو سا ییلفند اوراق بازروکم یضابطان دادگستر -59ماده 

 نند. کل اوراق پرونده را مشخص کنندت ت داد کیارسال م قضاییمقام  یه براک یصورتمجلس

ادسررا و  ر دفترر در د یاوراق پرونرده توسرط مرد    یگذار ن ماده در خصوص شمارهیت مفاد ایرعا -تبصره

 است. یسال انفصال از خدمات دولت یکت به سه ماه تا یومکو تخل  از آن مورب مح یت الزامهادادگاه
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ا اغفرال  یر  ینر یلمات موهنت طرح سرؤاالت تلق کراه متهمت استفاده از کا ایها اربار ییدر بازرو -61ماده 

ن یو همچنر  ین سرؤاالت یپاسخ به چنننده و سؤاالت خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در ک

د در اوراق یر با ییخت زمران و طرول مردت برازرو    یست. ترار یراه استت م تبر نکا ایاز اربار  یه ناشک یاظهارات

 ا اثر انگشت متهم برسد.ید شود و به امضاء یصورتمجلس ق

ه کر باشرد   یاعدبات و قوید مطابق ترتیقات بایدر انجام تحق یتمام اقدامات ضابطان دادگستر -61ماده 

 مقرر است. یقات مقدماتیتحق یبرا

ش  ررمت حفظ آثرار و عالئرم و   ک  ضابطان نسبت به یاز انجام وظا یناش یهانهیل هزیتحم -62ماده 

ت یت حمایو یریشدن متهمت دستگ یاز فرار و مخف یریافتن و رلوگیو  ییادله وقوع ررمت شناسا یآوررمع

ده یر دتحت هر عنوان برر برزه   قضاییمات یتصم یداتت ابالغ اوراق و اررایبر تهدده و خانواده او در برایداز بزه

 ممنوع است.

 ت(49) ت(42) ت(41) ت(45) ت(39) ت(33) ت(37) ت(31) ت(34) ت(35) مررواد مقررررات از تخلرر  -63 ماااده

 سال یک تا ماه سه به تیومکمح مورب ضابطانت توسطقانون نیا( 141) و( 19) ت(11) ت(13) ت(12) ت(11)

 .است یدولت خدمات از انفصال

 

 ر است:یب به شرح زیشروع به ت ق یرهات قانون -64ماده 

 ؛یخصوص یا مدعی کیت شایاکش -ال 

 ؛ا اشخاص موثق و مطمئنی یت مقامات رسمیاعالم و اخبار ضابطان دادگستر -ب

 ؛ا بازپرسی وقوع ررم مشهودت در برابر دادستان -پ
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 ؛اظهار و اقرار متهم -ت

 .گرید یاطالع دادستان از وقوع ررم به طرق قانون -ث

 گذشت رقابلیغ ررایم از ورکمذ ررم و بوده یررم وقوع ناظر خود هک ندک اعالم یسک هرگاه -65 ماده

 شروع یبرا اظهار نیا باشدت نداشته ورود یو اظهارات ینادرست بر یمبتن یامارات و قرائن که یصورت در باشد

 شراهد  ننرده ک اعالم اگر اما نباشد؛ مورود بیت ق یبرا یگرید امارات و قرائن چند هر استت یافک بیت ق به

 داشرته  وررود  ادعرا  صرحت  بر یلیدل هک آن مگر ردتک بیت ق به شروع توان ینم اعالم صرف به نبودهت هیقض

 .باشد یخارر ای یداخل تیامن هیعل میررا از ررم ای باشد

 اشخاص زنانت نوروانانت و اطفال از تیحما درباره آنها اساسنامه که ینهاد مردم یهاسازمان -66 ماده

 از تیر حما و یعمروم  بهداشت تیفرهنگ راثیم تی یطب منابع ستتیز طیمح تیذهن ای یرسم ناتوان و ماریب

 تمرام  در و کننرد  رررم  الماعر  فروق  یهرا نهیزم در یارتکاب ررایم به نسبت توانندیم استت یشهروند حقوق

 .ندینما اعتراض قضایی مرارع یآرا به نسبت و شرکت لیدل اقامه رهت یدادرس مراحل

 مطابق اقدام رهت یو تیرضا کسب باشدت خاص دهیدبزه یدارا شده واقع ررم که یدرصورت -1 تبصره

 ایر  یولر  تیرضرا  باشردت  هیسرف  یمرال  میرررا  در ایر  و مجنون طفلت دهیدبزه چنانچه. است یضرور ماده نیا

 مذکور یسازمانها باشدت شده ررم مرتکب خود تیقانون سرپرست ای یول اگر. شودیم أخذ او یقانون سرپرست

.دهندیم انجام را الزم اقدامات دادستانت دییتأ ای یاتفاق میق تیرضا أخذ با

 کمرک  از را ماده نیا موضوع ررایم دگانیدبزه مکلفند قضایی مقامات و یدادگستر ضابطان -2 تبصره

 . کنند آگاه مربوطهت نهاد مردم یهاسازمان

ی ابتدا ماهه درسه کنندت اقدام ماده نیا یاررا در توانندیم که نهاد مردم یهاسازمان یاسام -3 تبصره

 .رسدیم قضاییه قوه رییس بیتصو به و هیته کشور وزارتی همکار بای دادگستر ریوز توسط سال هر
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توانرد  یستت نمیسندگان آنها مشخص نیدهندگان و نوت گزارشیه هوک ییهاها و نامهرشگزا -67ماده 

ت یه مورب اخالل در نظم و امنکند ک یه داللت بر وقوع امر مهمکردت مگر آنیب قرار گیمبناء شروع به ت ق

 ند.ک یت میفاکب یشروع به ت ق یه به نظر دادستان براکباشد  یا همراه با قرائنیاست  یعموم

ر یر ه موارد زیوائکند. در شکت یاکل شکیا توسط ویتواند شخصاً یم یخصوص یا مدعی کیشا -68ماده 

 د شود:ید قیبا

تت مرذهبت شرماره   یر ت تأهلت تاب یالتت وض یزان تحصیت نام پدرت سنت شغلت مینام و نام خانوادگ –ال 

ل(ت شماره تلفن ثابت و همراه و یمیگار )اام نیپ یشناسنامهت شماره ملیت نشانی دقیق و در صورت امکان نشان

 شاکی؛ یکدپست

 ررم؛ وقوع محل و خیتار تتیاکش موضوع -ب

 ؛یو مطالبه مورد و یمدع به وارده انیز و ضرر -پ

 ان؛کام صورت در مطل ان و شهود ینشان و مشخصات تیاسام ررمت وقوع ادله -ت

 .انکام صورت در مظنون ای عنه کیمشت ینشان و مشخصات -ث

 اریر اخت در و نرد ک هیر ته را فروق  مروارد  برر  مشتمل لکمتحدالش اوراق است ل کم هقضایی قوه -تبصره

 اسرتماع  مرانع  مزبرور  اوراق از اسرتفاده  عدم. ردیگ قرار استفاده مورد هیوائکش میتنظ در تا دهد قرار مرار ان

 .ستین تیاکش

در  یت شرفاه یاکنرد. شر  کبرول  را همه وقرت ق  یو شفاه یتبکت یاکل  است شکدادستان م -69ماده 

سرواد نداشرته باشردت مراترب در      کیرسرد. هرگراه شرا   یمر  کیا اثر انگشت شرا ید و به امضاء یصورتمجلس ق

 شود. یق میت با مندررات صورتمجلس تصدیاکد و انطباق شیصورتمجلس ق

 ید و ولباشیدهت محجور مید است و بزه کیت شایاکت منوط به شیفرکیب یه ت قک یدر موارد -71ماده 

ا توره ضرر به محجرور شرودت ترا    یز مورب فوت وقت یم نیندارد و نصب ق یا به آنان دسترسیم نداشته یا قی

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   13 

ا یر ب رررم شرده   کر م خرود مرت یا قی یه ولک ین در صورتیم و همچنیا نصب قیم یا قی یحضور و مداخله ول

یب میرا ت ق یفرکیا خود امر یو ن ییم موقت ت یرا به عنوان ق یمداخله در آن داشته باشدت دادستان شخص

ن یر آورد. ایاز فرار متهم به عمرل مر   یریادله ررم و رلوگ یآورحفظ و رمع یرا برا یند و اقدامات ضرورک

 است. یز راریت نباشد نیاکقادر به ش یهوشیل بیاز قب یم او به عللیا قیو  یدهت ولید ه بزهک یم در مواردکح

ور در کب مرذ یر ت ترتیدارد رعا یه رنبه مالک یفرکی یدعاو ه فقط دریدر خصوص شخص سف -تبصره

 د.یت نمایاکتواند شخصاً طرح شیه میت سفیر موارد مالیاست و در غ ین ماده الزامیا

 باشد مجنون ای طفل دهید بزه اگر استت کیشا تیاکش به منوط یفرکی بیت ق هک یموارد در -71 ماده

 را موضروع  دادسرتان  نردت کن تیاکشر  به اقدام هیعل یمول مصلحت دورو با او یقانون سرپرست ای یقهر یول و

 سنت هولتک ای یذهن ای یرسم تیم لول لیقب از یعلل به هک یدگانید بزه مورد در نیهمچن. ندک یم بیت ق

 موقوف صورتت نیا در. ندک یم بیت ق آنان موافقت رلب با را موضوع دادستان هستندت یدعو اقامه از ناتوان

 .است دادستان موافقت به منوط زین مکح یاررا ای محجور افراد خصوص در بیت ق شدن

خرود   یرقابل گذشت در حوزه کرار یاز ررایم غ یکیاز وقوع  یهرگاه مقامات و اشخاص رسم -72ماده 

 به دادستان اطالع دهند. یمطلع شوندت مکلفند موضوع را فور

 مات الزم را دارد.یودت حق نظارت و ارائه ت لشیه به بازپرس ارراع مک یدادستان در امور -73ماده 

یند؛ اما نمر کابد و بر نحوه انجام آن نظارت یحضور  یقات مقدماتیتواند در تحقیدادستان م -74ماده 

 قات را متوق  سازد.یان تحقیتواند رر

ر چند دت هیآ یعمل مقات در حوزه او بهیه تحقکاست  یقات بر عهده دادستانینظارت بر تحق -75ماده 

 ه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.کباشد  یرارع به امر

قات را بره طرور   یان تحقیا رریرا از بازپرس بخواهد  یق در ررمیه تحقکش از آنیدادستان پ -76ماده 

نیر نرد. در ا کقات و اقدامات الزم را از بازپرس تقاضا یتحق یبرخ یتواند اررایندت مکبه بازپرس واگذار  یلک
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 یجره را نرزد و  یدادسرتان را انجرام دهرد و نت    یا اقدام مورد تقاضایق یل  است فقط تحقکت بازپرس مصورت

 ند.کارسال 

ن یر ( ا352)الر (ت )ب(ت )پ( و )ت( مراده )   یدر صورت مشهود بودن رررایم موضروع بنردها    -77ماده

ادلره وقروع رررم و     یآورحفظ آثار و عالئمت رمرع  یش از حضور و مداخله بازپرست دادستان برایقانونت تا پ

 آورد.یعمل مشدن متهم اقدامات الزم را به یاز فرار و مخف یریرلوگ

ت دادگاه محل خرارج اسرتت دادسرتان    یبه آنها از صالح یدگیه رسکدر مورد ررایم مشهود  -78ماده 

نجام دهد و هر شدن متهم ا یاز امحاء آثار ررم و فرار و مخف یریرلوگ یل  است تمام اقدامات الزم را براکم

صالح  قضاییبه مررع  یجه اقدامات خود را فوریعمل آورد و نتش  ررم الزم بداندت بهک یه براکرا  یقیتحق

 ند.کارسال 

ب یر ت ق کفرخواست درخواست ترر کیتواند تا قبل از صدور یم کیدر ررایم قابل گذشتت شا -79ماده 

 یب مجدد متهم را فقط برایتواند ت قیم کیند. شاکیب صادر میت ق کن صورتت دادستان قرار تریند. در اک

 ند.کخواست ب دریت ق کخ صدور قرار تریسال از تاریکبار تا یک

رده باشدت در کا گذشت یورود نداشته  کیدرره هفت و هشتت چنانچه شا یریدر ررایم ت ز -81ماده 

م اتهرام برا مالحظره وضرع     یز تفهر توانرد پرس ا  یم قضاییت مقام یفرکیت مؤثر یومکصورت فقدان سابقه مح

الترزام   أخذه مورب وقوع ررم شده است و در صورت ضرورت با ک یو سوابق متهم و اوضاع و احوال یارتماع

پرونده  یگانید و قرار باینما یب متهم خودداریبار از ت ق یکت فقط یت مقررات قانونیرعا یاز متهم برا یتبک

 است. صالحخ ابالغت قابل اعتراض در دادگاه یتار ن قرار ظرف ده روز ازیند. اکرا صادر 

 کیق استت چنانچه شایدرره ششت هفت و هشت که مجازات آنها قابل ت ل یریدر ررایم ت ز -81ماده 

ب پرداخت آن یدهت ترتیا با موافقت بزه دیده باشد و یا خسارت وارده ربران گردیرده کورود نداشتهت گذشت 

توانرد پرس از   یم دادستانباشدت  یفرکیت مؤثر یومکز فاقد سابقه محیهم نداده شود و مت یدر مدت مشخص
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را از شش مراه ترا دو سرال م لرق      یب وین متناسبت ت قیتأم أخذموافقت متهم و در صورت ضرورت با  أخذ

 ند:کیر میز یاز دستورها یبرخ یل  به ارراکمتهم را حسب موردت م دادستانصورتت نیند. در اک

ت یاز ررم با رضا یناش یا م نوی یبار مادانیاهش آثار زکا یده در رهت رفع ید مات به بزهارائه خد -ال 

 ؛دهید بزه

ثر ظررف  کگرت حردا یق دیا به هر طریمارستان و یت درمانگاهت بکق مرار ه به پزشیاد از طریاعت کتر -ب

 ؛شش ماه

 ؛سال یکثر به مدت کنت حدایا حرفه م یار کاز اشتغال به  یخوددار -پ

 ؛سال یکثر به مدت کنت حدایان م کا میاز رفت و آمد به محل  یخوددار -ت

 ؛سال یکثر به مدت کن دادستانت حداییبه ت  یا مقامین به شخص یم  یخود در زمانها یم رف -ث

ثر کن دادستانت حداییالمنف ه با ت ا عامی ین در مؤسسات عمومیا ساعات م یام یار در اکانجام دادن  -ج

 ؛سال یکبه مدت 

ثرت بره مردت   کن حدایام و ساعات م یدر ا یاو حرفه یت فرهنگیا رلسات آموزشیالسها کت در کشر -چ

 ؛سال یک

 ؛سال یکثر به مدت کنامهت حدایل دادن گواهیو تحو یه موتوریل نقلیبا وسا یعدم اقدام به رانندگ -ح

 ؛سال کیثر به مدت کا استفاده از آنت حدایمجوز  یعدم حمل سالح دارا -خ

 ؛نیمدت م  ین دادستانت براییده به ت ید اء ررم و بزهکعدم ارتباط و مالقات با شر -د

ثر بره مردت   کل دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مرارع مربوطت حردا یشور و تحوکت خروج از یممنوع -ذ

 .شش ماه
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ا یر ورب حردت قصراص   از ررایم مست یکیاب کق به اتهام ارتیه متهم در مدت ت لکیدر صورت -1تبصره 

ا یر خواسرت گرردد و   فرر کیبره صردور    یمنتهر  یب ویرد و ت قیب قرار گیر درره هفت و باالتر مورد ت قیت ز

یعمرل مر  ب بهیت مقررات مربوط به ت ددت ت قیقت لغو و با رعایندت قرار ت لکن را اررا قضاییمقام  یدستورها

شود. چنانچه مرتهم از اتهرام دوم   یان محسوب نمب م لق بوده استت رزء مدت مرور زمیه ت قک ید و مدتیآ

ن تبصره در قررار  یل  است به مفاد اکننده قرار مکند. مررع صادرکیق را ابقاء میتبرئه گرددت دادگاه قرار ت ل

 ند.کح یصادره تصر

 است. صالحبت ظرف ده روز پس از ابالغت قابل اعتراض در دادگاه یق ت قیقرار ت ل -2تبصره 

مرؤثر   یفرکیت یومکسابقه مح یه متهم داراکب م لوم شود یق ت قیگاه در مدت قرار ت لهر -3تبصره 

ب یر ه ت قکر  یشرود. مردت  یب از سرگرفته میننده لغو و ت قکله مررع صادریاستت قرار مزبور بالفاصله به وس

 شود.یم لق بوده استت رزء مدت مرور زمان محسوب نم

ن مراده را از دادسرتان   یر ت اعمرال مقرررات ا  یط قرانون یشررا تواند درصورت ورود یبازپرس م -4تبصره 

 ند.کدرخواست 

ن یتواند مقررات ایشودت دادگاه میم در دادگاه مطرح میه پرونده به طور مستقک یدر موارد -5تبصره 

 ند.کماده را اعمال 

ه کر یشرود و در صرورت   یثبت م یفرکیدر واحد سجل  یب در دفتر مخصوصیق ت قیقرار ت ل -6تبصره 

 گردد. یق لغو میدت ت لیت ننمایبات مندرج در قرار را رعایمتهم در مدت مقررت ترت

 قضرایی  مقرام  تاست قیت ل قابل مجازات آنها که هشت و هفت ششت درره یریت ز ررایم در -82 ماده

 اهمر  دو ثرکحردا  متناسبت نیتأم أخذ با و یخصوص یمدع ای دهید بزه موافقت و متهم درخواست به تواند یم

 مقام نیهمچن. ندک اقدام ررم از یناش خسارت ربران ای کیشا گذشت لیتحص یبرا تا بدهد متهم به مهلت

 ای شخص ای اختالف حل یشورا به آنان توافق با را موضوع نتیطرف نیب سازش حصول یبرا تواند یم قضایی

 ماده نیا در ورکمذ یمهلتها .ستین ماه سه از شیب یگریانجیم مدت. دهد ارراع یگریانجیم یبرا یا مؤسسه
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 از موضروع  و نرد ک گذشت کیشا اگر. است دیتمد قابل ورکمذ زانیم به و بار یک یبرا فقط اقتضاء صورت در

 ربران او خسارت ای ندک گذشت کیشا اگر مواردت ریسا در. شود یم موقوف بیت ق باشدت گذشت قابل ررایم

 مقرام  باشردت  یفرر کی مرؤثر  تیر ومکمح سرابقه  فاقد متهم و شود حاصل توافق آن پرداخت به رارع ای و شود

 صرورتت  نیر ا در. نرد ک م لق سال دو تا ماه شش از را یو بیت ق متهمت موافقت أخذ از پس تواند یم قضایی

 یبرخر  یارررا  بره  لر  کم مروردت  حسرب  قرانون  نیر ا( 31) مراده  یهرا  تبصره تیرعا با را متهم قضایی مقام

 مرتهم  یسرو  از توافق مورد ت هدات یاررا عدم صورت در نیهمچن. ندک یم ورکمذ ماده موضوع یدستورها

-یمر  ادامه را بیت ق و لغو را بیت ق قیت ل قرار تیخصوص یمدع ای کیشا درخواست به بنا مورهت عذر بدون

 .دهد

 .دینما تقاضا دادستان از را یگریانجیم به ارراع ای بیت ق قیت ل تواندیم بازپرس -تبصره

ی ه بره امضرا  کر  یصورتمجلسر  یر ادلره آن طر  کر به صورت مشروح و با ذ یگریانجیه مجینت -83ماده 

مربوط ارسال  قضاییحسب مورد نزد مقام  ید و اقدامات ب دییو تأ یبررس یرسدت براین میگر و طرفیانجیم

 است. یانجام آنها در صورتمجلس الزام ین و چگونگیر ت هدات طرفکشود. در صورت حصول توافقت ذیم

ن قرانون و  یر ( ا31المنف ه موضوع بنرد )ج( مراده )  ار در مؤسسات عامکانجام دادن  یچگونگ -84 ماده

ن قرانون  ی( ا32شوندت موضوع ماده )یانتخاب م یگریانجیم یه براک یا اشخاصیو شخص  یگریانجیب میترت

ه یته یر دادگستریوزن قانون توسط یشدن ا االرراخ الزمیه ظرف سه ماه از تارکاست  یانامهنییبه مورب آ

 رسد.یران میوزأتیب هیه به تصوقضاییقوه  رییسد ییشود و پس از تأیم

ر یرارع به سرا  یم قانونیالمال پرداخت شودت پس از اتخاذ تصم تید از بیه بایه دک یدر موارد -85ماده 

 شود.یبه دادگاه ارسال م یم مقتضکصدور ح یرهاتت پرونده به دستور دادستان برا

 مرتهم  ایر  باشرند  حاضرر  کیشا و متهم چنانچه قانونت نیا( 352) ماده موضوع میررا ریغ در ا86هماد

 توانرد  یمر  دادسرتان  باشدت املک هم یمقدمات قاتیتحق و باشد ردهک گذشت ای نداشته ورود کیشا و حاضر

 را یفرکی یدعوا اوت همراه به کیشا حضور صورت در و دادگاه به متهم اعزام با بازپرست درخواست به ای رأساً
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 لکیتشر  ریترأخ  بردون  دادگراه  موردت نیا در. ندک مطرح یشفاه صورت به فرخواستکی صدور بدون بالفاصله

 در هکر  بخواهد مهلت دفاع کتدار و لکیو نییت  یبرا دارد حق هک ندک یم میتفه متهم به و دهدیم رلسه

 در دیر با مرتهم  پاسخ و موضوع نیا میتفه. شود یم داده مهلت او به روز سه حداقل متهمت درخواست صورت

 یرأ و یدگیرسر  رلسهت همان در دادگاه ندتکن استفاده حق نیا از متهم هرگاه. شود دیق دادگاه صورتمجلس

 قرات یتحق لیمکت دستور ای و انجام را هاآن بداندت الزم را یقاتیتحق انجام یدگیرس ضمن اگر و ندک یم صادر

 صرورت  در کیشا. است دادگاه با متهم از متناسب نیتأم أخذ. دهد یم یادگسترد ضابطان ای دادستان به را

 از فرارغ  توانرد یم دادگاه و ندک میتقد را خود دادخواست روز پنج ظرف ثرکحدا تواند یم انیز و ضرر مطالبه

 .دینما صادر یمقتض یرأ و یدگیرس انیز و ضرر یدعوا به یفرکی امر

مرواد   یحاو یه بسته پستکدهند  یر مبناء قرائن و اماراتت احتمال قوهرگاه مأموران پست ب -87ماده 

 یاز سرو  یمطابق فهرست اعالم یتیمنفجرهت اسلحه گرمت اقالم امنا مواد یو  کخطرنا یروبیکت میمخدرت سم

  یر م صرورتمجلس توق یبرا تنظر   یر آالت و ادوات ررم استت محموله پستیا سایصالح به پست و  یمرارع ذ

ت در یصالح و بررسر  ینظر مرارع ذ أخذرسد. دادستان پس از یبه اطالع دادستان م یموضوع فورشود و  یم

 ند.کیرا صادر م یا ارسال بسته پستیبودن احتمالت بالفاصله دستور استرداد  یصورت منتف

شرودت آنران در امرور    یار اررراع مر  یر ا دادیه از طرف دادستان به م اون دادستان ک یدر امور -88ماده 

اب ینند. در غکیفه میمات و نظارت او انجام وظیارات دادستان را دارند و تحت ت لی  و اختیمحوله تمام وظا

 یشرتر یه سرن ب ک یاریت دادیدارد و در صورت تساو یشتریب قضاییه سابقه ک یاریدادستان و م اون اوت داد

 شود.ین دادستان میداردت رانش
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 ارات بازپرس و حدود آنیاخت -مبحث اول

بازپرس منوط به ارراع دادستان است. چنانچه بازپرست  یاز سو یقات مقدماتیشروع به تحق -89ماده 

رسراند و در صرورت   یبه اطرالع دادسرتان مر    یندت مراتب را فورکیقات را شروع میناظر وقوع ررم باشد تحق

 د.دهیقات را ادامه میارراع دادستانت تحق

ت قضاییگر مقامات یا دیبازپرس  یه از سوکاست  یت مجموعه اقدامات قانونیقات مقدماتیتحق -91ماده 

شدن متهم  یا مخفیاز فرار  یریافتن و رلوگیت ییادله وقوع ررمت شناسا یآور حفظ آثار و عالئم و رمع یبرا

 شود.یانجام م

 یگریکه قانون به نحو د یرد مگر در مواردیگیبه صورت محرمانه صورت م یقات مقدماتیتحق -91ماده 

ن اسرار هسرتند و  یحضور دارند موظ  به حفظ ا یقات مقدماتیان تحقیکه در رر یۀ اشخاصید. کلیمقرر نما

 شوند.یمحکوم م یاو حرفه یدر صورت تخل ت به مجازات ررم افشاء اسرار شغل

 نیر ا( 352) ماده موضوع ررایم ریغ در. تاس بازپرس عهده بر ررایم تمام یمقدمات قاتیتحق -92 ماده

 نیری ت  برازپرس  یبررا  هک است یاراتیاخت و  یوظا تمام یدارا زین دادستان بازپرست نبودن صورت در قانونت

 ینهرائ  یقرارهرا  دهدت ارراع اریداد به را یمقدمات قاتیتحق انجام دادستان چنانچه حالتت نیا در. است شده

 و برسرد  دادسرتان  نظرر  بره  صردور  روز همان در دیبا متهمت بازداشت به یمنته نیتأم قرار نیهمچن و اریداد

 .ندک اظهارنظر باره نیا در ساعت چهار و ستیب ظرف ثرکحدا است ل کم زین دادستان

 برازپرس  بره  یدسترسر  عردم  و فهیوظ انجام از یو بودن م ذور ای بازپرس حضور عدم صورت در -تبصره

 نیری ت  و دادسرتان  یتقاضرا  به دادگاه دادرس قانونت نیا( 352) ماده موضوع ررایم در دادسرات آن در گرید

 .دهد یم انجام ورکمذ تیوض  بودن یباق زمان تا فقط را بازپرس فهیوظ تقضایی حوزه رییس
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ش  کقات را انجام دهد و در یت تحقیارات قانونیو در حدود اخت یطرفیمال بکد در یبازپرس با -93ماده 

 ا ضرر متهم است فرق نگذارد.یه به نفع ک یاوضاع و احوال

ل مرانع انجرام آن   یر ام ت طیر د به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایبا یقات مقدماتیتحق -94ماده 

 ست.ین

را به عمل آورد  یاز امحاء آثار و عالئم ررمت اقدامات فور یریرلوگ یل  است براکبازپرس م -95ماده 

 ند.کر نیوع ررم تأخادله وق یآور ل و رمعیو در تحص

 یقرات مقردمات  یه مراحرل تحق یر ت متهم در کلیر مشخصات مربوط به هویر و سایانتشار تصو -96ماده 

ر کره تنهرا بره درخواسرت     یر ممنوع است مگر در مورد اشرخاص ز  قضاییو  یها و مرارع انتظامتوسط رسانه

ت آنان مجاز است:یمربوط به هور مشخصات یا سایر و یبازپرس و موافقت دادستان شهرستانت انتشار تصو

ن قانون که ی( ا352ماده ) و )ت( )پ( ت)ال (ت )ب( یموضوع بندها یمتهمان به ارتکاب ررایم عمد -ال 

یابی بره  باشد و از طریق دیگری امکان دست توره اتهام به آنان ورود داشته یبرا یافکل یبوده و دال یمتوار

ق یر ر به دست آمده از طریا تصویو  یر اصلیل ادلهت تصویمکا تینان و آ ییبه منظور شناسا تمورود نباشدآنان 

 شود. یآنان منتشر م ینگار چهره

نزد بازپرس  یر شده که به ارتکاب چند فقره ررم نسبت به اشخاص مت دد و نام لومیمتهمان دستگ -ب

توسرط آنرانت    یخصوص یعواا اقامه دیت و یدگان و طرح شکاید بزه یآگاه یر آنان برایاند و تصو اقرار کرده

 شود.یمنتشر م

 و آنران  خرانواده  ایر  رررم  کننرده  اعرالم  مطلرعت  شاهدتت دهید بزه از تیحما منظور به بازپرس -97 ماده

 ضرابطان  به را یاطیاحت اقدامات از یبرخ انجام ضرورتت صورت در داتتیتهد برابر در متهم خانواده نیهمچن

 .هستند بازپرس به گزارش ارائه و دستورها انجام به ل کم یستردادگ ضابطان. دهد یم دستور یدادگستر
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ادله وقوع ررم بره عمرل    یآور قات و اقدامات الزم را به منظور رمعید شخصاً تحقیبازپرس با -98ماده 

شت ین قرانونت تفتر  یر ( ا352)ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( ماده ) یر ررایم موضوع بندهایتواند در غیم یآوردت ول

 یه بررا کر را  یگرر ید یا هر اقردام قرانون  یاطالعات و ادله وقوع ررم و  یآور هود و مطل انت رمعق از شیتحق

صورتت ضرمن  نیه در اکارراع دهد  یمات الزم به ضابطان دادگستریش  ررم الزم بداندت پس از دادن ت لک

 ند.کیاتخاذ م یم مقتضیل آنها را الزم بداندت تصمیمکنظارتت چنانچه ت

ه با ررم اول مرتبط نباشد و بردون  کند کش  کرا  یگریقت ررم دیاه بازپرس ضمن تحقهرگ -99ماده 

حفرظ آثرار و عالئرم وقروع رررم و       یب باشدت اقدامات الزم را طبرق قرانون بررا   یز قابل ت قین کیت شایاکش

و در دهرد   یآورد و همزمان مراتب را به دادستان اطالع مر یشدن متهم به عمل م یا مخفیاز فرار  یریرلوگ

 دهد. یقات را ادامه میصورت ارراع دادستانت تحق

مراترب در   ب اسرتت یر قابرل ت ق  کیت شرا یاکه با شکباشد  یش  شده از ررایمکچنانچه ررم  -تبصره

 رسد.یده مید به اطالع بزه یانت توسط دادستان به نحو مقتضکصورت ام

 در و نرد ک اظهرار  را اش ادلره  و یم رفر  را خرود  شرهود  قراتت یتحق هنگام در تواند یم کیشا -111 ماده

 قرت یحق شر  ک ضررورت  با هک را پرونده اوراق ریسا ای یمقدمات قاتیتحق صورتمجلس ابدتی حضور قاتیتحق

 .ردیبگ رونوشت ای ریتصو آنها از خود نهیهز به ای و ندک مطال ه نداردت منافات

 اوراق از یبرخر  ایر  تمرام  هب یدسترس ای مطال ه بازپرس چنانچه تکیشا درخواست صورت در -1 تبصره

 نیا. ندک یم صادر را عدم دسترسی به آنها قرار لتیدل رکذ با بداندت قتیحق ش ک ضرورت با یمناف را پرونده

 است ل کم دادگاه. است صالح دادگاه در اعتراض قابل روز سه ظرف و شود یم ابالغ کیشا به یحضور قرارت

 .است یقط  دادگاه میتصم. ندک میتصم خاذات و یدگیرس اعتراض به ال اده فوق وقت در

 یمناف میررا قاتیتحق به مربوط مطالب یحاو اسناد و شده یبندطبقه کمدار و اسناد ارائه -2 تبصره

 .است ممنوع کیشا به یخارر و یداخل تیامن هیعل میررا و عفت
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یا قانون ممنوع اسرت   شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن ها به مورب شرع -3تبصره 

 امتناع کندت مگر در مقام احقاق حق خود در مرارع صالح.

 نرام  و نرام  لیر قب از دهتیر د بزه یفرد اطالعات به یدسترس هک یموارد در است ل کم بازپرس -111 ماده

 بره  را دهید بزه تیثیح و یرسمان تیتمام هیعل یرد دیتهد و خطر احتمال تلفنت شماره و ینشان تیخانوادگ

 مرحله در امر نیا. ندک اتخاذ اطالعات نیا به یدسترس از یریرلوگ یبرا را یمقتض ریتداب باشدت داشته همراه

 .شود یم اعمال دهید بزه مصالح تیرعا با و دادگاه رییس صیتشخ به زین دادگاه در یدگیرس

عفت ممنروع اسرت و    یر ررایم منافیق در ررم زنا و لواط و سایب و تحقیانجام هرگونه ت ق -112ماده 

و منظر عام واقع شود و  یه ررم در مرئک یستت مگر در مواردین خصوص مجاز نیدر ا یچ فردیپرسش از ه

ا اوضاع و احوال مشرهود  یت و یاکق فقط در محدوده شیب و تحقیصورتت ت قنیه در اکباشد  کیشا یا دارای

 شود.یدادگاه انجام م یتوسط قاض

ورود نداشته باشرد و مرتهم بردوا     کیعفت هرگاه شا یر ررایم منافیواط و سادر ررم زنا و ل -1تبصره 

 ند. کیه به پوشاندن ررم و عدم اقرار میرا توص یو یقصد اقرار داشته باشدت قاض

 ر دهد.کرا به شاهدان تذ یط قانونیل  است عواقب شهادت فاقد شراکم یقاض -2تبصره 

او حق طرح  یا سرپرست قانونی یده محجور باشدت ولیدر بزهن ماده اگیدر ررایم مذکور در ا -3تبصره 

ز حق طرح یاو ن یا سرپرست قانونی یر هجده سال استت ولیکه سن او ز یده بالغیدت دارد. در مورد بزهیشکا

 ت دارد.یشکا

 یظامانت یقوا از تواند یم او شودت یمقاومت فهیوظ انجام هنگام به قضایی مقام برابر در هرگاه -113 ماده

 در. هسرتند  قضرایی  مقام دستور انجام به ل کم قوا نیا. ندک استفاده ینظام یروهاین از ضرورت صورت در و

 .شود یم ومکمح یقانون مقرر مجازات به  کمستن دستورت یاررا عدم صورت
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ل کبره او مشر   یا دسترسر یشده و  یستت مخفین نیه متهم م کتواند به عذر آنیبازپرس نم -114ماده 

درره چهارت پنجت ششت هفت و هشتت هرگاه با انجرام   یریند. در ررایم ت زکقات خود را متوق  یت تحقاست

ب ررم م لوم نشود و دو سال تمام از وقوع ررم بگذردت با موافقت دادستانت قرار توقر   کقات الزمت مرتیتحق

یابالغ م کیداردت به شا کیشا ه پروندهک یو مراتب در موارد یگانیقات صادر و پرونده به طور موقت بایتحق

ب را کر ت مرتیت هوکیند. هرگاه شاکن قرار اعتراض یتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارهات به ایم کیشود. شا

یب مر یشناخته شودت به دستور دادستان موضوع مجددا ت ق یگریب به نحو دکا مرتیند کبه دادستان اعالم 

م در دادگاه مطرح شودت دادگاه رأسات مطرابق مقرررات   یطور مستقهه پرونده مطابق قانون بک یشود. در موارد

 ند.کین ماده اقدام میا

د یو مراتب را در صورتمجلس ق دادستان را اررا یقانون یت تقاضاقاتیان تحقیبازپرس در رر -115ماده 

د مراترب را بره   ه انجرام تقاضرا مقردور نباشر    ک یال مواره شودت به نحوکبا اش ند و هرگاه در هنگام ارراک یم

 د.ینمایدادستان اعالم م

تت انتقال و مانند آنت نسبت بره  یمت به مأموریت عزیمرخص أخذش از یل  است پکبازپرس م -116ماده 

 یان آزادکر ه امک یالزم را انجام دهد و در صورت یباشندت اقدام قانون یه متهمان آنها بازداشت مک ییها پرونده

 ند.کبه دادستان اعالم  یتبکت مراتب را به طور به هر علت فراهم نشود یزندان

ن قرانون موررب   یر ( ا152( مراده ) 1( و تبصره )154(ت )152(ت )91ن ماده و مواد )یتخل  از ا -تبصره

 تا درره چهار است. یت انتظامیومکمح

بر ادلره   ین تقاضا مبتنیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این ضرر و زیتواند تأمیم کیشا -117ماده 

 ند.کین خواسته صادر میقابل قبول باشدت بازپرس قرار تأم

ل  است هنگام صردور  ک  شودت بازپرس مین خواستهت اموال متهم توقیچنانچه با صدور قرار تأم -تبصره

 ن موضوع را مدنظر قرار دهد.یا یفرکین یقرار تأم
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ن کر   آن ممیر ن برودهت امرا توق  ی ر ن میا عین نبوده ین م یت عکیه خواسته شاک یدر صورت -118ماده 

 ند.ک ی  میمتهم توق یهاییر اموال و دارایاز سا کیان شاینباشدت بازپرس م ادل مبلغ ضرر و ز

سرت و  ین نکر مم یفور ه ابالغک یشود. در مواردیم ن خواسته به محض ابالغت اررایتأمقرار  -119ماده 

ن مواردت فورا به یشود. ا یو سپس ابالغ م اررا تنیتأم قرار شودت ابتدایع خواسته مییمورب تض ر در اررایتأخ

 یفرر کیام کر اح یدر ارررا  یام مردن کر اح ین خواسته مطابق مقررات اررایرسد. قرار تأم یاطالع دادستان م

 شود.یم مربوط اررا یدادسرا

از  یاالت ناشر کن خواسته به عهرده برازپرس اسرت و رفرع اشر     یرفع ابهام و ارمال از قرار تأم -111ماده 

 د.یآیام به عمل مکاح یاررا یا قاضیآن توسط دادستان  یاررا

ن یقررار ترأم   یاز ارررا  ی  اموال ناشر یبه اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توق یدادگاه حقوق -111ماده 

 ند.ک یم یدگیرس یام مدنکاح یخواستهت مطابق مقررات اررا

تا قبل از خرتم   کیاز داردت چنانچه شایت نم دادخواسیه مطالبه خواسته به تقدک یدر موارد -112ماده 

ن یندت به درخواسرت مرتهمت از قررار ترأم    کم نیتقد یفرکیان خود را به دادگاه یت دادخواست ضرر و زیدادرس

 شود.یخواسته رفع اثر م

ا یر ب صادر و یا قرار منع ت قیب متهم موقوف یت ت قیاز رهات قانون یه به رهتک یدر صورت -113ماده 

 شود.ین خواسته رفع اثر میآنت از قرار تأم یو اررا یت رأیت مختومه شودت پس از قط یفکیهر  پرونده به

 تیکشاورز تیتجار امور لیقب از یدیتول ای یخدمات امور از یبخش ای تمام تیف ال از یریرلوگ -114 ماده

 هکر  یمروارد  در مگرر  اسرتت  ممنوع آن مانند و هایت اون و یتجارت ها شرکت و ها کارخانه کارگاههات تیف ال

 بره  مضرر  هکر  باشرد  یا مجرمانره  اعمرال  ابکارت متضمن تیف ال نیا ادامه مثبتهت ادله و م قول قرائن حسب

 دادستانت اطالع با است ل کم بازپرس صورتت نیا در هک باشد یعموم نظم ای و رام ه تیامن مخل سالمتت

 میتصرم  نیر ا. ندک دیق خود میتصم در را ادشدهی ادله و یریرلوگ ورکمذ تیف ال از بخش آن از مورد حسب

 .است مربوط یفرکی دادگاه در اعتراض قابل ابالغ از پس روز پنج ظرف
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قراتت ممنروع   یو تحق ییلمرات در اوراق برازرو  کدن یو تراش یخوردگن سطورت قلمینوشتن ب -115ماده 

د شود و برازپرس  ین موضوع قیه و ادیشک کیآن خط ناز ید بر رویلمه اضافه گردد باکا چند ی یکاست. اگر 

لمه از قلرم افتراده و   کا چند ی یکن اگر ینند. همچنکدت آن را امضاء یآیق از او به عمل میه تحقک یو شخص

لمرات و  کت نشرودت  یب رعاین ترتینند. هرگاه اکر آن را امضاء ید زیادشده بایه نوشته شودت اشخاص یدر حاش

و  قضرایی مقامرات   یاز سرو  ین ماده در تمام مراحل دادرسیت مقررات ایخطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعا

ح داده شرده و  یل برگه توضید در ذیموضوع با یرزئ یخوردگاست. در صورت قلم یالزام یضابطان دادگستر

 اشخاص فوق برسد. یبه امضا

 

 ت بازپرسیصالح -مبحث دوم

نرد و  کیفه میفاء وظین قانون ایت مفاد ایت خود با رعایمحل مأمور قضاییبازپرس در حوزه  -116ماده 

 د:ینمایق میر شروع به تحقیدر موارد ز یدر صورت ورود رهات قانون

 ت او واقع شود.یمحل مأمور قضاییررم در حوزه  -ال 

ا مرتهم در آن  یر ش  کت او یمحل مأمور قضاییواقع گردد و در حوزه  یگرید قضاییررم در حوزه  -ب

 ر شود.یحوزه دستگ

محرل   قضرایی اب ررم در حروزه  کا مظنون به ارتیواقع شودت اما متهم  یگرید قضاییرم در حوزه ر -پ

 م باشد.یت او مقیمأمور

ت بازپرس واقع شدهت امرا در حروزه او   یمحل مأمور قضاییه ررم خارج از حوزه ک یدر موارد -117ماده 

آورد و در یرا بره عمرل مر    یمقتضر قات و اقردامات  یر شودت بازپرس تحقیب در آن حوزه دستگکا مرتیش  ک

بره بازداشرت مرتهم شرودت پرس از       یند و چنانچه قررار صرادره منتهر   کیز صادر مین نیصورت لزومت قرار تأم

دت با صدور قرار عدم ینما یفه میآن انجام وظ تیه بازپرس در م ک یفرکیدر دادگاه  یبه اعتراض و یدگیرس

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   31 

محرل وقروع رررم     یظرف چهرل و هشرت سراعتت بره دادسررا     ثر کتت پرونده را به همراه متهمت حدایصالح

 فرستد. یم

 محرل   ش  شودت امرا کت بازپرس یمحل مأمور قضاییدر حوزه  یهرگاه آثار و ادله وقوع ررم -118ماده 

  نرد و اگرر محرل   کیش  محل وقوع ررم مر کدر  یقاتت س یوقوع آن م لوم نباشدت بازپرس ضمن انجام تحق

 ند.کیده میمشخص نشودت بازپرس در خصوص موضوعت اظهار عققات یررم تا ختم تحقع وقو

ن کاز منازل و اما ینه محلت بازرسیق از متهمت استماع شهادت شهود و مطلعت م ایهرگاه تحق -119ماده 

ت برازپرس  یر محل مأمور قضاییخارج از حوزه  یگریهر اقدام د یلکآالت ررم و به طور  یآور اءت رمعیو اش

از پرونده ین ر اوراق موردیا تصویو ارسال اصل  یمطابق مقررات قانون قضاییابت یدور قرار نبا ص یالزم شودت و

ت موضوع یابت اعطائین بازپرس در حدود مفاد نیند. اکیتقاضا م ح مواردت انجام آنها را از بازپرس محلتیو تصر

ابتیبه دست آمده نزد مررع ن کرر مدایرا پس از امضاء به همراه سا یمیدهد و اوراق تنظیابت را انجام مین

باشردت   یگرر ید قضاییابتت مربوط به حوزه یاز مفاد ن یا بخشیتمام  یه ارراک یفرستد و در صورت یدهنده م

 دارد.یدهنده اعالم مابتیابت به مررع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نین یاررا یاوراق را برا

البدل دادگاه آن محل  یا دادرس علی رییسعهده بخش به ضاییقدر حوزه  قضاییابت یانجام ن -1تبصره 

 است.

 یا شرهادت برر شرهادت شراهدت مسرتند رأ     یر ا شهادت شاهد و یه اقرار متهم و ک یدر موارد -2تبصره 

 است. یالزام یننده رأکصادر یباشدت استماع آن توسط قاضدادگاه 

ن و یتأم أخذار یا اختین ین را م یتواند نوع تأمیم قضاییابت یبازپرس در هنگام صدور قرار ن -121ماده 

ق از او یر ه تحقکر  ینرد. چنانچره بازپرسر   کق از او خواسته شردهت واگرذار   یه تحقک ینوع آن را به نظر بازپرس

ن خواسته شده نامتناسب است بره  یه تأمکند کاحراز  یو یدرخواست شده با توره به دفاع متهم و ادله ابراز

توانرد  یم ین نشده باشدت ویتأم أخذ یه تقاضاک ین در موردیند. همچنکیم أخذ یبن متناسینظر خودت تأم

 ند.ک أخذن مناسب یدر صورت توره اتهام با نظر خود تأم
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به بازداشت متهم شودت پرونده رهت  ین صادره منتهیت قرار تأمقضاییابت ین یهرگاه در اررا -121ماده 

شود. به اعتراض متهم نسبت به قررار بازداشرتت مطرابق    یرسال مابت این یاظهارنظر نزد دادستان محل اررا

 شود.یم یدگیابتت رسین یمقررات در دادگاه صالح محل اررا

محرل   قضرایی در خارج از حروزه   یقیدر انجام تحق یص بازپرست مباشرت ویهرگاه به تشخ -122ماده 

ت ضرمن  یسب نظر موافرق و کپس از  باشدت موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعالم و یتش ضروریمأمور

صورتت ضابطان نیند. در اکیت اقدام میمأمور یبا دادستان محل و تحت نظارت اوت نسبت به اررا یهماهنگ

 بازپرس هستند. یدستورها یل  به ارراکم یو مرارع رسم یدادگستر

 

ابرد و  ینه محل ضرورت یا م ای یق محلیش  واقع و روشن شدن موضوعت تحقک یهرگاه برا -123ماده 

 ند. کینه محل میا م ای یقات محلیاقدام به تحقندت بازپرسیدرخواست نما کیا شایا متهم ی

د در روز انجام شود. مراترب  یه ضرورت دارد باک یرز در موارد یق محلینه محل و تحقیم ا -124ماده 

 شود.ید میضرورت در دستور ق

انجرام   یا به دستور او توسط ضابط دادگستریتوسط بازپرس و  یق محلینه محل و تحقیم ا -125ماده 

توانند حاضر شوندت اما عدم حضرور  یت دارند مکشر یفرکیه در امر ک ینه محلت اشخاصیشود. هنگام م ایم

 ست. ینه نیآنانت مانع از انجام م ا

نره محرل   یت دارنرد در هنگرام م ا  کشر یفرکیه در امر ک یر اشخاصیا سایهرگاه حضور متهم  -تبصره

 لفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند. کباشدت م یضرور
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شود؛ اما در ینه محلت چنانچه بازپرس الزم بداندت شخصاً حاضر میو م ا یق محلیهنگام تحق -126ماده 

لر  اسرت شخصراً و در    کنه ارسرادت م ینگام م ان هین قانون و همچنی( ا352ررایم موضوع بند )ال ( ماده )

 ابد. یاسرع وقت حضور 

 تیضرور موارد در. شوند یم دعوت زین مطل ان و شهود محلت نهیم ا و یمحل قیتحق هنگام -127 ماده

 بره  حرق  اثبرات  چنانچره . نرد ک دعروت  محل به است الزم آنان حضور هک را یاشخاص گرید تواند یم بازپرس

 رلرب  دسرتور  بازپرس نشوندت حاضر موره عذر بدون آنان و باشد منحصر ماده نیا عموضو اشخاص اظهارات

 . باشد داشته ضرورت آنان حضور بازپرس صیتشخ به که نیا به مشروط. ندک یم صادر را آنان

-یدعروت مر   یاب هنگامیت داروسازت مهندس و ارزکل پزشیا خبرهت از قبی یارشناس رسمک -128ماده 

 ا م لومات مخصوص الزم باشد. ی یا فنی یآنان از رهت علمه اظهارنظر کشوند 

 عمل آورد.ز دعوت بهیتواند در صورت لزوم از پزشک م الج نیبازپرس م -تبصره

در  یه به نحوکشوف کمشهود و م یهانه محلت تمام آثار و نشانهیو م ا یق محلیهنگام تحق -129ماده

 یشود و به امضرا ید میو در صورتمجلس ق یآوراسان رمعارشنکه مؤثر استت به دستور بازپرس توسط یقض

 رسد. یل در موضوع میاشخاص دخ

 تیقرانون  کپزش از لکمتش موردت حسب هک ررم صحنه یبررس گروه توسط دیبا ررم صحنه -131 ماده

 ارشناسران ک ریسرا  عنرداللزوم  و یانتظام یروین ارآگاهانک تتیهو صیتشخ و ررم صحنه یبررس ارشناسانک

 .شود یبررس یو یسرپرست به ضرورت صورت در و بازپرس نظارت تحت تاست

 نیری آ موررب  به گروه نیا توسط ررم صحنه یبررس یچگونگ و  یوظا شرح اراتتیاخت حدود -تبصره

 شرور ک ریوز و یدادگستر ریوز توسط قانون نیا شدن االرراالزم خیتار از ماه شش ظرف هک است ییاررا نامه

-یم قضاییه قوه سییر بیتصو به و شود یم هیته شورک یقانون یپزشک سازمان و ینتظاما یروین یارکهم با

 .رسد
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 تکیروک میترس به نسبت تیو فوت یچگونگ و یمتوف تیهو ش ک رسدت حفظ یبرا بازپرس -131 ماده

 .ندک یم صادر را الزم یدستورها و اقدام رهیغ و رسد از یلمبرداریف انتکام صورت در و یسبردارکع

 قیر دق طور به رسد مشخصات و عالئم بازپرست دستور به نباشد م لوم یمتوف تیهو هرگاه -132 ادهم

 هرر  بره  یو تیهو صیتشخ یبرا و ثبت پرونده در یمتوف دست انگشتان اثر و گردد یم دیق صورتمجلس در

 .شود یم اقدام بداندت یمقتض هک نحو

 اطرالع  یهرا گراه یپا در را یمتروف  ریتصرو  نتشارا دستور تواند یم بازپرس ضرورتت صورت در -1 تبصره

 . ندک صادر گرید مناسب نحو هر به ای و یقانون کیپزش ای یانتظام یروین یرسان

 .است یشرع نیمواز تیرعا به منوط (131) ماده و ماده نیا مقررات یاررا -2تبصره

 رسد ش ک محل و ررم صحنه اتتیح سلب به منجر ررایم در لفندکم یدادگستر ضابطان -133 ماده

 صرورت  در محرلت  نره یم ا یبررا  الزم دسرتور  صردور  ای بازپرس حضور تا و نندک محصور مناسب لیوسا با را

 . نندک یریرلوگ محل از آنان خروج و افراد ورود از ضرورت

زان یر د بره م یر ش  ررم مؤثر است باکه در کاز تمام آثار قابل انتقال مورود در صحنه ررم  -134ماده 

 ه در م رض تل  نباشد. کمهر و موم نمود  یداشت و به نحوالزم بر

رقابل انتقال از محل باشدت تا یخته شده و غی ات ریل مایاز قب یمواردهرگاه ادله وقوع ررمت -135ماده 

یا مهر و موم مر یند و اگر الزم بداند محل را قفل کیادشده اقدام میحفظ ادله  یبازپرس برا آنهات یآوررمع

 سپارد. یم یحفاظت آنها را به ضابط دادگسترند و ک

ر یو سرا  یروانر  یبهایت آسینه رراحاتت آثار و عالئم ضربت صدمات رسمیم ا یبازپرس برا -136ماده 

 کنرد. اگرر پزشر   کیدعوت مر  یا حسب موردت از وی أخذرا  یقانون کت نظر پزشکیپزش یشهاینات و آزمایم ا

 شود. یمتخصص م تمد دعوت م کنباشدت پزش یقانون کپزش ییا در رایابد و ینتواند حضور  یقانون

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   31 

اء در یاشر  یش و بازرسر ین تفتر یل و همچنر یر ن بسرته و ت ط کمنازلت اما یش و بازرسیتفت -137ماده 

ش  اسبابت آالت و ادلره وقروع رررم در آن    کا یبه حضور متهم  یه حسب قرائن و اماراتت ظن قوک یموارد

 شود. یدر پروندهت انجام م ید رهات ظن قویبا قورود داردت با دستور بازپرس و 

( و 353( و )357منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ) یش و بازرسیمجوز تفت -138ماده 

استان برسد و  یکل دادگستر رییسد یید به تأین قانونت بای( ا352ماده ) ز متهمان ررایم موضوع بند )ث(ین

 د.شو اررا قضاییبا حضور مقام 

ه از کر مجراز اسرت    یبا حقوق اشخاص در تزاحم باشدت در صرورت  یش و بازرسیچنانچه تفت -139ماده 

 تر باشد.حقوق آنان مهم

ه کر شرود  یهنگام شب انجرام مر   ید و در صورتیآیعمل ممنزل در روز به یش و بازرسیتفت -141ماده 

انت خرود  کر ند و در صورت امکید میس قل ضرورت را احراز و در صورتمجلیند. بازپرس دالکضرورت اقتضاء 

 ابد.ییدر محل حضور م

 روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است. -تبصره

 ید مرورد یر لت تحت هر عنوان باین بسته و ت طکورود به منازلت اما یبرا قضاییدستور مقام  -141ماده 

آنهرا بره   ین و نشران کامرا  ردت زمرانت دف رات ورودت امروالت   یگیآن صورت م یش برایه تفتک یباشد و موضوع

و  یش و بازرسر یت تفتر یر فکیت قضرایی مقام  یت دستورهایلفند ضمن رعاکصراحت مشخص شود. ضابطان م

ثر ظرف کا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حدایردهت آن را به امضاء کم یجه را در صورتمجلس تنظینت

 نند.کاعالم  قضاییست و چهار ساعت به مقام یب

ا ارشرد حاضرران و در   یر افرراد در حضرور متصررف     یا محل سکنایمنزل  یش و بازرسیتفت -142ماده 

و  یت حفظ نظم محل مورد بازرسیو قانون ین شرعیت موازیقت ضمن رعایصورت ضرورت با حضور شهود تحق

 د.یآیعمل منان و مجاوران آن بهکمراعات حرمت متصرفان و سا
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اب متصررفان و  یر در غ یتت بازرسر یر نباشدت در صرورت فور  یسک یهرگاه در محل مورد بازرس -تبصره

 شود.ید میت در صورتمجلس قید و مراتب فوریآیعمل منان محلت با حضور دو نفر از اهل محل بهکسا

منوط به ارازه متصررف   یل هستند در هنگام بازرسیدخ یفریه در امر کک یحضور اشخاص -143ماده 

یدر محرل حاضرر مر    یبداندت به دستور و یق ضروریتحق یرا برا یاست؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاص

 شوند.

ممنوع  یان بازرسیرا تا پا یتواند ورود و خروج به محل بازرسیدر صورت ضرورتت بازپرس م -144ماده 

مقامات مربوط  یبا هماهنگ ینظام یرویو حسب ضرورت از ن یانتظام یروین دستور از نیا یاررا یند و براک

 است.  یم ضابط دادگسترکو در ح قضاییر نظر مقام یز ینظام یرویصورتت ننیه در اکند کاستفاده 

 اءیاشر  و هرا محرل  ردنک باز از تیبازرس مورد اءیاش ای و انکم و منزل متصرف هک یصورت در -145 ماده

 هکر  یاقردامات  زا دیر با انکر ام حد تا اما بدهدت را آنها ییبازگشا دستور تواند یم بازپرس ندتک یخوددار بسته

 . شود یخوددار گرددت یم خسارت ورود مورب

 منع قرار تیقط  میتصم مورب به و شود وارد یماد خسارت مادهت نیا یاررا در هک یصورت در -تبصره

 نباشردت  مجررم  شرخص  کننرده  امتناع که یموارد در نیهمچن شودت صادر برائت مکح ای و بیت ق یموقوف ای

 اسرتت  خسارت ربران مسؤول دولت شودت منجر متهم تیمحکوم ای تیمجرم ارقر صدور به موضوع اگر یحت

 بره  و ندک یم خسارت ربران دولت صورتت نیا در هک شود محرز مأموران ریسا ای بازپرس ریتقص هک آن مگر

 . دینما یم مرار ه مقصر مأموران ای و بازپرس

ل و در یفقط آنچه رارع به ررم اسرت تحصر   اء مت لق به متهمتیر اشیو ساها از اوراقت نوشته -146ماده 

اء مت لق به متهم یها و اشر نوشتهیل  است در مورد ساکشود. بازپرس میق ارائه میصورت لزوم به شهود تحق

بره   یصورت ونیر ایرمرتبط آنها با ررم نشودت در غیغ یندت مورب افشاء مضمون و محتواکاط رفتار یبا احت

 شود.یررم افشاء اسرار محکوم م
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 یائیاشر  یتمرام  و یتقلب هکس تیساختگ کمدار و اسناد اسلحهت لیقب از ررمت ادوات و آالت -147 ماده

 در یرک  هرر  و شرود  یم  یتوق باشدت متهم اقرار ای ررم کش  با مرتبط و دیآ یم دست به یبازرس نیح هک

 بر مشتمل یدیرس و یدارنگه مناسب انکم ای لفاف در آنگاه. گردد یم یگذار شماره و  یتوص صورتمجلس

 در آن تیوضر   به توره با شده  یتوق مال. شود یم داده آنها متصرف ای صاحب به اءیاش آن مشخصات رکذ

 . گردد یم ینگهدار شودت یم نییت  منظور نیا یبرا یدادگستر طرف از هک یمناسب محل

 بره  اسرتت  هقضرایی  قوه باراتاعت محل از هک مربوط یها نهیهز پرداخت و اموال ینگهدار وهیش -تبصره

 هیر ته یدادگسرتر  ریوز توسط قانون نیا شدن االرراالزم خیتار از ماه سه ظرف هک است یا نامه نییآ مورب

 .رسد یم هقضایی قوه رییس بیتصو به و شود یم

ا م ردوم  یر د درباره اسرترداد و  یب بایت ق کا تری یبازپرس در صورت صدور قرار منعت موقوف -148ماده 

اب کر ن ارتیل شردهت حر  یاب رررم برودهت از رررم تحصر    کر له ارتیا وسیل یه دلکشوفه کاء و اموال مین اشردک

ا یر ن امروال  یر ند. در مورد ضبط اک  یلکن تییاست مال اختصاص داده شده استت ت  یا برایاست مال شده و 

 ند.کین میی  آنها را ت یلکاء دادگاه تیاش

رت دستور یط زیت شراینفع و با رعایذ یان دارد به تقاضایاو رره پرونده نزد کل  است مادام کبازپرس م

 ند: کور را صادر کاء مذیرد اموال و اش

 الزم نباشد. یا دادرسی یاء و اموال در بازپرسیاز آن اش یا قسمتیورود تمام  -ال 

 اء و اموال بالم ارض باشد.یاش -ب

 .ا م دوم شودید ضبط یه باکنباشد  یاء و اموالیاز اش -پ

ا م ردوم  یر ت نسبت به استردادت ضبط و ید ضمن صدور رأیز بایت دادگاه نیفرکیدر تمام امور  -1تبصره 

 ند.ک  یلکن تیین ماده ت یاء و اموال موضوع ایردن اشک
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توانرد طبرق   ین مادهت مر یاء و اموال موضوع ایا دادگاه در مورد اشیم بازپرس یمتضرر از تصم -2تبصره 

ن یر قابل اعتراض نباشرد. در ا  یفرکیم دادگاه نسبت به امر کا حیر چند قرار بازپرس ندت هکمقررات اعتراض 

م دادگراهت دادگراه   یم برازپرست دادگراه و نسربت بره تصرم     یبه اعتراض نسبت به تصرم  یدگیموردت مررع رس

 دنظر استان است.یتجد

 متیق فاحش سرک ای یخراب مورب ای و است نامتناسب نهیهز مستلزم آن ینگهدار هک یمال -149 ماده

 صرورت  در الفسراد  عیسرر  و یشردن  عیضا اموال نیهمچن و نباشد الزم یدادرس یبرا هم مال حفظ و شود آن

 روز مرت یق به دادگاه دستور ای و دادستان موافقت و بازپرس یتقاضا به موردت حسب مالکت به یدسترس عدم

 یمر  ینگهردار  امانرت  عنروان  به یدگستردا صندوق در ینهائ  یلکت نییت  تا حاصل وره. شود یم فروخته

 .شود

 . است ممنوع یفیتوق اموال از استفاده و رمجازیغ تصرف و دخالت گونه هر -1تبصره

 .دارد قرار دیخر تیاولو در کند پرداخت را متیق همان تتیمالک یمدع چنانچه -2 تبصره

 یو خرارر  یت داخلیه به امنک یافراد ممنوع استت مگر در موارد ینترل ارتباطات مخابراتک -151ماده 

ن قرانون الزم  ی( ا352)ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( ماده ) یش  ررایم موضوع بندهاک یا برایشور مربوط باشد ک

نتررلت  کن مدت و دف رات  ییاستان و با ت  یل دادگسترک رییسصورت با موافقت نیص داده شود. در ایتشخ

 رییسد یین قانون منوط به تأی( ا357قامات موضوع ماده )اشخاص و م یالمات تلفنکنترل مکشود. یاقدام م

 باشد.ین نمیریض به سایار قابل تفوین اختیه است و اقضاییقوه 

ن ییت  یت ملیامن یعال یبه مورب مصوبه شورا ینترل ارتباطات مخابراتکات یفکیط و یشرا -1تبصره 

 شود.یم

زیرر نظرر آن    یرأنخستین کره   دادگاه صیشخومان رز به تکمح ینترل ارتباطات مخابراتک -2تبصره 

 ام ممنوع است.کاح یاررا یا قاضیشود اررا می
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بره ادلره وقروع رررمت      یابیا دسرت یر شر  رررم و   ک یبرا تیتواند در موارد ضروریبازپرس م -151ماده 

 ند.کنترل کاستان  یل دادگسترک رییسد ییاشخاص را با تأ کیبان یحسابها

به  یه ظن قوکد یآیعمل مبه یمربوط به متهم در موارد یمراسالت پست یش و بازرسیتفت -152ماده 

ن صرورتت برازپرس از   یر متهم ورود داشرته باشرد. در ا   ییا شناسایبه ادله وقوع ررم و  یابیش  ررمت دستک

 ت مرررع  یر ان توقکر ند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امک  ین مراسالت را توقیخواهدت ا یمررع مربوط م

ند. پس از وصولت بازپرس آنهرا را در  کی  میلکسب تک یرساند و از وین امر را به اطالع بازپرس میت امربوط

وسرت  یمتهمت آن را پ یند و پس از امضاکید میو مراتب را در صورتمجلس ق یل او بررسکیا ویحضور متهم 

ل او کیا ویا عدم حضور متهم ی اف متهم از امضاءکند. استنکیم یا در محل مناسب نگهدارید ینمایپرونده م

آنها ضرورت نداشته باشدت با  یت نباشد و نگهداریاء مزبور حائز اهمیشود. چنانچه اشید میدر صورتمجلس ق

 شود.یا به صاحبش مسترد میننده کد به مررع ارسالیرس أخذ

له مرأموران  یص دادگراه بره وسر   یومانت به تشخکاتبات و مراسالت محکم یموارد ضرورت بازرس -تبصره

شود. در صورت یم میوم تسلکا به محیدت حسب مورد ارسال ییگردد و پس از تأیمورد اعتماد زندان اعمال م

 رسد.یاتبات و مراسالت ضبط و مراتب به اطالع دادگاه مکدت مییعدم تأ

ا یر ات ت مؤسسر یدولتر  یتهاکت شرر یهات سازمانهات مؤسسات دولت مقامات و مأموران وزارتخانه -153ماده 

هرا و  کت برنن یو انتظرام  ینظرام  یوابسته بره آنهرات سرازمانها    یتهاکو نهادها و شر یردولتیغ یعموم ینهادها

ر نرام اسرت   کر ه شمول قانون بر آنها مستلزم ذک ییو دستگاهها یت دفاتر اسناد رسمیو اعتبار یمؤسسات مال

ه مرار ره بره آنهرا    کر را  یاسناد و دفاتر لفند اسبابت ادله و اطالعات رارع به ررم و آن قسمت از اوراق وکم

در دسترس آنان قررار دهنردت مگرر در مرورد      قضاییالزم استت به درخواست مررع  یفرکیق امر یتحق یبرا

ن مرادهت در  یه باشد. متخل  از اقضاییقوه  رییسد با موافقت ین درخواست بایه اک یسر یلکو به یاسناد سر

ت نباشردت حسرب مرورد بره انفصرال موقرت از       یومکمه و محکاز محامتهم  یخالص یبرا یه عمل وکیصورت

 شود.یوم مکسال محیکماه تا از سه یا عمومی یخدمات دولت
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توانرد  یه مر قضرایی قوة  رییسمسلح  یروهایمربوط به ن یسر یلکو به یدر خصوص اسناد سر -تبصره

 ند.کض یمسلح تفو یروهاین قضاییسازمان  رییسار خود را به یاخت

ل کیر ش  رررم مربروط را بره و   کت اسباب و ادله مؤثر در کهرگاه متهمت نوشتهت اسنادت مدار -154ه ماد

 یا آن شرخص بررسر  یر ل کیر تواند آنها را حسب موردت در حضور ویبسپاردت بازپرس م یگریا شخص دیخود 

مه کهم از محامت یخالص ی  به مجازات مقرر براکور از ارائه آنهات مستنکاف اشخاص مذکند. درصورت استنک

یدگیرسر  قضایین اشخاص عذر موره داشته باشندت ادله خود را به مقام یه اکیشودت اما در صورتیوم مکمح

 رد.یقرار گ ید مطالبه و مورد بررسیر مرتبط با ررم نبایغ کدهند. نوشتهت اسناد و مداریننده ارائه مک

بدانردت قررار    یرا ضررور  یارشناسر کن انجرام  یاز طرف یکی یا به تقاضایهرگاه بازپرس رأسا  -155ماده 

ارشناس نسبت بره آن الزم  که رلب نظر کرا  ید موضوعیند. بازپرس باک یرا صادر م یارشناسکارراع امر به 

 ند.کن ییق ت یاست به طور دق

ت در یصرالح  یدارا یدادگستر یارشناسان رسمکن ید قرعه از بیارشناس را به قکبازپرست  -156ماده 

د فررد باشرد ترا بره هنگرام      یر ارشناسرانت عرده منتخبران با   کند. در صرورت ت ردد   کیوط انتخاب مرشته مرب

 رد.یعمل قرار گ کت مالیثرکنظرت نظر ا اختالف

 باشند. یاست که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساو یت در صورتیاعتبار نظر اکثر -1تبصره 

 یارشرناس رسرم  ک یافکر ا بره ت رداد   یر ست ا یدادگستر یارشناس رسمکفاقد  یا اگر حوزه -2تبصره 

آن رشرته در حروزه    یارشناسران رسرم  کان یر تواند از میستت بازپرس میا در دسترس نیندارد و  یدادگستر

 ند.کا اهل خبره انتخاب یمجاور  قضایی

ش از اررراع امررت   یارت پر کر ت و ارزش یر فکیتت یر مکت یارشناس را با رعاکبازپرس دستمزد  -157ماده 

ن شده متناسب نبروده اسرتت   ییه دستمزد ت کارشناس م لوم شود کد. هرگاه پس از اظهار نظر نکین مییت 

د از یر دهد. در هر حال دستمزد مزبرور نبا ین و دستور وصول آن را مییت  یزان آن را به طور قط یبازپرس م

 د.یت رفه تجاوز نما
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ه بره  کر استت مگرر آن  یرشناساکل  به انجام موضوع کبازپرس م یارشناس منتخب از سوک -158ماده 

صرورتت  نیر ه در اکر ارشناس محسوب شرود  کا موضوع از موارد رد یص بازپرس عذر موره داشته باشد یتشخ

 به بازپرس اعالم دارد. یتبکطور ت مراتب را بهیارشناسکش از اقدام به ید پیارشناس باک

 ارشناس همان رهات رد دادرس است.کرهات رد  -تبصره

مشرخص   ینظرر و  اعرالم  ین را بررا یارشناست مهلرت م ر  کرس هنگام ارراع موضوع به بازپ -159ماده 

از  یه و ارسرال گزارشر  یر د ضمن تهیارشناس باکشتر باشدت یه اظهارنظر مستلزم زمان بک یند. در مواردک یم

برار  یک یتواند براین صورتت بازپرس میه در اکند کد مهلت یتمد یلت تقاضایر دلکاقدامات انجام شدهت با ذ

ن یارشناس ظرف مردت م ر  کهرگاه  گردد. ین ابالغ میارشناس و طرفکد مهلت به یند. تمدکد یمهلت را تمد

ا یر شود. چنانچه قبرل از انتخراب   ین مییت  یگریارشناس دکدت یم دادگاه ننمایتقد یتبکطور  نظر خود را به

دهرد. در هرر حرال    یب اثر مر یبه آن ترتدادگاه واصل شودت دادگاه  ارشناس بهکگر نظر یدارشناسکاخطار به 

 دارد.یتدار اعالم میارشناس را به مررع صالحکدادگاه تخل  

جره را  یآورد و نتیعمل مبه یا شفاهی یتبکارشناس به صورت کالزم را از  یبازپرس پرسشها -161ماده 

ت داشته باشدت یاهمقت یش  حقکموارد از نظر بازپرس در  یه ب ضکیند. در صورتکید میدر صورتمجلس ق

 ند.کل  است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر کارشناس مک

ه ظررف مهلرت   کر شود یارشناس اخطار مکت پس از پرداخت دستمزدت به یرز در موارد فور -161ماده 

شود. ین ابالغ میارشناس به طرفکند. مراتب وصول نظر کم یت نظر خود را تقدیارشناسکن شده در قرار ییت 

مرار ه و نظرر   یارشناس به دفتر بازپرسکخ ابالغت رهت مالحظه نظر یهفته از تاریکتوانند ظرف ین میطرف

 نند.کاعالم  یتبکطور خود را به

تواننرد  یحق حضور دارندت م یارشناسکقرار  یه هنگام ارراک یر اشخاصیق و سایشهود تحق -162ماده 

 شود.ید مین امر در صورتمجلس قینند. اکل اعالم یر دلکارشناس را با ذکه یمخالفت خود با نظر
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ارشناست بازپرس موارد الزم را کح از یتوض أخذا ضرورت ی یارشناسکه یدر صورت نقص نظر -163ماده 

ه کر ید. در صرورت یر نمایح دعروت مر  یاداء توض یند و او را براکیارشناس اعالم مکدر صورتمجلس درج و به 

 شود.یحاضر نشودت رلب م یدر بازپرسارشناس بدون عذر موره ک

ل آن یمکص دهدت قرار تیرا ناقص تشخ یارشناسکه یحاتت بازپرس نظریتوض أخذهرگاه پس از  -تبصره

 ند.کیگر محول میارشناس دکا یارشناس کقرار را به همان  یرا صادر و اررا

امرا بردون عرذر مورره از     و مشاوره حاضرر باشردت    یدگیارشناسان در موقع رسکاز  یکیاگر  -164ماده 

عمرل اسرت. عردم     کت مرال یر ثرکندت نظر اکامتناع  یارشناسکه ینظر یا امضایا حضور در رلسه یظهارنظر ا

 گر صورتمجلس شود.یارشناسان دکد از طرف یبا تا امضاءیاز اظهارنظر  یا امتناع ویارشناس کحضور 

ن یارشناسانت بکا در صورت ت دد یاشد د بیارشناس به نظر بازپرست محل تردکه یهرگاه نظر -165ماده 

ه یر ا نظریر عمرل آوردت  ارشناسران دعروت بره   کر یگر از سایتواند تا دو بار دینظر آنان اختالف باشدت بازپرس م

 ند.کا فن مربوط ارسال و نظر او را است الم یور را نزد متخصص علم کارشناسان مذکا یارشناس ک

مطابقرت   یارشناسر کاوضاع و احروال محقرق و م لروم مرورد      ارشناس باکه نظر کیدر صورت -166ماده 

یگر اررراع مر  یارشناس دکند و موضوع را به کیارشناس را به نحو مستدل رد مکنداشته باشدت بازپرس نظر 

 دهد. 

ن و یتوانرد مطرابق قروان   یارشناس متضررر گررددت مر   کاز تخل   ین دعویاز طرف یکیهرگاه  -167ماده 

 ند.کاس مطالبه ربران خسارت ارشنکمقررات مربوط از 
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 ق از متهمیاحضار، جلب و تحق -مبحث اول

ا رلرب  یر را به عنوان متهم احضرار و   یسکتوره اتهامت  یبرا یافکل ید بدون دلیبازپرس نبا -168ماده 

 ند.ک

 تا درره چهار است. یمت انتظایومکن ماده مورب محیتخل  از مقررات ا -تبصره

 یکه کشود  یم میه در دو نسخه تنظید. احضاریآیعمل مه بهیله احضاریاحضار متهم به وس -169ماده 

 شود. یبه مأمور ابالغ مسترد م تگر پس از امضاءیگردد و نسخه دینسخه از آن به متهم ابالغ م

خت سراعتت محرل حضرورت علرت     یوندهت تاراحضار ش و نام پدر ینام خانوادگ تهت نامیحضاردر ا -171ماده 

 رسد.یم قضاییمقام  یشود و به امضاید میجه عدم حضور قیاحضار و نت

اقتضاء  یت عمومیا امنیمتهمت عفت  یت ارتماعیثیت حقضاییص مررع یه به تشخک یدر ررایم -تبصره

مرار ره   قضرایی دفتر مرررع   اطالع از علت احضار به یتواند برایشودت اما متهم میر نمکندت علت احضار ذک

 ند.ک

 متر از پنج روز باشد.کد یه و زمان حضور نزد بازپرس نبایان ابالغ اوراق احضاریفاصله م -171ماده 

 ییارت شناسرا کر و با ارائه  یه توسط مأموران ابالغ بدون استفاده از لباس رسمیابالغ احضار -172ماده 

 شود.یانجام م

 ند.کیم میتفه یه را به ویسواد باشدت مأمور ابالغت مفاد احضاریه بهرگاه شخص احضار شد -173ماده 

 ین نباشد و اقردامات بررا  که به لحاظ م لوم نبودن محل اقامت متهم ممیهرگاه ابالغ احضار -174ماده 

نوبرت   یرک ق انتشرار  یر سر نگرددت مرتهم از طر یگر میق دیز به طریجه نرسد و ابالغ نیبه متهم به نت یابیدست

خ نشر یماه از تاریکر عنوان اتهام و مهلت کو با ذ یا محلی کشوریراالنتشار یثک یها از روزنامه یکیدر  یآگه
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ده یر و اظهرار عق  یدگیمهلت مقرر به موضوع رس یصورتت بازپرس پس از انقضانیشود. در ا یت احضار میآگه

 ند.کیم

اقتضراء   یت عمروم یر ا امنیر فت متهمت ع یت ارتماعیثیص بازپرست حیه به تشخک یدر ررایم -تبصره

 شود.یر نمکن ماده ذیموضوع ا یندت عنوان اتهام در آگهک

 ارتباط ت(لیمیا) نگار امیپ لیقب از تیمخابرات و یا انهیرا( یها ستمیس) یها سامانه از استفاده -175 ماده

 قضرایی  اوراق ابالغ تهمتم احضار پروندهت ارراع تیدعو ای تیاکش طرح یبرا تلفنت و نمابر دورت راه از یریتصو

 .است بالمانع یکیترونکال یدادرس به رارع مقررات تیرعا با قضایی ابتین نیهمچن و

 اسراس  برر  مراده  نیر ا موضروع  یمخرابرات  و یا انره یرا یهرا  سامانه از استفاده یچگونگ و طیشرا -تبصره

 شود یم هیته یدادگستر ریوز طتوس قانون نیا شدن االرراالزم خیتار از ماه شش ظرف هک است یا نامه نییآ

 .رسد یم هقضایی قوه رییس بیتصو به و

 یارررا  یچگرونگ . نرد ک واگذار یخصوص بخش به را قضایی اوراق ابالغ تواند یم هقضایی قوه -176 ماده

ی وزرا توسرط  قرانون  نیر ا شردن  الرررا االزم خیتار از ماه شش ظرف هک است یا نامه نییآ مورب به ماده نیا

 .رسدیم هقضایی قوه رییس بیتصو به و شودیم هیته اطالعات یفناور و ارتباطات و یدادگستر

 ین دادرسر یری برر اسراس قرانون آ    قضاییگر اوراق یه و دیبات و قواعد ابالغ احضاریر ترتیسا -177ماده 

 رد.یگیصورت م یمدن

. نرد ک اعرالم  را خود موره عذر دیبا نتواند اگر و شود حاضر مقرر موعد در است ل کم متهم -178 ماده

 :شود یم محسوب موره عذر ریز رهات

 .شود حضور از مانع هک یا گونه به هیاحضار دنیرس رید ای دنینرس -ال 

 .شود حضور از مانع هک یو اوالد ای همسر نتیوالد سخت یماریب و متهم یماریب -ب

 .شود فوت دوم طبقه از سوم درره تا اقربا از یکی ای همسر -پ
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 هکر  زلزلره  و لیسر  ماننرد  یقهرر  حروادث  بروز و رداریواگ یهایماریب لیقب از مهم حوادث به ابتالء -ت

 .گردد تردد انکام عدم مورب

 .باشد حبس ای  یتوق در متهم -ث

 .شودیم محسوب موره عذر بازپرس صیتشخ به عرفاً که یموارد ریسا -ج

 عردم  علرت  از را بازپرس شدهت نییت  عدمو از شیپ بار یک یبرا تواند یم متهم مواردت ریسا در -تبصره

 ریترأخ  عدم صورت در تواند یم بازپرس موردت نیا در هک دینما أخذ را یو موافقت و سازد مطلع خود حضور

 .ندک دیتمد را مهلت روز سه تا قاتتیتحق در

زپرس ندت به دستور برا کا عذر موره خود را اعالم نیابد یه بدون عذر موره حضور نک یمتهم -179ماده 

 شود.یرلب م

ه یه مرتهم از احضرار  کر شده باشد و بازپرس احتمرال دهرد    یهت ابالغ قانونیه احضارکیدر صورت -تبصره

 د.ینمایگر احضار میبار دیک یرا فقط برا یمطلع نشده استت و

م را ه فرستاده باشدت دستور رلب متهیاحضار ابتدا هکتواند بدون آنیر بازپرس میدر موارد ز -181ماده 

 ند:کصادر 

 ا حبس ابد است.یاتت قطع عضو و یآنها سلب ح یه مجازات قانونک یدر مورد ررایم -ال 

 ینشان ییشناسا ین نباشد و اقدامات بازپرس برایا شغل متهم م یسب و کهرگاه محل اقامتت محل  -ب

 جه نرسد.یبه نت یو

 یم تبران یاوضاع و احوال و قرائن مورودت ب که ازیدرره پنج و باالتر در صورت یریدر مورد ررایم ت ز -پ

 شدن متهم برود. یا مخفیا فرار ی

 متهم باشند. یو خارر یت داخلیه امنیافته و ررایم علیه به ررایم سازمان ک یدر مورد اشخاص -ت
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مشخصرات   یه حراو کر د. مضمون برگه رلرب  یآیعمل مرلب متهم به مورب برگه رلب به -181ماده 

 د توسط بازپرس امضاء و به متهم ابالغ شود.یست بامتهم و علت رلب ا

ه با او نزد بازپرس حاضر شود. کند کیمأمور رلب پس از ابالغ برگه رلبت متهم را دعوت م -182ماده 

یاز مر یر د و در صرورت ن ینمایالحفظ نزد بازپرس حاضر م ندت مأمور او را رلب و تحتکچنانچه متهم امتناع 

 بخواهد. کمکر مأموران یتواند از سا

له بازپرس یوسد و در همان روز بهیعمل آد در روز بهیبا یرلب متهم به استثناء موارد ضرور -183ماده 

   شود.یلکن تییت  یکشک یا قاضیو 

اب رررم و احتمرال   کت ارتیفکیت متهمت یت ررمت وض یص موارد ضرورت با توره به اهمیتشخ -تبصره

 ند.کیپرس موارد ضرورت را در پرونده درج مفرار متهم با نظر بازپرس است. باز

ن مردت  یری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشدت برگره رلرب برا ت     یه متوارکیدر صورت -184ماده 

 نند.کافتندت رلب و نزد بازپرس حاضر یرد تا هر را متهم را یگیقرار م یار ضابطان دادگستریاعتبار در اخت

لفنرد علرت عردم    کسر نشودت ضابطان میشده م نییعلت در مدت ت  چنانچه رلب متهم به هر -1تبصره 

 نند. کرلب متهم را گزارش 

قرار دهد  کیار شاین در اختیمدت م  یتواند برگه رلب را برایدر صورت ضرورتت بازپرس م -2تبصره 

 ل دهند.ینند و تحوکمربوطت متهم را رلب  قضاییاوت ضابطان حوزه  یتا با م رف

م کد حیشده باشدت ضابطان با یمخف یگریا دیار خود کا محل یه متهم در منزل کیرتدر صو -3تبصره 

 نند.ک أخذ قضاییورود به آن محل را از مقام 

اورنرد و در صرورت   یلفند متهم رلب شده را بالفاصله نرزد برازپرس ب  کم یضابطان دادگستر -185ماده 

نند. در صورت کت متهم را نزد او حاضر یوقت ادارن ینت در اولیرانش قضاییا مقام یبه بازپرس  یعدم دسترس
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در پرونرده درج شرود. بره هرر حرال مردت        ید علت آن و مدت زمان نگهداریمتهمت با یل فوریر از تحویتأخ

 ست و چهار ساعت باشد. یش از بید بینبا یکشک یا قاضیبه بازپرس  یل ویمتهم تا تحو ینگهدار

 است. ین ماده الزامین قانون درخصوص متهمان موضوع ای( ا13( تا )49ت مقررات مواد )یرعا -تبصره

م صرورتمجلس از  یت پرونده متهم رلب شده را برا تنظر  یکشک یت قاضیل متوالیام ت طیدر ا -186ماده 

ت پرونرده را برا شررح    یلین روز پس از ت طید و در نخستینمایاتخاذ م یم مقتضیخارج و تصم یش به بازپرس

 ند.کیاعاده ماقدامات به ش به مزبور 

ا یر هولرت سرن   کت یمرار یا رلب او داده شرده بره علرت ب   یه دستور احضار ک یهرگاه شخص -187ماده 

ت امرر  یر ت و فوریدهدت نتواند نزد بازپرس حاضر شودت در صورت اهمیص میه بازپرس موره تشخک یریم اذ

 آورد.یعمل مهقات الزم را بیرود و تحقیقاتت بازپرس نزد او میان انجام تحقکو ام یفرکی

ت و ادلره  یر تواند با توره بره اهم یحاصل نشدهت بازپرس م یه به متهم دسترسک یتا هنگام -188ماده 

د اسرت.  یر ماه و قابل تمدن دستورت ششیند. مدت اعتبار اکشور صادر کوقوع ررمت دستور منع خروج او را از 

و  یت خروج منتفیبت ممنوعیا منع ت قیو  کت تریا صدور قرار موقوفیو  یدر صورت حضور متهم در بازپرس

ه مردت منردرج در دسرتور منرع خرروج      کر  یشود. در صورتیمراتب بالفاصله به مرارع مربوط اطالع داده م

 توانند مانع از خروج شوند. یاست و مرارع مربوط نم یخود منتفن دستور خودبهیشود ا یمنقض

نرد و در  کقرات را شرروع   یا رلرب مرتهمت تحق  یر ل  است بالفاصله پس از حضور کبازپرس م -189ماده 

نظرر قررار گررفتن او توسرط ضرابطان      ست و چهار ساعت از زمران تحرت  یثر ظرف بکانت حداکصورت عدم ام

ا یا عذر موره بازپرس یبت ید. در صورت غیق نماین قانون مبادرت به تحقی( ا93ت ماده )یت با رعایدادگستر

ا در صورت اقتضاء یگر یقات را به بازپرس دیت دادستان انجام تحقیقانونل یقات به دالیاز شروع تحق یامتناع و

 ند.کیبه دادرس دادگاه محول م

ن ییا ت یق از او شروع یه تحقکست و چهار ساعتت بدون آنیش از بینظر قرار دادن متهم بتحت -تبصره

 شود.یوم مکمح یب به مجازات قانونکمحسوب و مرت یرقانونی  شودت بازداشت غیلکت
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 داشرته  خرود  همرراه  یدادگستر لکیو نفر یک تیمقدمات قاتیتحق مرحله در تواند یم متهم -191 ماده

 احضرار  مرتهم  چنانچره . شود میتفه و ابالغ متهم به بازپرس توسط قیتحق شروع از شیپ دیبا حق نیا. باشد

 و اتهرام  از اطرالع  سرب ک برا  توانرد  یم متهم لکیو. شود یم ابالغ او به و دیق هیاحضار برگه در حق نیا شود

 اظهرارات . نرد ک اظهار بداندت الزم قانون یاررا ای متهم از دفاع و قتیحق ش ک یبرا هک را یمطالب آنت لیدال

 .شود یم نوشته صورتمجلس در لکیو

 قرات یتحق یاعتبرار یبر  مورب متهم به حق نیا میتفه عدم ای لکیو داشتن همراه حق سلب -1 تبصره

 .شود یم

 یم رفر  بره  اقردام  مرتهم  چنانچره  استت ابد حبس ای اتیح سلب آن مجازات که یررایم در -2 تبصره

 .ندکیم انتخاب یریتسخ لیوک یو یبرادر این مرحله  بازپرس دتیننما یمقدمات قاتیتحق مرحله در لیوک

( 191) مراده  مفراد  باشدت عفت یمناف به مربوط مطرح اتهام چنانچه زین و ماده نیا مورد در -3 تبصره

 .است یرار

پرونرده را برا    کا مداریاز اوراقت اسناد  یا برخیبه تمام  یا دسترسیچنانچه بازپرست مطال ه  -191ماده 

ر کر کشرور باشرد برا ذ    یا خرارر ی یت داخلیه امنیا موضوع از ررایم علیبداندت  یقت منافیش  حقکضرورت 

شرود و  یابرالغ مر   یل ویر ا وکیبه متهم  یحضورن قرارت یند. اکیبه آنها را صادر م یلت قرار عدم دسترسیدل

 یدگیظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکل  است در وقت فوق ال اده به اعتراض رس

 تصمیم دادگاه قط ی است. کند. یریگمیو تصم

آنهرا در   ه بهکاست مگر در ررایم قابل گذشت  یو انفراد یرعلنیو متهم غ کیق از شایتحق -192ماده 

در  یانت سر  کر لر  اسرت در صرورت ام   کشود و بازپرس میم یدگیرس یان به صورت تراف کاالمیدادسرا حت

 د.ینما یگریانجیا ارراع امر به میجاد صلح و سازش و یا

د و سپس مشخصات متهمت شامل نامت نام ینمایت متهم را مالحظه میاوراق هو بازپرس ابتدا -193ماده 

سرابقه   مذهبت تتیت تأهلت ت داد فرزندت تاب یالتت وض یزان تحصیرت شهرتت سنت شغلت مت نام پدیخانوادگ
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ار اوت اعم از شهرت بخشت دهستانت کونت و محل کمحل س ین نشانیدر موارد ضروری و مرتبطت همچن یفرکی

بت و همرراه او  ل( و شماره تلفن ثایمیام نگار )ایت پیمنزلت شماره مل یدپستکوچهت شماره و کابانت یروستات خ

مقردور   یبه مرتهم بره آسران    قضاییر اوراق یه و سایه ابالغ احضارک یندت به نحوکیق پرسش میرا به طور دق

 باشد.

دت ینمایاقامت خود اعالم م یه براکرا  یند محلکیم میق به متهم تفهیتحق بازپرس در ابتدا -194ماده 

ه ابرالغ  کر  یا د را به گونهید محل ردیر دهدت باییرا تغ او است و چنانچه محل اقامت خود یمحل اقامت قانون

 یبه محل اقامت اعالم شده قبلر  قضاییر اوراق یها و ساهیصورتت احضار نیر ایند و در غکن باشد اعالم کمم

رفتره  یه ابالغ اوراق دشوار باشردت پذ ک یا ر و ت لل به گونهیر محل اقامت به منظور تأخییشود. تغیفرستاده م

ر و یر محرل بره منظرور ترأخ    ییص تغیشود. تشخیابالغ م یتمام اوراق در همان محل اعالم شده قبل ست وین

 کین محل اقامت شرا یین ماده از نظر ت یت مقررات ایند. رعاکیم یدگیه به اتهام رسکاست  یت للت با مقام

 ز الزم است.ین یخصوص یا مدعی

کند مراقب اظهارات یاعالم م یه حقوق متهم به وق باتوره بیش از شروع به تحقیبازپرس پ -195ماده 

ه اقرار کد ینمایکند و به او اعالم میم میح به او تفهیخود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صر

را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش  ی  مجازات ویتواند موربات تخف یم یمؤثر و یارکا همی

ا همرراه برا اغفرالت    ی ینیتلقدت روشنت مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسشید مفیبا ند. پرسشهاکیم

 اکراه و اربار متهم ممنوع است. 

ر کر موارد خالف قانون به بازپرس تذیا سای ینیتواند در صورت طرح سؤاالت تلقیل متهم مکیو -تبصره

 دهد.

تا درره چهرار   یت انتظامیومکن قانون مورب محی( ا191( تا )193تخل  از مقررات مواد ) -196ماده 

 است.
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 یا امضرا یر از دادن پاسخ  یامتناع و ن صورت مراتبیند. در اکار یوت اختکتواند سیمتهم م -197ماده 

 شود.ید میاظهاراتت در صورتمجلس ق

متهمران   نرد. کیق میتحق یت از متهمان به نحو انفرادیبازپرس رز در موارد موارهه حضور -198ماده 

 ره و مواض ه شوند. کگر داخل در مذایدیکد با ینبا

متهم به  ی  نوشته شود و پس از قرائت برایا تحریل و یرت تبدیید بدون تغیپاسخ پرسشها با -199ماده 

ن حرق اسرتفاده   یه نخواهد از اکسدت مگر آنینو یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را میامضاء 

 ند.ک

 زبان به گفتن سخن به قادر هک یمطل  و شاهد متهمت تیخصوص یمدع تکیشا یبرا بازپرس -211 ماده

 تیرسرم  مترررم  بره  یدسترسر  عردم  درصرورت  و یرسم متررمان نیب از وثوق مورد متررم ستتین یفارس

 تیر رعا را یامانتردار  و ییراستگو هک ندک ادی سوگند دیبا متررم. ندک یم نییت  یگرید وثوق مورد متررم

 .ستین وثوق مورد متررم تررمه رشیپذ عدم سبب سوگند انیات عدم. ندک

لرم  کا قردرت ت یه ناشنوا است ک یت متهمت شاهد و مطل یخصوص یت مدعکیشا یبازپرس برا -211ماده 

گر داردت به عنروان مترررم   ید یل فنیا وسایق اشاره یان مقصود را از طریب ییه تواناک ینداردت فرد مورد وثوق

ور کند. چنانچره افرراد مرذ   کت یرا رعا یو امانتدار ییه راستگوکند کاد ید سوگند یند. متررم باکیاب مانتخ

 پاسخ دهند. یتبکطور سد تا بهینو یآنان م یش به سؤال را برا یقادر به نوشتن باشندت منش

 استت بوده مجنون ررم ابکارت هنگام متهم دهد احتمال قاتیتحق انیرر در بازپرس هرگاه -212 ماده

 و نرد ک یمر  لیتحص را یقانون کیپزش هینظر آوردت یم عمل به مطل ان ریسا و او انیکنزد از را الزم قاتیتحق

 با دادستان موافقت صورت در. فرستد یم دادستان نزد بیت ق یموقوف قرار صدور با را پرونده رنونت احراز با

 بره  دادسرتان  دسرتور  حسرب  ضررورتت  بنابر ونمجن شخص باشد داشته استمرار رنون چنانچه بازپرست نظر

 یمر  منتقرل  کیپزش آموزش و درمان بهداشتت وزارت و یستیبهز سازمان درمان و ینگهدار مخصوص زکمرا
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 مجرازات  بره  دادسرتانت  دسرتور  یارررا  از امتناع صورت در و باشند یم رشیپذ به ل کم ورکمذ زکمرا. شود

 .شوند یم ومکمح یاسالم جازاتم قانون مطابق قضایی مقام دستور از امتناع

 آموزش و درمان بهداشتت یوزرا یارکهم با یدادگستر ریوز توسط ماده نیا ییاررا نامهنییآ -1تبصره

 .رسدیم هقضایی قوه رییس بیتصو به و شودیم هیته یارتماع رفاه و ارک ت اونت و کیپزش

-یمر  اقدام مربوط مقررات طبق اشدتب هید پرداخت مستلزم ماده نیا مشمول میررا چنانچه -2 تبصره

 .شود

ر درره چهار یا ت زیاتت قطع عضوت حبس ابد و یآنها سلب ح یه مجازات قانونک یدر ررایم -213ماده 

یامرل مجنر  که یه آنها ثلث دیزان دیه مک یت رسمانیه تمامیعل یات عمدین در رنایو باالتر است و همچن

ت متهم یل پرونده شخصکیقاتت دستور تشین انجام تحقیدر ح ل  استکش از آن استت بازپرس میا بیه یعل

یل مکیه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکن پرونده ید. ایصادر نما یارتماع یارکرا به واحد مدد

 ر است: یمطالب ز یگرددت حاو

 ؛متهم یو ارتماع یت خانوادگیدر خصوص وضع ماد یار ارتماعکگزارش مدد -ال 

 .کیو روان پزش کیزشگزارش پ -ب

 

 ق از شهود و مطلعانیاحضار و تحق -مبحث دوم

 یذ مقامات اعالم حسب ای و متهم یتقاضا به ای کیشا یم رف با ای خود صیتشخ به بازپرس -214 ماده

 مقرررات  برابرر  دهردت  صیتشخ یضرور موضوع شدن روشن یبرا را یو از قیتحق ای حضور هک یشخص ربطت

 .ندک یم احضار

. شود یم رلب باشد نداشته یموره عذر خود حضور عدم یبرا مطلع ای شاهد هک یصورت در -1 تبصره

 حضور عدم صورت در و احضار مجدداً ردتیبپذ را عذر آن بازپرس و باشد داشته یموره عذر هک یصورت در اما

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   12 

 . شود یم رلب

 یمر  آنران  از قیر تحق دتنباشر  مطل ان و شهود شهادت به منحصر پرونده لیدل هک یصورت در -2 تبصره

 .دیآ عمل به یکیترونکال یدادرس به رارع مقررات تیرعا با و یکیترونکال صورت به تواند

ش یست و چهار ساعت پید حداقل بیمسلح باشدت با یروهایا مطلع از نیه شاهد کیدر صورت -215ماده 

لر  اسرت   کمربروط م  ریریس ا یده او دعوت شود. فرمان رییسا یق فرمانده یمه از طرکا رلسه محایق یاز تحق

 ت شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.قضاییپس از وصول دستور مقام 

 است. یرعلنیدر دادگاهت غ یدگیاز شهود و مطل ان قبل از رس ییق و بازرویتحق -216ماده 

 یمنشر  ند وکیق میاز شهود و مطل ان رداگانه و بدون حضور متهم تحق یکبازپرس از هر  -217ماده 

ق مجدد از شرهود و مطل ران در   یرساند. تحقیا اثر انگشت آنان میند و به امضاء کیشان را ثبت میاطالعات ا

 د شود.ید در صورتمجلس قیل ضرورت بایا موارهه آنان بالمانع است. دلیموارد ضرورت 

نرد  کید میس قحاضران را در صورتمجل یاسام ضور شهود و مطل انت بازپرس ابتداپس از ح -218ماده 

 د.ینمایق میه از رهت تقدم و تأخر صالح بداند تحقک یبیو سپس از آنان به ترت

تمران شرهادت را بره    کقت حرمت و مجازات شرهادت دروغ و  یش از شروع به تحقیبازپرس پ -219ماده 

ام نگار یتت پالتت مذهبت محل اقامیزان تحصیت نام پدرت سنت شغلت میند و نامت نام خانوادگکیم میشاهد تفه

ا عردم  یو ورود  یا نسبی یو درره قرابت سبب یفرکیت یومکل(ت شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محیمی)ا

 ند.کید مید و در صورتمجلس قینماین پرونده را سؤال میا مطلع با طرفیشاهد  یرابطه خادم و مخدوم

بره خداونرد   »نرد:  ک یاد مر یر ح سروگند  ن شریش از اظهار اطالعات خود به ایشاهد و مطلع پ -211ماده 

 «.نمکان یت را بیم و تمام واق ینگو یزیچ یه رز به راستکنم کیاد میمت ال سوگند 

 ردنکادیر  بردون  نباشدت شهادت طیشرا وارد مطلع ای شاهد هک یصورت در تواند یم بازپرس -211 ماده

 .ندک استماع شتریب اطالع یبرا را او اظهارات سوگندت
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گرردد و بره   یشودت سپس متن آن قرائت مید میاظهارات شهود و مطل ان در صورتمجلس ق -212ماده 

 یا از اداء شهادت خودداریا اثر انگشت امتناع یرسد و چنانچه از امضاء  یا مطلع میا اثر انگشت شاهد یامضاء 

 یمجلس بره امضرا  د و تمام صفحات صورتشوید میا قادر به انجام آن نباشدت مراتب در صورتمجلس قیورزد 

 رسد.یم یبازپرس و منش

ا اداء شهادت را بپرسرد  یا اثرانگشت یا مطلع علت امتناع از امضاء یل  است از شاهد کبازپرس م -تبصره

 ند.کد یو پاسخ را در صورتمجلس ق

ا مطلع ممنروع اسرت و   یل شاهد یه به عنوان متهم احضار نشده از قبک یسکم اتهام به یتفه -213ماده 

وقرت   ید طبق مقررات و به عنوان متهم بررا یردت بایق در مظان اتهام قرار گین شخص پس از تحقیه اچنانچ

 گر احضار شود.ید

 وررود  آنان خانواده ای و مطلع ای شاهد یبرا یمال ضرر ای و یتیثیح ای یران خطر میب هرگاه -214 ماده

 علت رکذ با و مطلع ای شاهد از تیحما منظور به بازپرس باشدت یضرور آنان اظهارات استماع اما باشدت داشته

 :ندکیم اتخاذ را ریز ریتداب پروندهت در

 ؛متهم ای کیشا با مطلع ای شاهد نیب یحضور موارهه عدم -ال 

 ؛مطلع ای شاهد تیف ال ای ونتکس محل و یخانوادگ مشخصات تتیهو به مربوط اطالعات افشاء عدم -ب

 .دور راه از ارتباط لیوسا با دادسرا از خارج رد مطلع ای شاهد اظهارات استماع -پ

 وررود  ایر  و کیشرا  ای متهمان ای متهم توسط مورد حسب مطلع ای شاهد ییشناسا صورت در -1 تبصره

 مطلعت ای شاهد درخواست به بازپرس آنانت یبرا خطر میب ورود و ییشناسا احتمال بر یمبن شواهدت ای قرائن

. نرد ک یمر  اتخراذ  آنران  انکم رییتغ ای یروح و یرسم سالمت از حفاظت یبرا آموزش لیقب از را الزم ریتداب

 توسرط  قرانون  نیر ا شردن  االرراالزم خیتار از ماه شش ظرف هک است یانامهنییآ مورب به امر نیا باتیترت

 .رسدیم هقضایی قوه رییس بیتصو به و شودیم هیته یدادگستر وزارت
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 .نباشد متهم یدفاع حقوق یمناف هک ردیپذ صورت ینحو به دیبا فوق باتیترت -2 تبصره

 .شودیم اررا زین دادگاه در یدگیرس مرحله در آن( 1) تبصره و ماده نیا در مقرر باتیترت -3 تبصره

 یا مردع یند کاب و ذهاب ینه ایحضور خود درخواست هز یا مطلع برایه شاهد کیدر صورت -215ماده 

ه اعالم قضاییه قوه ک یا اب و ذهاب را طبق ت رفهینه ایت بازپرس هزشغل خود شود کث تریاز ح یانیضرر و ز

را  کین و شرا یری ارشرناس ت  کشغل را در صورت لزوم با استفاده از نظرر   کاز تر یان ناشیند و ضرر و زکیم

نه یپرداخت هز ییص بازپرس توانایت به تشخکید. هرگاه شاینما یم یع آن در صندوق دادگستریل  به تودکم

یه پرداخت مقضاییور از محل اعتبارات مصوب قوه کمذ یها نهیا احضار از طرف بازپرس باشدت هزیاشته را ند

 ین ماده خودداریور در اکمذ یهانهیبا ورود مالئت از پرداخت هز کیشود. هرگاه در ررایم قابل گذشتت شا

ر قابرل  یر د. امرا در رررایم غ  یآیبه عمل نم یشده از رانب و ین م رفیمطل  یا گواهیندت استماع شهادت ک

هرگراه  . شرود یه پرداخرت مر  قضاییپرس از محل اعتبارات مصوب قوه ور به دستور بازکمذ یهانهیگذشتت هز

یه پرداخت مقضاییور از محل اعتبارات مصوب قوه کمذ یها نهیهز باشدت ا مطلعیاحضار شاهد  یمتقاض متهم

 شود.

ا یر هولت سن نتواند حاضر شرود و  کا ی یماریل بیاز قب یللا مطلع به عیه شاهد کیدر صورت -216ماده 

ندت کت امر اقتضاء یت و فورین هرگاه اهمیا چند محل باشند و همچنی یکاد و در یا مطل انت زیت داد شهود 

 ند.کیق میابد و مبادرت به تحقییبازپرس در محل حضور م

 

شردن او و   یا مخفر یر از فررار   یریت رلروگ یبه متهم و حضور به موقع و ینظور دسترسمبه  -217ماده 

صرورت  در  الزمت قیر تحق وم اتهام یپرس  پس از تفهت بازیان ویربران ضرر و ز یده برایدن حقوق بزهیتضم

 :ندکیر را صادر مین زیتأم یاز قرارها یکیت  یافکل یورود دال
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 ؛فالتزام به حضور با قول شر -ال 

 ؛ن وره التزامییالتزام به حضور با ت  -ب

 ؛با قول شرف قضاییالتزام به عدم خروج از حوزه  -پ

 ؛ن وره التزامییبا ت  قضاییالتزام به عدم خروج از حوزه  -ت

ن ورره  یری برا ت   یا انتظرام ی قضاییا ماهانه به مررع ی یصورت هفتگخود به یا نوبه یالتزام به م رف -ث

 ؛التزام

 باموافقرت مرتهم و   ن وره التزامییمسلح به حضور با ت  یروهایا نی یشورک یم مستخدمان رسمالتزا -ج

 ؛سازمان مربوط یت هد پرداخت از محل حقوق آنان از سو أخذپس از 

ق یر التزام از طرن ورهیین شده با موافقت متهم با ت ییا محل اقامت ت یالتزام به عدم خروج از منزل  -چ

 ؛زاتین تجهیا بدون نظارت با ای یکیترونکلزات اینظارت با تجه

 ؛فالهکن وره الییل با ت یفک أخذ -ح

 ؛رمنقولیا غیت مال منقول کینامه بان قه اعم از وره نقدت ضمانتیوث أخذ -خ

 .یط مقرر قانونیت شرایبازداشت موقت با رعا -د

قررار الترزام بره حضرور برا      ن مندرج در بند )ال (ت یرش قرار تأمیدر صورت امتناع متهم از پذ -1تبصره

)ب(ت )پ(ت )ت( و )ث( قرار  یمندرج در بندها یرش قرارهاین وره التزام صادر و در صورت امتناع از پذییت 

 شود.یفالت صادر مک

 ن است.کمم یبا ارازه قاض قضایی)پ( و )ت(ت خروج از حوزه  یدر مورد بندها -2تبصره

ق یده به طرید ن حقوق بزهیتضم قضاییص مقام یتشخه به ک یدر صورت یرعمدیدر ررایم غ -3تبصره

 ست.یز نیقه رایفالت و وثکر باشدت صدور قرار یپذ انکگر امید
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بره رررایم    یدگیه رسر کشودت مگر آنین واحد صادر میاتهامات مت دد متهمت قرار تأم یبرا -218ماده 

ت هرر  یاتهامرات موضروع صرالح    ین صورت بررا یه در اکمختل  باشد  یهادادگاه یت ذاتیدر صالح یابکارت

 شود.ین متناسب و مستقل صادر میدادگاهت قرار تأم

متر باشد. کده ید د در هر حال از خسارت وارد به بزهیقه نبایفاله و وثکال مبلغ وره التزامت وره -219ماده 

قابل پرداخت از مه قابل ربران استت بازپرس با لحاظ مبلغ یق بیده از طریاندیا خسارت زیه یه دک یدر موارد

 ند.کین متناسب صادر میمه قرار تأمیب یسو

ل  به قبرول آن  کقه بسپاردت بازپرس میلت وثیفک یم رف یه متهم بخواهد به راکیدر صورت -221ماده 

 ند.کقه را تقاضا یوث یلت آزادیفک یتواند در هر زمان با م رفین صورت متهم میل قرار است. در ایو تبد

فالره  کالپرداخت وره یص بازپرس برایه مالئت او به تشخکشود یرفته میپذ یشخص فالتک -221ماده 

رسراند.  ینظرر دادسرتان مر   بره  یندت مراتب را فورکل را احراز نیفکد نباشد. چنانچه بازپرس مالئت یمحل ترد

پرس براز  یص دادستان بررا یند. تشخکن باره اظهارنظر یو در ا یدگیدادستان موظ  است در همان روزت رس

 شود.ید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مییصورت تأاست. در یالزام

 ن ماده بالمانع است.یت مقررات ایبا رعا یفالت اشخاص حقوقکرش یپذ -تبصره

ر علرت در  کر گذار توسط برازپرست مراترب برا ذ   قهیوث یتبک یرش تقاضایدر صورت عدم پذ -222ماده 

 از درره چهار به باال است. یت انتظامیومکن ماده مورب محیتخل  از مقررات اشود. یس مکپرونده من 

ا یر ل یر فک ید و پرس از امضرا  یر نمایفالرتت قررار صرادر مر    کا یقه یبازپرس درمورد قبول وث -223ماده 

 د.دهیر قرار را به آنان میگذارت تصو قهیا وثیل یفکند و با درخواست کیز آن را امضاء میگذارت خود ن قهیوث

م یگرذار تفهر   قهیا وثیل یفکقهت به یا وثیفالت ک یل  است ضمن صدور قرار قبولکبازپرس م -224ماده 

ا یر ل یر فکه یر از ناح یو یه در صورت احضار متهم و عدم حضرور او بردون عرذر مورره و عردم م رفر      کند ک

 شود. ین قانون ضبط میقه طبق مقررات ایا وثیفاله وصول کال گذارت وره قهیوث
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 است. یز الزامیگذار ن قهیل و وثیفکن قانون نسبت به ی( ا194م مفاد ماده )یتفه -تبصره

ه قررار  کر  یل شرود. در صرورت  یتحو یر آن به ویبه متهم ابالغ و تصو ید فورین بایقرار تأم -225ماده 

 شود. یبه بازداشت گرددت مفاد قرار در برگه اعزام درج م ین منتهیتأم

قه به یا سپردن وثیل یفک یشود تا م رفیقه صادر میا وثیفالت کد او قرار ه در مورک یمتهم -226ماده 

خ ابالغ قرار بازپرست یتواند تا مدت ده روز از تاریگردد؛ اما در صورت بازداشتت متهم میم یبازداشتگاه م رف

 ند. کقه اعتراض یا وثیل یفکرش یا عدم پذیبه بازداشت  ینسبت به اصل قرار منته

 یمنظرور دسترسر  دات الزم را بره یر لفند تمهکا م اون زندان می رییسننده قرار و کع صادرمرر -تبصره

ا یل یفکنند و هر زمان متهمت کندت فراهم کیم یگذار م رفقهیا وثیل یفکافتن ی یبرا یه وک یمتهم به افراد

ا یننده قرار کصادر ت مررعیط قانونیباشدت درصورت ورود شرا ید هرچند خارج از وقت ادارینما یقه م رفیوث

 رش آن هستند.یل  به پذکم یکشک یقاض

 یدیدهندهت رسلیدر سوابق بازداشتگاه ثبت و تحو یل متهم توسط مأمور رسمیمراتب تحو -227ماده 

 ند.کیم میو به بازپرس تسل أخذل متهم یخ و ساعت تحویتار یحاو

توانردت  یل متهم مر یو تحو یبا م رف یدرسقات و دایگذار در هر مرحله از تحق قهیا وثیل یفک -228ماده 

نرد.  که پرونده در آنجا مطرح است درخواست ک یقه خود را از مرر یوث یا آزادیت یحسب موردت رفع مسؤول

 د.یقه را فراهم نمایوث یا آزادیت یل  است بالفاصله مراتب رفع مسؤولکمررع مزبور م

گرذار   قهیا وثیل یفکزت یر مرارع بازداشت باشد نیسا یاز سو یگریه متهم به علت دک یدر موارد -تبصره

 شود. ین ماده اقدام مین صورت پس از حضور متهم مطابق اید. در ایرا درخواست نما یتواند اعزام و یم

 یقاتت دادرسیتحق یه حضور متهم براک یگذار رز در مورد قهیا وثیل یفکخواستن متهم از  -229ماده 

 منوع است.م ضرورت داردت مکح یا اررایو 

 تا درره چهار است. یت انتظامیومکن ماده مورب محیتخل  از مقررات ا -تبصره
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ه ک یقه گذاشته استت در صورتیا وثین صادر و خود ملتزم شده یاو قرار تأم یه براک یمتهم -231ماده 

ابرالغ  شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موره حاضر نشده اسرتت در صرورت   یحضورش الزم باشدت احضار م

قه سپرده شرده م رادل ورره قررار     یا از وثیو  أخذن شده به دستور دادستان ییهت وره التزام ت یاخطار یواق 

ا یر ل یر فکقه سپرده باشرد بره   یاو وث یبرا یگریا شخص دیرده ک یل م رفیفکشود. چنانچه متهمت یضبط م

ل یه و عدم تحویاخطار یابالغ واق  ل دهد. در صورتیماه متهم را تحو یکه ظرف کشود یگذار اخطار م قهیوث

شود. دستور یقهت م ادل وره قرارت ضبط میا از وثیو  أخذفاله کمتهمت به دستور دادستانت حسب موردت وره ال

 یام مردن کر اح یبق مقررات ارراو مطا یفرکیام کاح یه در اررایتت بدون صدور اررائیدادستان پس از قط 

 شود.یم اررا

دسرتورت بره    یمربروط بره ارررا    یضررور  یها نهیسر هزکقهت پس از یر وره قرار وثمبلغ مازاد ب -تبصره

 شود.یگذار مسترد م قهیوث

هت یر اخطار یان ابرالغ واق ر  کگذار به منظور عدم ام قهیا وثیل یفکه متهمت کهرگاه ثابت شود  -231ماده 

ن منظرور از  یا به ایرده که اعالم نقیا وثیفالت کننده ک ر آن را به مررع قبولییا تغی یمحل اقامت واق  ینشان

ن امرر از نظرر   یر رده اسرت و ا کرا دشوار  یان ابالغ واق کن منظور امیگر به ایا به هر نحو دیمحل خارج شده 

 است. یافکا وره التزام یفاله و کال وره أخذقهت یضبط وث یه برایاخطار یبازپرس محرز شودت ابالغ قانون

فاله کال ا ورهیقه یاز مبلغ وث یلهت در صورت ومکان محیمربوط و ضرر و زت مقررات یه با رعاید -232ماده 

ل هرمت  یر فکا یر گذار  قهیه حاضر نشود و وثیعل ومکسر نباشد و محیمه میان وصول آن از بکه امکشود یسر مک

 هم نداشته باشد. یرا طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موره یو

قره  یداع وثیر ا مرتهم خرود ا  یه وره التزام باشد یمتضمن تأد ن صادر شدهتیچنانچه قرار تأم -233ماده 

ه و ضررر و  یر د أخرذ مهت عالوه برر  یان وصول آن از بکه و عدم امیعل ومکرده باشدت در صورت عدم حضور محک

قهت در یشود و در مورد قرار وثیت وصول میومکز در صورت محین ینقد ینت رزایله از محل تأم ومکان محیز

 شود.یم أخذن ین از محل تأمیات دیفوقت با لحاظ مستثن یتهایومکاز پرداختت مح صورت حضور و عجز
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است و متهم حسرب   یقه منتفیا وثیفالت ک یگذارت قرار قبول قهیا وثیل یفکدر صورت فوت  -234ماده 

ا ضربط  یفاله کال وره أخذه دستور کندت مگر آنکد اقدام یقه ردیداع وثیا ایل یفک ید نسبت به م رفیموردت با

 قه صادر شده باشد.یوث

خ ابرالغ دسرتور   یر ظررف ده روز از ترار  یر تواننرد در مروارد ز  یگرذار مر   قهیل و وثیفکمتهمت  -235ماده 

ن اعترراضت  یبه ا یدگینند. مررع رسکقه اعتراض یا ضبط وثیفاله و کال وره التزامت وره أخذدادستانت درباره 

 دو است: یفرکیدادگاه 

ت نشرده  یر قه مقررات مربروط رعا یا ضبط وثیفاله و کال وره التزام و وره أخذد در شون یهرگاه مدع -ال 

 است.

مرتهم را   یا شرخص ثرالث  یاند  ردهکا او را حاضر یشوند متهم در موعد مقرر حاضر شده  یهرگاه مدع -ب

 رده است.کحاضر 

ل و یر فکا یاضر شود ن قانونت متهم نتوانسته حی( ا173ور در ماده )کشوند به رهات مذ یهرگاه مدع -پ

 نند.کاند متهم را حاضر از آن رهات نتوانسته یکیگذار به  قهیوث

 اند. ا التزام م سر شدهیفالت ک یشوند پس از صدور قرار قبول یهرگاه مدع -ت

ن نبروده  کر م متهمت به علت فوت او در مهلرت مقررر مم  یشوند تسل یقه گذار مدعیا وثیل یفکهرگاه  -ث

 است.

 یدگیت رسیاکبه ش یفات دادرسیت تشریه در تمام موارد فوقت خارج از نوبت و بدون رعادادگا -1تبصره

 است. یدادگاه قط  یند. رأکیم

بخرشت دادگراه    یا دادرس دادگاه عمروم ی رییسبه اعتراض نسبت به دستور  یدگیمررع رس -2تبصره

 ن شهرستان آن استان است.یتریکدو نزد یفرکی
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صورت احراز اعسار و در  یدگیل رسیفکا یاعسار متهم  یدادگاه به ادعا )ت(ت در خصوص بند -3تبصره 

 ند.کیم مکفاله حکالا ورهیالتزام ت آنان از پرداخت وره یآنانت به م اف

ا یفاله و کالا ورهیالتزام وره أخذبر  یه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنکیدر صورت -236ماده 

گرذار او را حاضرر    قره یا وثیل یفکا یحاضر شود  قضاییت در مررع یات اررائیعملش از اتمام یقه و پیضبط وث

یچهارم از وره قرار را صادر مر  یکثر تا کا ضبط حدای أخذندت دادستان با رفع اثر از دستور صادرهت دستور ک

رده باشدت کقه یداع وثیاست. هرگاه متهم خود ا ین صادره به قوت خود باقیصورتت اعتبار قرار تأمنیند. در اک

داع یر ا ایر فالرت نمروده و   کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کل وره قرار اقدام یمکل  استت نسبت به تکم

نرد.  کل وره قرار اقدام یمکل  است نسبت به تکندت مکت خود را درخواست نیرده باشد و رفع مسؤولکقه یوث

ل یفک یتهم حسب موردت نسبت به م رفندت مکت خود را درخواست یه شخص ثالثت رفع مسؤولک یدر صورت

 ند.کید اقدام میگذار رد قهیا وثی

از وره قرارت  یخ ابالغ دستور ضبط بخشیلت ظرف ده روز از تاریفکا یگذار  قهیا وثیهرگاه متهم  -تبصره

ن صرادره بره صرورت    یشود و اعتبار قرار تأمیندت ضبط انجام نمکز یم ادل وره مقرر را به صندوق دولت وار

 است.  یامل به قوت خود باقک

لت قررائن و امرارات   یه دالکرت یستت مگر در مورد ررایم زیز نیصدور قرار بازداشت موقت را -237ماده

 ند:کبر توره اتهام به متهم داللت  یافک

ت یر ه تمامیر عل یات عمرد یر ا قطرع عضرو و در رنا  یر ات یر آنها سلب ح یه مجازات قانونک یررایم -ال 

 ش از آن است.یا بیه یعلیامل مجنکه یه آنها ثلث دیزان دیه مک یاتیت رنایرسمان

 ه درره چهار و باالتر است.ک یریررایم ت ز -ب

 آنها درره پنج و باالتر است. یه مجازات قانونکشور ک یو خارر یت داخلیه امنیررایم عل -پ
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ه کاشخاص  ید مزاحمت براجایو ا یینمات بانوان و اطفال و تظاهرت قدرتیجاد مزاحمت و آزار و اذیا -ت

 ا هر نوع اسلحه انجام شود.یله چاقو یوسبه

یا استفاده از سند مج رول در صرورت  یانت در امانتت ر ل یت ارتشاءت اختالست خیالهبردارکسرقتت  -ث

 یرک اب هر کعلت ارتبه  یت قط یومکفقره سابقه مح یک ین ماده نباشد و متهم دارایه مشمول بند )ب( اک

 ور باشد.کمذاز ررایم 

مسلح  یروهاین ناظر بر ررایم نین خاصت به رز قوانیت موضوع قوانیموارد بازداشت موقت الزام -تبصره

 است. ین قانون ملغیشدن ا االررا خ الزمیاز تار

ر یر ط زیاز شررا یکری ور درماده قبلت منوط به ورود کصدور قرار بازداشت موقت درموارد مذ -238ماده 

 است:

ا شرهود و  یر گرر  یبرا متهمران د   یا باعث تبران ین رفتن آثار و ادله ررم یدن متهم مورب از بزاد بو آ -ال 

 نند.کا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع یمطل ان واق ه گردد و 

 رد.ک یریگر نتوان از آن رلوگیق دیشدن متهم باشد و به طر یا مخفیم فرار یب -ب

ا خانواده آنان و خرود  یت شهود کیه خطر افتادن ران شات مورب بیآزاد بودن متهم مخل نظم عموم -پ

 متهم باشد.

و ادلره آن و حرق اعترراض     ید مستدل و موره باشد و مستند قرانون یقرار بازداشت موقت با -239ماده 

شود. چنانچه مرتهم  یم یر شود. با صدور قرار بازداشت موقتت متهم به بازداشتگاه م رفکمتهم در متن قرار ذ

 شود.ید میل آن در برگه اعزام قیت بازداشت شودت دلیاز تبان یریرلوگبه منظور 

ثر ظررف  کل  است حداکنزد دادستان ارسال شود. دادستان م ید فوریقرار بازداشت متهم با -241ماده 

ند. هرگاه دادستان با قررار بازداشرت مرتهم    کبه بازپرس اعالم  یتبکطور ست و چهار ساعت نظر خود را بهیب
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روز ثر از ده که حداکن مورد یدادگاه در ا ینباشدت حل اختالف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأموافق 

 شود.یندت بازداشت مکیتجاوز نم

 موافقرت  برا  بازپرس نباشدت آن ادامه یبرا یگرید مورب و شود مرتفع بازداشت علت هرگاه -241 ماده

 با اختالف حل بازپرست میتصم با دادستان مخالفت صورت در. ندک یم بازداشت رفع متهم از یفور دادستان

 را آن لیتبد ای بازداشت قرار کف تواند یم بداندت مرتفع را بازداشت موربات زین متهم اگر. است صالح دادگاه

 مرتهم  درخواسرت  بره  راررع  مسرتدل  طرور  بره  روز پنج ظرف حداکثر و یفور بازپرس. ندک تقاضا بازپرس از

 مرتهم  و شرود  یم ابالغ متهم به رد قرار و ثبت پرونده در مراتب درخواستت رد صورت در. دنک یم اظهارنظر

 مطررح  را درخواسرت  نیر ا توانرد  یم بار یک فقط ماه هر در متهم. ندک اعتراض آن به روز ده ظرف تواند یم

 .ندک

نون تا دو مراه و  ن قای( ا352)ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( ماده ) یهرگاه در ررایم موضوع بندها -242ماده 

بره   یاو منتهر  ینت متهم در بازداشت بماند و پرونرده اتهرام  یماه به علت صدور قرار تأم یکر ررایم تا یدر سا

بقراء   یبررا  ین است. اگر علل مورهی  قرار تأمیا تخفی کل  به فکدر دادسرا نشودت بازپرس م یم نهائیتصم

ن یر توانرد از ا یشود. مرتهم مر  یبقاء و مراتب به متهم ابالغ مر علل مزبورت قرارت اکقرار ورود داشته باشدت با ذ

از بره موافقرت   یر   قرار بردون ن یا تخفی کند. فکخ ابالغ به دادگاه صالح اعتراض یم ظرف ده روز از تاریتصم

د دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستانت حل اختالف یید به تأین بایشود و ابقاء تأمیدادستان انجام م

د دادستان برسد و در صورت مخالفرت  یید به تأیا ابقاء بازداشت موقتت بای ت یت تخفکگاه صالح است. فبا داد

ن مادهت حسرب مروردت   یابد مقررات ایدادستانت حل اختالف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه 

د از حداقل مجازات حبس مقرر یشود. به هر حالت مدت بازداشت متهم نبایماه اعمال م یکا هر یهر دو ماه 

ات مدت بازداشت موقت یند و در هر صورت در ررایم مورب مجازات سلب حکآن ررم تجاوز  یدر قانون برا

 ند.ک یسال تجاوز نمیکر ررایم از یاز دو سال و در سا

ر یصادره در دادسرا و دادگاه است و سرا  یثر مدت بازداشتت شامل مجموع قرارهاکنصاب حدا -1تبصره 

 شود.یز شامل میبه بازداشت متهم را ن یمنته یقرارها
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ن قرانونت در  یر ( ا241  بازپرس به اظهارنظر درباره درخواسرت مرتهمت موضروع مراده )    یلکت -2تبصره 

 ن مادهت نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.یه وفق اکاست  یصورت

ن صادره را ین قانونت قرار تأمیمقررات ات یقات با رعایتواند در تمام مراحل تحقیبازپرس م -243ماده 

   دهد.یا تخفیند کد یتشد

 ر مبلغ آن است.ییا تغیل نوع قرار ینت اعم از تبدی  قرار تأمیا تخفید یتشد -تبصره

ا یر د یتوانرد تشرد  یفرخواست مر کیم یش از تنظیتا پ یقات مقدماتیان تحقیدادستان در رر -244ماده 

 ین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشودت پرونده بررا یند. هرگاه بکاست ن را از بازپرس درخوی  تأمیتخف

ز یفرخواست نکیم یند. پس از تنظکیشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام م یرفع اختالف به دادگاه ارسال م

 نی  ترأم یا تخفید یه پرونده در آن مطرح استت درخواست تشدک یتواند حسب موردت از دادگاهیدادستان م

مت مرانع از آن  کر نسربت بره ح   یخواهفررام یند. تقاضاکن را درخواست ی  تأمیتواند تخفیز میند. متهم نک

ند. در صورت رد درخواسرتت مراترب رد در   ک یدگین درخواست رسیمت به اکننده حکه دادگاه صادرکست ین

 است. ین موارد قط یم دادگاه در ایشود. تصمیپرونده ثبت م

ش یتواند بی  نمیا تخفید ین مادهت در مورد تشدیا متهم به شرح مقرر در ایدستان دا یتقاضا -1تبصره

 بار مطرح شود.یکاز 

د آن یا تشرد یر   یر ن صادره متناسب نباشدت نسربت بره تخف  یچنانچه به نظر دادگاهت قرار تأم -2تبصره 

 د.ینما یم میاتخاذ تصم

ال اده  ل  است در وقت فوقکن قانون می( ا244( و )242(ت )245صالح موضوع مواد )دادگاه  -245ماده 

 است. یم دادگاه قط ید. تصمینما یدگیا اعتراض متهم رسیبه اختالف دادستان و بازپرس 

ن یا تأمینشده  أخذن یه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبالً تأمک یدر موارد -246ماده 

ا یر ن ین قرانونت قررار ترأم   یر ت مقرررات ا یدادستان و با رعا یاضاا به تقیشده باشدت دادگاهت خود  یمنتف یقبل
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ن قرارت طبق یبه صدور قرار بازداشت موقت شودت ا یم دادگاه منتهیند. چنانچه تصمکیصادر م قضایینظارت 

 دنظر استان است.ین قانونت قابل اعتراض در دادگاه تجدیمقررات ا

را  قضرایی نت قرار نظارت یت عالوه بر صدور قرار تأمیابکتواند متناسب با ررم ارتیبازپرس م -247ماده 

 ند:کن صادر یمدت م  یر استت برایز یا چند مورد از دستورهای یکه شامل ک

 ؛ن شده توسط بازپرسییت  یا نهادهایز کخود به مرا یا نوبه یم رف -ال 

 ؛یه موتوریل نقلیبا وسا یمنع رانندگ -ب

 ؛یابکبا ررم ارت مرتبط یهاتیمنع اشتغال به ف ال -پ

 ؛مجوز یسالح دارا یت از نگهداریممنوع -ت

 .شورکت خروج از یممنوع -ث

ربرران خسرارات    ین الزم بررا یدرره هفت و هشتت در صورت ارائه تضرم  یریدر ررایم ت ز -1تبصره 

 ند.کتفاء کا قضاییتواند فقط به صدور قرار نظارت یم قضاییواردهت مقام 

ن قررار  ین ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه ایاموضوع  یقرارها -2تبصره 

 باشد.یدنظر استان میتوسط دادگاه صادر شودت ظرف ده روزت قابل اعتراض در دادگاه تجد

ه مدت مندرج کیدر صورت د است.یماه و قابل تمدشور ششکمدت اعتبار قرار منع خروج از  -248ماده 

تواننرد مرانع از    یاست و مرارع مربوط نم ین دستور خود به خود منتفیشودت ا یمنقضدر دستور منع خروج 

 خروج شوند.

و  أخذمجوزت سالح و پروانه مربوط  یسالح دارا یت از نگهداریدر صورت صدور قرار ممنوع -249ماده 

ننده پروانه اعالم کشود و بازپرس مراتب را به مررع صادریل میسالح تحو یمجاز نگهدار یهااز محل یکیبه 

 ند.کیم
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ت ررمت شدت مجازاتت ادله ید مستدل و موره و با نوع و اهمیبا قضایین و نظارت یقرار تأم -251ماده 

و  یت روحر ین رفتن آثار رررمت سرابقه مرتهمت وضر     یشدن متهم و از ب یا مخفیو اسباب اتهامت احتمال فرار 

 ت او متناسب باشد.یثیت و حیت سنت رنست شخصیرسم

 از درره چهار به باال است. یت انتظامیومکن نامتناسب مورب محیتأم أخذ -تبصره

ا پس از آن حاضر و عذر موره خود یه در مواعد مقرر حاضر شودت یعل ومکا محیهرگاه متهم  -251ماده 

ا صردور  یر ر مجازاتهرا و  یامل ساک یو با اررا یا اقامت اربارید یحبس و تب  یندت با شروع به ارراکرا اثبات 

تت قررار  یر فکیمجازات و مختومه شدن پرونده بره هرر    یق اررایبت ت لیق ت قیو ت ل یمنع و موقوف یقرارها

 شود.یلغو م قضایین و نظارت یتأم

 شود.ین امر بالفاصله به مرارع مربوط اعالم میت اقضاییا نظارت ین یقرار تأم یدر صورت الغا -تبصره 

 موررب  بره  قرانونت  نیر ا( 217) مراده ( چ) و( ج) یبنردها  و نظرارت  یقرارهرا  یاررا وهیش -252 ماده

 شرور ک و یدادگسرتر  یوزرا توسرط  قرانون  نیا شدن االرراالزم خیتار از ماه شش ظرف هک است یا نامه نییآ

 .رسد یم هقضایی قوه رییس بیتصو به و شود یم هیته

دت بنرا بره   یر ت نمایر را رعا قضرایی منردرج در قررار نظرارت     یه متهم دستورهاکیدر صورت -253ماده 

 یت مقررات قانونیتواند با رعایشنهاد دادستانت دادگاه میا پید دادستان برسد و یید به تأیه باک یدرخواست و

   دهد.یتخف یدر مجازات و

ندت کن صادر شده استت تخل  یه توأم با قرار تأمک قضاییقرار نظارت  یهرگاه متهم از اررا -254ماده 

قررار نظرارت مسرتقلت قررار      یشود و در صورت تخل  متهم از ارررا ید مینت تشدیو و قرار تأمقرار نظارت لغ

بره مرتهمت    قضرایی ن صدور قرار نظرارت  ین ماده در حیگردد. مفاد ا یل مین متناسب تبدیصادره به قرار تأم

 شود.یم میتفه

 رد.کل یت تبدتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقین ماده نمیا یدر اررا -تبصره
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 از و شروند  یمر  بازداشرت  علت هر به یدادرس و یمقدمات قاتیتحق انیرر در هک یاشخاص -255 ماده

( 14) مراده  تیرعا با توانند یم شودت صادر آنان مورد در بیت ق منع قرار ای برائت مکح تقضایی مرارع یسو

 .نندک مطالبه دولت از را بازداشت امیا خسارت قانونت نیا

 ست:یر شخص بازداشت شده مستحق ربران خسارت نیدر موارد ز -256ماده 

 خود باشد. یگناهیو ادله ب کدر ارائه اسنادت مدار یاز خوددار یبازداشت شخصت ناش -ال 

 ب ررمت خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.کدادن مرت یبه منظور فرار -ب

 خود را فراهم آورده باشد.به ناحق موربات بازداشت  یبه هر رهت -پ

 گر بازداشت باشد.ید یهمزمان به علت قانون -ت

 خودت یگناه یب از کیحا یقط  یرأ ابالغ خیتار از ماه شش ظرف دیبا شده بازداشت شخص -257 ماده

 بره  اسرتان  دنظریر تجد دادگاه قضات از نفر سه از لکمتش تیاستان ونیسیکم به را خسارت ربران درخواست

 پرداخت به مکح قانونت نیا در مقرر طیشرا احراز صورت در ونیسیکم. ندک میتقد هقضایی قوه یسری انتخاب

 اعتراض ابالغت خیتار از روز ستیب ظرف تواند یم شخص نیا درخواستت رد صورت در. ندک یم صادر خسارت

 .ندک اعالم قانون نیا( 213) ماده موضوع ونیسیکم به را خود

ل از کربرران خسرارت متشر    یون ملیسیمکتراض شخص بازداشت شدهت در به اع یدگیرس -258ماده 

قروه   ریریس شرور بره انتخراب    ک یعالوانیو دو نفر از قضات د یاز م اونان و یکیا یشور ک یوان عالید رییس

 است. یون قط یسیمک ید. رأیآیه به عمل مقضایی

ه بازداشت کیت است و در صورتن قانون بر عهده دولی( ا211ربران خسارت موضوع ماده ) -259ماده 

یباشدت دولت پس از ربرران خسرارت مر    قضاییر مقامات یا تقصیذب و کبراثر اعالم مغرضانه ررمت شهادت 

 ند.کمرار ه  یتواند به مسؤول اصل
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 یدر وزارت دادگسرتر  ین قرانونت صرندوق  ی( ا211به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده ) -261ماده 

ر یر ر نظرر وز ین صندوق زیگردد. این میشور تأمکل که آن هر سال از محل بودره ه بودرکشود یس میتأس

 است. یون بر عهده ویسیمکصادره از  یآرا یشود و اررایاداره م یدادگستر

 بره  قرانونت  نیر ا( 213) و( 217) مرواد  موضوع یهاونیسیمک یآرا یاررا و یدگیرس وهیش -261 ماده

 یم هیته یدادگستر ریوز توسط قانون نیا شدن االرراالزم خیتار از ماه سه ظرف هک است یا نامه نییآ مورب

 .رسد یم هقضایی قوه رییس بیتصو به و شود

 

و توره اتهام بره   بر وقوع ررم یافکل یرت ورود دالقات و در صویان تحقیبازپرس پس از پا -262ماده 

ن دفراع  یدارد به عنوان آخر یقت هر اظهاریش  حقکا یبرائت  یه براکند کیاعالم م یل وکیا وی اوبه متهم 

شر   که در کر د یر ابرراز نما  کیا مدریند کاظهار  ین دفاعت مطلبیدر آخر یل وکیا ویند. هرگاه متهم کان یب

 است.  یدگیل  به رسکا برائت مؤثر باشدت بازپرس میقت یحق

از آنران   یرک چ ین دفاع احضرار شرود و هر   یآخر أخذ یبرا یل وکیا ویه متهم ک یتدر صور -263ماده 

 شود.یم مین دفاعت اتخاذ تصمیآخر أخذابدت بدون یبدون اعالم عذر مورهت حضور ن

ل  است به صرورت  کقاتت بازپرس میت و ختم تحقیفاکقات الزم و اعالم یپس از انجام تحق -264ماده 

 ند.کثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسبت اعالم کرا حداده خود یمستدل و مستندت عق

 مرتهمت  بره  ررم انتساب یبرا یافک ادله ورود و یابکارت عمل بودن ررم صورت در بازپرس -265 ماده

 متهمت به ررم انتساب یبرا یافک ادله فقدان ای و یابکارت عمل نبودن ررم صورت در و یدادرس به رلب قرار

 خیترار  از روز سره  ظررف  دیر با دادستان. ندک یم ارسال دادستان نزد یفور را پرونده و رصاد بیت ق منع قرار

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   63 

. برگردانرد  برازپرس  نزد را پرونده و ندک اعالم یتبک طور به را خود نظر و مالحظه را قاتیتحق پرونده وصولت

 .شودیم صادر بیت ق یموقوف قرار باشدت بیت ق یموقوف موارد از مورد چنانچه

قرت  یشر  حق ک یه براکرا  یامل نداندت صرفاً مواردکقات بازپرس را یچنانچه دادستان تحق -266ماده 

ن صرورتت  یر خواهد. در ایل آن را میمکند و تکیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میالزم است به تفص

 قات است. ین تحقیل  به انجام اکبازپرس م

ت یر ومکقرت الزم نباشردت موررب مح   یشر  حق ک یراه بکقات یل تحقیمکهرگونه درخواست ت -تبصره

 تا درره سه است. یانتظام

تت پرونرده بره مرررع    یدر صورت موافقت دادستان با قرار بازپرست در خصوص عدم صرالح  -267ماده 

نیر نرد. در ا کین ابرالغ مر  یبت بازپرس مراتب را به طررف یا منع ت قی یشود و در موارد موقوفیصالح ارسال م

شود. یگردد و چنانچه متهم بازداشت باشدت بالفاصله آزاد میم یملغ قضایین و قرار نظارت یمصورتت قرار تأ

 د.ین مأخوذه رفع اثر نمایل  است از قرار تأمکمربوط م یقاض

باشدت دادستان ظرف دو  یده دادستان و بازپرس بر رلب متهم به دادرسیه عقک یدر صورت -268ماده 

 ند.کیبالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال م یق ش به بازپرسیطرفرخواستت از کیروز با صدور 

نردت  کده خود اصرار یده بازپرس مخال  باشد و بازپرس بر عقیه دادستان با عقکدر هر مورد  -269ماده 

 شود.یم دادگاه عمل میحل اختالفت به دادگاه صالح ارسال و طبق تصم یپرونده برا

 ر قابل اعتراض است:یبازپرس در موارد ز ین قانونت قرارهاید مقرر در اعالوه بر موار -271ماده 

 ؛کیشا یب و اناطه به تقاضایت ق یقرار منع و موقوف -ال 

 ؛متهم ین به تقاضاید تأمیقرار بازداشت موقتت ابقاء و تشد -ب

 .متهم ین خواسته به تقاضایقرار تأم -پ
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م یافرراد مقر   یران ده روز و بررا یم ایاشخاص مق یبرا تقابل اعتراض یمهلت اعتراض به قرارها -تبصره

 خ ابالغ است.یماه از تاریکشور کخارج از 

ا متهم نسربت بره   ی کیبه اعتراض شا یدگین دادستان و بازپرس و رسیمررع حل اختالف ب -271ماده 

ا یر ادگاه انقرالب  به آن اتهام را دارد. چنانچه د یدگیت رسیه صالحکاست  یقابل اعتراضت با دادگاه یقرارها

 یدگیدو محلت صرالح بره رسر    یفرکیل نشده باشدت دادگاه کیدادسرا تش قضاییک در حوزه ی یفریدادگاه ک

 است.

آنت حرل   یق قرانون یا مصراد یر تت نوع ررم یدر صورت اختالف دادستان و بازپرس در صالح -272ماده 

 ند.کیفه میظت آن انجام ویه دادسرا در م کاست  ییدو یفرکیاختالف با دادگاه 

ا مرتهم نسربت بره    یر  کیبره اعترراض شرا    یدگین بازپرس و دادستان و رسیحل اختالف ب -273ماده 

 ین خصروص قط ر  یر م دادگراه در ا یرد. تصمیگ یال اده دادگاه صورت م قابل اعتراضت در رلسه فوق یقرارها

ت )ب(ت )پ( و )ت( مراده  )ال (یب در ررایم موضروع بنردها  یت ق یا موقوفیمنع  یاستت مگر در مورد قرارها

 دنظر است.ین قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدت اییه در صورت تأکن قانون ی( ا352)

ب را مورره بدانردت آن را   یر ت ق یا موقروف یبه قرار منع  کیه اعتراض شاک یدادگاه در صورت -274ماده 

امل نباشدت بدون کقات دادسرا یحقه به نظر دادگاهت تک یند. در مواردکیصادر م ینقض و قرار رلب به دادرس

نرد. مروارد نقرص    کقات یل تحقیمکا خود اقدام به تیقات را از دادسرا بخواهد یل تحقیمکتواند تینقض قرار م

د شود. در صورت نقرض قررار اناطره توسرط     یم دادگاه قیل و بدون هرگونه ابهام در تصمید به تفصیق بایتحق

 دهد.یم قات خود را ادامهیدادگاهت بازپرس تحق

قات یمربوط با انجام تحق یقات به دادسرا اعاده شودت دادسرایل تحقیمکت یهرگاه پرونده برا -275ماده 

قرات مروردنظر   ینرد و اگرر در تحق  کیموردنظر دادگاهت بدون صدور قرارت مجدداً پرونده را به دادگاه ارسرال مر  

 ند.کیست الم مرفع ابهام از دادگاه ا یابدت مراتب را برایب یدادگاه ابهام
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ل  کتوسط دادگاهت بازپرس م یب و صدور قرار رلب به دادرسیدر صورت نقض قرار منع ت ق -276ماده 

ت پرونده را ین مناسب از وین دفاع و تأمیآخر أخذند و با کم یاست متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفه

 د.یبه دادگاه ارسال نما

ه علرت  کر  یبت بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از رهتیت ق یوقوفدر صورت نقض قرار م -277ماده 

 ند.کیاتخاذ م یم مقتضیقات الزمت تصمیو با انجام تحق یدگیب استت به پرونده رسیت ق ینقض قرار موقوف

شرودت   یل قط ر یب صادر و به هر دلیت قرار منع ت قیابکهرگاه به علت ررم نبودن عمل ارت -278ماده 

لت قررار منرع   یر ت دلیر فاکا عدم یرد. هرگاه به علت فقدان کب یگر متهم را به همان اتهام ت قیتوان بار دینم

ردت مگرر پرس از   کر ب یر گر متهم را به همان اتهرام ت ق یتوان بار دیشودت نم یب صادر و در دادسرا قط یت ق

ن قرار در دادگراه  یب است و اگر ایبار قابل ت قیک ین صورتت با نظر دادستان برایه در اکد یل ردیش  دلک

بار با ارازه دادگراه صرالح   یک یتوان او را برا ید به درخواست دادستان میل ردیشودت پس از کش  دل یقط 

نردت برازپرس مطرابق    کز یب مجردد را تجرو  یر ه دادگراهت ت ق ک یرد. در صورتکب یبه اتهامت ت ق یدگیرس یبرا

 ند.کیم یدگیمقررات رس

 شود:ید میر قیزفرخواست موارد کیدر  -279ماده 

ت شرماره  یت نرام پردرت شرهرتت سرنت شرغلت شرماره ملر       یمشخصات متهمت شامل نامت نام خرانوادگ  -ال 

 ؛ت تأهل اویتت مذهبت محل اقامت و وض یشناسنامهت تاب 

د علرت و  یر برا ق  یا بازداشت بودن ویبودن متهم و نوع آن و  قضاییا نظارت ین یآزادت تحت قرار تأم -ب

 ؛داشتخ شروع بازیتار

ابران و  یهت منطقرهت خ یر خ و محل وقوع ررم اعم از بخشت دهستانت روسرتات شرهرت ناح  ینوع اتهامت تار -پ

 ؛وچهک

 ؛ادله انتساب اتهام -ت
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 ؛اتهام یمستند قانون -ث

 ؛متهم یفرکیت مؤثر یومکسابقه مح -ج

 .متهم یت روانیا وض یت یخالصه پرونده شخص -چ

ش از ارسال به دادگراهت  یردت تا پین صورت گیا اشتباه بیسهو قلم فرخواستت کیهرگاه در صدور  -تبصره

 ند.کیآن را به دادگاه اعالم م یفرخواست به دادگاهت موارد اصالحکیدادستان آن را اصالح و پس از ارسال 

توسرط   یح قرانون ین عنوان صحییشودت مانع از ت یر مکفرخواست ذکیه در ک یعنوان اتهام -281ماده 

قات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط یجه تحقیمتهم در نت یابکه مجموع اعمال ارتکیت. در صورتسیدادگاه ن

مطرابق   یمت تا از اتهام انتسراب ید را به متهم تفهیل  است اتهام ردکص دهدت میعنوان اتهام را نادرست تشخ

 د.ینما یند و سپس مبادرت به صدور رأکمقررات دفاع 

ن بره  یل قررار ترأم  یا تبرد یمتهم  یآزاد یبرا یارسال پرونده به دادگاهت موربهر گاه قبل از  -281ماده 

 ند.کیاقدام م یت مقررات قانونیدت دادسرا با رعایورود آ

ن یر ا ادله آن عردول و برر ا  یتواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یدادستان نم -282ماده 

ا یر شر   که کر ه مرتهم را  یر ا علیر د له یل ردیتواند دالیفقط م ند وکا اصالح یفرخواست را مسترد کیاساس 

 ند.کشود به دادگاه اعالم یحادث م

در ررایم قابرل گذشرتت    کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاهت هرگاه شاکیپس از صدور  -283ماده 

فرخواسرت  کی ندت در صورت ورود پرونرده در دادسررات دادسرتان از   کخود را به دادستان اعالم  یت قط یرضا

رقابرل گذشرتت   یشود. در ررایم غیب توسط بازپرس صادر میت ق ین صورتت قرار موقوفیند. در اکیعدول م

ق یر ط صردور قررار ت ل  یندت دادستان در صورت فرراهم برودن شررا   کخود را اعالم  یت قط یرضا کیهرگاه شا

نروع   کیت شرا یجره رضرا  یه در نتکیند و در صورتکب را م لق یفرخواست عدول و ت قکیتواند از یبت میت ق

 ند.کید صادر میفرخواست ردکین اساس یعدول و بر ا یفرخواست قبلکیندت دادستان از کر ییمجازات تغ
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 یهادادگاه یت ذاتیبه آنها در صالح یدگیه رسکدر صورت انتساب اتهامات مت دد به متهم  -284ماده 

 شود.یصالح صادر م یهادادگاهاز  یکفرخواست رداگانه خطاب به هر کیمختل  استت 

 

برا   و انقرالب  یعموم یاز دادسرا یات دادگاه اطفال و نوروانان و در محل آنت ش بهیدر م  -285ماده 

ل کیرست تشر ا چند بازپی یکاز م اونان دادستان و با حضور  یکی یژه نوروانان به سرپرستیو یعنوان دادسرا

ن یر ( ا345( و )356ررایم افراد پانزده تا هجده سال به رز ررایم موضوع مواد ) یقات مقدماتیشود. تحقیم

 د.یآین دادسرا به عمل میردت در ایگیدادگاه صورت م یم از سویطور مستقه بهکقانون 

م در دادگراه اطفرال و   یطرور مسرتق  ر پانزده سال بره یررایم افراد ز یتمام یقات مقدماتیتحق -1تبصره 

و دادسرا  یرا که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستر یفیه وظاید و دادگاه مذکور کلیآینوروانان به عمل م

 دهد.یاست انجام م

لفند نسبت به کم یا نوروان باشدت ضابطان دادگستریبت طفل کدر ررایم مشهودت هرگاه مرت -2تبصره 

ا نورروان را  یاز طفل  یقات مقدماتین ارازه تحقکندت لیل ررم اقدام نمایدال حفظ آالتت ادواتت آثارت عالئم و

ل و نوروانران  ا دادگاه اطفایبه دادسرا  یت موظفند متهم را حسب موردت فوریو یریندارند و در صورت دستگ

 ست.یروانان نا دادگاه اطفال و نویل مانع از رروع به دادسرا یام ت طیز ایو ن یوقت ادار یل دهند. انقضایتحو

 زتیر ن شرش  و پنج درره یریت ز ررایم در قانونت نیا( 352) ماده در ورکمذ موارد بر عالوه -286 ماده

 .است یالزام نوروانان و اطفال دادگاه ای دادسرا توسط نوروانان و اطفال مورد در تیشخص پرونده لکیتش

ن یر اطفرال و نوروانران موضروع ا   حسب موردت  قضاییت مررع یقات مقدماتیان تحقیدر رر -287ماده 

رش آنانت یا امتناع از پذیو  یا عدم دسترسیا در صورت فقدان ی یا سرپرست قانونیاءت ینت اولیقانون را به والد

ا یر ور ملتزمند هرگاه حضور طفرل  کسپارد. اشخاص مذیه مصلحت بداندت مک یا حقوقی یقیبه هر شخص حق
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 یز شخصاً ملزم بره م رفر  یند. افراد پانزده تا هجده سال نینما یم رف قضایینوروان الزم باشد او را به مررع 

 باشند.یخود به دادگاه م

ر است. درصورت عجز از یپذانکپانزده سال ام یقه تنها از متهمان باالیا وثیل یفک أخذدرصورت ضرورتت 

ا دادگراه  یر قانونت دادسرا  نی( ا237شده در ماده ) ینیبشیا در مورد ررایم پیقه و یداع وثیا ایل یفک یم رف

 ت صادر کند. یموقت آنان را در کانون اصالح و ترب ین قانونت قرار نگهداری( ا233ت ماده )یتواند با رعایم

 ام قرار بازداشت موقت است.که آثار و احیلکموقتت تابع  یقرار نگهدار -تبصره

 

منظرور  نظارت دارد و بره   یانقالب و نظام و یعموم یه دادسراهایلکشور بر کل کن دادستا -288ماده 

 یرات و دسرتورها کنرد و ترذ  ک یتواند اقدام به بازرسین دادسراها میب یجاد هماهنگین و ایقوان یحسن اررا

ه و قضاییقوه  رییسالزم را به  یشنهادهایپ ین وید. همچنیور صادر نماکمذ قضاییالزم را خطاب به مرارع 

 ند.کیربط ارائه میذ ییو اررا قضاییر مرارع یسا

خرودت   ی  قرانون یر وظاین فصل و سای  مقرر در ایوظا یشور در ارراکل کچنانچه دادستان  -1تبصره 

قضراتت   یانتظرام  یبه دادسرا یب قانونیت ق ید حسب مورد مراتب را برایا ررم برخورد نمایبه موارد تخل  

 ند.کیصالح اعالم م یارا ادی قضاییمرارع 

شور کل کالزم را در اعمال نظارت دادستان  یهایارکلفند همکو قضات م قضاییه مرارع یلک -2تبصره 

 انجام دهند.

 قضاییر شغل و محل خدمت مقامات ییو تغ ییراتواند انتصابت رابهیشور مکل کدادستان  -289ماده 

  شنهاد دهد.یه پقضاییقوه  رییسدادسراها را به 
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شرور  کسراسرر   یعموم یر شغل و محل خدمت دادستانهاییو تغ ییراشنهاد انتصابت رابهیپ -1تبصره 

 شور است. کل کربط با دادستان یاستان ذ یل دادگسترک رییسسب نظر موافق از کپس از 

سرب  کپرس از   ینظام یر شغل و محل خدمت دادستانهاییو تغ ییراشنهاد انتصابت رابهیپ -2تبصره 

 شور است. کل کمسلح با دادستان  یروهاین قضاییسازمان  رییسوافق از نظر م

و خسرارت   یل  است در ررایم رارع به اموالت منرافع و مصرالح ملر   کشور مکل کدادستان  -291ماده 

 یالمللر نیا بیو  یت خارریصالح داخلیق مرارع ذیدارد از طر یاز به طرح دعویه نک یوارده به حقوق عموم

 د.یارت نماو نظ یریگیپ

بره  یشرور کبه تخلفات مقامات و مسؤوالن  یدگیب و رسیه مطابق قانونت ت قک یدر موارد -291ماده 

شرور  ک یعرال وانیر د یقرات الزم توسرط دادسررا   یو انجام تحق یشور استت اقدامات مقدماتک یعالوانیعهده د

 رد.یگیصورت م

ت خرروج  یر م برر ممنوع یاز اتخراذ تصرم   پرس  یلفند در موارد قرانون کم قضاییه مرارع یلک -292ماده 

 ربط اعالم گردد.یمرارع ذق بهیشور ارسال دارند تا از آن طرکل ک یشورت مراتب را به دادستانکاشخاص از 

و عردم  شرور اشرخاص   کت خرروج از  یممنوع یمدت قانون یشور در موارد انقضاکل کدادستان  -تبصره

 ند. کیت خروج اقدام میعت نسبت به رفع ممنود آن توسط مرارع مربوطیتمد

اوقراف عامره و امرور    ه و یر ریرارع بره دولرتت امرور خ    یهرگاه در موارد حقوق عامه و دعاو -293ماده 

ور را خالف کم مذکشور حکل کصادر شود و دادستان  یم قط کسرپرست حیمفقوداالثر بب ین و غایمحجور

-یم را مکشور درخواست نقض حک یعالوانید طور مستدل ازص دهد بهیتشخ یا قانونیو  ین شرعین موازیب

مجردد بره    یدگیصادره را نقض و پرونده را رهت رس یرش تقاضات رأیشور در صورت پذک یوان عالید. دینما

 د. ینمایارراع م یم قط کننده حکعرض دادگاه صادرش به هم
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دوت دادگاه انقالبت دادگاه اطفرال و   یفرکیت دادگاه یک یفرکیبه دادگاه  یفرکی یهادادگاه -294ماده 

 د.نشویم میتقس ینظام هاینوروانان و دادگاه

هرر شهرسرتان    قضرایی البردل در حروزه    یا دادرس علر یر  رییسدو با حضور  یفرکیدادگاه  -295ماده 

 شود. یل مکیتش

با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس برا حضرور سره مستشرار      یک یفرکیدادگاه  -296اده م

 تشکیل می شود. در این وض یت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

رسرتان  دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شه -1تبصره

ها تشکیل می شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده اسرتت بره رررائم موضروع صرالحیت آن در      

 نزدیک ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می شود.

دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به رای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین  -2تبصره

رئیس کل دادگستری استانت عضویت مستشاران دادگاه های تجدید نظر در دادگاه کیفرری یرک و    با انتخاب

 دادگاه انقالب در مواردی که با ت دد قاضی رسیدگی می کند بال مانع است.

دادگاه های کیفری استان و عمومی رزائی مورود به ترتیب به دادگاه های کیفرری یرک و دو    -3تبصره

ئمی که تا تاریخ الزم االررا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده استت از نظر صرالحیت  تبدیل می شوند. ررا

رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان ش ب مرتبط انجرام  

 می شود. این تبصره در مورد دادگاه انقالب و دادگاه های نظامی نیز راری است.
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 ت«ب» ت«الر  »ب مجرازات منردرج در بنردهای    گاه انقالب برای رسیدگی به ررایم مورداد -297ماده 

و دو مستشار تشکیل می شود. دادگاه برای رسریدگی بره   ( این قانون با حضور رییس 352ماده )« ت»ت «پ»

 سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود.

 ین قانون در دادگاه انقالبت در مواردیبه شرح مندرج در ا یک یفرکیدادگاه  یدرسمقررات دا -تبصره

 است. یند رارک یم یدگیرس یه با ت دد قاضک

شرود. نظرر مشراورانت    یل مر کیو دو مشاور تش یقاض یکدادگاه اطفال و نوروانان با حضور  -298ماده 

 است. یمشورت

ل کیاز تشر یش به دادگاه اطفال و نوروانان برحسب ن ا چندی یکشهرستان  قضاییدر هر حوزه  -تبصره

ه ررایم اطفال و نوروانان یلکل نشده استت به کیتش یه دادگاه اطفال و نوروانان در محلک یشود. تا زمانیم

 تدهدی  آن را انجام میه وظاک یا دادگاهیدو  یفرین قانونت در دادگاه کی( ا311به رز ررایم مشمول ماده )

 ود.شیم یدگیرس

بخرش   یه در حروزه بخرشت دادگراه عمروم    قضاییقوه  رییسدر صورت ضرورت به تشخیص  -299ماده 

 ند.کیم یدگیرس در صالحیت دادگاه کیفری دوررایم  ین دادگاه به تمامیشود. ایل مکیتش

ه بره  کر د یر رد یبخش در شهرستانها یل دادگاه عمومکیهت تشقضاییقوه  رییسبه تشخیص  -1تبصره 

 نباشد بالمانع است.  یل دادگسترکیبه تش یت ضرورتیفرکیو  یحقوق یزان دعاویملحاظ قلت 

 یزان دعاویثرت مکه به لحاظ ک ییهابخش قضاییهت در حوزه قضاییقوه  رییسبه تشخیص  -2تبصره 

 یالت دادگسرتر کیت و تشر یبرا همران صرالح    یل دادگسترکیندت تشکیجاب میت ضرورت ایفرکیو  یحقوق

 ع است.شهرستان بالمان

ن یری اران بره ت  یاز داد یکیا یا م اون او یدوت دادستان  یفرکی یهارلسات دادگاه یدر تمام -311ماده 

 ین اشرخاص را ضررور  یه دادگاه حضور اکنیابندت مگر ایفرخواست حضور کیدفاع از  یتوانند برایدادستان م

http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   77 

 ینرده او الزامر  یا نمایضور دادستان ت حیک یفرکیرلسات دادگاه  ین مورد و در تمامیه در اکص دهد یتشخ

 یه دادگاه حضور آنران را الزامر  کشود مگر آنینم یدگین اشخاص مورب توق  رسین عدم حضور اکاستت ل

   بداند.

به تمام ررایم را داردت مگر آنچه بره موررب قرانون در     یدگیت رسیدو صالح یفرکیدادگاه  -311ماده 

 باشد. یگریت مررع دیصالح

 شود:یم یدگیرس یک یفرکیر در دادگاه یررایم ز به -312ماده 

 ؛اتیررایم مورب مجازات سلب ح -ال 

 ؛ررایم مورب حبس ابد -ب

ا یر امل که یزان ثلث دیبا م یت رسمانیه تمامیعل یات عمدیررایم مورب مجازات قطع عضو و رنا -پ

 ؛ش از آنیب

 ؛و باالتر چهاردرره  یریررایم مورب مجازات ت ز -ت

 .یو مطبوعات یاسیسررایم  -ث

 شود:یم یدگیر در دادگاه انقالب رسیبه ررایم ز -313ماده 

ه یر و ارتمراع عل  یتبران بغریت  االرضت  یت محاربره و افسراد فر   یو خرارر  یت داخلر یه امنیررایم عل -ال 

 ب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظامیا احراقت تخریا اقدام مسلحانه یران یا یاسالم یرمهور

 یران و مقام رهبریا یاسالم یانگذار رمهورین به مقام بنیهتو -ب

و اقرالم و   مهمرات ت آن و قاچاق اسلحه یسازهاشیگردان و پتمام ررایم مربوط به مواد مخدرت روان -پ

 مواد تحت کنترل

 سایر مواردی که به مورب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است -ت
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در دادگاه اطفرال و نوروانران    یمتر از هجده سال تمام شمسکافراد ه ررایم اطفال و یلکبه  -314ماده 

 شود.یم یدگیرس

 ده است.ینرس یه به حد بلوغ شرعکاست  یسکطفلت  -1تبصره 

 یبره اتهرام و   یدگیدت رسر یسن متهم از هجده سال تمام تجاوز نما یدگین رسیهرگاه در ح -2تبصره 

سرن مرتهم از    یدگیابد. چنانچه قبل از شروع به رسر ییادامه م ن قانون در دادگاه اطفال و نوروانانیمطابق ا

رد. در یر گیصالح صورت مر  یفرکی حسب مورد در دادگاه یبه اتهام و یدگیندت رسکهجده سال تمام تجاوز 

هرر  در  گرردد. یمند مشودت بهرهیه در دادگاه اطفال و نوروانان اعمال مک یازاتیه امتیلکن صورت متهم از یا

ومین باالی سن هیجده سال تمام موضوع این مادهت در بخرش نگهرداری روانران کره در کرانون      صورت محک

 شوند.شودت نگهداری میاصالح و تربیت ایجاد می

 دادگراه  در یعلنر  طرور  بره  قرانون  نیر ا( 312) ماده تیرعا با یمطبوعات و یاسیس ررایم به -315 ماده

 . شود یم یدگیرس منصفه تأیه حضور با ررم وقوع محل استان زکمر کی یفریک

 .است آن یاررائ نامه نییآ و مطبوعات قانون مطابق منصفهت أتیه باتیترت و امکاح -تبصره

یم یدگیمت در دادگاه صالح رسیطور مستقعفت به یر ررایم منافیبه ررایم زنا و لواط و سا -316ماده 

 شود.

 مجمع یاعضا و رییس آنانت مشاوران و ونانم ا و گانه سه یقوا یرؤسا اتهامات به یدگیرس -317 ماده

 رانیوز تیرهبر خبرگان و یاسالم یشورا مجلس ندگانینما نگهبانت یشورا یاعضا نظامت مصلحت صیتشخ

 فرمانرداران  اسرتاندارانت  رانتیسف محاسباتت وانید دادستان و رییس تقضایی هیپا دارندگان رانتیوز م اونان و

 پیسررت  دررره  یدارا ایر  و براالتر  و پیسررت  درره از یانتظام و ینظام سراناف یعموم ررایم و استان زکمرا

 یهرا دادگراه  تیصرالح  در مروردت  حسرب  مسرتقلت  پیت یفرمانده ای و یرکسرلش یهامحل در شاغل یدوم

 یگرر ید مراررع  تیصالح در خاص نیقوان مورب به ررایم نیا به یدگیرس هک آن مگر استت تهران یفرکی

 .باشد
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 هکر  اسرت  یصرورت  در یانتظرام  و ینظرام  افسران و قضایی هیپا دارندگان بر ماده نیا ولشم -1 تبصره

 . نندک فهیوظ انجام مسلح یروهاین ای هقضایی قوه در موردت حسب

 سرازمان  تیصرالح  در هکر  مراده  نیر ا موضوع یانتظام و ینظام افسران اتهامات به یدگیرس -2 تبصره

 .است تهران دو ای یک ینظام دادگاه تیصالح در مورد حسب باشدتیم مسلح یروهاین قضایی

 یدولت یها مؤسسه و تهاکشر سازمانهات مقام نیباالتر رانتیوز مشاوران اتهامات به یدگیرس -318 ماده

 یدولت ادارات سازمانهات هات مؤسسه رانیمد فرماندارانت لتک رانیمد تیردولتیغ یعموم یها مؤسسه و نهادها و

 تیعرال  آمروزش  زکر مرا و دانشرگاهها  یرؤسرا  شهرسرتانهات  و استانها یردولتیغ یعموم یها مؤسسه و نهادها و

 محرل  اسرتان  زکر مر یفرکی یهادادگاه تیصالح در موردت حسب بخشدارانت و هاشهرستان زکمرا شهرداران

 یگرر ید مراررع  تیصرالح  در خراص  نیقوان مورب به اتهامات نیا به یدگیرس هک آن مگر استت ررم وقوع

 .باشد

ن قرانونت  ی( ا353( و )357به ررایم اشخاص موضوع مواد ) یدگیرس یت دادگاه برایصالح -319ماده 

 ب ررم شده باشند.کا قبل از آن مرتیور کمذ یسمتها یه در زمان تصدکاعم از آن است 

ب چند کمرت یه ررم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصکشود یمه مکمحا یمتهم در دادگاه -311ماده 

ن ررم در حوزه آن یه مهمترکرد یگیصورت م یدر دادگاه یدگیمختل  گرددت رس قضایی یها در حوزهررم 

ب در حروزه آن  کر ه مرتکر  یباشردت دادگراه   یث مجازات مسراو یاز ح یابکواقع شده باشد. چنانچه ررایم ارت

 ه ابتردا کر  یهر نشرده باشردت دادگرا   یگه متهم دستک یند. در صورتکیم یدگیر شودت به همه آنها رسیدستگ

 به تمام ررایم را دارد. یدگیت رسیب در حوزه آن شروع شده استت صالحیت ق

 مرتهم  اتهرام  بره  یدگیرس تیصالح هک شوند یم مهکمحا یدادگاه در ررم م اونان و اءکشر -311 ماده

 .باشد شده مقرر یگرید بیترت خاص نیقوان در هک نیا مگر داردت را یاصل

 ررزء  آنران  از یکری  و باشرند  ررم ابکارت در م اونت ای تکمشار به متهم نفر چند ای دو هرگاه -تبصره

 یهرا دادگراه  در مروردت  حسرب  آنرانت  همره  اتهام به باشدت قانون نیا( 353) و( 357) مواد در ورکمذ مقامات
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 قرانون  نیا( 353) و( 357) مواد در مذکور افراد چنانچه و شود یم یدگیرس استان زکمرا ای و تهران یفرکی

 در مرورد  حسرب  زیر ن( 353) مراده  در مرذکور  افرراد  اتهام به ندینما م اونت ای مشارکت ررم کی ارتکاب در

 . شود یم یدگیرس تهران یفریک یهادادگاه

ب رررم  کر ا م اونرت اشرخاص بزرگسرال مرت   یت کا نوروان با مشاریا چند طفل ی یکهرگاه  -312ماده 

ندت فقط به رررایم اطفرال و نوروانران در دادگراه     یم اونت نما اب ررم با اشخاص بزرگسالکا در ارتیشوند و 

 شود.یم یدگیاطفال و نوروانان رس

بره اتهرام    یدگیه رسر ک یا چند نفر استت در صورتیه تحقق آن منوط به ف ل دو ک یدر ررایم -تبصره

ان در دادگاه اطفرال  ه متهمیلکبه اتهام  یدگیباشدت رست دادگاه اطفال و نوروانان یاز متهمان در صالح یکی

به ررایم اشخاص باالتر از هجده سال تابع  یدگیم بر رسکن صورت اصول حاید. در ایآیعمل مبهو نوروانان 

 است. یقواعد عموم

 یدگیرسر  یجا در دادگاهیکت توأمان و یت ذاتیت صالحید با رعایبه اتهامات مت دد متهم با -313ماده 

 تر را دارد.به ررم مهم یدگیت رسیه صالحکشود 

 تیصرالح  در هرا آن از یب ضر  بره  یدگیرسر  هک باشد مت دد میررا ابکارت به متهم سک هر ا314ماده

 هکر  یدادگاه در ابتدا متهم باشدت ینظام ای انقالب دادگاه تیصالح در گرید یب ض و دو و کی یفرکی دادگاه

 بره  گرر ید اتهام به یدگیرس یبرا آن از پس و شود یم مهکمحا داردت را اتهام نیتر مهم به یدگیرس تیصالح

 بره  مروردت  حسرب  مرتهم  باشدت یمساو مجازات ثیح از اتهامات هک یصورت در. شود یم اعزام مربوط دادگاه

.شودیم مهکمحا دو یفرکی ای یک یفرکی ت انقالب تینظام دادگاه در بیترت

از آنهرا در   یب ضر  بره  یدگیه رسر کر باشرد   یمت دد ررایماب کمتهم به ارت یهرگاه شخص -1تبصره 

ا اطفال و نوروانان یدو و  یفرکیت دادگاه یگر در صالحید یبه ب ض یدگیو رس یک یفرکیت دادگاه یصالح

 شود. یم یدگیرس یک یفرکیاو در دادگاه  ررایماستت به تمام 
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ک یر  یفرر ین قرانون در دادگراه ک  یر ( ا352ماده ) یاز بندها یکیبه اعتبار  یچنانچه ررم -2تبصره 

عنروان   یابکر ص دهد عمل ارتیتشخ یو ختم دادرس یافکقات یو تحق یدگیگردد و دادگاه پس از رس مطرح

ن ررم یک به ای یفریدو استت دادگاه ک یفرکیت دادگاه یبه آن در صالح یدگیه رسکدارد  یگریمجرمانه د

 د.ینمایصادر م یم مقتضکو ح یدگیرس

ک یر  یفریت دادگاه کیاز ررایم مشمول صالح یکیکه اطفال و نوروانان مرتکب یدر صورت -315ماده 

-یم یدگیبه ررایم اطفال و نوروانان رس یدگیژه رسیک وی یفریا انقالب شوندت به ررایم آنان در دادگاه کی

 گردد. یمند مشودت بهرهیه در دادگاه اطفال و نوروانان اعمال مک یازاتیه امتیلکشود و متهم از 

دادگراه  »عنروان  بره  یک یفرکیاز دادگاه  یا ش بیازت ش به یت داد مورد ن در هر شهرستان به -1تبصره 

ن مراده اختصراص   یبه ررایم موضوع ا یدگیرس یبرا« به ررایم اطفال و نوروانان یدگیژه رسیک وی یفریک

 ست.یها به آنها نر پروندهین ش بت مانع از ارراع سایبودن ا یابد. تخصصی یم

بره رررایم اطفرال و     یدگیرسر  ین قرانونت بررا  یر ط مقررر در ا یت شرایعاحضور مشاوران با ر -2تبصره 

 است. یبه ررایم آنان الزام یدگیژه رسیک وی یفرینوروانان در دادگاه ک

یب ررم مکران مرتیا یاسالم یت رمهوریمکه در خارج از قلمرو حاک یبه اتهامات اشخاص -316ماده 

ران باشندت حسب یبه آنها را دارندت چنانچه از اتباع ا یدگیرس تیران صالحیا یهاشوند و مطابق قانونت دادگاه

یمر  یدگیتهران رسر  گانه باشند حسب موردت در دادگاهیو چنانچه از اتباع ب یریمورد در دادگاه محل دستگ

 شود.

حرل  اسرت و  یمردن  یدادرسنییت مطابق مقررات آیفریت در امور کیحل اختالف در صالح -317ماده 

 ت آن قرار دارد.یاست که دادسرا در م  ییهادسراها مطابق قواعد حل اختالف دادگاهن دایاختالف ب

 

http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   32 

 دهیگرد مقرر یاسالم مجازات قانون در هک شودیم یموارد شامل یفرکی امور در اثبات ادله -318 ماده

 .است فصل نیا مواد شرح به ادله به یدگیرس فاتیتشر. است

ا یر شودت به امضاء یشود و متن آن قرائت مید اقرار در صورتمجلس درج مین اظهارات مفیع -319ه ماد

در اعتبرار اقررار    یریا اثر انگشت امتناع ورزدت تأثیننده از امضاء کرسد و هرگاه اقرار یننده مکاثر انگشت اقرار

و  ید شود و به امضراء و مهرر قاضر   یجلس قد در صورتمیا اثر انگشتت بایا عجز از امضاء ینداردت مراتب امتناع 

 برسد. یمنش

 موره عذر بدون مطلع ای شاهد چنانچه. شودیم احضار دادگاه در حضور یبرا مطلع ای شاهد -321 ماده

 مطلرع  از اطالع سبک ای شاهد شهادت بر متوق  حقت احقاق و قتیحق ش ک و نشود حاضر دادگاه رلسه در

 رلرب  حضرورت  ضرورت ورود صورت در دادگاه دستور به باشدت مرتبط یعموم نظم و تیامن با ررم ای و باشد

 .شود یم

 .شود رکذ حضور عدم جهینت و اطالع سبک ای شهادت موضوع دیبا مطلع ای شاهد هیاحضار در -تبصره

ر قابل رفع استت حضور شراهد و  یا نام لومت غی یمدت طوالن یه براک یماریهرگاه به علت ب -321ماده 

گر از قضات عضو ش بهت با حضور نزد شاهد و ید یکیا یدادگاه  رییسع در رلسه دادگاه مقدور نباشدت ا مطلی

 ند.کیرا استماع م یا مطلعت اظهارات وی

یم میق از شاهدت حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیش از شروع به تحقیدادگاه پ -322ماده 

التت یزان تحصر یر ت میرت سنت شغلت شرماره شناسرنامه و شرماره ملر    ت نام پدید و سپس نامت نام خانوادگینما

ا یر  یشراهد و دررره قرابرت سربب     یفرکیت یومکمذهبت محل اقامتت شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه مح

 ند.کید مین را سؤال و در صورتمجلس قیاو با طرف یا عدم رابطه خادم و مخدومیو ورود  ینسب

 ست.ین یرش شهادت شرعیمانع از پذ یا سببی یو قرابت نسب یرابطه خادم و مخدوم -تبصره
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 ند: کاد یر سوگند ید به شرح زیش از اداء شهادت بایشاهد پ -323ماده 

 «.نمکان یت را بیم و تمام واق ینگو یزیچ یه رز به راستکنم کیاد میبه خداوند مت ال سوگند »

ندت بدون ک یان سوگند خودداریشاهد از اته احقاق حق متوق  بر شهادت باشد و ک یدر موارد -تبصره

 شود.یشتر استماع میاطالع ب یبرا یشود و در مورد مطلعت اظهارات ویاستماع م یسوگندت شهادت و

 یابیر ن است در ارزکه ممکشاهد را  یو روان یرسم یظاهر یهایژگیدادگاه آن دسته از و -324ماده 

 ند.کید میشهادت مؤثر باشدت در صورتمجلس ق

ا ابهرام الزم اسرتت از   یر روشن شدن موضوع و رفع اخرتالف   یه براکرا  ییهادادگاه پرسش -325ماده 

 ند.کیشهود و مطل ان مطرح م

یگر اعالم میرا استماع نمودت به طرف د یطرف دعو یکه دادگاهت شهادت شاهد ک یهنگام -326ماده 

 ند. کتواند مطرح یاز شاهد داردت م ییند چنانچه پرسشهاک

گر و یدیکر عدم ارتباط شهود با  ید و برایق نمایتحق یطور انفرادتواند از شهود بهیدادگاه م -327ماده 

ا یر  یخصوصر  یا مدعیبرحسب درخواست متهم  یقات انفرادیاز تحقا با متهم اقدام الزم را انجام دهد و ب د ی

 د.یق نمایاز شهود تحق یا رم ی یبا نظر خود مجدداً به صورت انفراد

و دادسرتان   یاز اصحاب دعرو  یکالم شهود در هنگام اداء شهادت ممنوع است. هر کقطع  -328ماده 

 نند.کتوانند سؤاالت خود را با اذن دادگاه مطرح یم

 د پس از اداء شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.یشهود نبا -329ماده 

ه اطرالع دادسرتان و   د از قبرل بر  یت باشودین مییاستماع شهادت ت  یه براک یا وقت رلسه -331ماده 

تواننرد  یمر  یسرتت ولر  ین ین اشخاص در هنگام استماع شهادت ضررور یآنان برسد. حضور ا یالکا وین یطرف

 نند.کصورتمجلس اداء شهادت را مالحظه 
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التنامره  که در وکر  یتوانرد در صرورت  یم یل در دعوکیل است و وکیسوگند قابل تو یتقاضا -331ماده 

 یتوانرد بره ررا   یل نمکیست و ویل نکیردن قابل توکادیاشدت طرف را سوگند دهدت اما سوگند ح شده بیتصر

 ند.کاد یل سوگند کمو

 یکشودت هر یبا سوگند محقق م یا اثبات دعویه مطابق قانون فصل خصومت ک یدر موارد -332ماده 

ند مرتهم منروط بره مطالبره     الناست سروگ ند. در حقکتواند از حق سوگند خود استفاده یم یاز اصحاب دعو

 تواند متهم را سوگند دهد. یصاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نم

د. در قرار یآیعمل مبه یت مطابق قرار دادگاه و نزد قاضیسوگند به درخواست اصحاب دعو -333ماده 

 یبه امضا س اداء سوگندشود. صورتمجلین مییندت ت کاد ید سوگند یه باک یدادگاهت موضوع سوگند و شخص

 رسد.یم ین دعویو طرف یقاض

ل عذر مورهت نتواند در دادگراه حاضرر شرودت    یندت به دلکاد ید سوگند یه باک یهرگاه شخص -334ماده 

حاضرر شرود و در آن محرلت سروگند را      یا خود نرزد و یند کن یسوگند م  یبرا یگریتواند وقت دیم یقاض

 ابت دهد.ین یگرید یه قاضا استماع آن را بیند و کاستماع 

 

 یدگیت شروع به رسیفکی -مبحث اول

 نند:کیم یدگیر شروع به رسیدر موارد ز یفرکی یهادادگاه -335ماده 

 ؛فرخواست دادستانکی -ال 

 ؛توسط دادگاه یقرار رلب به دادرس -ب

 .دادستان در دادگاه یشفاه یادعا -پ

http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   31 

ن دادگراه رأسرا   یر ت ایالبدل در ررایم موضوع صالح یا دادرس علی رییسدر دادگاه بخشت  -336ماده 

 رییساز آراء بر عهده  یخواه دنظریث تجدیفه دادستان از حین دادگاه وظیند. در اکیصادر م یو رأ یدگیرس

 البدل است.یشود بر عهده دادرس علیصادر م یه توسط وک یدادگاه است و در مورد آرائ

از برازپرس و   ینیدادگاه بخرش بره رانشر    رییسن قانونت ی( ا352در ررایم موضوع ماده ) -337ماده 

د. در صورت ت ردد شر ب برا اررراع     ینما یفه میمات دادستان شهرستان مربوطت انجام وظیتحت نظارت و ت ل

باشدت دادرس  رییسفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد ین وظیدار ا ش ب عهده یت رؤساقضاییحوزه  رییس

 فرخواست بر عهده دادستان است.کیند و در هر حالت صدور کین بازپرس اقدام میعنوان رانشالبدل به یعل

 قضاییحوزه  رییسشودت ارراع پرونده با یل مکیه ش ب مت دد دادگاه تشک ییها در حوزه -338ماده 

ند و در صورت عدم حضور کض ین خود تفواز م اونا یکیفه را به ین وظیتواند ایم قضاییحوزه  رییساست. 

 شتر است. یب قضاییسابقه  یه داراکاست  یا ش به رییسآنانت ارراع با 

ز یگر مگر به تجویو به ش به د أخذهت یال توان آن را از ش به مرروعیپس از ارراع پرونده نم -339ماده 

 قانون ارراع داد.

 یوان عرال یر دنظر استان و شر ب د یت دادگاه تجدیزپرسن ماده در مورد ش ب بایت مفاد ایرعا -1تبصره 

 است.  یز الزامیشور نک

 تا درره چهار است. یت انتظامیومکن مادهت مورب محیتخل  از مقررات ا -2تبصره 

 مورد نیا در. شود یم مطرح دادگاه در میمستق طور به هشتت و هفت درره یریت ز ررایم -341 ماده

 بیر ترت به قاتیتحق انجام از پس دادگاه شودتیم مطرح دادگاه در میمستق طور به پرونده هک یموارد ریسا و

 : ندک یم اقدام ریز

 از را مرورد  اگرر  و ندک یم صادر تیصالح عدم قرار نداندت یدگیرس به صالح را خود دادگاه چنانچه -ال 

 .ندک یم میتصم اتخاذ موردت حسب بداندت بیت ق یموقوف ای منع موارد
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 ننردت کن مهلرت  درخواسرت  و باشند حاضر یدعو اصحاب چنانچه ت(ال ) بند در ورکمذ واردم ریغ در -ب

 ایر  نباشرند  حاضر یدعو اصحاب هک یصورت در. ندک یم یدگیرس به مبادرت تیرسم رلسه لکیتش با دادگاه

 از بمتناسر  نیترأم  أخذ با دادگاه نندتک مهلت درخواست انتیز و ضرر دادخواست میتقد ای دفاع کتدار یبرا

 شروندت  حاضر دادگاه در دیبا هک یاشخاص ریسا و یدعو اصحاب به را مراتب و نییت  را یدگیرس وقت متهمت

 .ندک یم ابالغ

ن وقرت  یری ل  اسرت بردون ت   کفرخواست به دادگاه ارراع شودت دادگاه مکیهرگاه پرونده با  -341ماده 

ا مورد را از موارد ینداند  یدگیرا صالح به رسو چنانچه خود  یماهت پرونده را بررسیکثر ظرف کحدا یدگیرس

ه دادگراه  کر ین در صرورت ینرد. همچنر  کم یص دهدت حسب مروردت اتخراذ تصرم   یب تشخیت ق یا موقوفیمنع 

ق باشردت  یر ه مستلزم انجام تحقکش  شود کقات یان تحقیپس از پا یدیا موارد ردیقات را ناقص بداند یتحق

قات یل تحقیمکا خود اقدام به تیمربوط درخواست  یقات را از دادسرایل تحقیمکق مواردت تیر دقکدادگاه با ذ

شرودت انجرام   یم در دادگراه مطررح مر   یطور مسرتق ه پرونده بهک ین در مواردیر و همچنیند. در مورد اخکیم

 رد.ید طبق مقررات مربوط صورت گیتوسط دادگاه با یقات مقدماتیتحق

و  یدگین وقرت رسر  یین قانونت دادگاه با ت ی( ا341( و )345ور در مواد )کر موارد مذیدر غ -342ماده 

د در یر ه باکر  یر اشخاصر یآنرانت دادسرتان و سرا    یالکا ویل کیت متهمت ویخصوص یمدع ای کیابالغ آن به شا

مرتهم   یفرخواسرت بررا  کیر یند. تصوکیاحضار م یدگیت در رلسه رسکشر یدادگاه حاضر شوندت آنان را برا

 شود.یفرستاده م

هفته باشد. هر گاه متهم عذر  یکمتر از کد ینبا یدگیه تا رلسه رسین ابالغ احضاریفاصله ب -343ماده 

 شود.یول مکمو یبه وقت مناسب یدگیداشته باشدت رلسه رس یموره

گرر  یق دین نباشد و به طرکه به علت م لوم نبودن محل اقامت متهم ممیهرگاه ابالغ احضار -344ماده 

 یهرا از روزنامره  یکری نوبرت در   یرک ه ین و مفراد احضرار  ییت  یدگیور نشودت وقت رسه مقدیز ابالغ احضارین

ماه باشرد.  یکمتر از کد ینبا یدگیتا روز رس یخ انتشار آگهیشود. تاریم یآگه یا محلی کشوریراالنتشار یثک

 شود. ید نمیق یباشد در آگه یمناف یا عفت عمومیمتهم  یت ارتماعیثیچنانچه نوع اتهام با ح
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را الزم بدانردت علرت ضررورت     یهرگاه متهم بدون عذر موره حاضر نشود و دادگاه حضور و -345اده م

شود. هر گاه مرتهم  یجه عدم حضور رلب استت احضار میه نتکن ید ایگردد و با قیر مکه ذیحضور در احضار

ین رلب میاعت م روز و س یبداندت برا یرا ضرور یبدون عذر موره حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور و

 ینداشرته باشردت بردون حضرور و     یاللهگاه الزم نباشد و موضوعت رنبه حقشود. چنانچه حضور متهم در داد

 شود.یصادر م یمقتض یو رأ یدگیرس

گرذار باشردت مطرابق مراده      قره یا خود مرتهم وث یگذار بوده و  قهیا وثیل یفک یچنانچه متهم دارا -تبصره

 شود.ین قانونت اقدام می( ا235)

ننرد. در  ک یمردافع خرود را م رفر    یالکر ا ویر ل کیتوانند وین میت طرفیفرکیدر تمام امور  -346ماده 

 است. یافک یدگیل دادگاه و رسکیتش یاز آنان برا یکیلت حضور کیصورت ت دد و

ثر دو کتواننرد حردا  ین مر یاز طررف  یککت هر ی یفریت دادگاه کیر ررایم موضوع صالحیدر غ -تبصره

 نند.ک یدادگاه م رف ل بهکیو

ن یری او ت  یبررا  یلر کینرد و کاز دادگاه تقاضا  یدگین رلسه رسیان اولیتواند تا پایمتهم م -347ماده 

ان از کر و در صرورت عردم ام   قضرایی حروزه   یالکن ویت از بین متقاضکاز عدم تمشود. دادگاه در صورت احر

نردت  کالره  کالو ل درخواست حقکیه وکیر صورتد. دینماین مییل ت کیمتهمت و یت براقضایین حوزه یتریکنزد

د از یاله نباکالو زان حقیه در هر حال مکند کین مییاله او را متناسب با اقدامات انجام شدهت ت کالو دادگاه حق

 شود.یه پرداخت مقضاییاله از محل اعتبارات قوه کالو ند. حقکتجاوز  یت رفه قانون

بداندت طبرق   یضرور ین مالکده فاقد تمید شخص بزه یل را برایکهرگاه دادگاه حضور و دفاع و -تبصره

 ند.کین ماده اقدام میمفاد ا

 یدگین قانونت رلسه رسر ی( ا352)ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( ماده ) یدر ررایم موضوع بندها -348ماده 

اعالم عذر ل او بدون کیا ویند کن یل م رفکیشود. چنانچه متهمت خود ویل نمکیل متهم تشکیبدون حضور و

بدون اعرالم عرذر    یریل تسخکیاست و چنانچه و یالزام یریل تسخکین وییموره در دادگاه حاضر نشودت ت 
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نرد.  کین مر یری ت  یگرر ید یریل تسرخ کیر حاضر نشرودت دادگراه ضرمن عرزل اوت و     یدگیموره در رلسه رس

 شود.یه پرداخت مقضاییاز محل اعتبارات قوه  یریل تسخکیاله وکالو حق

ندت دادگاه مراتب را به مررع صالح کامتناع  یل بدون عذر موره از حضور در دادرسکیهرگاه و -1تبصره

 دارد.یل متخل  اعالم مکیب ویبه منظور ت ق

الرت  کنردت و ک یبره دادگراه م رفر    ینر ییل ت کیت متهمت ویریل تسخکین وییهرگاه پس از ت  -2تبصره

 شود. یم یمنتف یریتسخ

 رش است.یبار قابل پذیک یمتهم فقط برا یاز سو یریتسخ لکیر وییتغ یتقاضا -3تبصره

ا یاء و م اونان ررم کبلت شربا طرف مقا یریل تسخکین ویاز رهات رد دادرس ب یکیورود  -349ماده 

 الت در آن پرونده است.کت از انجام ویآنان مورب ممنوع یالکو

)ال (ت )ب(ت )پ( و )ت(  یوع بندهال باشدت رز در ررایم موضکیو یه متهم داراکیدرصورت -351ماده 

ص دهدت عدم حضرور مرتهم در   یه دادگاه حضور متهم را الزم تشخک یز در مواردین قانون و نی( ا352ماده )

 ست.ین یدگیرلسه دادگاه مانع از رس

توانند برا مرار ره بره دادگراه و مطال ره      یآنان م یالکا ویو متهم  یخصوص یا مدعی کیشا -351ماده 

ه یر تهیازت تصوینه خود از اوراق مورد نیدادگاه به هز رییسند و با اطالع یل نمایطالعات الزم را تحصپروندهت ا

 نند.ک

 یقات رررایم منراف  یمطالب مربوط به تحق یشده و اسناد حاو یبند ر از اسناد طبقهیدادن تصو -تبصره

 ممنوع است. یا خارری یت داخلیه امنیعفت و ررایم عل

 یرعلنر یت غکیا شرا یر ن یه طررف کاستت مگر در ررایم قابل گذشت  یدادگاه علن ماتکمحا -352ماده 

م کبودن محرا  یرعلنیده دادستانت قرار غین دادگاه پس از اظهار عقینند. همچنکمه را درخواست کبودن محا

 ند: کیر صادر میرا در موارد ز
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 ا خالف اخالق حسنه است.یعفت  یه منافک یو ررایم یامور خانوادگ -ال 

 باشد. یا قومی یا احساسات مذهبی یت عمومیبودنت مخل امن یعلن -ب

 است.  یدگیحضور افراد در رلسات رس یجاد مانع برایمهت عدم اکبودن محا یمنظور از علن -تبصره

ت یو متهم و هو کیان مشخصات شایو گزارش پرونده که متضمن ب یدگیان رسیانتشار رر -353ماده 

و مشخصرات   یان مفاد حکرم قط ر  یها مجاز است. بآنان نباشدت در رسانه یارتماع و یت اداریا موق ی یفرد

 م افتراء است. کن ماده در حیر است. تخل  از مفاد ایپذفقط در موارد مقرر در قانون امکان هیعلومٌکمح

 ریریس ا ضبط صدا از رلسه دادگاه ممنروع اسرت. امرا    ی یربرداریا تصوی یسبردارکهرگونه ع -1تبصره 

ضربط   یریا تصرو یر  یصرورت صروت  مات تحت نظارت او بهکاز محا یا بخشیتواند دستور دهد تمام یادگاه مد

 شود.

ان مشخصرات  یر ه متضرمن ب کر  یمات علنر کو گزارش پرونده در محا یدگیان رسیانتشار رر -2تبصره 

 یعمروم ا حفرظ نظرم   یر و  یدارشدن وردان رم ر ل خدشهیاز قب یه به عللکیو متهم استت در صورت کیشا

 ر است. یپذانکه امقضاییقوه  رییسشور و موافقت کل کابدت به درخواست دادستان یرام هت ضرورت 

یمره نمر  کشدن محا یرعلنیر اشخاصت مورب غیا سایاخالل در نظم دادگاه از طرف متهم  -354ماده 

ه باعث اخالل کرا  یسانک تواند دستور اخراجیدادگاه م رییسنظم برقرار شود.  یگونه مقتضد بهیه باکشودت بل

 ریریس صورت نیه در اکباشد  یننده از اصحاب دعوکه اخالل کنیندت مگر اکشوندت صادر  یدر نظم دادگاه م

-یم اررا یت فوریدگیور پس از رلسه رسن دستیند. اکیتا پنج روز صادر م یکدادگاه دستور حبس او را از 

-یر مکت نظم دادگاه تذیدر خصوص رعا یاشدت دادگاه به وب یاصحاب دعو یالکننده از وکشود. اگر اخالل 

ت یابکند. چنانچه اعمال ارتکیم یالء م رفکو یانتظام یرا اخراج و به دادسرا یرت ویدهد و در صورت عدم تأث

ش از شروع به یست. دادگاه پین ین مادهت مانع از اعمال مجازات قانونیمفاد ا یباشدت اررا یفرکیوارد وص  

 دهد.یر مکه در رلسه دادگاه حضور دارندت تذک ین ماده را به اشخاصیمفاد ا تیدگیرس

http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   95 

رز بره   یفرکیمات کعنوان تماشاگر در محابه یمتر از هجده سال تمام شمسکحضور افراد  -355ماده 

 ص دادگاه ممنوع است.یتشخ

یدادگاه حضرور مر  ه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت الزم در رلسه کیدرصورت -356ماده 

 ابد.ی

ا م رذور برودن   یر بت یشوندت در صورت غیل مکیه با ت دد قضات تشک ییهادر همه دادگاه -357ماده 

ت قضاییسان بودن سابقه خدمت یکو در صورت  قضاییث سابقه خدمت یدادگاهت عضو ارشد دادگاه از حرییس

 رد.یگیدادگاه را برعهده م رییسفه یشتر استت وظیه سن او بک یعضو

 

 یدگیب رسیترت -مبحث دوم

 مرواد  شررح  به متهم شخص درمورد ابتدا آنت تیرسم اعالم و رلسه لکیتش از پس دادگاه -358 ماده

 در دینما یم اخطار دارندت تکشر یدادرس در هک یاشخاص گرید به سپس و اقدام قانون نیا( 194) و( 193)

 .ندک یم شروع را یدگیرس آنگاه ندتینگو سخن تکنزا و ادب نتیقوان وردانت قتتیحق برخالف مهکمحا موقع

 شود:یر انجام میب زیو به ترت یصورت تراف در دادگاه به یدگیرس -359ماده 

ه کر  یدر مروارد  ینرده و یا نمایده دادستان یا استماع عقیدادگاه  یفرخواست توسط منشکیقرائت  -ال 

 مطرح شده است.در دادگاه  یشفاه یان ادعایطبق قانونت پرونده با ب

 شود.یارائه م یاثبات اتهام انتساب یه براک ینده ویا نمایل دادستان یاستماع اظهارات و دال -ب

 شود.یان میآنان ب یالکو یا از سویه شخصاً ک یخصوص یا مدعی کیاستماع اظهارات شا -پ

نا توسط یه عکل اوت کیو ات متهم ویو استماع دفاع یا رد اتهام انتسابیپرسش از متهم رارع به قبول  -ت

 شود.ید میدر صورتمجلس ق یمنش
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یقات از متهم مید در صحت اقرارت دادگاه شروع به تحقیا ورود تردیوت متهم کا سیار کدر صورت ان -ث

ل آنان کیا ویت متهم و یخصوص یت مدعکیا شایه دادستان ک یا ارشناس و اهل خبرهکند و اظهارات شهودت ک

 د.ینمایماع منندت استک یم یم رف

ق و یر ن و انجام هر نوع تحقیطرف یاز سو یر ادله ابرازیبه سا یدگیاب ررم و رسکل ارتیوسا یبررس -ج

 دهد.یص میتشخ یش  واقعت ضرورک یه دادگاه براک یاقدام

 یا و شربهه  کگونه شر چیه هک یطورندت بهکاب ررم کح اقرار به ارتیطور صرهرگاه متهم به -361ماده 

 ند.کیصادر م یبودن آن نباشدت دادگاه به استناد اقرارت رأ یاریدر صحت و اخت یدیز تردیو ن در اقرار

نت شرهودت  ین اظهرارات طررف  یو عر  ینرده و یا نمایر د خالصره اظهرارات دادسرتان    یدادگاه با -361ماده 

 ند. کخبره را در صورتمجلس درج ارشناس و اهلک

نت هرگونه یا ادله مورد استناد طرفیفرخواست کیه مندرج در به ادل یدگیدادگاه عالوه بر رس -362ماده 

 دهد. ید رهت ضرورت آن انجام میقت الزم است را با قیش  حقک یه براک یا اقدامیق یتحق

ب یر قابرل ت ق  کیت شرا یاکه بردون شر  کش  شود ک یگریت ررم دیدگین رسیهرگاه در ح -363ماده 

 قضاییحوزه  رییسا یت حسب موردت موضوع را به دادستان یدگیان رسیجاد وقفه در رریباشدت دادگاه بدون ا

 ند. کیمربوط اعالم م

ک و م راون اسرت و همره در دادگراه حاضررندت      یت شرر یمرتهم اصرل   یکه دارا یادر پرونده -364ماده 

 شود.یشروع م یقات از متهم اصلیتحق

و م راون داشرته باشردت     یکت شریا متهم اصلیت متهمان مت دد باشند و یا هرگاه در پرونده -365ماده 

ه کنیاستت مگر ا یو صدور رأ یدگیل  به رسکنباشدت دادگاه م یا چند نفر از آنان دسترسی یکاگر به  یحت

صرورتت  نیر رد. در اکصادر  یل نتوان رأیاز متهمان به هر دل یا نسبت به برخیز نباشد و یرا یابیغ یدگیرس

 دارد. یفتوح نگه من متهمان میدادگاه پرونده را نسبت به ا
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شودت دادگراه   یان دادرسیشدن رر یبه اتهامات مت دد متهم مورب طوالن یدگیهرگاه رس -366ماده 

 د.ینما یم یامل است مبادرت به صدور رأکقات آنها یه تحقک یدر مورد اتهامات

 یفارس زبان به گفتن سخن به قادر هک یشاهد و متهم تیخصوص یمدع تکیشا یبرا دادگاه -367 ماده

 وثروق  مرورد  مترررم  اوت بره  یدسترسر  عردم  صورت در و یرسم متررمان نیب از وثوق مورد متررم ستتین

 انیر ات عردم . نرد ک تیر رعا را یامانتردار  و ییراستگو هک ندک ادی سوگند دیبا متررم. ندک یم نییت  یگرید

 .ستین وثوق مورد متررم تررمه رشیپذ عدم سبب سوگند

لم نرداردت  کا قدرت تیه ناشنوا است ک یت متهم و شاهدیخصوص یت مدعکیاش یدادگاه برا -368ماده 

عنوان متررم انتخاب گر داردت بهید یل فنیا وسایق اشاره یان مقصود او را از طریب ییه تواناک یفرد مورد وثوق

قرادر بره    ورکند. چنانچه افراد مرذ کت یرا رعا یو امانتدار ییه راستگوکند کاد ید سوگند یند. متررم باکیم

 پاسخ دهند. یتبکطور سد تا بهینویآنان م یدادگاه سؤال را برا ینوشتن باشندت منش

مه کم استمرار دارد و چنانچه محاکمه تا صدور حکمه توسط دادگاهت محاکپس از شروع محا -369ماده 

 شود.یقدر لزوم تنفس داده مطول انجامدت بهبه

 استت بوده مجنون ررم ابکارت نیح متهم دهد احتمال تیدگیرس انیرر در دادگاه چنانچه -371 ماده

 و نرد ک یمر  لیتحص را یقانون کیپزش هینظر آوردت یم عمل به مطل ان ریسا و او انیکنزد از را الزم قاتیتحق

 ینیتأم اقدامات تیرعا با و ندک یم مبادرت بیت ق یموقوف قرار صدور به اتهام اصل به نسبت رنونت احراز با

 .ردیگ یم میتصم هممت یبرا

 .شودیم اقدام مربوط مقررات طبق باشدت هید پرداخت مستلزم ماده نیا مشمول میررا چنانچه -تبصره

تت مطلرب  یاکرارع بره موضروع شر    یخصوص یا مدعی کیت چنانچه شایقبل از ختم دادرس -371ماده 

ند. دادگراه  کده خود را اظهار ید عقتوانیز مین ینده ویا نمایشود و دادستان یداشته باشدت استماع م یدیرد

نرد.  کان یر ن دفراع خرود را ب  یه آخرکل او ارازه دهد کیا ویت به متهم یش از اعالم ختم دادرسیل  است پکم

http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   93 

ل  به کقت مؤثر باشدت دادگاه میش  حقکه در کند کاظهار  ین دفاع مطلبیدر آخر یل وکیا ویهرگاه متهم 

 است. یدگیرس

ت متهم یا مجرمیت در خصوص برائت یو اعالم رأ یدگیش از اتمام رسید پیبادادگاه ن یقاض -372ماده 

 ند.کده یاظهار عق

 افت کند.ید را دریرد کحت اسناد و مداریتواند لوایت نمیدگیدادگاه پس از اعالم ختم رس -373ماده 

 

یصدور رأ -مبحث سوم  

ه بر شرف و ورردان و  کیمت الت با ت با است انت از خداوند یدادگاه پس از اعالم ختم دادرس -374ماده 

ثر کن فرصت و حدایان در اولکات پرونده و ادله مورودت در همان رلسه و در صورت عدم امیبا توره به محتو

 ید مستدلت موره و مستند به مواد قانون و اصولیدادگاه با یند. رأکیمبادرت م یهفته به انشاء رأیکظرف 

تا درره  یت انتظامیومکدر مهلت مقرر مورب مح یت. تخل  از صدور رأه براساس آن صادر شده اسکباشد 

 چهار است. 

ا فرررام و  یر دنظر و یر ت تجدیت واخرواه یبودن و قابل یابیا غی یت حضورید در رأیدادگاه با -375ماده 

ل رقابر یا فرررام باشرد و دادگراه آن را غ   یر دنظر یر ت تجدیقابل واخواه یند. اگر رأکد یمهلت و مررع آن را ق

 ست. ین یخواها فررامیدنظر یت تجدین امرت مانع واخواهیند اکا فررام اعالم یدنظر یت تجدیواخواه

مجازات صادر شود و متهم در  یق اررایا ت لیب و یت ق یا موقوفیبر برائتت منع  یهرگاه رأ -376ماده 

 شود. یبازداشت باشدت بالفاصله به دستور دادگاه آزاد م

بره حربست    یرقط ر یم غکر مورب حن در بازداشت باشد و بهیتهم با صدور قرار تأمهرگاه م -377ماده 

ام یر د برا احتسراب ا  ینظر او است باه پرونده تحتک قضاییوم شودت مقام کمح ینقد یا رزایو  یریشالق ت ز

 ت در زندان نماند. یومکزان محیش از میب یند تا وکت مراتب را به زندان اعالم یبازداشت قبل
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ه کر  ین رأیپ شود. ایا تایس ینوکخ انشاءت پایثر ظرف سه روز از تارکد حدایدادگاه با یرأ -378ماده 

ا یر دادرس  یشود و به امضرا یر در آن درج میشود با نام خداوند مت ال شروع و موارد زیخوانده م« دادنامه»

 شود:یرسد و به مهر ش به ممهور میدادرسان م

 ؛یخ صدور رأیخ دادنامه و تاریارشماره پروندهت شماره و ت -ال 

 ؛شانیو سمت ا یننده رأکا قضات صادری یمشخصات دادگاه و قاض -ب

 ؛آنان یالکو و ین دعویمشخصات طرف -پ

 .یامل رأکار و متن کگردش -ت

ر آن ممنوع اسرت. متخلر  از   یا تصویم رونوشت یدادنامهت اعالم مفاد و تسل یش از امضایپ -379ماده 

ماه ترا  به سه یبه تخلفات ادار یدگیأت رسیا هیقضات  یم دادگاه انتظامکموردت به مورب حن امرت حسب یا

 شود. یوم مکمح یسال انفصال از خدمات دولتیک

دادگراه   یه رأکر یشرود و در صرورت  یل آنران و دادسرتان ابرالغ مر    کیویا  نیدادنامه به طرف -381 ماده

 نیر ا در. اسرت  یالزامر  نیطررف  بره  آن مصدق ریتصو ای یرأ از یا نسخه دادن ن ابالغ شودتیبه طرف یحضور

 .ندارد ضرورت مجدد ابالغ صورتت

 ابرالغ  یبررا  را آن دادنامهت یامضا از پس روز سه ظرف ثرکحدا است ل کم دادگاه دفتر ریمد -1تبصره

 . دینما ارسال

 است حرام آن از یشاک اطالع که باشد یمطالب یحاو دادنامه چنانچه عفتت یمناف میررا در -2 تبصره

 مفاد از تواندیم نفعیذ و بوده یحضور دادنامه ابالغ کشورت یخارر و یداخل تیامن هیعل میررا در نیهمچن و

 .دینما استنساخ آن از و افتهی اطالع یرأ کامل

رخ دهد و  یالمهکاد شدن یا زیم کمانند  یدادگاهت سهو قلم یم و نوشتن رأیهرگاه در تنظ -381ماده 

 یو انقضرا  یخرواه دنظریر علرت عردم تجد  ا بهیباشد  یقط  یردت چنانچه رأیدر محاسبه صورت گ یشتباها ای
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ا یر نفع یا به درخواست ذینشده باشدت دادگاه خود  یخواهدنظریا هنوز از آن تجدیشود  یت قط یمواعد قانون

از  یرک ر هر یا تصویوشت م رونیشود. تسلیز ابالغ مین یحیتصح یند. رأکیصادر م یحیتصح یدادستانت رأ

 شود.یم ت اررایستت درصورت قط یاشتباه ن ه موردک یدادگاه در قسمت یآراءت رداگانه ممنوع است. رأ

ز در یر ح آن نیا فررام استت تصحیدنظر یت تجدیدادگاه قابل واخواه یکه اصل رأ یدر موارد -1تبصره 

 باشد.یا فررام میدنظر یت تجدیت قابل واخواهیمدت قانون

یز بر یر ن یحیتصحیا فررام نقض شودت رأیدنظر یت تجدیبه واسطه واخواه یاصل یهرگاه رأ -2تبصره 

 شود.یاعتبار م

 

 یدگیمقدمات رس -مبحث اول

و  یدگیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسکیفقط درصورت صدور  یک یفرکیدادگاه  -382ماده 

ک مرورد  یر  یفرر یم در دادگراه ک یطرور مسرتق  ه مطابق قانون لزوماً بره ک یندت مگر در ررایمکیم یصدور رأ

 یرک  یفرر کیمطابق مقررات برعهرده دادگراه    یقات مقدماتیصورتت انجام تحقنیشود. در ایواقع م یدگیرس

 است. 

ان یدت پس از پاشویم یدگیرس یک یفرکیم در دادگاه یطور مستقه پرونده بهکیدر موارد -383ماده 

انتساب ررم به متهم وررود   یبرا یافکا ادله یررم محسوب نشود  یت چنانچه عمل انتسابیقات مقدماتیتحق

 یا موقروف یر ب نباشدت دادگاه حسب موردت قررار منرع   یگر متهم قابل ت قید یا به رهات قانونینداشته باشد و 

 ند.کیصادر م یدگیصورت قرار رسنیر ایب و در غیت ق

)الر (ت )ب(ت )پ( و   یت در ررایم موضوع بنردها یک یفرکیپس از ارراع پرونده به دادگاه  -384ه ماد

م در دادگراه  یطور مستقه پرونده بهک یدر موارد یدگیا پس از صدور قرار رسین قانون و ی( ا352)ت( ماده )
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ه ظرف پرنج روز بره او   ر دفتر دادگایرده باشدت مدکن یل م رفکیشودت هرگاه متهم ویم یدگیرس یک یفرکی

ل خود کیند. چنانچه متهم وک یثر تا ده روز پس از ابالغ به دادگاه م رفکل خود را حداکیه وکند کیاخطار م

ل کیر مرتهم و  یند ترا طبرق مقرررات بررا    کیدادگاه ارسال م رییسر دفترت پرونده را نزد یندت مدکن یرا م رف

 ن شود. ییت  یریتسخ

 ینر ییل ت کیند. است فاء وک یل به دادگاه م رفکیثر سه وکتواند حدایم نیاز طرف یکهر  -385ماده 

 شود.یرفته نمیپذ یدگیل رلسه رسکیل پس از تشکیا عزل وی

 یاز آنران بررا   یکیمت دد داشته باشدت حضور  یالکو یاز اصحاب دعو یکه هرکیدر صورت -386ماده 

 است. یافکل رلسه دادگاه کیتش

ا یر  کیل او و حسب مروردت بره شرا   کیر دفتر بالفاصله به متهم و ویلت مدکیون ییپس از ت  -387ماده 

خ ابرالغ  یخود را ظرف ده روز از تار یها رادها و اعتراضیند تا تمام اکیل آنان اخطار مکیا وی یخصوص یمدع

م مهلت خ اتماینوبت و به مدت ده روز از تار یک یل او براکیا ویمتهم  ید مهلت به تقاضاینند. تجدکم یتسل

 ص دادگاه بالمانع است. یت به تشخیقبل

خرود از   یهرا رادهرا و اعترراض  ید تمام ایآنان با یالکا وی یخصوص یا مدعی کیهم و شامت -388ماده 

قرات و لرزوم   یت نقرص تحق یب نبرودن عمرل انتسراب   یا قابل ت قیتت رد دادرس یل مرور زمانت عدم صالحیقب

نند. پرس  کم ینبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسل یافکد و یا ادله ردیگر یبه ادله د یدگیرس

راد پرس از  یر ه رهرت ا کشودت مگر آن یرفته نمیاز طرف اشخاص مزبور پذ یرادیچ ایورت هکاز اتمام مدت مذ

ش از اتمام مهلت ممنوع یدادگاهت پ یا حادث شود. در هر حالت طرح پرونده در رلسه مقدماتیش  و کمهلتت 

 است. 

ر دفتررت  یا نشرده باشردت مرد   یر واصل شده  یراد و اعتراضیه اکپس از اتمام مهلت اعم از آن  -389ماده 

ا بره  یم و یظرا تنو گزارش رامع آن یدادگاهت پرونده را شخصاً بررس رییسند. کیپرونده را به دادگاه ارسال م

ه روزت گزارش مبسوط رارع به اتهام ثر ظرف دکور حداکند. عضو مذکیدادگاه ارراع م یاز اعضا یکینوبت به 
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 یادار یمحض وصول گزارشت رلسه مقردمات ند. دادگاه بهکیم رییسم یه و تقدیان پرونده را تهیو ادله و رر

ر یر شرح زبه یاصحاب دعو یرادها و اعتراضهایدهد و با توره به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایل مکیرا تش

 ند:کیاقدام م

 ینرد و پرونرده را نرزد دادسررا    کیقات ناقص باشردت قررار رفرع نقرص صرادر مر      یه تحقکیدر صورت -ال 

 ند.کآن را بدون اظهار نظر اعاده فرستد تا پس از انجام دستور دادگاهتیفرخواست مکیننده کصادر

 ند.کیت صادر میت دادگاه باشدت قرار عدم صالحیهرگاه موضوعت خارج از صالح -ب

گررت  ید یا رهات قرانون یو  یخصوص یا مدعی کیل شمول مرور زمانت گذشت شایدله بهکیدر صورت -پ

باشرد بره    یصرورت چنانچره مرتهم زنردان    نیند. در اکیب صادر میت ق یب نباشدت قرار موقوفیمتهم قابل ت ق

 شود.یآزاد م یدستور دادگاهت فور

ا مرتهم و  ی یخصوص یا مدعی کینده اوت شایا نمایتواند در صورت ضرورتت دادستان یدادگاه م -تبصره

 ند. کدعوت  یحضور در رلسه مقدمات یآنان را برا یالکا وی

ور در بنرد )پ( مراده قبرل از طررف     کمرذ  یت از طرف دادسرتان و قرارهرا  یقرار عدم صالح -391ماده 

طرح مجردد   ین قرارت پرونده برایدنظر است. درصورت نقض ایقابل تجد یخصوص یا مدعی کیدادستان و شا

 شود. یاعاده م یک یفرکی  به دادگاه یر وظایو انجام سا یلسه مقدماتدر ر

ص دهردت  یتشخ یدادرس یامل و قابل طرح براکت پرونده را یهرگاه دادگاه در رلسه مقدمات -391ماده 

 ند. کیاستت صادر م یه حضورشان ضرورکرا  یو احضار تمام اشخاص یدگین وقت رسییبالفاصله دستور ت 

ن قانونت دادگاه رلب ی( ا352)ال (ت )ب(ت )پ( و )ت( ماده ) یچه در ررایم موضوع بندهاچنان -تبصره

 ند. کیمه صادر مکروز محا یرا برا یمه الزم بداندت دستور رلب وکمحا یبدون احضار متهم را برا

ثر ظررف دو روزت وقرت   کل  است پس از وصول پرونده به دفتررت حردا  کر دفتر دادگاه میمد -392ماده 

 ند. کن و مطابق دستور دادگاه اقدام ییت  یدگیسر
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ز یر أت منصرفه ن یه یل شودت اعضاکیأت منصفه تشیحضور هد با یه دادگاه باکدر هر مورد  -393ماده 

 شوند.یطبق مقررات دعوت م

 یان نداشته باشد و احضرار و رلرب او بررا   کام یبه و یا دسترسیباشد  یهرگاه متهم متوار -394ماده 

مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم  یا دادرسی یل رلسه مقدماتکیفات رارع به تشیا انجام تشری لکین وییت 

اب متهمت اقردام  یورزد و در غیمبادرت م یل رلسه مقدماتکیبه تش ص ندهدتیتشخ یضرور یدادرس یرا برا

 یدادگاه پس از تقاضرا صورت نین بداند که در اکه دادستان احضار متهم را ممکمگر آنندت کیم یدگیبه رس

شرتر از پرانزده روز   ید بیر دهد. مهلت مذکور نبایم یا رلب متهم به ویاحضار  یبرا یدادستانت مهلت مناسب

 باشد.

صرادر   یابیر غ یدگید از قبل قرار رسر یندت باک یابیغ یدگیه دادگاه بخواهد رسکدر هر مورد  -1تبصره 

د و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یجه عدم حضور قینتو  ین قرارت موضوع اتهام و وقت دادرسیند. در اک

و وقرت   ین آگهر یخ آخرر ین ترار یشود. فاصرله بر  یم یآگه یا محلی کشوریراالنتشار یثک یهااز روزنامه یکی

 ماه باشد. یکمتر از کد ینبا یدادرس

مان حاضر شروع به باشندت دادگاه نسبت به مته یاز آنان متوار یهرگاه متهمان مت دد و ب ض -2تبصره 

 ند.کیم یدگیب فوق رسیترتبان بهید و در مورد غاینمایم یدگیرس

 

 یدگیب رسیترت -مبحث دوم

برا قضرات مت ردد     قضرایی مررع  یدگیه رسک یز در تمام مواردیک و نی یفریدر دادگاه ک -395ماده 

 طور مستدل در پرونده درج شود.د بهیت بایاست. نظر اقل تمام اعضاء مالکت یثرکا یشده باشدت رأینیبشیپ

 شود.نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشودت یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارراع اضافه می اگر

 مرواد  شررح  به متهم مورد در ابتدا آنت تیرسم اعالم و رلسه لکیتش از پس دادگاه رییس -396 ماده

 و باشرد  خود گفتار مواظب مهکمحا موقع در ندک یم اخطار یو به سپس و اقدام قانون نیا( 194) و( 193)
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 وردانت قتتیحق برخالف یمطلب ندک یم اخطار زین دارند تکشر مهکمحا در هک یاشخاص گرید به آن از پس

 دادخواست دادگاهت یمنش و فرخواستکی او ندهینما ای دادستان آن از پس. نندکن اظهار نزاکت و ادب نتیقوان

 شروع و میتفه متهم به را آن ادله تمام و اتهام موضوع دادگاه رییس سپس. دنک یم قرائت را یخصوص یمدع

 .دینما یم یدگیرس به

آنرانت شرهودت    یالکن و ویاه از طرفدادگ رییستوانند با ارازه یم یک یفرکیقضات دادگاه  -397ماده 

 نند. کاهل خبره و دادستان پرسش 

ق از اشخاص حاضرر در  یآنان تحق یالکا وی یوصخص یت مدعکیمتهمت شا هرگاه دادستانت -398ماده 

نردت هرچنرد از قبرل احضرار نشرده      کیق مینندت دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقکدادگاه را درخواست 

 باشند. 

گر ارازه صحبت ین قانونت هرگاه دادستان بار دی( ا319ب مقرر در ماده )یت ترتیپس از رعا -399ماده 

ش از اعرالم خرتم   یشود. پیز ارازه صحبت داده میآنان ن یالکا وی یخصوص یدعت مکیمتهمت شا بخواهدت به

ا یر ن دفراع را از مرتهم   یدهدت آخرر یل او ارازه صحبت مکیا ویگر به متهم یبار دیکدادگاه  رییست یدگیرس

 ندکاظهار  ین دفاعت مطلبیدر آخر یل وکیا ویند. هرگاه متهم کیرا ختم م یدگیو سپس رس أخذ یل وکیو

 است.  یدگیل  به رسکقت مؤثر باشدت دادگاه میش  حقکه در ک

ز یر ن یریص دادگاهت ضبط تصویو در صورت تشخ یت ضبط صوتیک یفرکیمات دادگاه کمحا -411ماده 

 ز منوط به ارازه دادگاه است.یشود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیم

محرل   قضاییک در خارج از حوزه ی یفریت دادگاه کیه به ررایم موضوع صالحک یدر موارد -411ماده 

مره و دفراع از   کت در رلسره محا کارات دادسرات از رمله شری  و اختیشودت تمام وظایم یدگیوقوع ررم رس

 محل وقوع ررم است.  یفرخواست برعهده دادسراکی
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رررایم   بره  یدگیت رسر ین قانون صرالح یحسب مقررات ا یک یفرکیه دادگاه ک یدر موارد -412ماده 

بره رررایم اطفرال و     یدگیت مقررات مربروط بره رسر   یت دادگاه اطفال و نوروانان را دارد رعایموضوع صالح

 است. ینوروانان الزام

 

 یصدور رأ -مبحث سوم

توانرد قررار عردم    ینم یدگیت پس از شروع به رسیت ذاتیت صالحیبا رعا یک یفرکیدادگاه  -413ماده 

 د.یرا صادر نما یمقتض ید رأیاند و به هر حال بکت صادر یصالح

ه برر شررف و   کیر با است انت از خداونرد مت رالت ت   یدگیدادگاه پس از اعالم ختم رس یاعضا -414ماده 

ننرد.  ک یمر  یند و در همان رلسه مبادرت بره صردور رأ  ینمایات پروندهت مشاوره میوردان و باتوره به محتو

 ریریس عهرده  بره  یت م تبر است. انشاء رأیثرکا یود رأدادگاه اتفاق نظر حاصل نش ین اعضایه بکیدرصورت

ت اسرت و سرابقه   یر ثرکه ررزء ا کر  یصورتت عضرو نیه در اکت نباشد یثرکرزء ا یه وکدادگاه استت مگر آن

ا یر دادگاه با حضرور مرتهم    یت بالفاصله رلسه علنیند. پس از صدور رأکیرا انشاء م یشتر داردت رأیب قضایی

رسا قرائرت و مفراد آن    یدادگاه با صدا یتوسط منش یل و رأکیتش کینده او و شایماا نیل او و دادستان کیو

مجرازات باشردت مرتهم بره      یق ارررا یا ت لیبر برائت  یشود. هرگاه رأیم میدادگاه به متهم تفه رییستوسط 

 شود.یآزاد م یدستور دادگاه فور

تفررق  د میر نبا یآن در رلسره علنر   و اعرالم  یدادگاه تا صدور رأ یت اعضایدگیپس از ختم رس -تبصره

 است. یز راریأت منصفه نیه یم در مورد اعضاکن حیشوند. ا

 یفرر کی یهار دادگاهیسا یه براکهمان است  یک یفرکیدر دادگاه  یدگیبات رسیر ترتیسا -415ماده 

 ده است.یمقرر گرد
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ل او کیر ا ویدارندت هرگاه متهم  یاللهه فقط رنبه حقک یایمرر یت به استثنادر تمام ررایم -416ماده 

 یابیغ یت رأیدگیه نفرستاده باشدت دادگاه پس از رسیحه دفاعیا الیاز رلسات دادگاه حاضر نشود  یکچیدر ه

خ یسرت روز از ترار  یت متهم باشدت ظررف ب یومکبر مح یدادگاه مبن یصورتت چنانچه رأنیند. در اکیصادر م

برابر مقررات حسرب مرورد    یمهلت واخواه یر همان دادگاه است و پس از انقضاد یت قابل واخواهیابالغ واق 

 شورت دو ماه است.کم خارج از یاشخاص مق یبرا یا فررام است. مهلت واخواهیدنظر یقابل تجد

بدون عرذر مورره    یا هنگام دادرسیحاضر و در فاصله تنفس  یدگیهرگاه متهم در رلسه رس -1تبصره

 است.  یشودت حضوریه صادر مک یمکصورت حنیدهد. در ایرا ادامه م یدگیب شودت دادگاه رسیغا

و  یاهواخرو  یهامهلت ینشودت پس از انقضا یاز آن واخواهه ظرف مهلت مقرر ک یابیم غکح -2تبصره

تواند یه میعلومکنشده باشدت مح یم دادگاه ابالغ واق کشود. هرگاه حیگذاشته م ا فررام به اررایدنظر یتجد

الحفظ بره  ت متوق  و متهم تحتیرأ ین صورتت اررایه در اکند ک یخ اطالعت واخواهیست روز از تاریظرف ب

ا یر ن یترأم  أخذن دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به یشود. ایم اعزام مکننده حکهمراه پرونده به دادگاه صادر

 ند. کیاقدام م ین قبلیدنظر در تأمیتجد

ت مرتهم را اثبرات   یات پروندهت مجرمیدارندت هرگاه محتو یاللهه فقط رنبه حقک یررایمدر  -3تبصره

 ند.کبر برائت او صادر  یتواند بدون حضور متهمت رأینباشدت دادگاه م یق از متهم ضروریند و تحقکن

 ینرد و پرس از بررسر   کین را دعوت میطرف یدگین وقت رسییت با ت یدادگاه پس از واخواه -417ماده 

 یدگیاز آنران مرانع رسر    یکا هر ین ید. عدم حضور طرفینمایاتخاذ م یم مقتضیات واخواهت تصمیادله و دفاع

 ست.ین
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 التکیتش -مبحث اول

شهرستان مرکز استان هرر حروزه حسرب مرورد      یهال دادگاهک رییسا ی یدادگستر رییس -418ماده 

 ز برعهده دارد.یاطفال و نوروانان را ن یهااهاست دادگیر

ه حرداقل  کر  ین قضرات یه از بقضاییقوه  رییساطفال و نوروانان را  یقضات دادگاه و دادسرا -419ماده 

ل یر گرر از قب یت سن و رهرات د ین امر با رعایا یآنان را برا یستگیدارند و شا قضاییپنج سال سابقه خدمت 

 ند.کیحاً داشتن فرزند محرز بداندت انتخاب میتررو  یتأهلت گذراندن دوره آموزش

ت یشناسر ت رررم یت روانشناسیتین متخصصان علوم تربیاطفال و نوروانان از بمشاوران دادگاه -411ماده 

ان و نوروانان اعرم از  کودک یتیو ترب یان آشنا به مسائل روانشناختیان و فرهنگیت دانشگاهیارتماع یارکمدد

 شوند.یخاب مشاغل و بازنشسته انت

هر ش به حداقل هشت نفرر مررد و    یهر محل برا قضاییحوزه  رییسانتخاب مشاورانت  یبرا -1تبصره 

ل کر  رییسند. کیشنهاد میاستان پ یل دادگسترک رییسن ماده بداند به یط مندرج در ایه وارد شراکزن را 

د. انتخراب  ینماین سمت منصوب میا مدت دو سال به ین آنان حداقل چهار نفر را برایاستان از ب یدادگستر

 مجدد آنان بالمانع است.

 د زن باشد.یاز مشاوران با یکیدرصورت مؤنث بودن متهمت حداقل  -2تبصره 

فره براز بمانردت    یاز انجرام وظ  یاز رهات قانون یدادگاه اطفال و نوروانان به رهت یهرگاه قاض -411ماده 

 یقاض یط را به رایاز قضات وارد شرا یکیا یند کفه یجام وظاو ان یراتواند شخصا بهیم یدادگستر رییس

 د.ینما یدگیطور موقت مأمور رسدادگاه اطفال و نوروانان به
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 یدگیب رسیترت -مبحث دوم

ا سرپرسرت  یر اء یر نت اولین و بره والرد  یری را ت  یدگیدادگاه اطفال و نوروانان وقت رلسه رس -412ماده 

 ند.کیابالغ م کیدادستان و شاو  یل وکیا نوروانت ویطفل  یقانون

ا یر بره مرتهم    یشتر باشدت وقت دادرسر یا بیسن متهم هجده سال و  یدگیهرگاه در موقع رس -1تبصره 

 شود.یل او ابالغ مکیو

 یه مجازات قانونک یرین در ررایم ت زیدرره ششت هفت و هشت و همچن یریدر ررایم ت ز -2تبصره 

ل کیلت وکین درصورت داشتن ویاو و همچن یا سرپرست قانونین یوالد ر از حبس استت هرگاه متهم ویآنها غ

ن ییتواند بدون ت یز فراهم باشدت دادگاه مین یدگیند و موربات رسینما یدگیاو حاضر باشند و درخواست رس

 د.یم نمایو اتخاذ تصم یدگیوقتت رس

ت کیل مدافعت شاکیل و نوروانت وا سرپرست طفیاء ینت اولیدر دادگاه اطفال و نوروانانت والد -413ماده 

 یستیسازمان بهز یار ارتماعکرلب شدهت شهودت مطل ان و مدد یقات مقدماتیه نظر آنان در تحقک یاشخاص

 با موافقت دادگاه بالمانع است. یدگیگر در رلسه رسیشوند. حضور اشخاص دیحاضر م

 اسرت  نکر مم نردت ک اقتضراء  نونقا نیا( 354) ماده( 1) تبصره موضوع طفل مصلحت هرگاه -414 ماده

 .شود یم محسوب یحضور هرصورت در دادگاه یرأ. دیآ عمل به او ابیغ در یدادرس از یقسمت ای تمام

که مستلزم  یا ررایمیک است ی یفریت دادگاه کیبه آنها در صالح یدگیه رسک یدر ررایم -415ماده 

ا یر دررره شرش و براالترت دادسررا و      یریزامل است و در ررایم ت که یش از خمس دیا ارش بیه یپرداخت د

نرد. در  کن یری ل ت کیر او و یه بررا کد ینمایمتهم ابالغ م یا سرپرست قانونی یدادگاه اطفال و نوروانان به ول

ل کیر مرتهم و  یبررا  قضرایی ل بدون اعالم عذر مورهت در مرررع  کیا عدم حضور ویل کین وییصورت عدم ت 

تواند خود یا نوروان میطفل  یا سرپرست قانونی یفت و هشتت ولدرره ه یریشود. در ررایم ت زین مییت 

 ند.کتواند از خود دفاع یز مید. نوروان نین نماییل ت کیا ویدفاع و  یاز و
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گررددت  یه در دادگاه اطفال و نوروانران مطررح مر   کاز ررم  یان ناشیبه دادخواست ضرر و ز -416ماده 

انت یر ضررر و ز  یبره دعروا   یدگیشود. در هنگرام رسر  یادر مص یم مقتضکو ح یدگیرس یطبق مقررات قانون

 باشد. یضرور یصدور رأ یبرا یحات ویه توضکیستت مگر در صورتیحضور طفل الزم ن

ا یر  یبره ولر  هت یر علومٌکت متهم و محکیمات دادگاه اطفال و نوروانان عالوه بر شایآراء و تصم -417ماده 

 شود. یز ابالغ میشان نیل اکیل به وکیرت داشتن وه و درصویعلومٌکمتهم و مح یسرپرست قانون

 

گرر  ید قضرایی به حروزه   قضاییحوزه  یکت احاله پرونده از یفرکی یدگیدر هر مرحله از رس -418ماده 

مبردأ و موافقرت شر به اول دادگراه      قضرایی حروزه   رییسا یاستانت حسب موردت به درخواست دادستان  یک

 یوان عالیهمان اشخاص و موافقت د یگر به تقاضایاستان به استان د یک قضاییاز حوزه  دنظر استان ویتجد

 رد.یگیشور صورت مک

مسلحت احاله حسب مرورد بره درخواسرت     یروهاین قضاییت سازمان یدر مورد ررایم در صالح -تبصره

یمسرلح انجرام مر    یاروهین قضاییسازمان  رییساستان با موافقت  قضاییسازمان  رییسا ی یدادستان نظام

 شود.

 رد:یگ یر صورت میاحاله در موارد ز -419ماده 

 .اقامت داشته باشند یگریشتر متهمان در حوزه دادگاه دیا بیمتهم  -ال 

برودن بره محرل     یرک علت نزدگر بهیه دادگاه دک ینحومحل وقوع ررم از دادگاه صالح دور باشدت به -ب

 ند.ک یگدیموضوع رسوقوع آنت آسانتر بتواند به

 شود. یخصوص یا مدعیو  کیه مورب عسر و حرج شاکباشد  یتیفکید به یاحاله پرونده نبا -تبصره
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شرنهاد  یت بنرا بره پ  یت عمروم یمنظور حفظ نظم و امنور در ماده قبلت بهکعالوه بر موارد مذ -421ماده 

-یگر احاله مید قضاییزه به حو یدگیشورت رسک یعالوانیز دیشور و تجوکل کا دادستان یه قضاییقوه  رییس

 شود.

منظرور  توانرد بره  ین سازمان مر یا رییسمسلحت  یروهاین قضاییت سازمان یدر ررایم در صالح -تبصره

 ند. کگر احاله ید قضاییمسلحت پرونده را به حوزه  یروهایت مصالح نیو رعا یت عمومیحفظ نظم و امن

 

ن موارد یتوانند در ایز مین ین دعویند و طرفکامتناع  یدگید از رسیبار یدادرس در موارد ز -421ماده 

 نند:کراد رد دادرس یا

ا یر  یکا شرر یر  ین دعویاز طرف یکین دادرس و یتا درره سوم از هر طبقه ب یا سببی یقرابت نسب -ال 

 م اون ررم؛ ورود داشته باشد.

ا امرور  یر نت مباشرر امرور دادرس   یاز طررف  یکیا یباشد  ین دعویاز طرف یکیا مخدوم یم یدادرست ق -ب

 باشد. یهمسر و

 ا م اون ررم باشند.ی یکا شری ین دعویاز طرف یکیا فرزند اوت وارث یدادرست همسر و  -پ

از  یکری ا شراهد  یر رده ک یاظهارنظر ماهو یا سمتیقبالً تحت هر عنوان  یفرکیدادرس در همان امر  -ت

 ن بوده باشد.یطرف

ا فرزند یا پدر و مادرت همسر و ی ین دعویاز طرف یکیا فرزند او و یمادرت همسر و ن دادرست پدر و یب -ث

ش از دو سال یت بیقط  یخ صدور رأیا در سابق مطرح بوده و از تاریمطرح باشد  یفرکیا ی یحقوق یاوت دعوا

 نگذشته باشد.
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 در موضوع مطروحه داشته باشند. یا فرزند او نفع شخصیدادرست همسر و  -ج

 شود.یاز رهات رد دادرس محسوب نم یت انتظامیاکش -هتبصر

امتناع  یدگیردت از رسید. هرگاه دادرس آن را بپذیعمل آبه ید تا قبل از صدور رأیراد رد بایا -422ماده 

ا یر البدل یشود. در صورت نبودن دادرس علیگر ارراع میا ش به دیالبدل یبه دادرس عل یدگیند و رسکیم

 شود.یعرض فرستاده مهم قضایین مررع یتریکبه نزد یدگیرس ینده براگرت پرویش به د

نرد و  کراد را صادر یل  است ظرف سه روز قرار رد اکندت مکراد رد را قبول نیهرگاه دادرس ا -423ماده 

ن یر خ ابالغت قابل اعتراض در مررع صرالح اسرت. بره ا   یور ظرف ده روز از تارکادامه دهد. قرار مذ یدگیبه رس

 شود.یم یدگیاض خارج از نوبت رساعتر

نند. کامتناع  یدگید در صورت ورود رهات رد دادرست از رسیز بایدادسرا ن قضاییمقامات  -424ماده 

به او اعالم  یتبکا بازپرس را رد و مراتب را به صورت یتوانند دادستان یز میا متهم نی یخصوص یت مدعکیشا

 یدگید و رسر ینمایو مداخله در موضوع امتناع م یدگیبازپرس از رس ایرادت دادستان ینند. در صورت قبول اک

راد صادر ید قرار رد ایصورتت بانیر ایشود و در غیگر محول میا بازپرس دین دادستان یحسب موردت به رانش

 ر قرارها مقرر شده اسرتت بره  یاعتراض به سا یه براک یتواند در مهلتیرد م یردت ابالغ شود. مدع یو به مدع

 است. ین مورد قط یدادگاه در ا یند. رأکبه ررم اعتراض  یدگیرس یدادگاه صالح برا

 ست.ین یقات مقدماتیرادت مانع انجام تحقیصدور قرار رد ا -تبصره

راد رد یاز اعضاء ا یکیشودت هرگاه نسبت به یل مکیتش یه دادگاه با ت دد قاضک یدر موارد -425ماده 

یم یدگیشود و مبادرت به رسیل میمکگر تیندت دادگاه با حضور عضو دکناع امت یدگیشود و آن عضو از رس

بره   یراد در وقرت ادار یردت همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایرش قرار نگیراد رد مورد پذیند. چنانچه اک

راد واقرع  یر دادگاه مرورد ا  یند. هرگاه چند نفر از اعضاکیراد را صادر میا قبول ایو قرار رد  یدگیاعتراض رس

ت اعضاءت یثرکدت ال دهنکیت را تشیثرکمانده ش به ایباق ینندت چنانچه ت داد اعضاکا قبول نراد رد ریشوند و ا

نند. کیراد را صادر میا قبول ایو قرار رد  یدگیبه اعتراض رس یراد و در وقت اداریمورد ا یبدون حضور اعضا
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 یدگیرسر  یز بررا یالبدل نیعل یان انتخاب اعضاکشند و امت نبایثرکش به در ا یمانده اعضایهرگاه ت داد باق

وان یر د. هرگاه شر به د یآیعمل مشور بهک یوان عالیراد در ش به دیبه ا یدگیراد ورود نداشته باشدت رسیبه ا

 شود.یعرض ارراع مبه دادگاه هم یدگیدرخواست رد را وارد بداندت پرونده رهت رس

 

 ءه آرایر لکدنظر از یر به درخواسرت تجد  یدگیرس یدنظر استان مررع صالح برایدادگاه تجد -426ماده 

دنظر اسرتان در  یر شور باشد. دادگراه تجد ک یوان عالیت دیه در صالحکیموارد رز دراست  یفرکی یرقط یغ

 .شودیل مکیدو مستشار تش یتعضوالبدل و یا دادرس علی یسئرز هر استانت با حضور کمر

شودت حسب مورد در دادگاه یمحسوب م یر که قط یرز در موارد ز یفریک یهادادگاه یآرا -427ماده 

 کشور قابل فررام است:  یوان عالیا در دیدنظر و یقابل تجد قضاییدنظر استان همان حوزه یتجد

 درره هشت باشد. یریررایم ت ز -ال 

ه کامرل  یر ک دهرم د یها کمتر از ا رمع آنیزان یکه میرصورتا ارشت دیه یررایم مستلزم پرداخت د -ب

 باشد. 

ه یر اول یدنظرت همران مجرازات قرانون   یر ت تجدیار قابلین حبست م یگزیرا یدر مورد مجازاتها -1تبصره 

 است.

و  اناطره ت قیربت   یمنرع و موقروف   یا قرارهایتت برائتت یدنظرت اعم از محکومیقابل تجد یآرا -2تبصره 

م اسرت  کن حیمشمول ا یت درصورتیخواهدنظریا تجدی یقرار رد درخواست واخواه .استکم ت ویق صدور ح

 باشد. یخواهدنظریت قابل تجدیرارع به اصل دعو یکه رأ
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ا یر اتت قطع عضوت حبس ابرد و  یآنها سلب ح یکه مجازات قانون یصادره درباره ررایم یآرا -428ماده 

امرل  که یر ه آنهرا ثلرث د  یزان دیه مک یت رسمانیه تمامیعل یمدات عیر درره چهار و باالتر است و رنایت ز

وان یدر د یت قابل فررام خواهیو مطبوعات یاسیصادره درباره ررایم س یش از آن است و آرایا بیه یعلیجنم

 کشور است. یعال

ان اسرتت  یر ا ضررر و ز یر هت ارش یت به پرداخت دیومکدادگاه توأم با مح یه رأک یدر موارد -429ماده 

ز به تبع آنت حسب مورد ین یگر رأید یهاا فررام باشدت رنبهیدنظر یمزبور قابل تجد یهااز رنبه یکیگاه هر

 ا فررام است.یدنظر یقابل تجد

خرود را سراقط    یخرواه ا فرررام یدنظر یحق تجد یتبکبا توافق  ین دعویه طرفکیدر صورت -431ماده 

ت مسرموع  یننده رأکصرادر  یا قاضر یر ت دادگاه یصالح آنان رز در خصوص یخواها فررامیدنظر ینندت تجدک

 ست.ین

سرت روز و  یران بیر م ایاشخاص مقر  یدنظر و فررام برایا دادخواست تجدیمهلت درخواست  -431ماده 

 است. یمهلت واخواه یا انقضای یخ ابالغ رأیماه از تارشور دو کم خارج از یاشخاص مق یبرا

ننده عذر ک م شود و درخواستیامت خارج از مهلت مقرر تقدا فرریدنظر یتجد یهرگاه تقاضا -432ماده 

د و در صرورت مورره شرناختن    ینمایم یدگیبه عذر او رس ابتدا یننده رأکندت دادگاه صادر کعنوان  یموره

ه کر ند. رهات عذر موره همان اسرت  کیصورت قرار رد آن را صادر منیر ایدرخواست و در غ یآنت قرار قبول

 قانون مقرر شده است. نی( ا173در ماده )

 ا فررام دارند:یدنظر یر حق درخواست تجدیاشخاص ز -433ماده 

 ؛او ینده قانونیا نمایل کیهت ویعلومٌکمح -ال 

 ؛آنان ینده قانونیا نمایل کیا ویو  یخصوص یا مدعی کیشا -ب

 .ا عدم تناسب مجازاتیبا قانون و  یدادستان از رهت برائت متهمت عدم انطباق رأ -پ
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 ر است:یبه شرح ز یدنظرخواهیرهات تجد -434اده م

 ؛دادگاه یاستناد کا مداریادعاء عدم اعتبار ادله  -ال 

 ؛با قانون یادعاء مخال  بودن رأ -ب

 ؛از رهات رد دادرس یکیا ورود ی یننده رأکت دادگاه صادریادعاء عدم صالح -پ

 .یادعاء عدم توره دادگاه به ادله ابراز -ت

دت در صورت وررود  یعمل آن ماده بهیور در اکاز رهات مذ یکیبه استناد  یدنظرخواهیاگر تجد -تبصره

 شود.یم یدگیگرت به آن هم رسیرهت د

ا یر  یدنظرخواهیشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدک یوان عالیدنظر استان و دیدادگاه تجد -435ماده 

 ند.کیم یدگیصادر شده استت رس یواقع و نسبت به آن رأ یفررام خواه

و  یتبر کبا درخواست  یرأ یفرکین رارع به رنبه یطرف یا فررام خواهی یخواه دنظریتجد -436ماده 

م یاز رررمت مسرتلزم تقرد    یان ناشر یر رد و نسربت بره ضررر و ز   یر گیمقرر صورت مر  ینه دادرسیپرداخت هز

 است. یمدن ین دادرسییمطابق قانون آ ینه دادرسیدادخواست و پرداخت هز

 یان ناشیو ضرر و ز یفرکیت یومکه نسبت به محیعلومٌکمح یا فررام خواهی یظرخواهدنیتجد -تبصره

 یدادرسر نیری فات آیت تشرر یر و رعا یدر امر حقروق  ینه دادرسیصورت توأمانت مستلزم پرداخت هزاز ررم به

 ست.ین یمدن

ضرر و  یعواد ینه دادرسیاعسار از پرداخت هز یا فررام خواهت مدعیدنظرخواه یهرگاه تجد -437ماده 

 ند.کیم یدگین ادعا خارج از نوبت رسین به اینخست یننده رأکاز ررم شودت دادگاه صادر یان ناشیز

 ینره دادرسر  یباشدت حسب مورد از پرداخت هز یا فررام خواه زندانیدنظرخواه یهرگاه تجد -438ماده 

 ردد.گیاستت م اف م یه به مورب آن زندانک یا فررام در امریدنظر یمرحله تجد

http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   115 

ا دادخواسرت خرود را بره دفترر     ید حسب موردت درخواست یا فررام خواه بایدنظرخواه یتجد -439ماده 

د بالفاصله یا زندان بایند. دفتر دادگاه کم یا دفتر زندان تسلیدنظر و یا تجدین ینخست یننده رأکدادگاه صادر

م و یخ تسرل یاوت ترار  یو طررف دعروا  ا فررام خرواه  یدنظرخواه یمشتمل بر نام تجد یدیند و رسکآن را ثبت 

دنظر و فرررام  یر ا درخواست تجدیخ را در دادخواست یننده بدهد و همان شماره و تارکم یشماره ثبت به تقد

ا یر دنظر اسرتان  یر شود. دفتر دادگاه تجدیمحسوب م یخواها فررامیدنظر یخ تجدیخ مزبور تاریند. تارکدرج 

 یننده رأکا فرررامت بالفاصرله آن را بره دادگراه صرادر     یر نظر دیر تجد یل  است پس از ثبت تقاضرا کزندان م

 ند.کن ارسال ینخست

ردت دفترر دادگراه   یر در مهلرت مقررر صرورت گ    یا فررام خواهی یخواه دنظریه تجدکیدر صورت -تبصره

ا یر دنظر استان یا پس از رفع نقصت پرونده را حسب موردت به دادگاه تجدینت بالفاصله ینخست یننده رأکصادر

 ند.کیشور ارسال مک یان عالوید

 یط قانونیاز شرا یکیفاقد  یخواه ا فررامی یدنظرخواهیا دادخواست تجدیهرگاه درخواست  -441ماده 

دهنده اعرالم و   ا دادخواستیننده کرا به درخواستص آنینت ظرف دو روزت نقایر دفتر دادگاه نخستیباشدت مد

ند. چنانچه در مهلرت مقرررت رفرع نقرص     کور را رفع کص مذیت نقاخ ابالغیند تا ظرف ده روز از تارکیاخطار م

م شودت یتقد یا فررام خارج از مهلت قانونیدنظر یا دادخواست تجدیه درخواست ک یرد و در صورتیصورت نگ

ن قرار حسب مرورد قابرل   یند. اکرا صادر  یرساند تا قرار مقتضیدادگاه م رییسر دفترت پرونده را به نظر یمد

 شور است.ک یوان عالیا دیدنظر استان و یر دادگاه تجداعتراض د

ا فررام را مسرترد  یدنظر یا دادخواست تجدیا فررام خواه درخواست یدنظرخواه یهرگاه تجد -441ماده 

ا فرررام را صرادر   یر دنظر یا ابطال دادخواست تجدینت قرار رد درخواست ینخست یننده رأکندت دادگاه صادرک

ا ابطال دادخواست یا فررام ارسال شده باشدت قرار رد درخواست یدنظر یبه مررع تجدند. چنانچه پرونده کیم

شرود. در هرر حرالت    یشرور صرادر مر   ک یوان عرال یر ا دیر دنظر اسرتان  یا فررام توسط دادگاه تجدیدنظر یتجد

 ست.یرفته نیا فررام مجددت پذیدنظر یا دادخواست تجدیدرخواست 
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دنظر یم صادره درخواست تجدکه دادستان از حک یدر صورت یریت ز یهاتیومکدر تمام مح -442ماده 

مت کر ننده حکبا رروع به دادگاه صادر یدنظرخواهیان مهلت تجدیش از پایتواند پیه میعلومٌکرده باشدت محکن

ند. ک  مجازات یتخف ید و تقاضایدنظر را مسترد نمایا درخواست تجدیخود را اسقاط  یدنظرخواهیحق تجد

ن ییچهارم مجازات ت  یکو تا  یدگیال اده با حضور دادستان به موضوع رسدادگاه در وقت فوقصورتت نیدر ا

 است. یم دادگاه قط کن حیند. اکیسر مکشده را 

 است. یشودت قط یدنظر صادر میه در مرحله تجدک یآرائ -443ماده 

اطفرال و نوروانرانت    مات دادگراه یدنظر از آراء و تصرم یر به درخواسرت تجد  یدگیمررع رس -444ماده 

ه قضرایی قوه  رییسن قانون و با ابالغ یط مقرر در ایه مطابق با شراکدنظر استان است یاز دادگاه تجد یاش به

به ررایم اطفرال و   یدگیژه رسیک وی یفریمات دادگاه کیاز آراء و تصم یخواهگردد. مررع فررامین مییت 

 شور است.ک یوان عالینوروانانت د

 است. یدنظرخواهیموارد قابل تجد یدادگاه اطفال و نوروانان در تمام یاآر -445ماده 

توان به دفتر دادگاه یمات دادگاه اطفال و نوروانان را میدنظر از آراء و تصمیدرخواست تجد -446ماده 

ت یر انون اصرالح و ترب کر ا نورروان در  یر ا چنانچره طفرل   یدنظر استان یا دفتر دادگاه تجدیم کننده حکصادر

 م نمود.یت تسلیانون اصالح و تربکشود به دفتر یم یارنگهد

ا یتواند توسط نوروان یمات دادگاه اطفال و نوروانان میدنظر از آراء و تصمیدرخواست تجد -447ماده 

مات یز هرگراه آراء و تصرم  یر د. دادسرتان ن یر عمرل آ ل آنان بهکیا ویا نوروان و یطفل  یا سرپرست قانونی یول

م کر توانرد فقرط از ح  یمر  یخصوصر  ید. مدعیدنظر نمایتواند درخواست تجدیانون بداند مدادگاه را مخال  ق

ردن پرونرده  کر  یگران یا قررار با یر ب و یر ق ت قیر ا ت لیر  یا موقروف یا قرار منع یا برائت یان یمربوط به ضرر و ز

 ند.ک یخواهدنظریتجد
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ا در صرورت  یر ل کر ب در دفترر  یر دنظر استان بره ترت یپس از وصول به دادگاه تجدها  پرونده -448ماده 

ت یر شرود و برا رعا   ین واحد ثبرت مر  یدر ا یکیترونکال یت مقررات رارع به دادرسیانه و رعایس واحد رایتأس

ش ب بره انتخراب    یاز رؤسا یکیا یا م اون او و یاستان  یل دادگسترک رییسله یوسب ش ب دادگاهت بهیترت

 یا انره یه سامانه راک قضایی یها در حوزه یاانهیق سامانه رایب وصول از طریت تخصص ش ب و ترتیبا رعا یو

 شود.یدارندت ارراع م

ه بره موررب   کر یندت مگر در مروارد کیم یدگینوبت رسها بهب وصول پروندهیدادگاه به ترت -449ماده 

 باشد. یخارج از نوبت ضرور یدگیقانونت رس

شرودت برا درخواسرت دادسرتان      یدار شردن احساسرات عمروم   حره یه موررب رر کر  یایمبه رر -تبصره

 شود.یم یدگیدنظر استانت خارج از نوبت رسیفرخواست و موافقت دادگاه تجدکیننده کصادر

ا به نوبرت  یند و کیه میو گزارش رامع آن را ته یرا بررس یارراع یهاش بهت پرونده رییس -451ماده 

ان آن و یه متضمن ررکن عضوت گزارش پرونده را یدهد. ایدنظر استان ارراع میگاه تجدداد یاز اعضا یکیبه 

نرد.  کیه و در رلسه دادگاه قرائت میآن استت ته یو رهات قانون یدنظرخواهیامل در خصوص تجدک یبررس

 د:ینمایم میر اتخاذ تصمیشود و سپس دادگاه به شرح زین گزارش در پرونده درج میخالصه ا

 ینرد و پرونرده را نرزد دادسررا    کیقات ناقص باشردت قررار رفرع نقرص صرادر مر      یه تحقکیدر صورت -ال 

د نظرر  یر فرستد تا پس از انجرام دسرتور دادگراه تجد   یم یننده رأکا دادگاه صادر یفرخواست کیننده کصادر

 د.یقات نماینجام تحقتواند خود مبادرت به ا یدنظر میا دادگاه تجدیند و کآن را بدون اظهار نظر اعاده استانت

نباشد و قرار مطابق مقرررات   یگر ضروریا اقدامات دیقات یصادره از نوع قرار باشد و تحق یهرگاه رأ -ب

شود و چنانچه به هر علت دادگراه   یننده قرار اعاده مکد و پرونده به دادگاه صادر ییصادر شده باشدت آن را تأ

شرود و آن  یننده قرار اعاده مر کبه دادگاه صادر یدگیرس یبراده به نقض داشته باشدت پرونده یدنظر عقیتجد

 ند.ک یدگیل  است خارج از نوبت رسکدادگاهت م
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دنظر اسرتانت  یر ندارد صادر شودت دادگاه تجد یا محلی یت ذاتیه صالحک یتوسط دادگاه یهرگاه رأ -پ

 ند.کیاعالم م یه رأنندکرا نقض و پرونده را به مررع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر یرأ

ا بره لحراظ   یر وم شده به فرض ثبوتت ررم نبروده  کاب آن محکه به اتهام ارتیعلومٌکه محک یاگر عمل -ت

 ند.کیصادر م یمقتض یب نباشدت رأیمتهم قابل ت ق یر رهات قانونیا سایو  یشمول عفو عموم

و  یدگین وقرت رسر  یری ه دسرتور ت  دنظر بالفاصلیفوقت دادگاه تجد یر از موارد مزبور در بندهایدر غ -ث

توانند شخصراً حاضرر   ین میند. طرفکیاست صادر م یه حضورشان ضرورکرا  ین و تمام اشخاصیاحضار طرف

 ست.ین یدگیل مانع از رسکیو یا عدم م رفینند. در هر حال عدم حضور ک یل م رفکیا ویشوند 

ن ین وقت و احضرار طررف  ییمستلزم ت دنظر استانت یدر دادگاه تجد یدگیه رسک یدر موارد -451ماده 

ت مراده  یر و برا رعا  یاران ویا دادیاز م اونان  یکیا یز استان کبا حضور دادستان شهرستان مر یدگیاستت رس

 شود:یر انجام میب زین قانون به ترتی( ا355)

 ؛دادگاه یاز اعضا یکیامات انجام شده توسط قات و اقدیقرائت گزارش پرونده و تحق -ال 

 ؛ات آنانیا مستشار و استماع دفاعی رییسن توسط یق از طرفیسؤاالت الزم و تحق طرح -ب

 ؛سب اطالع از شهود و مطل ان در صورت لزومک -پ

ات یر ن دفاعیو آخرر  یخصوصر  یا مدعی کینده او و استماع اظهارات شایا نمایده دادستان یاظهار عق -ت

 .آنان یالکا ویمتهم 

از  یکری توسرط   ن اویری ا برا ت  یر دادگراه   ریریس توسرط   یق محلر یقنه محل و تحیقرار م ا -452ماده 

ز اسرتان باشردت دادگراه    کر مر قضرایی قرارت خارج از حوزه  یشود. چنانچه محل اررایم مستشاران ش به اررا

 یه محرل ارررا  کر یند و درصورتکقرار را از دادگاه محل مربوط درخواست  یتواند اررایدنظر استان میتجد

 ین محلت درخواسرت ارررا  یبه دادگاه نخست قضاییابت یباشدت با اعطاء ن یگریاستان د یقضایقرار در حوزه 

 د.یقرار نما
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است الزم بداندت دستور اعزام او  یه زندانکرا  یدنظر استانت حضور شخصیهرگاه دادگاه تجد -453ماده 

یباشدت دادگاه م یگریمحل د ا بازداشتگاه دریند. چنانچه زندان کیا بازداشتگاه صادر میرا به مسؤول زندان 

به طور  یه متهم زندانکاستت دستور دهد  یزندان ینظر وه متهم تحتک قضاییسب موافقت مررع کتواند با 

 شود. یمحل دادگاه نگهدار یکدر زندان نزد یدگیان رسیموقت تا پا

دنظر اسرتان  یر برات در دادگراه تجد  یر ترتیو سرا  یبه ادلهت صدور رأ یدگیاحضارت رلبت رس -454ماده 

 ن است.یمطابق قواعد و مقررات مرحله نخست

 ریر ز شرح به یدادرس ختم اعالم و یدگیرس رلسه لکیتش از پس استان دنظریتجد دادگاه -455 ماده

 :ندک یم میتصم اتخاذ

 یرأ باشدت شده صادر قانون طبق و پرونده در مورود ادله مطابق یدنظرخواهیتجد مورد یرأ هرگاه -ال 

 .ندکیم اعاده یرأ نندهکصادر دادگاه به را پرونده و دییتأ را

 متهم برائت لتیدل هر به استانت دنظریتجد دادگاه ای نباشد بیت ق قابل یقانون رهات به متهم هرگاه -ب

 درخواسرت  هیر علومٌکر مح هرچند ندتک یم صادر یمقتض یرأ و نقض را دنظرخواستهیتجد یرأ ندتک احراز را

 .شودیم آزاد یفور دادگاه دستور به باشدت یزندان هیعل ومٌکمح چنانچه و دباش ردهکن دنظریتجد

 مسرتند  و یمبران  رکر ذ و اسرتدالل  برا  دهد صیتشخ قانون مخال  را دنظرخواستهیتجد یرأ چنانچه -پ

 .ندک یم یرأ انشاء تتیماه در و نقض را آن تیقانون

 دررره  به ورکمذ فاتیتشر هک آن گرم ستتین یرأ نقض مورب تیدادرس فاتیتشر تیرعا عدم -تبصره

 .شود یرأ یاعتباریب مورب هک باشد تیاهم از یا

ا قررار  یر نشرده باشرد    أخذن یدنظر شود و از متهم تأمیصادره درخواست تجد یهرگاه از رأ -456ماده 

 دنظر استان در صورت اقتضاء رأسراً یمتناسب نباشدت دادگاه تجد یخصوص یان مدعین با ررم و ضرر و زیتأم
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م ین تصرم یر نرد و ا ک یمر  أخذن متناسب یا متهمت تأمیو  یخصوص یا مدعی کیا به درخواست دادستانت شای

 است. یقط 

زان مجرازاتت  ین نوع و مییا ت ین ین مشخصات طرفییدنظرخواسته از نظر ت یتجد یاگر رأ -457ماده 

ه بره  کر باشرد   یمتضرمن اشرتباه  ر آنت یر نظ یا مواردیا خسارت و یبه ومٌکق عمل با قانونت احتساب محیتطب

ر الزم را به کند و تذک ید مییرا اصالح و آن را تأ یدنظر استانت رأیت لطمه وارد نسازدت دادگاه تجدیاساس رأ

 دهد.ین میدادگاه نخست

مقررر در   یتر یو ترب ینیا اقردامات ترأم  ی یریتواند مجازات ت زیدنظر استان نمیدادگاه تجد -458ماده 

ن بررخالف رهرات   یم نخسرت که مجازات مقرر در حک یندت مگر در مواردکد یته را تشددنظرخواسیم تجدکح

ا یر و  کیشرا  یخرواه دنظریر ن امرر مرورد تجد  یر ه قانون مقرر داشته و اکباشد  یزانیمتر از حداقل مکت یقانون

داقل ن حر یری مت نسبت بره ت  کح حیدنظر استان با تصحین مواردت دادگاه تجدیدادستان قرار گرفته باشد. در ا

 ند.کیه قانون مقرر داشته استت اقدام مک یمجازات

د ییر   مجازات بداندت ضرمن تأ یه را مستحق تخفیعلومٌکدنظر استانت محیهرگاه دادگاه تجد -459ماده 

 یه تقاضرا یعلومٌک  دهدت هرچند محیتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیم مکاساس ح

 رده باشد.کدنظر نیتجد

ت در همان رلسه و در صورت عدم یدگیل  است پس از ختم رسکدنظر استان میدادگاه تجد -461ماده 

در مهلت مقرر موررب   یند. تخل  از صدور رأک یهفتهت انشاء رأ یکثر ظرف کن فرصت و حدایان در اولکام

 تا درره چهار است. یت انتظامیومکمح

ل او کیر ا ویر ت متهم باشد و متهم و یومکاستان بر محدنظر یدادگاه تجد یه رأک یدر موارد -461ماده 

ه هم نداده باشدت یا اعتراضیه یحه دفاعیدنظر حاضر نبوده و الین و تجدینخست یاز مراحل دادرس یکچ یدر ه

و  یل اوت قابرل واخرواه  کیر ا ویر بره مرتهم    یست روز پس از ابالغ واق ر یدنظر استان ظرف بیدادگاه تجد یرأ

 است. یشودت قط ین مرحله صادر میه در اک ییه است. رأدر همان دادگا یدگیرس
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 و شود یم لکیتش مستشار دو و رییس از آن ش ب و مستقراست تهران در شورک یعال وانید ا462ماده

 .است قانون نیا( 423) ماده موضوع میررا در یخواه فررام مررع

  مستشار را برر عهرده   یتوانند وظایه مکشور به ت داد الزم عضو م اون دارد ک یوان عالید -463ماده 

 رند.یگ

 ر است:یبه قرار ز یخواهرهات فررام -464ماده 

 ؛او یر متهم و مجازات قانونین مربوط به تقصیت قوانیعدم رعا یادعا -ال 

 ؛دادگاه یرأ یاراعتبیت منجر به بیاز اهم یابا درره یت اصول دادرسیعدم رعا یادعا -ب

 .مورود در پرونده کعدم انطباق مستندات با مدار -پ

ن واحرد برا   یر انره در ا یس واحد رایا در صورت تأسیل کب وصولت در دفتر یها به ترتپرونده -465ماده 

اب آنرانت  یا م اون او و در غیوان ید رییسشود و توسط یثبت م یکیترونکال یت مقررات رارع به دادرسیرعا

ت یر برا رعا  یاانره یق سامانه رایشور و از طرک یوان عالید رییسوان به انتخاب یش ب د یاز رؤسا کییتوسط 

 شود. یوان ارراع میاز ش ب د یکیب وصولت به یتخصص ش ب و ترت

ه بره  کر  یننردت مگرر در مروارد   کیم یدگیها رسشور به نوبت به پروندهک یوان عالیش ب د -466ماده 

شرور  ک یعرال  وانیر د ریریس ص یه بره تشرخ  ک یا در ررایمیج از نوبت مقرر باشد خار یدگیمورب قانونت رس

 خارج از نوبت ضرورت داشته باشد. یدگیشود و رس یدار شدن احساسات عمومحهیمورب رر

ا به یند و کیم میو گزارش رامع آنها را تنظ یرا خود بررس یارراع یهاش بهت پروندهرییس -467ماده 

ه متضرمن  کر زت گزارش پرونرده را  یدهد. عضو ممیز ارراع میش به به عنوان عضو مم یاز اعضا یکینوبت به 
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 ریریس ه و بره  یر آن است به صورت مستدل ته یو رهات قانون یخواهامل درباره فررامک یان آن و بررسیرر

 ند.کیم میش به تسل

آن پرونده دخالت  ه درک یاز قضات یکم گزارش از هر ین تنظیز در حیا عضو ممی رییسهرگاه  -تبصره

نردت آن را بره طرور    کا اعمال غررض مشراهده   یو  قضایی یت مبانیا عدم رعایت یاندت تخل  از مواد قانونداشته

 ین گرزارش بررا  یر از ا یش بهت رونوشت رییسشود. به دستور یر مکمشروح و با استدالل در گزارش خود متذ

 گردد.یقضات ارسال م یدادستان انتظام

یآنان انجام م یالکا وی ین دعویر بدون احضار طرفشوک یوان عالیدر د یفررام یگدیرس -468ماده 

ر در یننده حضور آنان را الزم بداند. عدم حضور احضار شوندگان مورب تأخک یدگیه ش به رسکشودت مگر آن

 ست.یم نیو اتخاذ تصم یدگیرس

ند و کیه الزم است قرائت مکرا  یقزت گزارش پرونده و مفاد اورایت عضو ممیدگیدر موقع رس -469ماده 

ن یش بهت مطالب خود را اظهار دارند. همچن رییستوانند با ارازه یآنانت در صورت حضورت م یالکا وین یطرف

 یا ابررام رأ یتوب نسبت به نقض کبا حضور در ش به به طور مستدلت مستند و م ینده ویا نمایل کدادستان 

ات پرونرده و  یر ش به با توره به محتو یند. سپس اعضاک  یخود را اعالم م ا فررام خواستهت نظریعنه م ترضٌ

ر یدر متن دادنامهت به شرح ز ینده ویا نمایشور کل کمفاد گزارش و مطالب اظهار شدهت با درج نظر دادستان 

 نند:ک یم میاتخاذ تصم

 یننده رأکه را به دادگاه صادرمطابق قانون و ادله مورود در پرونده باشد با ابرام آنت پروند یاگر رأ -ال 

 ند.ینمایاعاده م

ت یر ا رعایر ن صرادر شرده باشرد    یا بدون توره بره ادلره و مرداف ات طررف    یمخال  قانونت  یهرگاه رأ -ب

شرودت شر به    یرأ یاعتبرار  یه مورب بر کت باشد یاز اهم یافات به دررهینشده و آن تشر یفات قانونیتشر

 ند:کیر اقدام میشرح زرا نقض و به  یشورت رأک یوان عالید
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ا بره لحراظ   یر وم شده به فرض ثبوتت رررم نبروده   کاب آن محکه به اتهام ارتیعلومٌکه محک یاگر عمل -1

 شود.یصادره نقض بال ارراع م یب نباشدت رأیمتهم قابل ت ق یر رهات قانونیا سایو  یشمول عفو عموم

 یقات نقض شده استت بررا یت ناقص بودن تحقه به علکباشد  یمکا حیصادره از نوع قرار و  یاگر رأ -2

 شود.یارراع م یننده رأکمجدد به دادگاه صادر یدگیرس

شورت صالح ک یوان عالیه دک یدادگاه نقض شودت پرونده به مرر  یت ذاتیبه علت عدم صالح یاگر رأ -3

 است. یدگیل  به رسکور مکشود و مررع مذیدهدت ارسال میص میتشخ

 شود.یعرض ارراع مت پرونده به دادگاه همیپس از نقض رأ ر مواردتیدر سا -4

ل  است تمام کندت مکیقات نقض میرا به علت نقص تحق یشور رأک یوان عالیه دک یدر موارد -تبصره

 ند.کر کل ذیقات را به تفصیموارد نقص تحق

 ند:کیر اقدام میشور به شرح زک یوان عالیدر د یپس از نقض رأ یدگیمررع رس -471ماده 

شرور را  ک یوان عرال یر قات مروردنظر د ید تحقیقاتت بایبه علت ناقص بودن تحق یدر صورت نقض رأ -ال 

 ند.ک یانجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأ

د و در یر شرور متاب رت نما  ک یوان عالید از نظر دیت بایماهو یدگیدر صورت نقض قرار و ضرورت رس -ب

 صدور قرار حادث شود. یبرا یاه پس از نقضت رهت تازهکن ندت مگر آکم کو انشاء ح یدگیتت رسیماه

نرد.  کاصررار   یدادگراه قبلر   یتواند بر مفراد رأ یورت دادگاه مکر موارد مذیم در غکدر صورت نقض ح -پ

ت استدالل دادگراه را  یشور پس از بررسک یوان عالیواقع شود و ش به د یم مورد فررام خواهکن حیچنانچه ا

شرود.  یمطررح مر   یفرر کیشر ب   یأت عمومیصورتت پرونده در هنیر ایند و در غکیام مم را ابرکردت حیبپذ

وان یر ه نظر ش به دکیشود و در صورتیابرام م یردت رأید قرار گییمورد تأ یننده رأکهرگاه نظر دادگاه صادر

گراه مزبرور برر    شرود. داد یگر دادگاه ارراع میم صادره نقض و پرونده به ش به دکندت حکد ییشور را تأک یعال

 رقابل فررام است.یو غ یم قط کن حیند. اک یم صادر مکشورت حک یوان عالید یأت عمومیاساس استدالل ه
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ت یها نسبت به موارد مشابهت اعم از حقروق ا دادگاهیشور ک یوان عالیهرگاه از ش ب مختل  د -471ماده 

ا یر شرور  ک یوان عرال ید رییسصادر شودت  یمختلف ینت آرایا استنباط متفاوت از قوانت بیو امور حسب یفرکی

شرور را بره منظرور    ک یوان عرال ید یأت عمومیلفند نظر هکه آگاه شوندت مکق یشورت به هر طرکل کدادستان 

ا یر هرا  ا دادسرتان یر ها ا دادگاهیشور ک یوان عالیاز قضات ش ب د یکنند. هر که درخواست یجاد وحدت رویا

شرورت نظرر   کل کر ا دادستان یشور ک یوان عالید رییسق یل از طریر دلکتوانند با ذیز مین یدادگستر یالکو

 یوان عالید رییساست یشور به رک یوان عالید یأت عمومینند. هکرا درباره موضوع درخواست  یأت عمومیه

نده او و حداقل سه چهرارم رؤسراء و مستشراران و اعضراء     یا نمایشور کل کو با حضور دادستان  یا م اون وی

 یننرد. رأ کم یو نسبت به آن اتخاذ تصم یشود تا موضوع مورد اختالف را بررسیل مکیم ش ب تشم اون تما

رآن الزم یر و غ قضرایی ر مرارعت اعم از یها و ساشور و دادگاهک یوان عالیش ب د یت در موارد مشابه برایثرکا

 اثر است. یشده ب یقط  یاالتباع است؛ اما نسبت به رأ

 یوان عرال یر د یعمومأتیه هیوحدت رو یباشد و مطابق رأ ا در حال اررایشده ت اررا نیه رأکیدر صورت

أت یر ه یاشردت رأ ه بیر علومٌکر مسراعد بره حرال مح    یبه رهات یا رأیررم شناخته نشود  یشورت عمل انتسابک

 شود.یعمل م یاست و مطابق مقررات قانون مجازات اسالم یور قابل تسرکمذ ینسبت به آرا یعموم

ا یو  قضاییه یجاد وحدت رویمنظور اشور بهک یوان عالید یأت عمومیه هک یه مواردیلک در -472ماده 

ا یر ل کر د برا حضرور دادسرتان    یر گرددت بایل مکیتش ی  قانونیر وظایا انجام سایو  یاصرار یبه آرا یدگیرس

 ند.کیاظهارنظر م ینده ویا نمایل کمت دادستان یباشد. قبل از اتخاذ تصم ینده وینما

وحردت   یا رأیر شورت فقط به موررب قرانون   ک یوان عالید یأت عمومیه هیوحدت رو یآرا -473 ماده

 ر است.ییشودت قابل تغین قانون صادر می( ا471ه مطابق ماده )ک یه مؤخریرو
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ور کم مذکه حکها اعم از آندادگاه یت قط یومکام محکدر مورد اح یدرخواست اعاده دادرس -474ماده

 شود:یرفته میر پذیدر موارد ز تا نشده باشدیگذاشته شده  به اررا

 .گردد محرز یو بودن زنده سپس و شود ومکمح یشخص قتل اتهام به یسک -ال 

 از شیبر  نتروان  هکر  باشد یا گونه به ررم آن ابکارت و شوند ومکمح یررم ابکارت اتهام به نفر چند -ب

 .شد قائل آن یبرا بکمرت یک

 بره  قضرایی  مررع از یمکح مورب به زین یگرید فرد و شود ومکمح یررم انتساب علت به یشخص -پ

 از یکری  یگناه یب متکح دو مفاد تضاد و ت ارض از هک یطور به باشدت شده ومکمح ررم همان انتساب علت

 .گردد احراز آنان

 .شود صادر یمتفاوت امکاح واحدت اتهام به یشخص درباره -ت

 .است بوده مکح مبناء گواهانت واقع خالف شهادت ای یر ل اسناد هک شود ثابت صالح دادگاه در -ث

ه مورب اثبات کارائه شود  یدیا ادله ردیا ظاهر یحادث و  یدیت واق ه ردیم قط کپس از صدور ح -ج

 باشد. عدم تقصیر ویا یه یعلومٌکمح یگناهیب

 باشد. یش از مجازات مقرر قانونیم بکا مجازات مورد حیررم نباشد و  یابکعمل ارت -چ

 

 دارند: یر حق درخواست اعاده دادرسیاشخاص ز -475ماده

هت همسرر و وراث  یر علومٌکر برت مح یا غیر او و در صورت فوت  ینده قانونیا نمایل کیا ویه یعلومٌکمح -ال 

 ؛او یو وص یقانون
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 ؛شورکل کدادستان  -ب

 .مکح یدادستان مجر -پ

ن مرررع پرس از احرراز    یر شرود. ا یم مر یشور تسلک یوان عالیبه د یدادرسدرخواست اعاده  -476ماده 

 یدگیت رسر یز اعاده دادرسر ین قانونت با تجوی( ا474از موارد موضوع ماده ) یکیانطباق موضوع درخواست با 

ن صورت قرار رد اعاده یر ایدهد و در غیت ارراع میم قط کننده حکعرض دادگاه صادرمجدد را به دادگاه هم

 د.ینمایصادر م یرسداد

 شرعخالف قط ی صادره از هر یک از مرارع قضایی را  یرأدر صورتیکه رییس قوه قضاییه  -477ماده 

تجویز اعاده دادرسیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در ش بی خاص که توسط  باتشخیص دهد  بیّن

 قط ی صادر نماید. یرأد رسیدگی و نیاببرای این امر تخصیص می رییس قوه قضاییه

 قط ی قبلی را نقض و رسریدگی مجردد اعرم از    یرأاعالم شدهت  خالف شرعِبر ش ب خاص مذکور مبنیاً 

 نمایند.مقتضی صادر می یرأآورند و شکلی و ماهوی ب مل می

 یعرال  وانیر د یقرارهرا  و احکرام  شرامل ( یفریک و یحقوق از اعم) ییقضا مرارع یقط  یآرا -1 تبصره

-یم اختالف حل یشوراها و دادسراها تبدوی و نظر دیتجد یهادادگاه مسلحت یروهاین ییقضا ازمانس کشورت

 .باشند

هرات  ش ب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه یآرا -2تبصره 

 .دنباشمیماده تشخیص داده شودت مشمول احکام این  بیّنشرع خالف اگر توسط رییس قوه قضاییه 

در صورتی که رییس دیوان عالی کشورت دادستان کل کشورت رییس سازمان قضایی نیروهرای   -3تبصره

قط ی اعم از حقوقی یرا کیفرری را    یرأمسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظای  قانونی خود 

قضراییه درخواسرت تجرویز اعراده     توانند با ذکر مستندات از رییس قروه  تشخیص دهندت می بیّن خالف شرع
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آن بره رهرت   بیّن شرع خالف دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است مگر اینکه 

 دیگری باشد.

 اعاده( 477) ماده طبق ای باشدت یدادرس اعاده زیتجو بر یمبن شورک یعال وانید یرأ هرگاه -478 ماده

 نیترأم  مرتهم  از چنانچره  و افتد یم قیت و به مجدد مکح صدور تا مکح یاررا باشدت شده رفتهیپذ یدادرس

 موضوع به یدادرس اعاده زیتجو از پس هک یدادگاه نباشدت متناسب ای باشد شده یمنتف نیتأم ای و نشده أخذ

 .دینما یم أخذ را الزم نیتأم ندتک یم یدگیرس

 یبردن  یمجازاتهرا  ریسرا  ای اتیح سالب مجازات نوع از متکح در مندرج مجازات هک یصورت در -تبصره

 توق  دستور تقاضات درباره میتصم اتخاذ از قبل یدادرس اعاده یتقاضا وصول با شورک یعال وانید ش به باشدت

 . دهد یم را مکح یاررا

باشدت قررار توقر  آثرار و     یه اقامه شده قوک یا دت هرگاه ادلهیمه ردکپس از شروع به محا -479ماده 

 رد.یگ ین قانون انجام میمطابق مواد ا یشود و دادرسیصادر م یت فوریاولم کتب ات ح

م کص دهدت حیرا وارد تشخ یت درخواست اعاده دادرسیماهو یدگیهرگاه دادگاه پس از رس -481ماده 

راررع بره    یه درخواست اعاده دادرسک یند. در صورتکیصادر م یم مقتضکرا نقض و ح یمورد اعاده دادرس

ا فرررام یر دنظر یر ث تجدیم دادگاه از حکشود. حیا اصالح میم باشدت فقط همان قسمت نقض کاز ح یقسمت

 تابع مقررات مربوط است.  یخواه

 کیر  هر تیدادرس اعاده قبول از پس دادگاه باشدت مکح دو رتیمغا تیدادرس اعاده رهت اگر -481 ماده

 صیتشرخ  حیصح ریغ را یرأ دو هر نانچهچ و ندکیم نقض را گرید یرأ و دییتأ دهدت صیتشخ حیصح هک را

 . کندیم یدگیرس مقررات وفق آنها نقض از پس دهدت

 همران  از یدادرسر  اعراده  گرر ید شرودت  یم صادر یدادرس اعاده از پس هک یمکح به نسبت -482 ماده

 ابر  صرادره  یرأ رتیمغرا  و بروده ( 477) ماده قیمصاد از یدادرس اعاده که نیا مگر. شود ینم رفتهیپذ رهت
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 برا  ریمغرا  یقبلر  یرأ هماننرد  مجدداً دیرد یرأ ای و باشد یقبل رهت از ریغ یگرید رهات به یفقه مسلمات

 .باشد شده صادر یفقه مسلمات

م از کر شردن ح  یرقابل گذشتت پرس از قط ر  یدر ررایم غ یخصوص یا مدعی کیهرگاه شا -483ماده 

زان یر ند در مکت درخواست یم قط کننده حکادرتواند از دادگاه صیه میعلومٌکندت محکت خود صرفنظر یاکش

ال راده و برا حضرور    ه در وقت فروق یعلومٌکن صورتت دادگاه به درخواست محیدنظر شود. در ایمجازات او تجد

نرد و مجرازات را در صرورت    کیمر  یدگین قانونت رسر ی( ا355ت مقررات ماده )ینده او با رعایا نمایدادستان 

نرد.  کیل مر یه باشدت تبدیعلومٌکه مناسبتر به حال محک یا به مجازاتیدهد یم  یاقتضاء در حدود قانون تخف

 است. یقط  ین رأیا

 

 اسرت یر تحت «یفریک احکام یاررا م اونت»و است دادستان برعهده یفریک احکام یاررا -484 ماده

 فره یوظ نیر ا دارعهده یعموم یدادسرا در دهدت یم صیتشخ هقضایی قوه رییس هک یمناطق رد یو نظارت و

 .است

 یتخصصر  یواحردها  ای واحد یدارا ضرورت صورت در تواندیم تیفریک احکام یاررا م اونت -1 تبصره

 .باشد احکام یاررا یبرا

-زندان در هقضایی قوه رییس بیتصو با تواندیم آن از یواحد ای یفریک احکام یاررا م اونت -2 تبصره

 کره  اسرت  یانامره نیری آ مورب به هاآن  یوظا یاررا و استقرار وهیش. شود مستقر یفریک مؤسسات ای و ها

 ها زندان سازمان رییس یهمکار با یدادگستر ریوز توسط قانون نیا شدن االرراالزم خیتار از ماه شش ظرف

 .رسد یم هقضایی قوه رییس بیتصو به و شود یم هیته کشور یتیترب و ینیتأم اقدامات و
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 دادرس با یو ابیغ در و دادگاه رییس عهده به یفریک احکام یاررا بخشت قضایی حوزه در -3 تبصره

 .است البدلیعل

 تیارتمراع  مرددکار  تیفریک احکام یاررا یقاض الزم ت داد به یفریک احکام یاررا م اونت -485 ماده

 . دارد اریاخت در یتمراقب مأمور و اررا مأمور

 .باشد داشته قضایی خدمت سابقه سال سه حداقل دیبا یفرکی امکاح یاررا یقاض -تبصره

تحرت عنروان    یالت مناسرب کیت تشر یاران ارتمراع ک  مردد یمنظور انجام وظاه بهقضاییقوه  -486ماده 

 د.ینمایجاد میهر شهرستان ا قضاییرا در حوزه « یارتماع یارکمدد»

ت یتر یت علروم ترب یارتمراع  یارکمردد  یهرا الن رشتهیالتحصن فارغیاز ب یارتماعارانکدمد -487ماده 

 شوند.یو حقوق استخدام م یشناست ررمیشناست رام هیروانشناس

 است. یارتماع یارکالن رشته مددیالتحصت با فارغیورت اولوکمذ یهادر رشته -تبصره

 انجرام  یبررا  یبخشرودگ  و عفرو  و یفرکی سجل دواح تیفرکی احکام یاررا م اونت هر در -488 ماده

 :شودیم لکیتش ریز  یوظا

 ؛یفرار محکومان و یمتوار و بیت ق تحت متهمان تکخطرنا مجرمان یاطالعات کبان جادیا -ال 

 قیدق مشخصات درج و ثبت با یفرکی مؤثر یهاتیومکمح در هیعلومٌکمح یفرکی سجل برگ میتنظ -ب

 ؛یکیترونکال صورت هب یو ریتصو و انگشت اثر و

 طبرق  ومران کمح مجرازات   یر تخف ایر  عفرو  شنهادیپ زین و هیعلومٌکمح عفو درخواست ارسال و ثبت -پ

 .مقررات

 راه و لیتشک یچگونگ و اطالعات نیا به یدسترس امکان مشخصاتت نیا میتنظ و ثبت بیترت -1 تبصره

-نامهنییآ مورب به و یکیترونکال یدادرس به رارع مقررات تیرعا با یفریک سجل یکیالکترون شبکه یانداز
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 ریریس  یهمکرار  برا  یدادگسرتر  ریوز توسط قانون نیا شدن االرراالزم خیتار از ماه شش ظرف که است یا

 .رسد یم هقضایی قوه رییس بیتصو به و شود یم هیته کشور یتیترب و ینیتأم اقدامات و زندانها سازمان

 ینهادهرا  و یانتظرام  یرویر ن یهمکرار  برا  مراده  نیر ا( ب) و( الر  ) یبندها موضوع اقدامات -2 تبصره

 .ردیگیم صورت یتیامن و یاطالعات

 عبارت است از: یفرکیام کاح یاررا ی  قاضیوظا -489ماده 

 ؛آنها یوه اررایو نظارت بر ش یفرکی یاالرراام الزمکاح یصدور دستور اررا -ال 

 ؛انیها در امور رارع به زندان نظارت بر زندان -ب

 ؛ن و مقرراتیمشروط مطابق قوان یط عفو و آزادیان وارد شراینظر درباره زندان اعالم -پ

 ؛ن و مقرراتیبه محکومان براساس قوان یاعطاء مرخص -ت

ال الج ص ب یرسم یهایماریو ب یروان یهایماریان به بیومان سالمندت مبتالکم درباره محیاتخاذ تصم -ث

 یز درمران کآنها در مرا یبرا یل صدور ارازه بستریژهت از قبیمراقبت و توره و ازمند بهیوم نکر افراد محیو سا

 ؛بر اساس ضوابط و مقررات

 یا بر عهده قاضیمجازاتها وضع شده  یاررا ین و مقررات برایه به مورب قوانک یفیر وظایسا یاررا -ج

 ا ناظر زندان قرار گرفته است.ی یفرکیام کاح یاررا

 شود: یگذاشته م ر پس از ابالغ به موقع اررایرد زدر موا یفرکی یآرا -491ماده 

 ند.کین صادر میه دادگاه نخستک یقط  یرأ -ال 

ا یر ا فرررام نشرده باشرد    یر دنظر یا درخواست تجدی ینسبت به آن واخواه یه در مهلت قانونک ییرأ -ب

 ا فررام آن رد شده باشد.یدنظر یدرخواست تجد

 رده باشد.کن صادر ینخست یا پس از نقض رأید ییا تأدنظر آن ریه مررع تجدک ییرأ -پ
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 ده باشد.ید مررع فررام رسییه به تأک ییرأ -ت

نداندت مراتب را با  االرراالزم یه را از لحاظ قانونصادر یت رأیفرکیام کاح یاررا یهرگاه قاض -491ماده 

 ند.کیگاه اقدام مم دادیاعالم و مطابق تصم قط ی یننده رأکاطالع دادستان به دادگاه صادر

از آنران   یت درخصوص اشخاص مت ردد صادرشرده باشرد و در موعرد مقررر ب ضر      یهرگاه رأ -492ماده 

ا یر دنظر یر ا تجدیر رده باشندت پس از گذشت مهلرت اعترراض و   کا فررام یدنظر یا درخواست تجدیاعتراض و 

 است. االرراه الزمیفررام درمورد بق

ر یسرا  یت مانع از ارررا یقسمت از رأ یکا فررام درباره یدنظر یدا درخواست تجیاعتراض و  -493ماده 

 ست.یآن ن یاالرراالزم یهاقسمت

چ ورره  یشرود و بره هر   یشروع مر  یفرکیام کاح یاررا یبا دستور قاض یرأ یات اررایعمل -494ماده 

 د.یه قانون مقرر نماک یشودت مگر در مواردیمتوق  نم

 یشود و در مواردیم اررا یفرکیام کاح یاررا یارت قاضحت نظبه دستور و ت یفرکی یآرا -495ماده 

 یردولتیغ یعموم یو نهادها یدولت یتهاکهات مؤسسات و شر د توسط وزارتخانهیبا یرأ یه طبق قانونت ارراک

 یارررا  یدت قاضر یر ح نام است به عمرل آ یا تصریر که شمول قانون بر آنان مستلزم ذک ییو سازمانها و نهادها

 ها نظارت دارد.و اقدامات آن اررا یت الزمت برچگونگمایو ارائه ت ل ت ضمن صدور دستور اررایرفکیام کحا

 هرات  وزارتخانره  مسرتخدمان  و مقامرات  تینظام و یانتظام یروهاین تیدادگستر ضابطان تمام -496 ماده

 آنران  برر  انونقر  شرمول  هک یینهادها و سازمانها و یردولتیغ یعموم ینهادها و یدولت یتهاکشر و مؤسسات

 مقرام  در را یفرکی امکاح یاررا یقاض دستور لفندکم خود  یوظا حدود در استت نام حیتصر ای رکذ مستلزم

 و یانتظام بیت ق بر عالوه مادهت نیا مقررات از متخل . نندک تیرعا استت آن یاررا با مرتبط کهیرأ یاررا

 .شود یم ومکمح زین یقانون مقرر مجازات به تیادار
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االت مربوط به کاستت اما رفع اش قط ی یننده رأکبا دادگاه صادر یرفع ابهام و ارمال از رأ -497ه ماد

 ر نظرر او ارررا  یر ز یه رأکر اسرت   یفرکیام کاح یاررا یبا رعایت موازین شرعی و قانونی با قاض یرأ یاررا

 شود. یم

شود و در صرورت  یم ب اررایتن گرددت به همان ترییت  در دادنامه یرأ یوه اررایهرگاه ش -498ماده 

 ند.کیم را اررا یت رأیطابق مقررات قانونم یفرکیام کاح یاررا یت قاضوه اررایش نییعدم ت 

ه به لحاظ آثار و کیا در صورتی یمجازات ممنوع استت مگر در موارد الزام قانون یعلن یاررا -499ماده 

ا بره  یر گرانت دادگاه خود یا دیاو  یم تجریب و بکمرت اب ررم و سوابقکت نحوه ارتیابکبزه ارت یتب ات ارتماع

ح یتصرر  یمجرازات را در رأ  یعلنر  یص دهد و اررایتشخ یمجازات را ضرور یعلن یشنهاد دادستان اررایپ

 ند.ک

گرذار  قهیا وثیل یفکشود و در صورت عدم حضورت به یاحضار م یرأ یاررا یه برایعل ومٌکمح -511ماده 

یمر  یفرکیام کاح یاررا ین صورتت قاضیند. در اکم یتسل یرأ یاررا یه را برایعل مٌوکشود تا محیاخطار م

 ند.که را صادر یعلومٌکتواند به طور همزمان دستور رلب مح

توانرد   یمر  یفرکیام کاح یاررا یه باشدت قاضیعلومٌکشدن مح یا مخفیم فرار یه بک یدر صورت -تبصره

 ند.که را صادر یعلومٌکتور رلب محدس ل در پروندهت از ابتدایر دلکبا ذ

 افتد: یق میام به ت وکاح یاررا یص و دستور قاضیر به تشخیمجازات در موارد ز یاررا -511ماده 

 ؛یدوران باردار -ال 

 ؛ثر تا شش ماهکمان حدایپس از زا -ب

 ؛یدن طفل به سن دو سالگیثر تا رسکحدا یردهیدوران ش -پ

 .ا استحاضهیض یحام یمجازات شالق در ا یاررا -ت
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د یمجرازات موررب تشرد    یمبتال باشد و اررا یا روانی یرسم یماریه به بیعلومٌکهرگاه مح -512ماده 

ترا زمران    یقرانون  کیسب نظرر پزشر  کبا  یفرکیام کاح یاررا یشودت قاض یو یر در بهبودیا تأخیو  یماریب

مرار نباشردت   یب یبره بهبرود   یدیر ام یریت زاندازد. چنانچه در ررایم یق میمجازات را به ت و یت اررایبهبود

ر کر اعمرال مجرازاتت برا ذ    یه و مانع بودن آن برایعلومٌکمح یماریت پس از احراز بیفرکیام کاح یاررا یقاض

و مجرازات بره مرررع     یمرار یگر با در نظرر گررفتن نروع ب   یل به مجازات مناسب دیتبد یلت پرونده را برایدل

 ند.کیارسال م یقط  یننده رأکصادر

ت داشرته باشردت   یر مجازات فور یق اررایحادث شود و ت و یماریمجازاتت ب ین اررایهرگاه ح -تبصره

 ند.ک ین ماده اقدام میآنت طبق مقررات ا یت ضمن صدور دستور توق  اررایفرکیام کاح یاررا یقاض

شرودت ترا   ت مبتال بره رنرون   یم قط کت پس از صدور حیریه در ررایم ت زیعل ومٌکهرگاه مح -513ماده 

یه وصرول مر  یعلومٌکه از اموال محک یمال یافتد؛ مگر در مورد مجازاتهایق میم به ت وکح یزمان افاقهت اررا

 شود.

برردت در   یدر حبس به سرر مر   ینقد یه به علت عدم پرداخت رزاک یسکا یوم به حبس کمح -تبصره

ام ررزء مردت   یر ن ایشود. ایم یدارنگه یگریان مناسب دکا می یمارستان روانیدر ب یصورت رنون تا بهبود

 شود.یمحاسبه م یت ویومکمح

 یه بررا یعلومٌک  مجازات محیا تخفیه با عفو قضاییقوه  رییسر مجازات حبست هرگاه یدر غ -514ماده 

 شود. یم متوق  مکح یم دهدت ارراکح یند و دستور توق  ارراکموافقت  یشنهاد به مقام رهبریپ

قرار  یفرکیام کاح یاارر یشودت قاضیموقوف م یرأ یطابق مقرراتت ارراه مک یدر موارد -515ماده 

 ند.کیصادر م اررا یموقوف

اء یام ضبط اشکاح یو اررا یخصوص یا مدعی کیمجازات در حقوق شا یموقوف شدن اررا -516ماده 

نیر داشتت مگر ا نخواهد یریل شده استت تأثیاب ررم تحصکا از ارتیاب ررم بوده و کله ارتیه وسک یو اموال

 باشد. یمجازاتت نسخ مجازات قانون یه علت موقوف شدن ارراک
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ه در یر عل ومٌکر ه به دف ات باشد و محیعل ومٌکبه مح یمجازات مستلزم دسترس یچنانچه اررا -517ماده 

قررار   مطابق مقرراتت یفرکیام کاح یاررا یا قرار صادره متناسب نباشدت قاضین بوده و یپرونده فاقد قرار تأم

 ند.کین متناسب صادر میتأم

برر   یگرذار مبنر  قره یا وثیر ل یر فکهت یعلومٌکدرباره درخواست مح یفرکیام کاح یاررا یقاض -518ماده 

 رد.یگیم میقهت تصمیوث ینیگزیا رایگذار و قهیا وثیل یفکر یینت تغیل قرار تأمیتبد

م یه نشرود و بر  یعلومٌکبه مح یسترسبه د یمنته یفرکیام کاح یاررا یهرگاه اقدامات قاض -519ماده 

نرد؛ امرا بره    کاعالم  یشور صادر و به مرارع قانونکتواند دستور منع خروج او را از یشور باشدت مکاز  یفرار و

 ند.کین دستور اقدام میه نسبت به لغو ایعلومٌکمح یریا دستگیمحض حضور 

 و اسرت  یگرید یقط  یتهایومکمح یرادا هیعلومٌکمح شود م لوم مکح صدور از پس هرگاه -511 ماده

 یم اقدام ریز شرح به یفرکی امکاح یاررا یقاض استت مؤثر اررا قابل مجازات زانیم در ت ددت مقررات اعمال

 :ندک

در صرورت   باشرندت  شرده  یقط ر  یخواه دنظریتجد عدم لحاظ به ای صادر یقط  طور به امکاح اگر -ال 

 و در غیر این صورت به دادگاه دارای صالحیت مکح نیآخر نندهکصادر گاهداد به را هاپروندهها تساوی دادگاه

 صرادر  واحرد  مکر ح ررمت ت دد به مربوط مقررات تیرعا با امتکاح تمام نقض از پس تا تندک یم ارسال باالتر

 .شود

 هدادگرا  نیر ا بره  را هرا  پرونده باشدت شده صادر استان دنظریتجد دادگاه در امکاح از یکی حداقلاگر  -ب

. شرود  صرادر  واحرد  مکر ح رررمت  ت ردد  به مربوط مقررات تیرعا با امکاح تمام نقض از پس تا ندکیم ارسال

 مکر ح نیآخرر  نندهکصرادر  شر به  باشردت  شده صادر استان دنظریتجد دادگاه مختل  ش ب از امکاح چنانچه

 .دارد یدگیرس تیصالح خواسته دنظریتجد

 قررار  دییتأ مورد شورک یعال وانید در امکاح از یکی داقلح هک یصورت در نیهمچن و موارد ریسا در -پ

 های با صالحیت ذاتی متفاوتیا در دادگاه مختل  یاستانها قضایی یهاحوزه در مت دد امکاح ای باشد گرفته
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 مطرابق  موردت حسب امتکاح نقض از پس تا ندکیم ارسال شورک یعال وانید به را ها پرونده باشدت شده صادر

 .شود اقدام( ب) ای( ل ا) یبندها

بدون ورود  و یدگیرست موضوع به نیطرف حضور بدون ال ادهفوق وقت در دادگاه فوقت موارد در -تبصره

 .ندکیم صادر واحد مکح در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات ت دد ررم

داشرته اسرت    یگریدقط ی  یتهایومکه محیعل ومٌکم م لوم شود محکح یهرگاه هنگام اررا -511ماده 

ننرده  کت پرونده را نرزد دادگراه صرادر    یفرکیام کاح یاررا یرار ررم مؤثر استت قاضکه در اعمال مقررات تک

سرابق را محررز دانسرتت مطرابق      یهرا  تیر ومکصورتت چنانچه دادگاهت محنیند. در اکیارسال م قط ی مکح

 د.ینمایمقررات اقدام م

شرود ترا   ید شده باشدت پرونرده بره آن مرررع ارسرال مر     ییور تأشک یوان عالیم در دکهرگاه ح -تبصره

م بره دادگراه   کر م را نقرض و پرونرده را رهرت صردور ح    کر سابق را محرز دانسرتت ح  یها تیومکچنانچه مح

 ند.کننده آن ارسال کصادر

مراه از  ثر ظررف شرش  کتواند حردا یندت مکت برائت حاصل یم قط که به مورب حک یشخص -512ماده 

م برائرت از محرل اعتبرارات    کر ه حکر د یر ن درخواست نمایم نخستکننده حکت از دادگاه صادر یرأخ ابالغ یتار

 راالنتشار منتشر شود.یثک یهااز روزنامه یکیه در قضاییمربوط به قوه 

 

 شتبازدا امیا تتیومکمح زانیم ررمت نوع املتک مشخصات رکذ با حبس به ومکمح اشخاص -513 ماده

 ایر  قضرایی  حروزه  همران  زنردان  بره  فرر کی تحمرل  یبررا  مخصوصت برگه در مکح نندهکصادر مررع و یقبل

 نیمرواز  تیر رعا برا  و مررد  ایر  و زن بدرقره  مرأمور  همراه به موردت حسب استانت آن قضایی حوزه نیتریکنزد

 .شوندیم یم رف و اعزام تیمراقبت
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 و ینیترأم  اقردامات  زکر مرا و اشرتغال  و یآمروز  حرفره  زکمرا بازت مهین بستهت زندان به زندانها -1 تبصره

 .شود یم میتقس ونوروانان اطفال یبرا تیترب و اصالح انونک رمله از یتیترب

 و نروع  به توره با ومانکمح استت شده حیتصر دادگاه مکح در ای قانون در هک یموارد رز به -2 تبصره

 در امکاح یاررا یقاض دییتأ و یبند طبقه یوراش میتصم اساس بر تشانتیشخص و نهیشیپ تتیومکمح مدت

 .شوند یم ینگهدار فوق یبخشها از یکی

 باشردت  مکر ح نندهکصرادر  دادگاه حوزه از خارج حبست به ومکمح اقامت محل هک یصورت در -3 تبصره

 موررب  امرر  نیر ا کره  نیر ا مگرر . شود یم منتقل خود اقامت محل زندان به حبس ادامه تحمل یبرا نامبرده

 محرل  بره  زنردان  نیترر  کیر نزد بهی قط  یرأ کننده صادری قاض ضیتشخ با صورت نیا در که باشد همفسد

 .شودیم پرداخت قضاییه قوه اعتبارات محل از انتقال نهیهز. شودیم منتقل خود اقامت

 هرا متهمان در بازداشتگاه یان ممنوع است. نگهدارکم یکومان و متهمان در کمح ینگهدار -514ماده 

 .ردیگیشور صورت مک یتیو ترب ینینظر سازمان زندانها و اقدامات تأم ریز و

 یم قط ر کر ه به موررب ح یعلومٌکه محکشود یشروع م یحبس از روز یفرهاکیمدت تمام  -515ماده 

ه در همان پرونده ک یا اتهاماتیم به علت اتهام کش از صدور حیه پیعلومٌکت حبس شود. چنانچه محاالرراالزم

 شود. یسر مکزان حبس او یاز م یا بازداشت شده باشدت مدت بازداشت قبلینظر ه تحتمطرح بود

ست وچهار ساعت باشدت در احتساب یمتر از بکا بازداشت شدن متهم ینظر اگر مدت زمان تحت -تبصره

 شود.یروز محاسبه م یکام بازداشتت یا

 یقبل بازداشت امیا تینقد یرزا و شالق حبست نیگزیرا یها مجازات به تیومکمح مورد در -516ماده

 :شود یم محاسبه ریز شرح به فوق ماده موضوع

 روز پنج و یعموم خدمات ساعت هشت روزانهت ینقد یرزا روز یک تیقبل بازداشت روز هر یازا به -ال 

 .شودیم سرک مراقبت دوره از
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 از ضرربه  سره  تیقبل ازداشتب روز هر یازا به یریت ز مجازات عنوان به شالق به تیومکمح مورد در -ب

 .شودیم سرک شالق

 یمال یهاتیومکمح یاررا نحوه به مربوط فصل مقررات مطابق تینقد یرزا به تیومکمح مورد در -پ

 .شود یم اقدام

 یارررا  یرده باشردت قاضر  کرا محاسبه ن یام بازداشت قبلیمت اکننده حکصادر یچنانچه قاض -517ماده 

 ند.ک یموضوع مواد فوق اقدام م یهاکامت حسب مالیان یبه احتساب ا یفرکیام کاح

 بره  را حربس  بره  ومکمح پرونده وقت نییت  دستور است ل کم یفرکی امکاح یاررا یقاض -518 ماده

 خیتار نییت  با تا ردیگ قرار نظر تحت پرونده حبست مدت اتمام از شیپ روز ده حداقل هک ندک صادر یا گونه

 زندان رییس. ندک اعالم زندان به و صادر ادشدهی خیتار در را یو یآزاد دستور هتیعلومٌکمح حبس مدت اتمام

 یبررا  یفور نباشدت بازداشت در یگرید اتهام به هیعلومٌکمح چنانچه حبس مدت اتمام از پس است ل کم زین

 .ندک اعالم یفرکی امکاح یاررا یقاض به بالفاصله را اقدامات جهینت و دینما اقدام یزندان یآزاد

 یاررا یقاض گرددت یرأ در مقرر مدت از شیب حبس به منجر ماده نیا از تخل  هک یصورت در -تبصره

 مسرؤول  قرانون  نیر ا( 211) و( 14) مرواد  طبرق  چهرارت  دررره  تا یانتظام تیومکمح بر عالوه یفرکی امکاح

 .است هیعل ومٌکمح به یاضاف حبس خسارت پرداخت

گرر و  ید قضایی یهاا حوزهیبه زندان  یا اعزام زندانینه انتقال ل  است هرگوکزندان م رییس -519ماده 

مربروط بره طرور     قضرایی ا مررع ی یفرکیام کاح یاررا یرا بالفاصله و حسب موردت به قاض یز بازگشت وین

 ر ادله و سوابق اطالع دهد.کو با ذ یتبک

هرای  شرارکت در برنامره  در صورت رعایت ضوابط و مقرررات زنردان و م   توانندیومان مکمح - 521ماده 

 یسره روز از مرخصر   حرداکثر  ن مناسبت ماهانره یپس از سپردن تأماصالحی و تربیتی و کسب امتیازات الزم 

بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درره یک از طبقه اول یرا همسرر و یرا     برخوردار شوند. در موارد

ت یرین   اکثر تا پنج روز از مرخصی اسرتفاده نمایرد.  تواند به تشخیص دادستان حدازدواج فرزندانت زندانی می
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های اصالحی و تربیتیت چگونگی انطباق وضر یت زنردانیان   مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه

که ظرف مردت سره مراه از     استای نامهبا شرایط ت یین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به مورب آیین

ی و تربیتی کشور تهیه و بره تصرویب ریریس    تأمینها و اقدامات توسط سازمان زندان تاریخ تصویب این قانون

 رسد. قوه قضاییه می

وم کر نت اعرزام مح ین مادهت در صورت عجز از فراهم نمودن تأمیدر موارد شمول قسمت دوم ا -1تبصره 

 روز در ماه و به مدت ده ساعت بالمانع است. یکتحت مراقبت مأمورانت 

تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظرر   یشده به مرخصعزام متهمان بازداشتا -2تبصره 

 ز است.یمررع صدور قرار را

 یاررا یا قاضیص دادستان یاست و بنا به تشخ یخصوص کیشا یدارا یه زندانک یدر موارد -3تبصره 

عالوه بر مرخصی مذکور در  تواندیم یمؤثر باشدت زندان کیت شایتواند در رلب رضایم یامت اعطاء مرخصکاح

ثر به مدت هفرت روز از  کو حدا دیگر نوبت یکن مناسبت در طول مدت حبس یپس از سپردن تأم این مادهت

ت او را رلب یا رضایرا پرداخت  کیاز خسارت شا یوم بتواند بخشکه محک ید. در صورتیاستفاده نما یمرخص

 شود.ید میمدت هفت روز تمد گر بهیبار دیک یفقط برا ین مرخصیندت اک

شروندت پرس از   محکومینی که به مورب قانون مشمول مقررات ت لیق ارررای مجرازات نمری    -4تبصره 

تواننرد در  تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می

 هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تواند به مناسبتهای ملی و مذهبی عالوه بر سق  ت یین شرده در ایرن   رییس قوه قضاییه می -5صره تب

 قانونت حداکثر دو بار در سال به زندانیان وارد شرایطت مرخصی اعطا کند.

مواردی که شخص باید به مورب مقررات شرغی به طور دائم در زندان باشد از شمول مقرررات   -6تبصره

 صره های آن خارج است.این ماده و تب
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مجرازات انفصرال    یه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشدت ارررا کیدر صورت -521ماده 

 شود.یافتن مجازات حبس شروع میان یموقت از زمان پا

از خدمت م لق  یبه مورب الزامات قانون یم قط کش از صدور حیه پیعلومٌکه محک یمدت زمان -تبصره

 شود.یسر مکبه انفصال موقت  یت ویومکزان محیز مشده استت ا

ام کاح یاررا یباشدت قاض یوم به حبس در خارج از زندان ضرورکمح یه مداواک یدر صورت -522ماده 

ن یترأم  أخرذ نرد و برا   کین مر ییت  یقانون کیمداوا را با توره به نظر پزش یاز برایت مدت زمان مورد نیفرکی

در  ین متناسرب ندهردت م الجره و   یه ترأم یر علومٌکر اندازد و هرگاه محیق میوحبس را به ت  یمتناسبت اررا

 شود.یمحسوب م یت ویومکرد و مدت م الجه رزء محیگیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میب

 ز ارررا یر برنردت ن  یدر حبس به سر مر  هک یر افرادیسا یمداوا ین ماده از رهت اعزام برایمفاد ا -تبصره

 شود.یم

د شده اسرت رردا   یا تب یوم به حبس که محک یاطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادر -523ماده 

ا عردم  یر را بره پردر و در صرورت فقردان      کودکر ن صرورت  یند. در اکه مصلحت طفل اقتضاء کردت مگر آنک

دان به ترتیب به رد پدری یا وصی آن ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فق یت ویصالح

 شود.ه میصالح سپردسسات ذیؤا عدم صالحیت آنانت به می

 از تناسرب  تیر رعا برا  ریز هاتیتنب از یکی تیزندان توسط یانضباط تخل  ابکارت صورت در -524 ماده

 :شودیم اررا تامکاح یاررا یقاض دییتأ از پس و نییت  یانضباط یشورا یسو

 ؛بازمهین ای بسته زندان به اشتغال و یآموز حرفه زکمرا از انتقال -ال 

 ؛نوبت سه تا ثرکحدا مالقات از تیمحروم -ب

 ؛ماه سه تا ثرکحدا یمرخص از تیمحروم -پ

 .ماه شش تا ثرکحدا مشروط یآزاد و عفو شنهادیپ از تیمحروم -ت
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ت اطفرال و نوروانران   یر و ترب ینگهردار  یه براکهستند  ینکتت امایاصالح و ترب یهاانونک -525ماده 

از یر ز استانها و به تناسب نکشورت در مراک یتیو ترب ینین قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمیاموضوع 

 شوند.یجاد میا ایاند و جاد شدهیشور اکر مناطق یه در ساقضاییقوه  رییسص یو ضرورت با تشخ

م یان و طرز ت لیمددرو قضاییت یوض  یبررس یلفند براکقضات دادگاه اطفال و نوروانان م -526ماده 

ت حروزه محرل خردمت خرود     یانون اصالح و تربکبار از  یکآنانت حداقل هر ماه  یشرفت اخالقیت و پیو ترب

 ست.یدادستان ن ی  قانونیوظا ین امر مانع اررایعمل آورند. اد بهیبازد

ق ت موررب فسراد اخرال   یا نوروانیانونت رفتار و اخالق طفل کران یهرگاه حسب گزارش مد -527ماده 

دادگاه اطفال و نوروانران و بره دسرتور     یگر گرددت درصورت احراز موضوع توسط قاضیا نوروانان دیاطفال و 

شرود و پرس از اصرالح اخرالق و     یمر  یدر همان قسمت نگهدار یگریور در محل دکا نوروان مذیت طفل یو

 شود.یبازگردانده م یرفتارش با دستور دادگاه به محل قبل

 و اشرتغال  متهمرانت  و ومران کمح یبنرد  طبقه و ینگهدار نحوه به مربوط ییاررا مهنانییآ -528 ماده

 و تیر ترب و اصرالح  یهرا انونکر  اداره نحروه  انتیزنردان  مالقات نحوه تیبازپرور یها برنامه آنانت یآموز حرفه

 نروع  سرنت  ررنست  ثیح از نوروانان و اطفال یبند طبقه آنجات در نوروانان و اطفال تیترب و اصالح تیفکی

 نیر ا شردن  االرراالزم خیتار از ماه شش ظرف حبس مجازات یاررا نحوه و ها کانون نیایی واموراررا ررایم

 و شرود  یم هیته شورک یتیترب و ینیتأم اقدامات و زندانها سازمان یارکهم با یدادگستر وزارت توسط قانون

 .رسد یم هقضایی قوه رییس بیتصو به

 

وم گردد و آن را نپردازدت کمح ینقد یدادگاه به پرداخت رزا یم قط کس به مورب حکهر -529ماده 

ن از محل یات دیت مقررات رارع به مستثنَی  و با رعایت توقییمت شناساکله مررع اررای حیوس به یاموال و

آنت مرررع ارررای    ییشناساا عدم یشود. در صورت فقدان مال  یم اقدام مکح یها نسبت به اررا فروش آن
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ر یاز سرا  یا بخشر یر ا تمرام  یر و  یام مردن کر اح یاز حقوق طبرق قرانون ارررا    ی  بخشیتواند با توق یم مکح

ط از یتقسر  یبه عمل آورد. در صرورت تقاضرا   یاقدام مقتض ینقد یه برای وصول رزایعل ومکمح یدرآمدها

شرودت  زیر نظر آن اررا مری  یرأنخستین که  به پرداخت اقساطت دادگاه یه و احراز قدرت ویعل ومکرانب مح

 ط نماید.ین مناسب امر به تقسیتضم أخذتواند با  یم

ن حبس یگزیرا یها ت مقررات مربوط به مجازاتین نگردد با رعاکور ممکم به طرق مذکح یهرگاه اررا

 شود: یر عمل میب زیبه ترت

گان یرا یساعت انجام خدمات عموم یکبه ال یهزار ر یالت هر سیون ریلیتا پانزده م ینقد یال ( در رزا

 شود. یل میتبد

ایرن  « الر  » الت همچنین در صورت عدم شرایط ارررای بنرد  یون ریلیپانزده م یباال ینقد یب( در رزا

 شود. یل میروز حبس تبد یکال به یمادهت هر سیصد هزار ر

ا یر ت به دلیرل اتهرام   ینقد یبه رزا یت قط یومکم محکه قبل از صدور حیعل ومکچنانچه مح ا1تبصره 

 یرا در ازا یام بازداشت قبلر یاتت ان مجازییاتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشدت دادگاه پس از ت 

 ند.ک یسر مکشده  نییروز از مجازات ت  یکال یهر سیصد هزار ر

و در صرورت   مت مراقبت نماینرد کح یت مراتب فوق را به هنگام اررایاند رعا ام موظ کاح یقضات اررا

 نند.کت خود اقدام یعدم رعا

بخش  ی مابه ازا یفایر مانع استگیازات دل آن به مجیا تبدی ینقد یط رزایم تقسکصدور ح -2تبصره 

 ست.یدت نیآیه به دست میعلومٌکه ب داً از محک ینشده آن از اموال یاررا

 یبررا  یفرر کیام کر اح یارررا  یقاضر ه یخ ابالغ احضاریه ظرف ده روز از تاریعلومٌکهرگاه مح -3تبصره 

 ی%( ررزا 25درصرد ) سرت یتواند او را از پرداخرت ب یام مکاح یاررا یحاضر شودت قاض ینقد یپرداخت رزا

ت موضوع یه م افیعلومٌکه محیل  است در برگه احضارکم یفرکیام کاح یاررا یند. دفتر قاضکم اف  ینقد

 ند.کد ین تبصره را قیا

http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

   137 

تواند قبرل از  یه میعلومٌکت محیدر مرحله بدو ینقد یت اشخاص به رزایومکدر صورت مح -531ماده 

دنظر یر تجدور به منزلره اسرقاط حرق   کند. درخواست مذکط یتقس یننده تقاضاکم از دادگاه صادرکت حیقط 

 ست. ین یخواه

 د به صورت مستقل مطرح شود.یدر هر مورد با ینقد یط رزایتقس یدعوا -تبصره

ط از بابرت مجرازات بردل از    یبر تقس ین مبنیم نخستکه در زمان صدور حیعلمٌوکهرگاه مح -531ماده 

ت یر شرود. در هرر صرورتت قابل   یآزاد مر  یننده رأکله دادگاه صادریوسدرحبس باشد بالفاصله به ینقد یرزا

 ست.یط نیر بر تقسیدا یبدو یرأ یط مانع از اررایصادره درباره تقس یاز رأ یخواهدنظریتجد

 یموقع اقساط از سرو و عدم پرداخت به ینقد یط رزایبر تقس یم مبنکصورت صدور ح در -532ماده 

شود و یلغو م حکم قط یننده کله دادگاه صادریوسط بهیم تقسکامت حکاح یاررا یهت با اعالم قاضیعلومٌکمح

 رد.یگیانجام م یمقتض یم اقدام قانونکح یاررا یبرا

ل  است مراترب  که میعلومٌکت محین مالکورت حصول تمطت در صیم تقسکپس از صدور ح -533ماده 

-نیر ایشود. در غبه اقدام ومٌکبه وصول محنسبت د تا یم اعالم نماکح یمجر یماه به قاضثر ظرف سهکرا حدا

 د.ینمایط اقدام میم تقسکنسبت به لغو ح قط ی مکننده حکامت دادگاه صادرکاح یاررا یصورت با اعالم قاض

از آن  یا بخشیهت به پرداخت تمام یپرداخت د یش از اتمام مهلت قانونیه پیعلومٌکه محهرگا -534ماده 

 ند.کیله اعالم مومٌکرشت مراتب را به محیضمن پذ یفرکیام کاح یاررا یندت قاضکاقدام 

رش یمحض مرانع از پرذ   یه ررایم شبه عمد و خطایپرداخت د یشده برا ینیبشیپ یهامهلت -تبصره

 ست.یط نیا تقسیر و اعسا یتقاضا

لره  ومٌکر مح یام در صورت تقاضاکاح یراار یندت قاضکه فوت یوم به پرداخت دکهرگاه مح -535ماده 

 ند.کیفاء میه استیعلومٌکمح که را از ماتریمطابق مقررات مربوطت د
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 خیتار از ماه شش از پس یو و باشد شخص به مال بازگرداندن متضمن صادره مکح چنانچه -536 ماده

 یارررا  یقاضر  ندتکن مرار ه منقول مال افتیدر یبرا موره عذر بدون تیفرکی امکاح یاررا یقاض هیاخطار

 صرورت  نیا در. ندک صادر را مال فروش دستور تواند یم مالت فساد یعقالئ احتمال صورت در یفرکی امکاح

 .گرددیم عیتود یدادگستر صندوق در مربوط یها نهیهز سرک از پس و رسد یم فروش به مال

در مورد ضبط و مصادره  یفرکی یهادادگاه یاالرراالزم یدادستان و آرا یدستورها یاررا -537ماده 

از  یان ناشر یر ا ضرر و زیهت رد مال و یوصول دتینقد یز رزایقه و نیا وثیفاله کوره التزامت وره ال أخذاموالت 

 است. یفرکیام کاح یررم برعهده م اونت اررا

ا فرروش امروال باشردت انجرام     یر   و یر در موارد فوق مسرتلزم توق  یا رأیدستور  یه ارراچنانچ -تبصره

 است. یام مدنکاح یور مطابق مقررات ارراکات مذیعمل

از  از رررم در ابتردا   یان ناشر یضرر و زا یه و ین قانونت دی( ا233( و )232مواد ) یدر اررا -538ماده 

 شود. یه نفع دولت ضبط مشده پرداخت و مازاد بر آن ب أخذن یمحل تأم

ط یتقسر  یه متقاضر کر  یشرود. ترارر  یرفته نمیاز تارر پذ ینقد یط رزایدادخواست تقس -539ماده 

ن ماده یسبه رزءت مشمول اکدهد.  یستگکد مطابق مقررات قانون تجارتت دادخواست ورشیبه است باومٌکمح

 ستند.ین

 یترابع قرانون نحروه ارررا     یمرال  یهرا  تیر موکمح یبات رارع به ارررا یر مقررات و ترتیسا -541ماده 

 است. یمال یها تیومکمح

 

آنت بردون   یارررا  یله باشرد و در تقاضرا  ومٌکمجازات منوط به درخواست مح یهرگاه اررا -541ماده 

مراه   تا ظررف سره   شود یابالغ م یبه و یفرکیام کاح یاررا یندت به دستور قاضکر یداشتن عذر مورهت تأخ
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ن مردت و عردم وصرول درخواسرت     یر شردن ا  یند. در صورت سپرکم اعالم کح یم خود را درباره اررایتصم

ن صرورتت  یر کند. در ان صادره را لغو مییت قرار تأمیفرکیام کاح یاررا یم بدون عذر مورهت قاضکح یاررا

 شود. یم یگانیطور موقت با ه به علت دیگری در حبس نباشدت آزاد و پرونده بهیعلومٌکچنانچه مح

 قصراص  و سرتند ین عفو قابل که حد مستورب ررایم ریغ در اتتیح سلب به ومکمح هرگاه -542 ماده

 متکر ح نندهکصرادر  دادگراه  دستور به ندتک عفو درخواست آن یاررا از شیپ و مکح شدن االرراالزم از پس

 یم ریتأخ به نیومکمح مجازات  یتخف و عفو ونیسیمک یسو از جهینت اعالم تا بار یک یبرا فقط آن یاررا

 .ندک اعالم دادگاه به را جهینت و یدگیرس تقاضا نیا به دوماه ظرف ثرکحدا است ل کم مزبور ونیسیمک. افتد

 اتیر ح سرلب  مکر ح یارررا  از شیپ هفته یک حداقل استت ل کم یفرکی امکاح یاررا یقاض -تبصره

 .ندک اعالم هیعلومٌکمح به را مراتب مادهت نیا موضوع

-یمر  اررا تیصالح وارد اشخاص توسط یمذهب مراسم اتتیح سلب مکح یاررا از شیپ -543 ماده

 یانتظرام  یرویر ن فرمانرده  تیفرر کی امکر اح یاررا یقاض اوت ندهینما ای دادستان دیبا مکح یاررا هنگام. شود

 مکر ح یاررا هرگاه. باشند هداشت حضور دادگاه یمنش و م تمد کپزش ای یقانون کپزش تیو ندهینما ای محل

 یمر  زیر ن هیر علومٌکر مح لکیو. ابدی یم حضور زین یو ندهینما ای زندان رییس ردتیگ صورت زندان محوطه در

 دادگراهت  یمنشر  متکر ح یارررا  محل در هیعلومٌکمح ردنک حاضر از پس. شود حاضر مکح یاررا یبرا تواند

 شردهت  ارررا  مکر ح تیفرر کی امکر اح یارررا  یضر قا دسرتور  بره  سرپس . ندک یم قرائت رسا یصدا با را مکح

 .رسدیم حاضران یامضا به و شود یم میتنظ صورتمجلس

 شود.یم رات مربوط ارراات طبق مقریام رارع به قصاص و دکر احیام حدود و ساکاح -544ماده 

م کر ح یمحرل ارررا   یوم شده استت به دادسراکمح یا اقامت اربارید یه به تب ک یشخص -545ماده 

 شود.یم اعزام

 یارررا  یبرعهده قاض یا اقامت اربارید یومان در محل تب کت محینظارت بر حضور و ف ال -546ماده 

 م است.کح یمحل اررا یفرکیام کاح
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ت در صورت ضرورت و یا اقامت اربارید یم تب کح یمحل اررا یفرکیام کاح یاررا یقاض -547ماده 

 ین قرانون مرخصر  ی( ا125ت مفاد ماده )یبا رعا یاقامت اربارا ید یومان به تب کن مناسب به محیتأم أخذبا 

 ند.کیاعطاء م

ن شده اخراج ییشوندت از محل ت یوم مکن محیم  یاه به منع از اقامت در نقطهک یاشخاص -548ماده 

 شود.یر نهادها و مرارع مرتبط ابالغ میمحل و سا یانتظام یرویشوند و مراتب به نیم

 رررحت  و عضرو  قصراص  عضروت  قطع اتتیح سلب یهامجازات یاررا نحوه ییاررا نامه نییآ -549 ماده

 االرررا الزم خیترار  از مراه  شش ظرف نیم  یهامحل ای محل در اقامت از منع و یاربار اقامت دتیتب  شالقت

 هقضرایی  قروه  رییس بیتصو به و شودیم هیته شورک ریوز یارکهم با یدادگستر ریوز توسط قانون نیا شدن

 .رسد یم

ام کر اح یت مزاحمت و ممان ت از حقت مطابق مقررات ارررا یام رفع تصرف عدوانکاح یاررا -551ماده 

 است. یمدن

 

ه را احضرار و در  یر علومٌکر ت محیفرر کیام کاح یاررا یمجازاتت قاض یق اررایدر صورت ت ل -551ماده 

دادگراهت   یا دسرتورها یر هت دسرتور  یر علومٌکر ند و با حضور محکیصورت عدم حضور بدون عذر مورهت رلب م

 د.ینمایم و ابالغ میتفه یت آنها را به ویو ضمانت عدم رعا اررا یچگونگ

مجرازاتت بره    یق اررایشدن حداقل شش ماه از مدت ت ل یز سپره پس ایعل ومٌکهرگاه مح -552ماده 

اهش مردت  کر شنهاد یت مراتب را با پیفرکیام کاح یاررا یطور مستمر حسن اخالق و رفتار نشان دهدت قاض
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ند. دادگاه در وقت کیم اعالم مکننده حکن شده به دادگاه صادرییت  یاز دستورها یا برخیا لغو تمام یق یت ل

 رد.یگیم میتصم یفرکیام کاح یاررا یشنهاد قاضیدر مورد پال اده فوق

ماه  تواند هر دویم یفرکیام کاح یاررا یدادگاهت قاض یشنهاد از سویرش پیدر صورت عدم پذ -تبصره

 د.یشنهاد نمایمجازات را به دادگاه پ یق اررایبار ت لیک

 یقاضر  تیکری ترونکال یهرا  سامانه نظارت تحت یآزاد و یآزاد مهین نظام مشمول ررایم در -553 ماده

 یارتمراع  ارانکمردد  هینظر و زندان یبند طبقه یشورا گزارش وصول از پس تواند یم یفرکی امکاح یاررا

 تیآمروز حرفره  تیآموزشر  تیا حرفه ای یشغل تیف ال یک یاررا هک آن بر یمبن تیفرکی امکاح یاررا م اونت

 در زنردانت  طیمحر  از خرارج  در هیعلومٌکمح یسو از تکیزشپ درمان ای و یخانوادگ یزندگ تداوم در تکمشار

 یارررا  شرنهاد یپ متکر ح نندهکصرادر  دادگاه به استت مؤثر دهید بزه انیز و ضرر ربران ای و یو اصالح ندیفرآ

 یکری ترونکال یدادرس به رارع مقررات طبق را یکیترونکال یها سامانه نظارت تحت یآزاد و یآزاد مهین نظام

 .ندک اقدام دادگاه نیا میصمت مطابق و دهد

 أخرذ شنهاد موضوع مراده فروقت برا    یت پس از موافقت دادگاه با پیفرکیام کاح یاررا یقاض -554ماده 

 ند.کیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعالم میتصم یهت دستور اررایعل ومٌکن متناسب از محیتأم

مره  یمت نظام نکق صدور حیمشروطت قرار ت و یآزادم کمجازاتت ح یق اررایصدور قرار ت ل -555ماده 

ا یر و دسرتور   یکری ترونکال یطبق مقررات رارع به دادرس یکیترونکال یها تحت نظارت سامانه یو آزاد یآزاد

اب رررم  کر ز آثرار ارت یا متهم از آنها و نیه یعلومٌکت محیت آثار عدم تب یفرکیام کاح یاررا یقاض یدستورها

ا متهم در مدت مزبور بدون عذر موره یه یعلومٌکشود. چنانچه محیابالغ م یخصوص یا مدعی کید به شایرد

 یا مدعی کیشودت شا یب ررم عمدکا مرتیندت کت نیتب  یفرکیام کاح یاررا یقاض یا دستورهایاز دستور 

 ند.کمقررات مربوط اعالم  یاررا یبرا یفرکیام کاح یاررا یتواند مراتب را به قاضیم یخصوص

 یمجرازاتت آزاد  یق ارررا یر ل  است حسب مورد در طول دوره ت لکا متهم میه یعل ومٌکمح -556 ماده

ان نظرارت  کر ت امیکیترونکال یها تحت نظارت سامانه یو آزاد یمه آزادیم و نظام نکق صدور حیمشروطت ت و
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از  یهرگونه اقدام دت فراهم آورد وینمایمشخص م یفرکیام کاح یاررا یه قاضک یاوهیرا به ش یمأمور مراقبت

 یسازد از قبل به اطالع قاضر یمواره م یامل نظارت را با دشوارک یه ارراکا محل اقامتت یر شغل ییل تغیقب

 برساند. یفرکیام کاح یاررا

 مره ین نظام متکح صدور قیت و قرار مشروطت یآزاد مجازاتت یاررا قیت ل قرار یاررا نحوه -557 ماده

 نحروه  زیر ن و یکیترونکال یدادرس به رارع مقررات مطابق یکیترونکال یها امانهس نظارت تحت یآزاد و یآزاد

 شردن  االرررا الزم خیترار  از ماه شش ظرف هک است یا نامه نییآ مورب به حبس نیگزیرا یمجازاتها یاررا

 یتر یترب و ینیتأم اقدامات و زندانها سازمان رییس و شورک ریوز یارکهم با یدادگستر ریوز توسط قانون نیا

 .رسد یم هقضایی قوه رییس بیتصو به و شود یم هیته شورک

 ریریس  توسرط  مسرلحت  یروهاین قضایی سازمان تیصالح در ررایم مورد در ماده نیا نامهنییآ -تبصره

 نیر ا صردر  در ورکمرذ  مراررع  یارکهم با و مسلح یروهاین قضایی سازمان رییس و مسلح یروهاین لک ستاد

 .رسد یم هقضایی قوه رییس بیوتص به و شود یم هیته ماده

مت کق صدور حیمشروطت ت و یمجازاتت آزاد یق اررایچنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول ت ل -558ماده 

 قضرایی ر از حروزه  یر غ یگرید قضاییت درحوزه یکیترونکال یهاتحت نظارت سامانه یو آزاد یمه آزادینظام ن

ور را در محل اقامرت خرود تقاضرا    کم مذیتصم ید ارراتواننیور مکباشدت اشخاص مذ یننده رأکدادگاه صادر

 یام حروزه اقامرت آنرانت تمرام    کر اح یاررا یابت به قاضیحکم با اعطاء ن یمجر ین صورت قاضیند. در اینما

د و یر نمایابرت اعرالم مر   ین یمجرر  یرا به قاض یط مقرر در رأیام و شراکاح یدادگاه و واحد اررا یدستورها

 شود.یم ه اررایالمرروعٌ یاضورت تحت نظارت قکموارد مذ
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 یند. مدعکه یت تأدیاکرا برابر قانون در هنگام طرح ش یفرکیت یاکنه شید هزیبا کیشا -559ماده 

را مطابق مقررات مربوط  ینه دادرسید هزیندت باک یان میو ز مطالبه ضرر یفرکیه به تبع امر کهم  یخصوص

ا یص دادستان یت را نداشته باشدت به تشخیاکنه شیپرداخت هز ییتوانا کیزد. چنانچه شابپردا یبه امور مدن

 یخصوص یشود و هرگاه مدع یت م اف میاکنه شیند از پرداخت هزک یم یدگیه به موضوع رسک یدادگاه

همان  یراب ینه دادرسیتواند او را از پرداخت هزیرا نداشته باشدت دادگاه م ینه دادرسیپرداخت هز ییتوانا

توان به علت عدم  یرا نم یفرکیبه امر  یدگید. رسیه مورد ادعا استت به طور موقت م اف نماک یموضوع

 ر انداخت.یبه تأخ یخصوص یمدع یاز سو ینه دادرسیه هزیتأد

 ینه دادرسیل  است هزکم یفرکیام کاح یاررا یآنت قاض یم و هنگام ارراکپس از صدور ح -تبصره

یزانی نباشد که مورب به از مستثنیات دین بوده و یا به مندت مگر آنکه محکومٌکفاء یبه استومٌکرا از محل مح

 له از اعسار گردد.خروج محکومٌ

ارشناسانت کالزحمه  اب و ذهاب گواهانت حقیت اینه انتشار آگهیو متهم بابت هز کیشا -561ماده 

پردازند و  ینم یشوندت ورهیاحضار م قضاییص مقام یه به تشخک یر اشخاصیان و ساکمتررمان و پزش

ور بنا به کشودت اما هرگاه اقدامات مذ یه پرداخت مقضاییور از اعتبارات مربوط به قوه کمذ یها نهیهز

مربوطت در  یهان و مقررات و ت رفهینه مقرر را مطابق قوانید هزیبا یردت شاکیصورت گ کیدرخواست شا

ور باشد و از پرداخت آن کنه مذیملزم به پرداخت هز کیه شاک یند. در صورتکن شدهت پرداخت ییمهلت ت 

-یشود و مراتب به اطالع دادستان م یه پرداخت مقضاییور از اعتبارات مربوط به قوه کنه مذیندت هزکامتناع 

ات یت مستثنیت با رعای  و فروش اموال شاکیت با توقیام مدنکاح یق اررایو از طر یرسد تا به دستور و

ز شود. در هر صورت از متهم یل وارک یدار و به حساب مربوط در خزانه أخذنه پرداخت شده یدل هزنت م اید

 شود.  ینم أخذ یا نهیچ هزیه
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نه یفوق نباشدت هز یها نهیقادر به پرداخت هز یت شاکقضاییص مقام یه به تشخک یدر صورت -1تبصره 

 شود. یه پرداخت مقضاییاز اعتبارات قوه 

نه یش از پرداخت هزین مادهت پیت اقدامات موضوع اقضاییبه دستور مقام  یرد فوردر موا -2تبصره 

 شود. یمربوط انجام م

 خ الزمیماه از تار ه ظرف ششکاست  یا اب و ذهاب گواهان مطابق ت رفهینه ایزان هزیم -3تبصره 

 رسد. یه میقضایقوه  رییسشود و به تصویب  یه میته یر دادگسترین قانون توسط وزیشدن ا االررا

 است. یه آنها برابر مقررات قانونیر اسناد و تهیا تصویق رونوشت ینه تطبیهز -561ماده 

قرات و  یان تحقیر ه در ررکر را  ییهرا  نره یهز یمت تمرام کل  است هنگام صدور حکدادگاه م -562ماده 

 ند.کن ین و مسؤول پرداخت آن را م ییل ت یمه صورت گرفته استت به تفصکمحا

پرداخرت شرده    یها نهیتمام هز یتواند در هر مرحله از دادرس یم یخصوص یا مدعی کیاش -563ماده 

لر  اسرت هنگرام    کت میحق شناختن ویند. دادگاه پس از ذکه طبق مقررات مطالبه یعلیرا از مدع یدادرس

 ند.کمزبور ملزم  یها نهیه را به پرداخت هزیعلیمت مدعکصدور ح

 به عهده او است. یدادرس یها نهیپرداخت هز ت متهمتیومکدر صورت مح -564ماده 

نردت  کاستت فوت  ینه دادرسیم دادگاه مسؤول پرداخت هزکه به مورب حک یهرگاه شخص -565ماده 

 شود. یوصول م یو کور از ماترکنه مذیهز

ا یص ش به یبه تخص یلفند با توره به نوع دعاوکن قانون میموضوع ا قضاییتمام مرارع  -566ماده 

 نند.کاقدام  یتخصص یدگیرس یبرا قضاییمرارع  از یش ب
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ن مراده بره   یر موضروع ا  یفرر کیو  یاعم از حقوق قضاییمرارع  یل ش ب تخصصکیوه تشیش -تبصره

ه یر ته یر دادگسترین قانون توسط وزیشدن ا االرراخ الزمیه ظرف شش ماه از تارکاست  یانامهنییمورب آ

 رسد.یران میأت وزیب هیتصو ه بهقضاییقوه  رییسد ییشود و پس از تأیم

(ت 347(ت )211(ت مرواد ) 147(ت تبصره ماده )141  مقرر در تبصره ماده )یالکت یدر اررا -567ماده 

ا هرر  یقات و ین قانونت انجام تحقیمورب مقررات اه بهکین قانون و در تمام مواردی( ا643( و )641(ت )343)

ل کدر بودره  ی  مستقلیولت استت اعتبار آن هر سال در ردد ینه از سویت مستلزم پرداخت هزیگریاقدام د

 شود. یو منظور م ینیبشیشور پک

مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی ررائم اطفال و نوروانان و نیروهای مسلح مقرر  -568ماده 

 نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

  انتشار در روزنامه رسمی الزم االررا می شود.این قانون شش ماه پس از  -569ماده 

( یفرکی ین دادرسیی)آ یمحاکمات رزای ین موقتیقانونت قوانن یشدن ا االررا خ الزمیاز تار -571ماده   

حه یت ال6/2/1311مصوب  یمه و مجازات مأموران به خدمات عمومکقانون رارع به محا ت35/1/1291مصوب 

در محرل خردمت مصروب     یب مرأموران دولتر  یر رکنران دولرت و طررز ت ق   فرر کا یوان کیل دیمربوط به تشک

(ت 6مرواد)  ت2/3/1339ماده واحده قانون رارع به تجویز دادرسی غیابی در امور رنرایی مصروب   ت19/2/1334

مصروب   ین دادگسرتر یاز قروان  یا( از قانون اصرالح پراره  21( و )24(ت )23(ت )22(ت )21(ت )13(ت )17(ت )11)

رارع  یحه قانونیانقالبت ال یشورا 15/7/1313مصوب  یعموم یهال دادگاهیتشک یه قانونحیت ال21/3/1316

ع ینندگان در امر عرضهت توزکب ررایم مربوط به اخالل یش  و ت قکه مأمور کر کبه مأموران سازمان قند و ش

ح رمهروری  قانون دادرسی نیروهای مسرل  تانقالب یشورا21/4/1319مصوب  شوندیر مکا فروش قند و شیو 

-ل دادگراه کیقانون تش ت1/6/1366ار مصوب یس یهال دادگاهکیقانون تشت 22/2/1364اسالمی ایران مصوب 

هرا  دنظر آرای دادگراه یر قرانون تجد   ت25/4/1363شور مصروب  ک یوان عالیو دو( و ش ب د یک) یفرکی یها

( در رابطه با 23( از ماده )1تبصره)( و 26( و )22(ت )17(ت )16(ت )9(ت )3(ت )7(ت )1مواد) ت16/1/1372مصوب 

( از 6( ترا ) 1( و تبصره )13)ماده ( و 14( از ماده )2( و )1) یها(ت بند )ج( و تبصره1ت 3و مواد ) یفرکیامور 
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( از قانون نحوه ارررای  1ماده ) ت11/4/1373و انقالب مصوب  یعموم یهال دادگاهکی( از قانون تش25ماده )

های عمومی و انقالب )در امور کیفرری(  دادرسی دادگاهت قانون آیین15/3/1377های مالی مصوب محکومیت

( قانون اصالح قانون بیمه ارباری مسرؤولیت مردنی دارنردگان وسرایل نقلیره      21ت ماده )23/6/1373مصوب 

( قانون اصرالح قرانون مبرارزه برا مرواد      32ماده )ت 31/2/1337موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 

( 13ر مراده ) یقرانون تفسر   مجمع تشخیص مصرلحت نظرامت   17/3/1376الحاق موادی به آن مصوب  مخدر و

 آنهرا  یو اصالحات و الحاقات ب د 15/9/1337و انقالب مصوب یعموم یهال دادگاهکیقانون اصالح قانون تش

  است. یملغ ارد مغایرتوم سایر قوانین در و
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 تومان است 1111 جزوهحقوق مولف این هزینۀ 

 پرداخت کرده باشید  نت یا کپیپری ی است که ممکن است بابتغیر از هزینه هایین ا

 رده باشیدکباید مستقیما به یکی از روش های زیر پرداخت  شما و

 

 هزینه ای پرداخت نکرده اید: رزوهبرای استفاده از این اگر 

 یدکن کینجا کلیارفتن به صفحۀ پرداخت برای . 1

 مرار ه کنید .pardakht.ekhtebar.comwwwبه نشانی اینترنتی . 2

 انتقال وره کنید  6219361556159577 به کارت شمارة . 3

 

 حمایت خواهید کرداز ادامۀ ف الیت های سایت حقوقی اختبار با پرداخت این هزینۀ مختصر شما 

 

 در محتوای آن کامال آزاد استتکثیر و انتشار اینترنتی و چاپی این رزوه بدون تغییر  کپیت

 از این رزوه برای کسانی که امکان پرداخت ندارند مجاز استاستفاده 

 

http://www.ekhtebar.com/?page_id=8719
http://www.pardakht.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com

