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 ]کلیات [     آیین دادرسی کیفری

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

                                                        
  

  
  آیین دادرسی کیفری

   مبانی  –قسمت اول 
    

  13                                                   ماهیت آیین دادرسی کیفری –گفتار اول     کلیات                                     –فصل اول 
  14                                                   مراحل دادرسی هایِ کیفری –گفتار دوم                                                                             

  17             مفهوم و موضوع آیین دادرسی کیفری                              –                                                                                     گفتار سوم 
         17 رابطه آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا                                  – گفتار چهارم                                                                                                  

  20 اهداف آیین دادرسی کیفری                                                      –                                          گفتار پنجم                                             
         20کم کیفری                                         تفاوت وضع قانون و صدور ح–                                                                                      گفتارششم 
  21 منابع آیین دادرسی کیفری                                                          –                                                                                      گفتارهفتم 

      21                                                                                 تحوالت آیین دادرسی کیفری -گفتار هشتم                                                                      
  

                                                                                                                                                                                                                                          
  38                                                                                                  ]دادسرا [ مرجع کشف جرم و تحقیقات  - گفتار اولمراجع دادرسی کیفری               – دومفصل 

  41                                                   مراجع رسیدگی نخستین یا بدوی -گفتار دوم                                                                                      
  41                        ] دادگاههای عمومی [    مراجع عمومی رسیدگی کیفری-بند اول                                                                                                           

  45                    ]دادگاههای اختصاصی  [    مراجع اختصاصی رسیدگی کیفری-بند دوم                                                                                                          
  83                                               ]                          دادگاه تجدیدنظر استان [   مرجع تجدیدنظر –تار سوم گف                                                                                                                

  85                                                                  ]ی کشور دیوان عال[  مرجع پژوهش و فرجام -گفتار چهارم                                                                                       
  

                                    
    90                                                                                                   دادرسان  -  گفتار اولکارگزاران دادرسی کیفری     –  سوم فصل   

  108                                                                      وکالی دادگستری -                                        گفتار دوم                                                
    120                                                     کارشناسان رسمی دادگستری -سوم گفتار                                                                                        

  126                                                                                                         ]کل کشور  [  دادستان -                                                                                        گفتار چهارم
    

              
       128 روش دادرسی اتهامی                                                                    -گفتار اولی    فری کی دادرسیروش ها  –چهارم فصل 

        130روش دادرسی تفتیشی                                                                  –گفتار دوم                                                                                        
  131                                                  ]   فرانسوی [  روش دادرسی مختلط –                                                                                       گفتارسوم 

        131 روش دادرسی اسالمی                                                              –                                     گفتارچهارم                                                   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :شامل ]  مبانی آیین دادرسی کیفری [ اییه مربوط به به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قض    مجموعه قوانین ،–پنجم فصل  
  134                                                                                                                                 7  الی 1:    قانون آیین دادرسی کیفری ،  مواد -                                 گفتار اول                       

  134           قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی                                                                                                    -                                                       گفتار  دوم 
        135......                                                                                                  قانون احترام به آزادیهای مشروع 15 دستور العمل اجرائی بند –                                                       گفتار  سوم 

         138قضاوت ، مشاوره حقوقی و  کارشناسی ارشد                                                          گذشته  وکالت ، یشامل تمام سواالت آزمونها ،     پرسشنامه–م ششفصل  
  ن آزمونین آزمون تا آخریاز اول[ کلیات [ مربوط به                                                                      
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  156حیثیت های چندگانه جرایم                                                            –گفتار اول           جهات دعاوی                    –فصل اول 
       157جهات افتراق دعاوی عمومی با خصوصی                                        –گفتار دوم                                                                                      

       158جهات اشتراک دعاوی عمومی با خصوصی                                     –گفتار سوم                                                                                      
  

   
  160                                        دعاوی عمومی                                       -                                  گفتار اول انواع دعاوی    –فصل دوم 

  160                                                         تعقیب دعومی عمومی -اولبند                                                                                                           
  160                                      مبانی تعقیب                                                  –اول                                                                                                                                                   

         161                                       قاعده قانونی بودن تعقیب                             –دوم                 
  162        قاعده مقتضی بودن تعقیب                                                           –سوم                 

  163             طرز تعقیب                                                                          – چهارم                
  163                                      تعلیق تعقیب                                                – پنجم                 
  165                                                               سلسله مراتب در نهاد تعقیب – ششم                 

  166                                        استقالل نهاد تعقیب                                    –هفتم                  
         166                           تعقیب                                                  وحدت نهاد–هشتم                  
          167                                       رد قضات تعقیب                                          – نهم                  
          168                                     مسئولیت نهاد تعقیب                                     – دهم                 
          169                                      حقیقات              جهات قانونی شروع به ت– یازدهم                 

          170                                     طرح شکایت از سوی محجور                –دوازدهم                  
           171                                     اعالم جرم                                             –سیزدهم                   
  171                            فرق جلب با توفیق                                        – چهاردهم                  

  172                                                 موانع تعقیب دعوی عمومی - دومبند                                                                                                          
  172                                  » سکوت زیان دیده «  ضرورت شکایت شکالی –اول                                                                                                                                                    

  174                                      »             لزوم تحصیل اجاره «  مصونیت ها – دوم                                                                                                                                                               
  178                                        اناطه کیفری                                              –سوم                                                                                                                                                                

  181                    جنون متهم                                                                 - چهارم                                                                                                                                                              
       182                                            جهات سقوط دعوی عمومی     -سومبند                                                                                                            

  182                                      مرور زمان کیفری                                      –اول                                                                                                                                                     
  187                                    فوت متهم                                                    – دوم                                                                                                                                                                

  188                                    عفو عمومی                                                 – سوم                                                                                                                                                                
  190                               امر مختومه کیفری                                         -چهارم                                                                                                                                                                
  191               نسخ مجازات کیفری                                                      –پنجم                                                                                                                                                                  
  192                               »      گذشت متضرر از جرم « استرداد شکایت –ششم                                                                                                                                                                  

  193          صلح و سازش با متهم                                                           – هفتم                                                                                                                                                                 
  193  دعاوی خصوصی                                                                        -   گفتار دوم                                                                                    

  194                                   موضوع دعوی خصوصی                      -بنداول                                                                                
  195                                          طرفین دعوی خصوصی                –دوم  بند                                                                                                                            

  200                                  شرایط اقامه دعوی خصوصی                –سوم بند                                                                                                                             
  202                                ضرر و زیان در دعوی خصوصی           -چهارمبند                                                                                                                             

  205                      شرایط رسیدگی به دعوی خصوصی                – پنجمبند                                                                                                                             
       205                                                سقوط دعوی خصوصی –ششم بند                                                                                                                             

                                                                                    
        
       

                                                                                                               
  208                    21 الی 8مواد  :شامل   ]دعاوی کیفری [  به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مربوط به  ی کیفری  ،  قانون آیین دادرس–فصل  سوم 

  

        210                                                  ضاوت ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشدشامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، ق  ،    پرسشنامه –فصل چهارم  
  از اولین آزمون تا آخرین آزمون ] دعاوی کیفری [  مربوط به                                                                    

   دعاوی کیفری  -دوم قسمت 
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  231  مراجع تحقیقات مقدماتی                                                                               -  گفتار اول تحقیقات مقدماتی       –فصل اول 
  231                                                                                             دادسرا  – اول بند                                                                                        

  245                                                          ]پلیس قضایی [   ضابطین دادگستری - دوم بند                                                                                        
  253                                ]ن دادستان ، دادیار ، بازپرس ، جانشین بازپرس دادستان ، معاو[  قضات تحقیق  - سوم بند                                                                                        

  261      مراحل تحقیقات مقدماتی                                                                           -                                                                    گفتار دوم 
  261                                           مفهوم و ماهیت تحقیقات مقدماتی                         –بند اول                                                                                        

       270                                             معاینه و تحقیقات محلی                                       –بند دوم                                                                                         
  277                                                      ]احضار ، جلب ، تحقیق و بازجویی از متهم [   احضار متهم –بند سوم                                                                                        

  283                                             ] احضار و تحقیق از شهود و مطلعان [  احضار شهود و مطلعین -بند چهارم                                                                                        
  286                                      نوجوانان   تحقیقات مقدماتی در جرائم اطفال و -بند پنجم                                                                                        
  287                                       اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات-بند ششم                                                                                        

  289                                                         قرارهای تامین                                      –بند هفتم                                                                                        
  290                                                                         تفصیل برخی از انواع قرارها-اول                                                                                                       

            291                                      قرار التزام به حضور با قول شرف                                     -الف                                                                                                                                           
  291                                           التزام به حضور با تعیین وجه التزام                                 -       ب                                                                                                                                                            

  291                                                    اخذ کفیل با وجه الکفاله                                       -        ج                                                                                                                                                            
  292                                                            قرار وثیقه                                                      -       د                                                                                                                                                             

  296                                                                    قرار بازداشت موقت                               -     ه                                                                                                                                                              
  298                                                                                                     قرار تامین اطفال   -       و                                                                                                                                                            

  299                                                                   تفصیل و تعدیل قرارهای تأمین -دوم                                                                                                        
  299                                                             تناسب تامین                                               -الف                                                                                                                                         

  300                                                                                       تخفیف و تشدید تامین        -       ب                                                                                                                                                           
  301                                                              ار ابقاء تامین                                             قر-      ج                                                                                                                                                            

  301                                                             انتفای تامین                                                   -     د                                                                                                                                                             
  302                                        و وثیقه                                   کفالت انتفای قرارهای قبولی-       ه                                                                                                                                                           

  302                                                               اخذ تامین مجدد                                          -     و                                                                                                                                                             
  302 ضمانت اجرای قرارهای تأمین                                                                   -سوم                                                                                                                                                       

  302 اخذ وجه التزام                                                                                                      -الف                                                                                                                                         
  303 اخذ وجه الکفاله                                                                                                       -                                                                                                                       ب                                           

  303                  ضبط وثیقه                                                                                              -                                                                                                                                                      ج            
  304                                                 حق اعتراض                                                            -                                                                                                                                                                   د
  304                                                                              مرجع رسیدگی                           -                                                                                                                                                                   ه

  304                                          نظارت قضائی                                                      -                                                                                                   بند هشتم 
  305                                            قرارهای نهایی                                                     – نهمبند                                                                                        
  306                                                                                     بی تعقی قرار موقوف -اول                                                                                                                             

  308                                                                          بی قرار منع تعق -دوم                                                                                                                              
  309                                                          ]قرار جلب به دادرسی [  تی قرار مجرم -سوم                                                                                                                              

  
  

          314                                                                                                          ماهیت رسیدگی -   گفتار اول   مقدمات رسیدگی     – دومفصل
  320                                   یت رسیدگی                                                       صالح- گفتار دوم                                                                    

  323                                                                      صالحیت درون مرزی  مراجع کیفری  -بند اول                                                                                       
  333                                                                                      صالحیت برون مرزی  مراجع کیفری  -بنددوم                                                                                                    

  ICC«                                                   334«    صالحیت های دیوان کیفری بین المللی-بند سوم                                                                                                     
  335                                                                                              اختالف در صالحیت  -بند چهارم                                                                                                     

  336                              احاله کیفری                                                                  -بند پنجم                                                                                                     
  339                        نیابت قضایی                                                                          -بند ششم                                                                                                    
  341                                                                                                         استرداد مجرمین-بند هفتم                                                                                                     

            345                                                                                                               رد دادرسان- بند هشتم                                                                                                     
  346                                                                         ] کیفرخواست[ دادخواست رسیدگی -گفتار سوم                                                                            

  347                          مقدمات کیفرخواست                                                          -لبند او                                                                      
  352                                                                                                                 روش تنظیم دادخواست-بنددوم                                                                                                    

  360                                            گردش کیفرخواست                                         -بند سوم                                                                                                    
  370                                                                          ]   ادله اثبات [  ادلۀ رسیدگی -گفتار چهارم                                                                    

  370                                        ] حقوق مقایسه ای [   ماهیت و ارزش اثباتی دالیل -بنداول                                                                                           
  373                   اهم مسائل مربوط به ادله اثبات کیفری                                    -بند دوم                                                                                                                        

  375                 ادله معتبر در امور کیفری                                                          -د سومبن                                                                                                                        
  377                                                                                     ارزیابی دالیل    -بند چهارم                                                                                                                        
  379                                                       ادله خاص جرایم منافی عفت            -بند پنجم                                                                                                                        

                                                                                                  381                                                                       ادله اثبات در امور کیفری-بند    ششم                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  
  
  
   

  :شامل ]  کشف جرم تا محاکمه [ به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مربوط به   مجموعه قوانین ،  –   سومفصل
  386                                                                                           425  الی  418 و   334 الی 22:  ین دادرسی کیفری ، مواد  قانون آی –گفتار اول                                                  

  415                                                                                                                                              قانون استرداد مجرمین                 –                                                          گفتار دوم 
  

  
  

           418                                                   کارشناسی ارشد   و ی گذشته  وکالت ، قضاوت ، مشاوره حقوقیشامل تمام سواالت آزمونها ،     پرسشنامه–  چهارمفصل 
  ن آزمونیآزمون تا آخرن یاز اول]  کشف جرم تا محاکمه [   مربوط به                                                          

   ازکشف جرم تا محاکمه  - قسمت سوم
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  477                                          علنی بودن محاکمات کیفری –گفتار اول              رسیدگی کلی در دادگاههای کیفری : محاکمات عام –فصل اول 
  477وکالت در محاکمات کیفری                                                      – گفتار دوم                                                                                          

  478پس از ختم تحقیقات                             ] قاضی [  اقدامات دادگاه –                                                                                          گفتار سوم 
  479                                                                 شروع محاکمات کیفری – چهارمگفتار                                                                                          

  481                                    ]نحوه رسیدگی [  کیفیت محاکمات کیفری -                          گفتار پنجم                                                                 
  483                 ]ثبات در امور کیفری ادله ا[   رسیدگی به ادله در محاکمات کیفری-گفتار ششم                                                                                           

  484 صدور رأی در محاکمات کیفری                                               -                                                                                           گفتار هفتم
  486 رأی غیابی در محاکمات کیفری                                              -                                                     گفتار هشتم                                      

  486ت کیفری                                                              هزینه محاکما-                                                                                          گفتار نهم 
   

                                                                                                                   
     488                                   دادگاههای کیفری یکدر یدگی  رس-گفتار اول      رسیدگی  در محاکم کیفری خاص : محاکمات خاص - فصل دوم 

  488                                مقدمات رسیدگی                                        -بند اول                                                                                          
  489                                     ترتیب رسیدگی                                   -   بند دوم                                                                                                                         

       490                                        صدور رأی                                         -   بند سوم                                                                                                                        
       490                                      رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان   –گفتار دوم                                                                                           

  490               طفال و نوجوانان                                       دادگاه ا–بند اول                                                                                                                
  492                              دادسرای ویژۀ نوجوانان                           –  بنددوم                                                                                                                              

  493 رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح                                               -                                                                                          گفتار سوم
  501 رسیدگی به جرایم الکترونیکی                                                 -                                             گفتار چهارم                                            

  504ایانه ای                                                       رسیدگی به جرایم ر-                                                                                         گفتار پنجم
       506  رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی                                           -                                                                                         گفتار ششم

          508                                                  عاتیسیاسی و مطبو رسیدگی به جرائم - هفتمگفتار                                                                                          
  508                                                             ماهیت جرایم سیاسی -بند اول                                                                                                               
  509                                                              ماهیت جرایم مطبوعاتی-بند دوم                                                                                                              

          512                                                       صالحیت و رسیدگی    -بند سوم                                                                                                                              
                                                                                                                                                    

  
  
  
  
  
  
  :شامل [ محاکمات کیفری [ شورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مربوط به به همراه آراء وحدت رویه و نظرات م مجموعه قوانین ،  –سوم فصل   

  514                                                                                            699 الی 571  و 417  الی 335:   قانون آیین دادرسی کیفری ، مواد  –گفتار اول                                                   
         532 )                                                                                     10/9/1338مصوب (  قانون مربوط به تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار  –گفتار دوم                                             

  
  536                                                   کارشناسی ارشد وشامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، مشاوره حقوقی  ،  پرسشنامه   –چهارم فصل 
   ن آزموناز اولین آزمون تا آخری]  محاکمات کیفری [  مربوط به                                                             

  محاکمات کیفری  -قسمت چهارم
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  551طرق کلی اعتراض به احکام  کیفری                                                      –گفتار اول    اعتراض به احکام کیفری   –فصل اول 
        551                                                               طرق عادی اعتراض به احکام -بند اول                                                                                                  

  551                                                                                        واخواهی .  1                                                                                                                                         
  552                                      پژوهش خواهی                                           .  2                                                                                                                

  553                                                                                     تجدیدنظرخواهی. 3                                                                                                                   
        557 طرق فوق العاده اعتراض به احکام                                                      -                                                                              بند دوم                                    

  557فرجام خواهی                                                                                                . 1                                                                                                                 
  559اعاده دادرسی                                                                                                 . 2                                                                                                                                                      
  561علی  اعتراض به احکام کیفری                                                      طرق ف–گفتار دوم                                                                              

  564                  ]تجدیدنظر خواهی [  روش اعتراض به احکام قبل از قطعیت حکم -بند اول                                                                                                 
           571                          ]اعاده دادرسی [   روش اعتراض به احکام بعد از قطعیت حکم - بند دوم               

  
  575مبانی اجرای احکام                                                                                -گفتار اول          اجرای احکام کیفری   – دومفصل 

  575                                          ماهیت احکام به طور کلی                           -بند اول                                                                                                 
  579 ماهیت احکام در قانون جدید آیین دادرسی کیفری                            -                                                                                                               بند دوم

  582مجریان احکام                                                                                      –گفتار دوم                                                                               
  582                                  مجریان احکام به طور کلی                                -بند اول                 

         582 مجریان احکام در قانون جدید آیین دادرسی کیفری                          -                   بند دوم
  583                                                                            ترتیب اجرای احکام –گفتار سوم                                                                               

  584 ترتیب اجرای مجازات حبس                                                              -    بند اول              
  592                      ]جازات های نقدی م[  ترتیب اجرای محکومیت های مالی -                    بند دوم
  595 ترتیب اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات                                           -                    بند سوم

  596             ترتیب اجرای مجازات دیه                                                  -                     بند چهارم
  596 ترتیب اجرای مجازات اقامت اجباری                                               -                    بند پنجم
  596 ترتیب اجرای سایر احکام کیفری                                                       -                    بند ششم

          
  
  
    

  

   :شامل  ]اعتراض به احکام ، اجرای احکام کیفری [  به همراه آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مربوط به ن ،یمجموعه قوان   –فصل سوم 
            599                                                                                                                   570  الی  426:   قانون آیین دادرسی کیفری ، مواد –گفتار اول                                                   

  612                                                                                                         1371/ 12/ 16شودگی مصوب  آیین نامه کمیسیون عفو و بخ–                                                           گفتار دوم 
  614                                                                                                1377 / 8/ 10  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  مصوب  -                                                           گفتار سوم 

                                                              
         618شناسی ارشد                                                        ، قضاوت ، مشاوره حقوقی و کار گذشته  وکالت ی  شامل تمام سواالت آزمونها،   پرسشنامه  –فصل چهارم 

  ن آزمون ین آزمون تا آخریاز اول] اعتراض  به احکام ، اجرای احکام کیفری [  مربوط به                                                

   اعتراض به احکام ، اجرای احکام کیفری  -پنجم قسمت 
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  639                                             قانون اساسی مرتبط با آیین دادرسی کیفری                                                                               -گفتار اول

  641                                                    » انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی «   مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در خصوص -گفتار دوم

  641                                     187موضوع ماده  آیین نامۀ تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری و وکالی -گفتار  سوم

  644                                                                                                                       ]موقت [   آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی -گفتار چهارم 

      644                                      شورای نگهبان9/10/1394 مجلس شورای اسالمی  و تصویب نهایی  10/8/1394مصوب   قانون جدید شوراهای حل اختالف -گفتار پنجم

  651                                                                                                                                   با اصالحات و الحاقات بعدی25/11/1315مصوب    قانون وکالت-کفتار ششم 

     654                                                                                                                                  19/3/1316مصوب  آیین نامه قانون وکالت -گفتار  هفتم

  656                                                                                          5/12/1333، مصوب   الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری -گفتار هشتم 

  659                                                                              7/5/1375 و اصالحات 19/7/1360مصوب  1قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور   -گفتار نهم

  661                                           1/4/1376 واصالحیه ها مصوب 19/9/1360مصوب  کل کشور  آیین نامۀ اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی-گفتار دهم

  664                                                                                                                                                                                            27/7/1390مصوب   قانون نظارت بر رفتار قضات - یازدهمگفتار 

      670                                                                                                                    25/2/1392مصوب   آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات- دوازدهمگفتار  

  674                                 8/6/1393 و منتشره به تاریخ 19/2/1389مصوب  آیین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات -سیزدهمگفتار 

     679                                                                                                                                                                                 قانون مطبوعات -گفتار چهاردهم

     686                                                                                                                                                      اجرایی قانون مطبوعات  آیین نامۀ-گفتار پانزدهم

       690                              و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شدهت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی قانون فعالی  -گفتار شانزدهم

      691                                                                                                             23/1/1394مصوب حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر    قانون -هفدهم گفتار 

  695                                                                                                                      4/11/1394مصوب   قانون مصادیق جرم سیاسی -گفتار هجدهم 

   696  نمونه برگهای قضایی در آیین دادرسی کیفری                                                                                                                -گفتار  نوزدهم

  
  آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب ، دادگاهها و دادسراهای نظامی ، همچنین آیین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت ،   :توجه 

  .   دداری شد  با توجه به اینکه در ساختار اصلی جزوه به طور کامل آورده شده اند ، بر این اساس از درج متن این قوانین در پیوست قوانین خو             

  

           ]تحولی ، تطبیقی [  قوانین  مکمل و خاص   – 1پیوست 
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  710                                                                                                                                                  ] الف [   حرف -گفتار اول

  714                                                                                                                                           ] ب الی خ [  حروف -گفتار دوم

      716                                                                                                                                                             ]        د الی ع [  حروف -گفتار سوم

    719                                                                                                                                         ]ق الی ن [  حروف  -گفتار چهارم

  

  

   ترمینولوژی آیین دادرسی کیفری-2پیوست 
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   724                                                1395اردیبهشت ماه  آزمون کارشناسی ارشد سراسری ،  ،آیین دادرسی کیفریسواالت . 1

  726                                                                           1395 آیین دادرسی کیفری ، آزمون استخدام قضات ، مهرماه سواالت. 2

  730                                                          1395سواالت آیین دادرسی کیفری ، آزمون کانون وکالی دادگستری ، آذر ماه . 3

  

  

  

    جدید آیین دادرسی کیفری سواالت  - 3پیوست 
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   مقدمه

   . 1 ، با دقت هرچه تمام تر مطالعه شودآیین دادرسی کیفری را بیان می دارد نحوۀ استفاده از جزوۀ ل که توصیه می شود ، متن ذی
  

  آیین دادرسی  کیفری  ترکیب و پالن بندی جزوۀ -بند اول 
مـوفقیتی کـه بـدان     آنچه در پیش رو دارید ، ماحصل تفکر و نتیجه ای است که بی شک اگر درست از آن  استفاده شود شما را در صدر هـر                             

  .بنابراین برای حصول به آن ، توصیه می شود آنچه که در ذیل می آید به دقت مطالعه و عمل شود. منظور اقدام داشته اید ، قرار خواهد داد 
ضـوع  همانگونه که از صفحات یک الی پنج آمده است ، موضوعات این جزوه در پنج  قسمت به شرح ذیل پالن بندی و تقسیم و تفکیک مو                         

  :شده است 
    مبانی آیین دادرسی کیفری –قسمت اول                    
   دعاوی کیفری – قسمت دوم                   

   از کشف جرم تا محاکمه  -      قسمت سوم              
  محاکمات کیفری -قسمت چهارم                   
  م ، اجرای احکام کیفری  اعتراض به احکا  - قسمت پنجم                  

  
  

   : ، به ترتیب عبارت است از هر قسمت از جزوه 
  شرح دروس  •
  مجموعه قوانین  •
   تست و آزمون •

  

  .هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد  -الف 
منابع دانشگاههای تهـران     : شامل  برای تدوین شرح دروس که به صورت موضوعی و تخصصی انجام شده ، از جمیع منابع موجود در کشور ،                     

 بر پایه جدیدترین منابع طـرح سـوال و بـر اسـاس آخـرین سرفـصل هـای                   ، منابع موضوعی ، منابع مکمل و کمک آموزشی ،         ... شهید بهشتی،   
قـوق اسـتفاده   وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی درسی دانشگاهها ،  البته در سطحی جلوتر و وسـیع تـر از سـطح تمـام آزمـون هـای ح        

به گونه ای که با یک مطالعه مفید بتوان تقریبـاً بـه همـه سـواالت امتحـانی پاسـخ صـحیح داد ، درصـورتیکه بـرای بدسـت آوردن           . است    شده
بـر ایـن    . باالترین رتبه در هر امتحان حقوقی در سطح کشور ، پاسخگویی میانگین حدود هشتاد درصد به سواالت معمـوالً کفایـت مـی کنـد                          

 نه تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بلکه اگر بهینه و درست از آن استفاده شود سطح داده ها و اطالعات هـر فـرد را بـه                      اساس
  . قدری افزایش و ارتقاء خواهد داد که موفقیت برای هر امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 

چراکه شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک موضوع پاسـخ صـحیح دهیـد                .  ارائه جزوات است     اصلی هدف    ، توضیح و شرح درس   
بـه دنبـال    ایـن توانـایی را نیـز برایتـان       حتـی  چنین خاصیتی می تواند   . که پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید              

بـراین اسـاس ، حرکـت پایـه ای و       .  آخرین پاسخ درست را داشـته باشـید        داشته باشد که به پرسشهای مفهومی و ایهام در جواب نیز در نهایت            
بـرای یـادگیری عمیـق و دقیـق توضـیح درسـها ،       . ها نماییـد  ف یادگیری عمیق و دقیق توضیح درس      اصولی آن است که اهم وقت خود را صر        

فکر مدرسه ای و سیـستم سـنتی آموزشـی رایـج ، فاصـله      بدین منظور باید از ت. االمکان  مطابق با استانداردهای علمی و نوین مطالعه شود     حتی
 ]یعنی مقید کردن خویش بـه سـاعت و سـقف مطالعـه    [ گرفت و از عیوب مطالعه ، یعنی ازهرگونه تقیدات وخود محدودیتی تحت عنوان به ظاهر برنامه مطالعه              

 نوین ، و به تبع بازدهی و نتیجه ای متفاوت ، لطفـاً  مـوارد مـذکور در بنـد              برای مطالعه علمی و   . که از نتایج و طبیعت سیستم سنتی آموزشی است ، پرهیز نمود             
  .  با دقت مطالعه شود  ،11دوم همین مقدمه ، مندرج در صفحۀ 

 

  .هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس به قوانین می پردازد   -ب
وانین ، مقررات و آیین نامه های مکمل و متمم  و در پـاورقی هـا نیـز                دربحث قوانین ،  ابتدا قانون پایه موضوع هر قسمت آمده است ، سپس ق              

وحدت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است ،  به گونه ای که  شما را از داشتن هـر گونـه کتـاب قـانون بـی نیـاز                          آرای
  : ست هدف از ارائه مجموعه قوانین بعد از شرح دروس جهت دو منظور ذیل ا. کند  می

  شناخت دقیق تر و موضوعی مواد قانون یا مجموعه قوانین .  1
  تطبیق متن با مواد قانون در مواقع ارجاع و ضرورت متن  . 2

  

                                                           
  . علت موارد تشابه و تکرار آن در تمام جزوات ، برای آن است که برخی از متقاضیان ، جزوات را به صورت تکدرس تهیه می کنند . ابه است نحوه استفاده از جزوات ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشمقدمه و . 1



 
   
   

  

10

 
 ]کلیات [     آیین دادرسی کیفری

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

  : توصیه می شود جهت موارد فوق به مجموعه قوانین مراجعه ، و به سبب ذیل از مطالعه صرف مواد قانون خودداری شود 
توسط منتخبی از برجسته ترین تخصصها از بین گروههای بس فنی و کارشناسی منتخب و با خصایص جامعیـت               توضیع قوانین در قوانین پیشرفته       ♣

لیـک قـوانین مـورد مراجعـه مـا در واقـع       . و صراحت وضع می شوند که از نتایج مهم آن مراجعه مستقیم به قوانین و نیز عدم تفسیر به رای است           
 ثانوی منبعد مشخص می شوند، هرچند در امور اولـی و کلـی نیـز در بـسیاری مـوارد قـوانین مـا        امور اولی وکلی هستند ووضعیت حقوقی موارد     

بنابراین درمراجعه به قوانین ، در واقع با مجموعه ای از شماره و کدها روبرو خواهیم بود کـه      . ساکتند ، وانگهی به سهولت قابل تفسیر به رای اند         
 هضم و دریافت را ندارند بلکه از نظر روان شناسی مطالعه ممکن است منع مـوثر در آینـده یـادگیری          نه تنها جامعیت و قابلیت یادگیری و فهم و        
از پـرداختن صـرف بـه قـوانین     ]  بنـد ب  2و 1مـوارد  [  بنابراین توصیه می شود جـز در مـوارد لـزوم            . بوده ، به آینده یادگیری نیزآسیب برسانند        

  . خودداری شود 
اد قانون را  باید بیشتر در آزمونهایی چون  وکالت ، قضاوت و سـردفتری جـستجوکرد کـه سـئواالت ایـن آزمونهـا بـا        در واقع منشا رجوع  به مو   ♣

رای اطالعـات جـامع کارشناسـی    داوطلبـان دا . علت آن نیز این نوعیت تفکر بـود کـه فکـر مـی شـد           . گرایش وتاکید به مواد قانون طرح می شد       
البته این نگرش به میزان بس کمتر هنوز هم وجود دارد ، بنابراین در تدوین           .  تمایز وضعیت و رقابت باشد       ، مضافا تسلط به مواد قانونی نیز      هستند

شرح دروس سعی شده است ، قوانین پایه  هر درس  با متن درس تطبیق ، نهایتا در متن  درس گنجانیده شده است تا حتی االمکان دانـشجویان و   
در عـین حـال ، آرای وحـدت رویـه و نظـرات مـشورتی ادارۀ حقـوقی        . عه مستقیم به قـوانین مـستغنی نمایـد     داوطلبان آزمونهای فوق را از مراج     

 . دادگستری که در پاورقی های قوانین آمده است ، حتی االمکان بعد از مطالعۀ توضیحات دروس ، مطالعه شود 
 

  . ت و آزمون می پردازد  هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس و ارائه قوانین ، به تس - ج
 تمام سواالت آزمونهای گذشته وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد مربـوط بـه         تقریباً در بحث تست و آزمون ،     

  . درس مورد بحث از اولین آزمونها تا آخرین آزمونها به هنگام ارائه جزوات آورده شده است
  :  جهت دو منظور است  صرفاً از جزوهمونها در پایان هر قسمتهدف از ارائه مجموعه سواالت آز

  

  های گذشته آشنایی با نمونه سؤاالت آزمون. 1 
  .تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر  .2 

  

ی وعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـه            بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظر گرفته شـده اسـت کـه در دریافتهـا و فهـم و هـضم موضـ                         
بنابراین اگر از قدرت حافظه ی باالیی  برخوردار هستید و می توانید شرح دروس را به بهترین نحو وارد حافظه                 . تری برخوردار هستند     ضعیف

های قـوی   بی شک آنانی که دریافت  ،   و اصولی   مطالعات علمی  پروسهدر  چرا که   . خواهید بود   ] ج  [ نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند          
 و به موضوع مورد بحث از نظر فراگیری اشراف پیدا می کننـد ، خواهنـد توانـست بـه هـر پرداخـت و پرسـشی در اطـراف آن         و عمیقی دارند  

هات در موضوع پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بل نوعی بـدآموزی تلقـی و سـببی بـرای انحـراف و اشـتبا        
شما تست مشابهی را در آزمون آتی مشاهده می کنید ، در صـورتی کـه طـراح سـوال ممکـن اسـت اساسـاً                     . پاسخ به تستهای آتی خواهد بود       

  .  نباشید  پاسخ دیگری را خواسته باشد ، یا تغییر جزئی در گزینه ها باشد که شما متوجه آن
  

. مه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پاسخ هر تست بـا توجـه بـه مـتن درس داده شـود                           در مجموع و در نهایت آنانی که از پرسشنا         –توجه  
 بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این اشتباه ممکن است ناشی از عدم  پاسخهایی که در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ، 

پـس پاسـخ   .  باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری را خواسته باشد یا اشتباه در ارائه باشد و به هر دلیل دیگر دریافت منظور طراح سوال   
وانگهی اگر در فهرست تـست هـا ، بعـضاً    . چون شرح درس متن آخر برای آزمون آتی است . با شرح درس تطبیق و کنترل شود،  جهت اطمینان   ،هر تست 

که در متن درس به آن اشاره نشده باشد ، چنین تستی به هر دلیلی ، اعم از اینکه موضوع آن امروزه عمال منتفی شده باشد یـا موضـوعی ایهـام و                تستی باشد   
   .انحرافی بوده ، دیگر موضوعیت نداشته ، آن را کنار بگذارید 

  

  : نج قسمت اصلی ، دارای سه پیوست نیز می باشد  آمده است ، این جزوه عالوه بر پ8 و 7 و 6همان گونه که در صفحات   - د 
بنـابراین توصـیه مـی شـود در     . که در واقع به عنوان ادامه قوانینی محسوب می شود که در پایان هر قسمت از جزوات آمده اسـت                   قوانین مکمل و خاص ،      -1پیوست  

  .  ستناد و استفاده قرار گیرد االمکان به عنوان آخرین مرحله این جزوه مورد ا صورت وجود وقت کافی ، حتی
  . که در حین مطالعۀ توضیحات دروس ممکن است مورد استفاده قرار گیرد  ترمینولوژی آیین دادرسی کیفری  ،  -2پیوست 
شـاید بتوانـد در نوعیـت       که در این پیوست ، معموالً سؤاالت آخرین آزمون ها ، جهت آشنایی داوطلبان آورده مـی شـود کـه                       سؤاالت جدید آزمون ها ،      -3پیوست  

  . مطالعۀ آنان مؤثر باشد ، همچنان که پس از اتمام مطالعۀ جزوه ، می تواند جهت خودآزمایی نیز مورد استفاده قرار گیرد 
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  آیین دادرسی کیفری  مطالعه جزوۀ -بند دوم 
    نحوۀ مطالعه -الف

در تفکر مطالعه ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشـد کـه مـی خواهیـد     . است  تفکر مطالعه تاز موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا نوعی   .1
به عبـارتی بـا اعتمـاد بـه         . شود    در این نوعیت تفکرحتی باالترین آزمون ها نیز پایه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می                   . باالترین و بهترین باشید     

   .خواهید واقعاً متفاوت باشید و دانش باالیی داشته باشید مطالعه کنید ، نه صرف جبرامتحان نفس بس باال و اینکه می 
حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلودگی صوتی و سروصـدا و عـاری                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    همچنین. 2

مطالعـه   انگیزه و عالقـه  بـا . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید         . شویدوارد مطالعه    مشغله فکری  از هرگونه 
  .نمایید و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

یعنی نـه از    .  یا تعداد صفحات نیز نشود       سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید         مشخصی از  تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3
وقتی که چنین پیش    .  صفحه مطالعه داشته باشید      100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5قبل مشخص نمایید که مثال هر روز        

د می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع ، باعـث                           فرض هایی را ایجا   
پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پـیش فـرض شـده کـه بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                                  

بـه عبـارتی   .  امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد                         های زندگی
  . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم 

زنیـد، اینکـه تـصمیم        ب اهـداف مـی    تی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایـت دسـت بـه اولویـت بنـدی و انتخـا                           وق
مـه  گیرید که در آزمون یا امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهیـد ، ایـن یـک برنا            می

در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معانی و خلط مبحث شده ، درگیر کردن خویش به سـاعت    . است  
  .  یا سقف مطالعه را به برنامه تعبیر می نمایند 

خواهیم   می ای که    که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، به گونه            این است  انتقادی منظور از . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .4
وارد حافظه ] ای نه نکته[ ، مفهومی و به طور کلی آن است که موضوعات مورد مطالعه  کاربردی از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور از

  . شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود 

با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد می گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتـان را در               .  5
  .دراز مدت بیشتر کنید 

پـس از آن بـه مطالعـه هـر قـسمت از            . مطالب و سرفصل ها مطالعـه شـود         به عنوان رئوس     ] 5 الی   1صفحه  [ توصیه می شود ، قبل از مطالعۀ جزوه ، ابتدا پالن جزوه             . 6
برای مطالعۀ هر قسمت از جزوه نیز ابتدا باید پالن آن قسمت در ابتـدای جـزوه مطالعـه شـود ، تـا بـدون سـاختار و چـارچوب وارد حجمـه ای از          . جزوه می پردازیم   

  . ، ابتدا پالن آن در صفحۀ یک مطالعه شود یا برای قسمت دوم پالن آن در صفحه دو و الی آخر موضوعات برای مطالعه نشویم ، مثالً برای مطالعه قسمت اول
  

  آیین دادرسی کیفری  ترتیب مطالعۀ موضوعات -ب 
 صـورت ، بـه      در غیـر ایـن     .اگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی االمکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه ، یعنی ، به ترتیب از قسمت اول الی پنجم مطالعـه شـود                          

   : ترتیب اولویت مطالب ، در سه مرحله به شرح ذیل مطالعه نمایید 
       ]اعتراض به احکام کیفری[   فصل اول قسمت پنجم        ]از کشف جرم تا محاکمه[ فصل اول و دوم قسمت سوم         ]دعاوی کیفری[ فصل اول و دوم قسمت دوم :  مرحلۀ اول  
           ]محاکمات خاص[ فصل دوم قسمت چهارم           ]محاکمات عام [   فصل اول قسمت چهارم       ]مراجع دادرسی ، کارگزاران دادرسی [  دوم و سوم قسمت اول فصل :مرحلۀ دوم 
      ] کلیات [ فصل اول قسمت اول         ] یفری اجرای احکام ک[ فصل دوم قسمت پنجم        ] روش های دادرسی کیفری [  فصل چهارم قسمت اول :  مرحلۀ سوم 

  

نیز ، دایـرۀ دوم را ، و اگـر بـه دفعـات  مطالعـه شـد ،            ]  مرور  [ در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و برای بار دوم                        
   . عمل نمایید توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل می
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   آیین دادرسی کیفریمبانی
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   فصل اول

  کلیات
  

اهمیت آئین دادرسی کیفری به اندازه ای است که گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگـاهی از حقـوق و                         
. ه آئین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید        آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید ، کافی است ب                

محکـوم  ،  کند که شهروندان را نا کرده بزه فرض نکرده و تا موقعی که به موجـب حکـم دادگـاه صـالح                       اصل برائت ایجاب می   
نگردیده اند از اعمال هر گونه واکنش کیفری نسبت به آنان خودداری کنیم ، بدین ترتیب برای تبدیل متهم بـه مجـرم و اعمـال                       

جازات ، ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت و اعمال آن بتوان به                  م
مجموع ایـن قواعـد کـه      . کیفر رساند و هم بیگناهی افرادی را که ممکن است در معرض اتهاماتی ناروا قرار گیرند ، اثبات کرد                    

گردد و قدرت عمومی را از هرگونه تعدی و تجـاوز احتمـالی بـه حـق دفـاع و آزادی          حائل می بین وقوع جرم و اعمال مجازات       
   .  گویندشهروندان مانع می شود ، آئین دادرسی کیفری

بـدیهی اسـت کـه    . شود اغلب با هدف حفظ نظم و صیانت از ارزشهای حاکم بر یک جامعه تدوین می          » ماهوی  « قوانین کیفری   
ان دارند و به همین دلیل نقض و نادیده گرفتن آنها واکنشهای مختلفی را از سوی جامعه یا افراد به دنبال                 این ارزشها اهمیتی یکس   

بنابراین قانون مجازات در هر کشوری نگهبان آن دسته از ارزشهاست که ریشه در فرهنگ عمومی جامعـه دارنـد و بـرای                       . دارد  
 نـه در قـوانین کیفـری         ، عبیری ، اجرای عدالت کیفـری در معنـای اخـص آن را            با عنایت به چنین ت    . بقاء و پویایی آن نیز الزمند       

به طوری که برای اعمال هـر یـک   .  یعنی در آئین دادرسی کیفری باید جستجو کرد          »شکلی« ماهوی بلکه در قواعد و مقررات       
ن مجازات ، گاهی ملزم به رعایت و        از مواد قانون جزا و محکوم کردن شهروندی به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مندرج در قانو                

  . اعمال صد ها ماده از قانون آئین دادرسی کیفری هستیم 
به طـور جـامع     نچه موضوع این نوشتار است نگاهی به قوانین و مقررات و اصول آئین دادرسی کیفری ایران است که تالش شده است که                       آ

  .تدوین و به خوانندگان ارائه شود 
 ∗∗∗  

   یت آیین دادرسی کیفریماه  –گفتار اول 
  :   مورد بحث قرار می گیرند مقرر می داردآیین دادرسی کیفریدر مقام بیان موضوعاتی که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری  1ماده 

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، میانجیگری ،                     
ان طرفین، نحوه رسیدگی ، صـدور رأی ، طـرق اعتـراض بـه آراء ، اجـرای آراء ، تعیـین وظـایف و اختیـارات مقامـات               صلح می 

  . قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ، بزه دیده و جامعه وضع می شود 
  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 7 الی 2مطابق مواد 

ن باشد ، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت بـه اشخاصـی کـه در شـرایط                      دادرسی کیفری باید مستند به قانو     
  . مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند ، به صورت یکسان اعمال شود 

رسـیدگی و تـصمیم     مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلـت ممکـن ،                       
  . مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختالل یا طوالنی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود ، جلوگیری کنند 

سالب آزادی و ورود به حـریم خـصوصی اشـخاص جـز بـه حکـم قـانون و بـا          هرگونه اقدام محدودکننده ،  . اصل ، برائت است     
 مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت ایـن اقـدامات نبایـد بـه گونـه ای اعمـال شـود کـه بـه            رعایت مقررات و تحت نظارت    

  . کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند 
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 از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مـذکور در ایـن                        متهم باید در اسرع وقت ،     
  . قانون بهره مند شود

 ، بزه دیده ، شاهد و سایر افراد ذی ربط بایـد از حقـوق خـود در فرآینـد دادرسـی آگـاه شـوند و سـازوکارهای رعایـت و           متهم
  . تضمین این حقوق فراهم شود 

قـانون احتـرام بـه آزادی هـای مـشروع و حفـظ حقـوق                « در تمام مراحل دادرسی کیفری ، رعایت حقوق شـهروندی مقـرر در              
از سوی تمام مقامات قضایی ، ضابطان دادگستری و سـایر اشخاصـی کـه در فرآینـد دادرسـی                    »  15/2/1383شهروندی مصوب   

مـصوب   تعزیـرات  قـانون    570متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در مـاده              . مداخله دارند ، الزامی است      
  . ر شده باشد سایر قوانین مجازات شدیدتری مقر رمحکوم می شوند مگر آنکه د 4/4/1375

 آئین دادرسی کیفری اختیاری است امـا حقیقـت غیـر از ایـن اسـت مقـررات آئـین دادرسـی          مقرراتکنند کهای تصور می عده
  . کیفری مربوط به نظم عمومی است  و کلیه قواعد آن آمره هستند و نمی توان آنها را نادیده گرفت 

   : می دارد اساسی مقرر قانون 36اصل 
آئین نامه یـا بخـشنامه و دسـتو العمـل نبایـد سرنوشـت دادرسـیهای         . ت و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد              حکم به مجازا  

   . اگر گفته شود مقررات آئین دادرسی تشریفاتی است اشاره به شکلی بودن آنهاست نه غیر الزامی و اختیاری بودن آنها . کیفری را تعیین کند 
بـرای اجـرای کیفـر تـشریفات     . مجازاتی بالفاصله پس از وقوع جرم در صحنه بزهکاری به موقع اجـرا گذاشـته نمـی شـود        هیچ  

هـیچ مقـام و   . هر گونه کیفر و یا اقدام تامینی و تربیتی هر چند کم اهمیت باید به حکـم دادگـاه باشـد      . خاصی تعیین شده است     
الزمـه اجـرای مجـازات ، دادرسـی     . ری را به لحاظ ارتکاب جرم مجـازات کنـد   هیچ شهروندی اجازه ندارد خودسرانه فرد دیگ      

مقـررات آئـین دادرسـی      . شـود    های جزایی بر همگان روشـن مـی         جزایی است و اینجاست که اهمیت و موقعیت ممتاز دادرسی         
  . به پایان می رساند کیفری از لحظه وقوع جرم موقعیت اجرایی پیدا می کند و با خاتمه اجرای دادنامه رسالت خود را 

 مرحله تقسیم می شـود کـه هـر یـک از ایـن مراحـل بـه          5فاصله زمانی وقوع جرم تا خاتمه اجرای مجازاتها و اقدامات تامینی به             
   . 1وسیله مقام خاص و با تشریفات ویژه ای انجام می گیرد

∗∗∗  
   کیفری هایمراحل دادرسی  –گفتار دوم 

  کشف . 1
 پلـیس   کـشف جـرم بـه عهـده       .کنـد   کشف نشود ارتباطی با دادرسیهای کیفری پیدا نمی         جرم زمانیکه تا    ، جرم باید کشف شود   

در حقیقت مرحله بسیار حساس و مهم دادرسی کشف جرم اسـت و بـه عبـارتی مقدمـه و     . ضابطین قوه قضائیه است قضایی و یا    
   .پایه و اساس دادرسی است 

بالفاصله بعد از اطالع از وقوع جرم باید اقداماتی را که برای حفظ آثار و               » نتظامیضابطین دادگستری یا نیروی ا     « 2قضائی پلیس
عالئم جرم و جلوگیری از فرار و یا اختفای متهم ضروری است انجام دهند و مراتب را به دادسرا و یا دادگاه ، برحـسب مـورد ،                      

   .اعالم نمایند
 دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظـارت و تعلیمـات دادسـتان در              ضابطان:  قانون جدید آئین دادرسی کیفری       28طبق ماده   

کشف جرم ، حفظ آثار و عالئم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسـایی ، یـافتن و جلـوگیری از فـرار و مخفـی شـدن مـتهم ،                   
  . تحقیقات مقدماتی ، ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند 

                                                           
  و ارشاد اسالمیچاپ دوازدهم  ، با تجدید نظر و تطبیق با قوانین جدید ، انتشارات وزارت فرهنگ   آئین دادرسی کیفری ، جلد اوّل ، ،  دکتر محمود آخوندی. 1

بیشتر در این مرحله از دادرسی های کیفری اسـت کـه حقـوق و آزادیهـای مـتهم در معـرض تـضییع و تفـریط قـرار                  . مرحله پلیس قضایی از مراحل دقیق و حساس دادرسی های کیفری است             . 2
  . ل بنای دادرسی کیفری است و باید در شکل گیری آن دقیق بود در حقیقت سنگ او. اصلی سرنوشت کیفری بزهکار در این مرحله ترسیم می شود  خطوط. گیرد  می
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   :همین قانون  44جب ماده  به مو
ضابطان دادگستری به محض اطالع از وقوع جرم ، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخـذ دسـتورهای الزم بـه دادسـتان       

بطان ضـا . کنند و دادستان نیز پس از بررسی الزم ، دستور ادامه تحقیقات را صـادر و یـا تـصمیم قـضایی مناسـب اتخـاذ مـی کنـد                      اعالم می 
 عالئم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فـرار             آثار ،    ادوات ،   دادگستری درباره جرایم مشهود ، تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت ،             

طـالع  یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ، تحقیقات الزم را انجام می دهند و بالفاصله نتایج و مدارک به دست آمده را بـه ا      
همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد ؛ اسم ، نشانی ، شماره تلفن و سایر مشخصات . دادستان می رسانند   

 این قانون فقط در صورتی می توانند مـتهم  46ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده . ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند      
  . ازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد را ب

   تحقیقات مقدماتی.2
 بـا  بـازپرس   .گوینـد ، وارد عمـل مـی شـود    می ] یا مستنطق قاضی تحقیق[ بازپرس   که او را  مخصوص ، یک نفر قاضیدر این مرحله 

و از متهم بازجوئی ) از شاکی شروع می کند. (  وعلیه متهم تحقیقات راشروع می کند  به منظورجمع آوری دالیل له تشکیل پرونده و  
، مـتهم  معاینه محل و غیره و نیز برای جلوگیری از فرار یا مخفـی شـدن               . از شهود تحقیق می نماید    . و نظر کارشناسی را اخذ می کند        

یکـی جـرم بـودن یـا نبـودن عمـل            : وجهت اظهار نظر می کنـد        صادر می کند و باالخره در خصوص پرونده از د          1 قرار تامین کیفری  
ارتکابی و دیگری از جهت اینکه اگر عمل ارتکابی دارای خصیصه جزایی است آیا دلیل کافی علیه مرتکب وجود دارد یا خیر ؟ این 

   )ر منع تعقیب و قرار مجرمیت قرار موقوفی تعقیب قرا: قرارهای نهایی عبارتند از (  .مرحله با صدور قرار نهایی پایان می یابد 
مـستوجب  در غیـر جـرایم   . تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهـده بـازپرس اسـت    :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری      92طبق ماده   

  بازپرس ، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که بـرای         کمبوددر صورت    ،   2این قانون  302 مجازات های مقرر در ماده    
در این حالت ، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهـائی دادیـار و                    . بازپرس تعیین شده است     

 باید در همان روز صدور به نظر دادسـتان برسـد و دادسـتان نیـز مکلـف اسـت حـداکثر                        همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم ،       
  .ت در این باره اظهارنظر کند ظرف بیست و چهار ساع

 مستوجب مجـازات هـای مقـرر   در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم                        -تبصره  
  . ا فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد  این قانون ، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی ، وظیفه بازپرس ر302ماده 
 27مـاده  .  اصالحی قانون اصول محاکمات جزایی تحقیقات مقدماتی را در جرایم مهم الزامی و در جرایم غیرمهم اختیـاری دانـسته بـود                224ماده  

امـا  . دادگاه دانسته بـود      را در هر حال اختیاری و به نظر        و شعب دیوان عالی کشور انجام تحقیقات مقدماتی          2و1قانون تشکیل دادگاههای کیفری     
 به نظر می رسد که قانون گذار انجـام تحقیقـات مقـدماتی را در همـه جـرایم             قانون جدید آیین دادرسی کیفری       92در ماده    جرایم   تماماز عبارت   

  . الزامی دانسته است 

                                                           
    : عبارتند از   قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،217ماده قرارهای تأمین کیفری مطابق  . 1

  التزام به حضور با قول شرف -الف
  التزام به حضور با تعیین وجه التزام -ب
  شرفالتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول  -پ
  التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام -ت
  التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام -ث
  از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطالتزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس  -ج
  التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات  -چ
  اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله -ح
  اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیرمنقولاخذ وثیقه  -خ
 بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی -د
  : به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود ،  ] 5/3/1394اصالحی [ قانون جدید آیین دادرسی کیفری   302ماده مطابق . 2

  جرایم موجب مجازات سلب حیات -الف
  رایم موجب حبس ابدج -ب
   دیه کامل یا بیش از آن  نصف جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان یاجرایم موجب مجازات قطع عضو -پ
  و باالترسه جرایم موجب مجازات تعزیری درجه  -ت
  جرایم سیاسی و مطبوعاتی   -ث
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   مرحله تعقیب.3
ستان یا مدعی العموم بـه نماینـدگی از طـرف جامعـه و نیـز شـاکی خـصوصی در                      داد  ریاست دادسرا یعنی    توسط  بزهکار تعقیب

  . جرائمی که جنبه خصوصی دارد انجام می پذیرد 
تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامـه               :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری       11مطابق ماده   

  . وصی با شاکی یا مدعی خصوصی است دعوی و درخواست متهم از جهت حیثیت خص
  حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخالل در نظم عمومی  
  حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین  

کیفرخواسـت یعنـی تقاضـای    .رسـاند دادستان وظیفه تعقیب خود را با صدور کیفر خواست ، اعم از کتبی و یا شفاهی به ثمر می             
پس اگر علیه شـهروندی کیفرخواسـت صـادر         . دادستان از دادگاه برای تعیین مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی درباره متهم             

شده باشد معنا و مفهوم آن این است که جرم ارتکابی او کشف شده ، تحقیقات مقدماتی انجام گرفته ، دالیـل کـافی بـه دسـت                           
 تامین مقتضی از او اخذ گردیده و قاضی تحقیق او را بزهکار دانسته و دادستان از دادگاه درخواست تعیین مجـازات و یـا                     آمده ، 

  .اقدامات تامینی و تربیتی به عمل آورده است
   مرحله دادرسی.4

فیـت دالیـل    دادرسـان دربـاره چگـونگی مـسئولیت مرتکـب ، کی             که در صـالحیت دادگاههـای کیفـری اسـت ،             در این مرحله  
  . استنادی، نوع و میزان مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی و تناسب آن با شخصیت بزهکار تصمیم گیری می کنند 

  :دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 335مطابق ماده 
  کیفرخواست دادستان  -الف
   دادرسی توسط دادگاهقرار جلب به  -ب
  ادعای شفاهی دادستان در دادگاه  -ج

  :رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می شود :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 359مطابق ماده 
انون ، پرونـده بـا بیـان ادعـای     قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مـواردی کـه طبـق قـ               -الف

  .شفاهی در دادگاه مطرح شده است 
  . استماع اظهارات و دالیل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارائه می شود  -ب
  . استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصاً یا از سوی وکالی آنان بیان می شود  -پ
  .  قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او ، که عیناً توسط منشی در صورت مجلس قید می شود پرسش از متهم راجع به -ت
در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار ، دادگـاه شـروع بـه تحقیقـات از مـتهم مـی کنـد و اظهـارات شـهود ،                         -ث

  . کنند ، استماع می نماید  شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و یا وکیل آنان معرفی میکارشناس و اهل خبره ای که دادستان یا
 اقـدامی کـه دادگـاه بـرای کـشف      بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نـوع تحقیـق و         -ج

  .، ضروری تشخیص می دهد واقع
   مرحله اجرا . 5

اگر حکم  . رحله دادرسی های جزایی و در حقیقت مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری می باشد                 آخرین م مرحله اجرا ،    
مبنی بر برائت متهم باشد بالفاصله پس از اعالم رای اجرا و چنانچه متهم بازداشت باشد باید فـوری آزاد گـردد و اگـر مبنـی بـر                             

     .1 اجرا می شود به وسیله دادسرامحکومیت متهم باشد حکم
معاونـت اجـرای احکـام    « اجرای احکام کیفری بر عهـده دادسـتان اسـت و    :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 484مطابق ماده  

  . عهده دار این وظیفه است قضائیه تشخیص می دهد ، در دادسراتحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه » کیفری 

                                                           
  .  بیانگر اصل تقطیع دادرسی در امور کیفری خواهد بود هرگاه بین صدور حکم محکومیت و تعیین کیفر ، جدایی افتد ، این امر . 1
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  .ی تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد معاونت اجرای احکام کیفری ، م   1تبصره 
. معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود                          2تبصره  

 که ظرف شش ماه از تـاریخ الزم االجـراء شـدن ایـن قـانون توسـط وزیـر                 شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای است           
  . دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد 

  . اب وی با دادرس علی البدل است در حوزه قضائی بخش ، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غی   3تبصره 

∗∗∗  
   مفهوم و موضوع آئین دادرسی کیفری -  سومگفتار 

جمع آوری دالیل و جلوگیری از افراد یا مخفی شدن متهم و یا تعقیب بزهکار و حتی اجرای کیفر نیـز             . کشف جرم یک عمل پلیسی است       
  : رود  جزایی در دو مفهوم به کار میدر نتیجه دادرسی . نمی تواند از مصادیق دادرسی به شمار آید 

  

  عاممفهوم  
  خاصمفهوم  

در . باشـد    در مفهوم عام کلمه آئین دادرسی کیفری شامل کلیه مراحل پنج گانه دادرسی های جزایی به شرحی که گذشت مـی                    
ی بـه جـرم از       دادرسی های جزایی از طـرف دادگاههـا در مقـام رسـیدگ             درمفهوم خاص تنها شامل قواعد و تشریفاتی است که          

  . زمان صدور کیفر خواست تا انشای حکم قطعی به موقع اجرا گذاشته می شود 
هـای کیفـری اسـت  بنـا      رسیدگی به حیثیت عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به حیثیت خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسـی    

 جرم ، نحوه اجرای مجـازات یـا اقـدامات تـامینی و تربیتـی ،      براین مطالعه سازمان و صالحیت مراجع کیفری ، بررسی طرق تحقیق و تعقیب       
ک . د  . بررسی طرق اعتراض و شکایت از احکام و قرار های جزایی و مطالعه طرق اثبات دعوی کیفری از مباحث و موضـوعات اصـلی آ                          

به این لحاظ دعوی    . یفری است   در صورتیکه رسیدگی به ضرر و زیان مدعی خصوصی موضوع تبعی یا فرعی دادرسی ک              . به شمار می آید     
  1.  در قلمرو مطالعات آئین دادرسی کیفری است ، در دادگاه جزایی اقامه شود  اگرخصوصی ناشی از جرم

∗∗∗  
   ] جزاحقوق[  کیفری  رابطه آئین دادرسی کیفری با حقوق -  چهارمگفتار 

ته دوم حقوق ماهوی است در نتیجه بـین قواعـد ایـن             درباره این دو رشته گفته می شود رشته اول ، حقوق شکلی و صوری و رش               
. در حقیقت این دو رشته الزم و ملزوم یکدیگر بـوده و پیکـر واحـدی را تـشکیل مـی دهنـد      . دو رشته رابطه مستقیم وجود دارد      

زیـرا در   . اسـت   رابطه این دو رشته به مراتب بیشتر از رابطه حقوق مدنی با دادرسی مدنی  یا تجارت با آئین دادرسـی بازرگـانی                        
امور حقوقی و تجاری مراجعه به دادرسی الزامی نیست و در اختیار افراد است در حالیکه در امـور جزایـی مراجعـه بـه دادرسـی                           
ضروری و حتمی است به عبارت دیگر رسیدگی به محاکمات حقوقی بر حسب تقاضای مدعی صورت می گیـرد امـا اعمـال و                        

مستلزم دادرسی کیفری است و بدون توسل به محاکمه نمی توان هیچ مجازاتی را بـه موقـع   اجرای هر نوع مجازات ولو غیر مهم  
 اصل لزوم آئین دادرسی کیفری برای تعیین مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق   )اساسـی   .  ق   36اصل  ( . اجرا گذاشت   

: دوم استثناء. م رانندگی است    ه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائ       راجع به قانون نحو    -استثناء اول   : موضوعه ایران دو استثناء دارد      
ادارات مامور وصول دولت می توانند فقط برای یکبار از تعقیب کیفری مباشر یا شـرکای جـرم قاچـاق صـرف نظـر کـرده و بـه          

ده در  نـ گـر پرو  وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال به وصـول بهـای آن اکتفـا نماینـد در اینـصورت ا                          
مراجع قضایی تحت رسیدگی باشد انصراف از تعقیب تا قبـل از صـدور حکـم بـدوی ممکـن اسـت و تعقیـب کیفـری موقـوف                  

در مـورد انـصراف از      . پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تعدد جرم و تکـرار نخواهـد بـود                   . گردد   می
  . اون او نیز موقوف می شود تعقیب کیفری مباشر جرم ، تعقیب کیفری مع

                                                           
  دکتر محمود آخوندی ، منبع پیشین.  1
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  تقسیم بندی قوانین جزایی  – لفا
  : قوانین جزایی را می توان به دو دسته تقسیم نمود

   : شامل   قوانین جزایی ماهوی.1
   حقوق جزای بین المللی و حقوق بین المللی جزا ، حقوق جزای اختصاصی ،قوانین حقوق جزای عمومی  

تند که جرایم را تعریف نموده ، نیز عناصر تشکیل دهنده و مجازات یا اقدامات تامینی و تربیـت   قوانین جزایی ماهوی قوانینی هس    
  .مربوط به هر یک ا زانواع جرایم را تعیین می کند

  »آیین دادرسی کیفری «  قوانین جزایی شکلی .2
ور اجـرای قـوانین جزایـی هـستند     قوانین جزایی شکل قوانینی هستند که سازمان ، صالحیت و طرز فعالیت محـاکمی را کـه مـام              

رعایت اصـل  . نماید می به عبارتی قوانین جزایی شکل ، شرایط و تربیت اجرای قوانین جزایی ماهوی را تعیین  . مشخص می سازد  
به عبارت دیگر، هر دو برای      . قانونی بودن چه در مورد قوانین جزایی و چه در باره مقررات آیین دادرسی کیفری ضروری است                

با این همه ، اصل قانونی بودن ، در معنای وسیع آن ، در همه قوانین   . بلیت اجرایی باید به تصویب قوه مقننه رسیده باشند        کسب قا 
اگر قاضی جزایی به قانون مبهم یا مجمل        : سوالی که می تواند در اینجا مطرح شود اینست که           بنابراین  . یکسان رعایت نمی شود   

به این صورت پاسخ ماهوی یا جزایی به معنای اخص با شیوه تفسیر قوانین شکلی چگونه است ؟       برخورد کند شیوه تفسیر قوانین      
. است که در قوانین جزایی به معنای اخص، قاضی کیفری برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم ناگزیر از تفـسیر مـضیق اسـت                         

رای بهتر عدالت است می توان به سود مـتهم تفـسیر            نکه قوانین شکلی را با توجه به این فرض که منظور از تصویب آن اج              آحال  
 همچنین در قوانین جزایی به معنای اخص توسل به قیاس یعنی تسری حکمی به موارد مشابهی غیر از آنچه نـاظر بـه                    1.موسع کرد 

 که برای   آن است بر خالف اصل سرزمینی بودن جرم و مجازات تلقی می شود در حالیکه در قوانین شکلی کیفر حداقل تا آنجا                     
تفاوت دیگری که بین قوانین جزایی به معنـی خـاص و قـوانین    . قیاس پذیرفتنی است . حفظ حقوق و آزادیهای متهم الزم باشد        

   .شکلی وجود دارد ، به قلمرو قوانین جزایی در زمان مربوط می شود 
وانین کیفری ماهوی ، اصل بـر ایـن اسـت کـه     بنابراین در ق. دراجرای قوانین ماهوی ، اصل بر عدم عطف قوانین به ما سبق است   

  . نمی توان به موجب قانون الحق اعمال مجرمانه سابق را مورد تعقیب و محاکمه قرار داد 
بنـابراین چنانچـه از نظـر صـالحیت دادگاههـا ، نحـوه رسـیدگی و        . اما در قوانین کیفری شکل اصل بر عطف به ما سبق شدن قـوانین اسـت    

ل مجرمانـه قبلـی تـسری پیـدا مـی      از زمان الزم االجرا شدن به اعمـا . نون الحق تغییراتی را در قانون سابق ایجاد نماید تشریفات دادرسی ، قا  
، مثال اگر قانونی تصویب شود که صالحیت رسیدگی به اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر را به دادگاه عمومی بدهد ، از زمـان الزم                    کند

  2.  پرونده هایی را که در این خصوص در دادگاه انقالب مطرح است ، باید به دادگاههای عمومی ارجاع گردد االجرا شدن این قانون تمام
  قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان  – ب

قـوانین   بیانگر قلمرو زمان در قوانین جزایی به معنای اخص اسـت در حالیکـه                 قانون جدید مجازات اسالمی    10اساسی و ماده    .  ق   169اصل  
شکلی پس از کسب اعتبار قانونی فورا به موقع اجرا گذاشته می شود و با استناد به اینکه اعمال آنها به حال دسـتگاه عـدالت مفیـد تـر اسـت              

  : به طور خالصه آنچه می توان از مباحث فوق گفت این است که . نسبت به اعمالی که قبل از آن نیز ارتکاب یافته اند تسری می یابند 
 یا اینکه قانون جدید آثـار و اقـدامات قـضایی را کـه طبـق      انین ماهوی عطف به ماسبق نمی شوند مگر اینکه به نفع متهم باشند   قو

قوانین کیفری شکلی عطف به ماسبق می شوند برای اینکه اعمـال             . یکن محسوب کند    لم    مقررات قبلی صحیحاً انجام شده ، کان      
  . مگر در موارد خاص و استثنایی آن برای دستگاه عدالت مفید تر است 

برای بهتر روشن شدن موضوع مورد بحث ، اثر قهقرائی قوانین آیین دادرسی کیفری در مورد سازمان و صالحیت محاکم ، جریان دادرسی                       
  . و مرور زمان بطور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد

                                                           
 .دکتر محمد آشوری ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، چاپ دهم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.  1
  ، دانشگاه شهید بهشتی1دکتر گلدوست ، جزوه آیین دادرسی کیفری . 2



 
   
   

  

19

 
 ]کلیات [     آیین دادرسی کیفری

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

  قوانین مربوط به سازمان و صالحیت محاکم کیفری . 1
این قوانین مربوط به نظم عمومی بوده و بالفاصله به موقع اجرا گذاشته می شود و چون فرض بر این اسـت کـه قـانون الحـق بهتـر از قـانون                                 

رسیدگی به جرائمی که قبل از انشاء قانون الحق واقـع شـده و هنـوز تحـت تعقیـب قـرار نگرفتـه و یـا در جریـان تعقیـب و                               . سابق می باشد    
  .شود ؛ مشروط به اینکه در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد ع قانون جدید میمحاکمه است تاب

این نوع قوانین را در متن خود قانون اعالم می کند تا تردیـدی در عطـف بـه ماسـبق شـدن                       ) عطف به ماسبق شدن   (معموالً مقنن تاثیر فوری     
   .قوانین مربوط به سازمان و صالحیت باقی نماند

وضوع را مسکوت بگذارد قضات و مراجع کیفری باید با توجه به فلسفه وضع قوانین مربوط به صالحیت کیفـری ایـن نـوع                        ولی اگر مقنن م   
شعبه دوم دیوان عالی کشور دربارۀ عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط بـه صـالحیت کیفـری چنـین                    . قوانین را فوری به موقع اجرا بگذارند      

  »... اصوالً عطف به ماسبق می شود  قواعد کلی مقررات مربوط به صالحیت از قوانین شکلی محسوب ومطابق اصول و... « : رای داده است 
   قوانین مربوط به جریان دادرسی. 2

 نیز مانند قوانین مربوط به سازمان و صالحیت مراجع کیفـری بالفاصـله بـه    – به معنی اخص کلمه –قوانین مربوط به جریان دادرسی کیفری      
در . تواند حقوق مکتسب متهم را نادیـده بگیـرد          مع الوصف اجرای فوری قوانین مربوط به جریان دادرسی نمی          .اشته می شود    موقع اجرا گذ  

  .مواردی که متهم حق مکتسب دارد و قانون جدید معارض با آن می باشد قانون الحق را نمی توان فوری به موقع اجرا گذاشت
  قوانین مربوط به مرور زمان . 3

انین مربوط به مرور زمان کیفری اعم از اینکه مدت مرور زمان را بیشتر کند و یا آن را کاهش دهد ، یا علل انقطاع مرور                          کلیه قو 
زمان را از بین ببرد یا موارد تعلیق مرور زمان را عوض نماید بالفاصله به موقع اجرا گذاشته می شود ؛ یعنی کلیۀ اعمـال ارتکـابی             

  .ا شامل می گردد ؛ مشروط به اینکه اعمال ارتکابی هنوز مشمول مرور زمان نشده باشد قبل از انشاء قانون جدید ر
   قوانین شکلی توام با قوانین ماهوی. 4
هر گاه قانون الحق متضمن قوانین شکلی و ماهوی توام باشد قانون شکلی عطف به ماسبق می شود در حالیکه قـوانین مـاهوی در صـورت                            

به این ترتیب هرگاه قانونی به تصویب برسد کـه مجـازات عملـی را تـشدید                 . در آن عطف به ماسبق نخواهد شد        اشد بودن مجازات انشایی     
کرده و صالحیت مرجع رسیدگی کننده به آن را تغییر دهد مرجع جدید صالحیت رسیدگی نسبت به جرم ارتکابی قبـل از تـصویب قـانون                          

  . جدید را درباره متهم به موقع اجرا بگذارد الحق را خواهد داشت بدون اینکه مجازات اشد قانون 
و عده ای نیـز مـالک را        ) حفظ نظم جامعه و حقوق و آزادی فردی         ( در تمییز قوانین شکلی از ماهوی عده ای مالک را هدف            

    ]یو قواعد مربوط به نحوه رسیدگی و صدور حکم شکل )  ماهوی(  مسئولیت کیفری - مجازات - جرائم [.موضوع دانسته اند 
  1 .تفسیر در قوانین ماهوی به شکلی مضیق و محدود است ولی در قوانین شکلی موسع  
  .قیاس در قوانین ماهوی ممنوع ولی در قوانین شکلی اگر برای حفظ حقوق متهم الزم باشد پذیرفتنی است  
  . قوانین مربوط به صالحیت کیفری از قوانین شکلی است و عطف به ماسبق می شود  
  . ر زمان از قوانین شکلی است و عطف به ماسبق می شود قواعد مرو 

  »درون مرزی بودن این نوع قوانین «  قلمرو قوانین آئین دادرسی کیفری در مکان -ج
 مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه برون مرزی ندارد و فقط در دادگاههای داخلی الزم االجراء می باشد بنـابراین در                ک. د  . آ  قوانین  

آیـین   واردی که برای رسیدگی به جرمی صالحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید این محاکم نسبت بـه جـرم ارتکـابی طبـق قـوانین                         م
  . کشور متبوع خود رسیدگی خواهند نمود  دادرسی کیفری

ت آئین دادرسی همان کشور به عبارت دیگر شناختن صالحیت محاکم داخلی یک کشور در امر رسیدگی جزایی الزاماً منتج به قبول مقررا              
 ایران برای رسیدگی به جرمهایی کـه در صـالحیت آنهاسـت بایـد قـوانین              کیفری جمهوری اسالمی    دادگاههای دادسرا و مثال در . می گردد 

  . 2دارندآئین دادرسی ایران را به موقع اجرا گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی را ن

                                                           
. توان مورد تفسیرموسع قرار داد های کیفری است می نین ماهوی نامساعد به حال متهم بطور مضیق تفسیر می شود و تفسیر موسع در قلمرو این نوع قوانین ممنوع گردیده است ؛ به عکس قوانین آیین دادرسی کیفری را که برای حسن جریان رسیدگی             قوا.  1

 . نفع اجتماع و نظر مقنن مورد توجه قرار می گیرد و در صورت اقتضاء دادگاههای کیفری باید این قوانین را به نحوی تفسیر و توجیه نمایند که منافع بیشتری عاید متهم گردددر تفسیر موسع قوانین آیین دادرسی کیفری ،
و در ایتالیا و با فرض حضور هر دوی آنها در ایران ، دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب به لحاظ قابل تعقیب نبودن متهم در ایران به دلیل عدم شمول در مورد شکایت یک آلمانی علیه یک فرانسوی نزد بازپرس ایرانی دائر بر سرقت اموال ا: به عنوان مثال . 2

 . قوانین جزایی ایران بر این سرقت صادر نماید 
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   اهداف آئین دادرسی کیفری- پنجمگفتار 
هدف از وضع قوانین آئین دادرسی تفکیک اتهامـات صـحیح از تعقیبـات سـقیم و نـاروا ، پیـشگیری از اشـتباهات قـضایی و در           

نینی آئین دادرسـی بایـد متـضمن قواعـد و قـوا     . نهایت تامین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماع و آرامش خاطر شهروندان است            
  باشد که در پرتو حمایت آن ، افراد شرافتمند و درستکار از تعقیب های ناروای کیفری در امان بمانند و در صورت گرفتار شدن 

  :  گفته اند هبتوانند بی گناهی خود را به اثبات برسانند شاید به همین سبب باشد ک
آیـین  قانون افراد جانی و تبهکار است بـه ایـن معنـی کـه     ،  جزا  قانون افراد درستکار و پاکدامن و قانون  آیین دادرسی کیفرری ،   

ای است که افراد شرافتمند و درستکار در پناه مقررات آن می توانند از تعقیب کیفری مصون بمانند و در                      وسیله دادرسی کیفری 
یله ای اسـت بـرای ارعـاب         اسالمی وسـ   قانون مجازات صورت گرفتار شدن می توانند بیگناهی خود را اثبات کنند در صورتیکه             

 آیـین دادرسـی کیفـری     بنـا بـراین در انـشاء قـوانین          . مجرمین و کیفر دادن به آنان و مختص این قشر از طبقات جامعه می باشند                
 بدون جهت و بنا حق تحت تعقیب قـرار گرفـت             کوشش می شود تا هیچ کس بدون جهت تحت تعقیب قرار نگیرد و اگر احیاناً              

  ) ک . د .  آ . ج.ق  168ماده  ( خود را به اثبات رساند بتوانند بیگناهی

بدون کیفـر مانـدن     . درست است که باید نفع متهم را در نظر داشت ولی نباید غافل از این بود که جامعه نیز نیاز به آرامش دارد                        
ت که به موازات وضـع قـوانین   طریق عاقالنه این اس   . بزهکاران موجب افزایش بزهکاری می شود و امنیت جامعه از بین می رود              

مفید بحال مجرم باید برای تامین منافع اجتماعی نیز چاره ای اندیشید و اجازه نداد تا جان و مال و حیثیت افراد دسـتخوش افـراد                          
ه بـرای نیـل بـ     . باید این هدف را تامین کنـد        آینی دادرسی کیفری    . منافع جامعه در این است که جرم واقع نشود          . تبهکار گردد   

اجرا نشدن مجازات سنگین و ارفاق بی مورد به متهم هر دو            . این هدف ، مجازات سنگین و وحشت انگیز به تنهایی کافی نیست             
وقتی می توان از وقوع جرم به نحو موثرجلوگیری کرد که مجازات مقرر در قانون هر چند مالیـم                  . به ضرر جامعه تمام می شود       

 به نحوی وضع و مقرر گردد       آیین دادرسی کیفری  کمال مطلوب این است که قوانین       . شود  هم اگر هست به موقع اجرا گذاشته        
به جرات می توان گفت که این اقدام سـنگ نخـستین بنـای یـک سیـستم دادرسـی                    . که منافع جامعه و متهم هر دو رعایت شود          

  . کیفری خوب و پیشرفته است 
∗∗∗  

  یکیفر تفاوت وضع قانون و صدور حکم  - ششمگفتار
احکام دادگاهها باید موجه و مستند باشد و دادگاهها نباید بدون دالیل منطقی و قانونی حکم و یا قراری صادر کنند و این روش             

  . ها دارد  یکی از تصمیمات مهم امنیت قضایی است با این وجود نباید غافل بود که این دستور اختصاص به آراء دادگاه
انشاء قانون نمی تواند همه وقت مستدل و موجـه باشـد و حتـی ممکـن                 .  دادگاه اشتباه گرفت     وضع قانون را نباید با صدور حکم      

است گاهی اوقات با منطق ساده عقلی و وجدان جامعه و موازین عدل و انصاف نیز قابل انطباق به نظر نرسد ، لیکن چـون قـانون            
  . اعی ، مشکل آفرین و خواه سودمند و مضر خواه  انقالبی، متحول و اصالحی و خواه ارتج. است باید اجرا گردد 

قوانین خالف مصالح جامعه نیز باید اجرا شود تا در فرصتی مناسب قانونگذار آن را اصالح و با وجدان بیـدار جامعـه و نیازهـای                       
ارج نهـادن  وقتی علت و فلسفه وضع قانون در متن مواد ذکر می شـود در مقـام اجـرا و    . واقعی کشور و مسائل ملی سازگار کند    

  . گردد به ویژه زمانی که فلسفه انشاء قانون منتفی می. به قانون مشکالتی به وجود می آورد 
به هر حـال علـت وضـع و    .  کند یا علت وضع قانون بر فلسفه محکمی مبتنی نباشدیا وقتی که محتوای قانون با فلسفه وضع ، مغایرت پیدا می     

البته چنانچه وضع قانون به فلسفه و هدف بسیار عالی و ارزنده و مطلوب متکـی باشـد و محتـوای               . ست  ذکر فلسفه قانون در متن مواد الزم نی       
  1.توان در یک مقدمه توجیهی آن را بیان داشت  قانون نیز در جهت تحقق بخشیدن و به کمال رسانیدن آن صورت گیرد می

                                                           
  .مجد ارات  انتش ، جلد چهارم ،» اندیشه ها «  آئین دادرسی کیفری  ، دکتر محمود آخوندی. 1
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  منابع آئین دادرسی کیفری   –  هفتمگفتار 
.  دکتـرین   و قـانون ، عـرف وعـادت ، رویـه قـضایی           : ک چهارمنبع ذکر کرده اند کـه عبارتنـد از           .د.د آ علمای حقوق برای قواع   

نویسندگان قانون اساسی ایران منابع و فتاوی معتبر اسالمی را در طول قوانین مدون از ماخذ قواعد حقـوقی محـسوب کـرده انـد                         
 بنـابراین مـصوبات    ،منظور از قانون مصوبات مجلـس اسـت   . ع است مهم ترین واساسی ترین منب ،قانون . )اساسـی  قانون   167اصل  (

  1.امثالهم قانون به شمار نمی آیند هیئت دولت ، شورای عالی قضایی وشورای نگهبان و
  »معتبر فقهی و فتاوی منابع « قانون  .1

نطبق با آن باشد لذا قواعد حقوق در ایران قانون مدون منبع اصلی قواعد حقوقی است وچون قانون باید بر اساس موازین شرع وم         
در . هـای حقـوقی اسـت         اساسـی راجـع بـه دادرسـی        قـانون  167اصـل   . اسالمی از طریق تفنینی وارد حقوق موضوعه مـی شـود            

سـکوت  . دادرسیهای کیفری اصل برائت متهم حکومت می کند و در صورت فقدان و یا اجمال و ابهام آن باید متهم تبرئه شود                  
و در .  تزاحم قوانین موجود و هر نوع شک و تردید و شبهه باید به نفع متهم مـورد تفـسیر و توجیـه قـرار گیـرد               قانون، تعارض و  

نتیجه اینکه در جرم دانستن اعمـال ارتکـابی و          .  از قانون باید ممنوع شناخته شود      جرم دانستن اعمال ارتکابی استناد به منابعی غیر       
  .  اسالمی حکومت می کند قانون مجازات 2 اساسی وماده نقانو  36مجازات آنها تنها مقررات اصل 

اساسی در رابطه با کوشش قاضی برای یافتن حکـم قـضیه یـا فقـدان قـانون در رابطـه بـا قـوانین شـکلی               قانون   167بنابراین اصل   
  . جزایی است و ارتباطی به قوانین ماهوی جزایی ندارد 

   رویه قضایی.2
آراء هیئت عمومی دیوان عالی ( و مفهوم خاص    )  قضایی که از سوی دادگاهها صادر می شود          مجموعه آراء ( در دو مفهوم عام     

  . به کار برده می شود ) کشور 
   عرف و عادت.3

لیکن به طور غیـر مـستقیم   .  نقش مهمی ندارد و از منابع مستقیم قواعد حقوقی به شمار نمی آید    آیین دادرسی کیفری    در قلمرو   
  .  و تحول آن موثر باشد ین دادرسی کیفریآیدر تفسیر قوانین 

   دکترین.4
البتـه متاسـفانه در   . عقیده و نظریات علمای حقوق در تفسیر و توجیه قوانین کیفری و اصالح آنها بسیار مفیـد و مـوثر مـی باشـد             

  .کشور ما به ویژه در آئین دادرسی کیفری ، اندیشه های حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار نیست 
  .  به شمار می آیندآیین دادرسی کیفریاز منابع مستقیم و آراء وحدت رویه  قانون و منابع معتبر فقهی  باید گفت ، خالصهبه طور

∗∗∗  
  2تحوالت آئین دادرسی کیفری  - هشتمگفتار 
  : ایران را می توان به چهار دوره متمایز تقسیم کرد  کیفری آئین دادرسیتحوالت

                              دوره پیش ازاسالم. 1
  دوره اسالمی . 2
                                   دوره مشروطیت. 3
  دوره جمهوری اسالمی. 4

به جهت رعایت اختصار از بررسی دوره های قبل و دوره مـشروطیت خـودداری کـرده و بحـث را از قـانون اصـول محاکمـات                            
  .  آغاز می کنیم ) قمری  هجری1330 نهم رمضان -دوره سوم به بعد ( جزایی 

  

                                                           
  . قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 96اصل . 1
  منبع پیشین ،کتر محمد آشوری د.  2
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  قانون اصول محاکمات جزایی   .1
ولی بـزرگ در زمینـه       هجری شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلـس ملـی رسـید و تحـ               1290 شهریور سال    11این قانون در    

 مـورد توجـه     این قانون از قوانین کیفری فرانسه مقتبس گردیده و سیستم دادرسی مختلط را            .  بوجود آورد     دادرسی کیفری  یینآ
  انجام می گیرد )یعنی کتبی ، غیر علنی و غیر ترافعی     ( قرار داده است در نتیجه دادرسی کیفری در مرحله رسیدگی مقدماتی ، تفتیشی              

این قانون پایه و اساس دادرسیهای کیفری کشور مـا را تـشکیل        .  است   )یعنی شفاهی ، علنی و ترافعی       ( و در مرحله دادرسی ، اتهامی       
رابطـه  : از جملـه  .  در بعضی از اصول و مقررات این قانون اصالحاتی انجام پذیرفت             1337 و   1335 ،   1311در سالهای   . هد  می د 

  ) ...دادستان و بازپرس درباره بازداشت موقت متهم ، افزایش اختیارات دادستان در جرائم مشهود ، نیابت قضایی و 
   قانون تشکیل دادگاههای اطفال  .2

 سال تمام و تـا  6 این قانون به تصویب رسید و به موجب آن رسیدگی به جرائم اطفال که سن آنها از              1338 ماه سال    در دهم آذر  
  . سال تمام بود در دادگاه اطفال صورت می گرفت 18

 قضات دادگاه اطفال از بین قضاتی که صالحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت قضایی و جهات دیگـر محـرز            
در این دادگاه هر گاه جرم انتسابی از درجه جنایت بود دو نفر مشاور شـرکت                . بود توسط وزارت دادگستری انتخاب می شدند        

   1.می کردند و نظر مشورتی می دادند 
   قانون تسریع دادرسی و اصالح قسمتی از قوانین و اصالحات .3

تعداد جـرائم قابـل   . رود ک به شمار می.د .  موثر در زمینه اصالح آ  به تصویب رسید از جمله قوانین1352این قانون که در سال  
جـرائم منـافی عفـت ، اعاشـه از عایـدات حاصـل از               ( .گذشت را افزایش داد ، چند جرم از جمله جرائم قابل گذشت خارج شد             

ان عالی کشور از جمله     تاسیس حقوقی تعلیق تعقیب وارد قلمرو قضایی شد ، تشکیل شعبه تشخیص در دیو             ...) فحشاء دیگری و    
ابتکارات قانون مذکور بوده تا از فرجامخواهی های  بی مورد و خارج از موعد جلـوگیری و از تـراکم امـور در شـعب کیفـری                            

  . دیوان عالی کشور بکاهد 
  2  )56مصوب (   قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری.4

 شدن محکوم علیه نسبت به حکم پژوهش پذیرو فرجام پذیر در امور جنحه ،               مسئله تخفیف مجازات بوسیله دادگاه در صورت تسلیم       
تخفیف مجازات در احکام قطعی غیر قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی خصوصی ، رسـیدگی دادخواسـت ضـرر و زیـان مـدعی                         

  . نون است خصوصی با وجودصدور حکم برائت متهم و تعیین موارد اعاده دادرسی از جمله موارد مهم اصالحی این قا
   3  )58مصوب (   الیحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی .5

  : این قانون در نظام دادرسی تغییراتی به عمل آورد که اهم آن به قرار زیر است 
  ) صلح - کیفری -حقوقی ( ایجاد دادگاههای عمومی  
  یک درجه ای شدن رسیدگی   
  نظام تعدد قاضی   
  )مثل دادگاه جنایی، جنحه، استان، دیوان کیفر، شورای داوری، دادسراهای استان ( اعالم انحالل مراجع قضایی سابق 
  صالحیت دادگاه صلح  
  رسیدگی به جرائم اطفال  
  حق الوکاله و هزینه دادرسی و میزان آن 
  کیفیت رسیدگی در دادگاههای عمومی بر مبنای اصول و قواعد دادرسی  
  رج و به مراجع قضایی عمومی واگذار گردید جرائم نظامیان از صالحیت دادگاه نظامی خا 

                                                           
  . آمده است قسمت چهارممتن کامل مفاد این قانون در فصل مربوط به مجموعه قوانین  . 1
  . آمده است  همین جزوه ، تحت عنوان قوانین مکمل 1پیوست متن کامل مفاد این قانون در . 2
 .  منسوخ شد 4/12/1392ین الیحه با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب ا. 3
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  1  )27/3/1358مصوب (   آئین نامه دادگاههاو دادسراهای انقالب .6
 تبصره در مراکز استانها و با هدف رسیدگی به جرائم قبل از انقالب به قصد تحکیم رژیم پهلـوی               21 ماده و    34این آئین نامه در     

المی بر ضد آن تدارک می شد به دستور رهبر انقالب تـشکیل و صـالح بـه رسـیدگی       ارتکاب یافته یا پس از پیروزی انقالب اس       
دادگـاه  . بود    تعقیب بر عهده دادسرا، تحقیق بر عهده دادیارو بازپرس و رسیدگی بر عهده دادگاه نهاده شده               . تشخیص شده بود    

  . و اقدام به رسیدگی کند تشکیل  )قاضی شرع ، قاضی دادگستری و یک نفر مورد اعتماد(  قاضی 3باید با 
رسیدگی یک درجه ای ، قطعی و بدون تجدید نظر اسـت ، حـق انتخـاب وکیـل مـدافع بـه رسـمیت شـناخته شـده بـود البتـه بـا                         

 ، دادسرای انقالب هـم ماننـد دادسـرای عمـومی از تـشکیالت               73 تشکیل دادگاه عمومی و انقالب سال        انوناالجراء شدن ق   الزم
 دادگاه انقالب در مراکز استان و نقاطی که ضرورت داشـته باشـد  بـه منظـور رسـیدگی بـه جـرائم            قضایی کیفری حذف و فقط    

  . قانون صالح خواهد بود 5مندرج در ماده 
  ) 6/6/61مصوب ( قانون اصالح پاره ای از مواد قانون آئین دادرسی کیفری  .7

 شورای عالی قضایی برای منطبق کردن قوانین دادرسـی  61 مصوبه شورای انقالب در سال  58 سال   انونعلیرغم امتیازات الیحه ق   
ولی مجلس بـه علـت      .  ماده تقدیم مجلس کرد      318 آئین دادرسی کیفری الیحه ای مشتمل بر         انونبا مقررات شرعی و اصالح ق     

 قـانون  «عنـوان   ماده از آن را تحت 30تراکم کار از عهده تصویب فوری آن بر نیامد تا اینکه شورای عالی قضایی ناگزیر حدود  
 در دو بخش صالحیتها و تشکیل شعب دیوان ، انتخاب و تصویب فـوری آنـرا از                   »آیین دادرسی کیفری  اصالح موادی از قانون     

به استناد ایـن قـانون تقـسیم بنـدی          .  تصویب کرد  6/6/61کمیسیون قضایی مجلس مواد منتخب را در تاریخ         . مجلس تقاضا کرد    
ت حذف و تقسیم بنـدی چهارگانـه حـدود ، قـصاص ، دیـات و تعزیـرات طبـق ضـوابط شـرعی                         جرائم به خالف، جنحه و جنای     

.  تـشکیل شـد      2 و   1شعب دیوان کشور و محاکم قبلی منحل و شـعب دیـوان کـشور و دادگاههـای کیفـری                    . جایگزین آن شد    
راهای عمـومی محـل نیـز    رئیس دادگستری هر شهرسـتان بـر دادسـ   . احکام دادگاهها جز در مواردی خاص، قطعی تلقی می شد     

مراجعـه مـستقیم شـاکی بـه        . نظام تعدد قاضی منسوخ و نظام وحدت قاضـی جـای آنـرا گرفـت                . نظارت و ریاست اداری یافت      
دادگاه در کنار امکان مراجعه به دادسرا پذیرفته شده بود ، تکلیف رئیس یا عضو علی البدل دادگاه برای اخذ نظر مـشاور و قبـل       

در حقیقت قانونگذار بدون حذف نظام مختلط و با حفظ دادسرا، مقدمات اجرای نظام رسیدگی               .  شده بود  از انشاء رای مشخص   
  . اتهامی اسالمی را که ویژگی مهم آن مراجعه مستقیم به قاضی و طرح شکایت نزد اوست فراهم کرده بود 

   ) 14/7/67ب مصو(   قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها .8
با توجه به مشکالت عملی ، ضرورت پذیرش تجدید نظر نسبت به احکام دادگاههای کیفری مورد قبول قانونگذار قرارگرفت و با تـصویب                       

 این قانون موارد تجدیـد  7در ماده .  ماده و یک تبصره محکوم علیه نیز می تواند به احکام دادگاههای بدوی اعتراض کند   12قانون فوق در    
 برای. برای محکوم علیه وکیل یا قائم مقام قانونی او حق تقاضای تجدید نظر برای باردوم در نظر گرفته شد                .  ابقا شد    284 ماده   68نظر سال   

بـرای  . دادستان و دادیار تنظیم کننده کیفر خواست و دادیار مجری حکم بـا موافقـت دادسـتان، حـق درخواسـت تجدیـدنظر محفـوظ شـد                
با این حال این قانون علیرغم نقائص قابل توجهی کـه داشـت   . 2ر و رئیس دیوان حق تجدید نظر خواهی در نظر گرفته شد   دادستان کل کشو  

  .باید گامی مهم در جهت رعایت حقوق محکوم علیهم و پیشگیری از اشتباهات قضایی تلقی گردد 
  3) 31/3/68 مصوب(  و شعب دیوان عالی کشور2 و 1 قانون تشکیل دادگاههای کیفری .9

  . بود )6/6/61مصوب (هدف از تصویب این قانون رفع نارسائیهای قانون اصالح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری
مـشاوره اختیـاری   .  از یـک قاضـی یـا عـضو علـی البـدل          2 و   1تشکیل دادگاه کیفری اعم از        : نکات مهم این قانون عبارتند از         

 مورد موضوع صالحیت در نقاطی کـه تـشکیل دو         در: اتی محاکم کیفری از جمله اینکه       گردید ، ایجاد تغییراتی در صالحیت ذ      

                                                           
  .متن کامل مفاد این قانون در فصل مربوط به مجموعه قوانین قسمت سوم آمده است . 1
 نسخ شد و خود این قوانین نیز با الحاقیه قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،  1372 دادگاهها ، مصوب      قانون تجدیدنظر آرای   10 ، که این ماده بر اساس ماده         1368 سال   2 و   1 کیفری   قانون تشکیل دادگاههای   35ماده  . 2

  .  منسوخ شدند 8/7/1393مصوب 
   .  نسخ شد 8/7/1393این قانون ، با الحاقیه قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب .3
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کـرد  اختیـار شـورای عـالی         شعبه حقوقی و کیفری ممکن نبود یک شعبه به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری رسیدگی مـی                  
ت قضایی به نقـاط مـورد نظـر مـامور           قضایی به اینکه قضات واجد شرایط را به مدت معین در دادگاههای سیار برای حل معضال               

تکلیف دادگاههای کیفری به اینکه در صورت صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب به دعوای ضـرر و زیـان مطـرح                       . کند  
شده از سوی مدعی خصوصی رسیدگی کنند تائید امکان مراجعه مستقیم شاکی به دادگاههای کیفری  احاله پرونده امکان حـق              

  . اهی برای شاکی یا مدعی خصوصی عالوه بر محکوم علیه تجدید نظر خو
   قانون دادرسی و کیفر ارتش  .10
اداره دادرسـی   س   کمیـسیون امـور قـضایی و حقـوقی مجلـ           18/5/71مصوب  ،  تا قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح        )1318مصوب بهمن   ( 

مصوب ( قالب اسالمی الیحه قانون اصالح قسمتی از قانون دادرسی ارتش           پس از ان  . ارتش از قوه قضائیه مستقل و وابسته به ستاد ارتش بود            
اساسـی در سـال     .  ق   172تحت نظارت دادستان کل قرارداد و با عنایت به اصـل             دادستان ارتش را از لحاظ اعمال وظایف قضایی        )20/6/56

ن ترتیب سازمان قضایی کالً از ستاد ارتش مجزا و به            قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری به تصویب مجلس رسید و به ای              1360
 25/2/64 تبصره از تصویب مجلس گذشت و در تـاریخ           8 ماده و    12دادگستری ملحق شد و سپس قانون دادرسی نیروهای مسلح مشتمل بر            

  . مورد تائید شورای نگهبان واقع شد 
ان قضایی ارتش و دادسرا و دادگاههای انقالب اسالمی ارتش و دادگاهها            با تصویب این قانون سازمان قضایی نیروهای مسلح از ادغام سازم          

جرائم خاص نظـامی ، سـایر جـرائم منـدرج در آن قـانون چنانچـه از سـوی        . و دادسراههای انقالب اسالمی و عمومی پاسداران بوجود آمد     
هـای    رسـیدگی خواهـد شـد و قـانون تـشکیل دادگـاه             پرسنل نیروهای مسلح ارتکاب یابند در دادسرا و دادگاههای نیروهای مسلح تعقیب و            

  . عمومی و انقالب تاثیری در تشکیالت قضایی نیروهای مسلح نخواهد داشت 
  )17/5/72مصوب (  1 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها .11

دیـد نظـر خـواهی       پیش بینی مهلت های معین برای ارائه درخواست تجدید نظـر تعیـین مـوارد تج               : مهمترین ابتکارات این قانون     
الزام به قید قابلیت تجدید نظر خواهی یا غیر قابل تجدیـد نظـر خـواهی در ذیـل رای تعیـین تکلیـف قرارهـای صـادره از سـوی                               

  . دادگاهها و نحوه اقدام پس از نقض یا تایید آن و تعیین اختیارات دادستان و رئیس دیوان عالی کشور می باشد 
  )28/7/1381تا   واصالحات بعدی1373 تیرماه 15مصوب  ( 2می و انقالب عموههای قانون تشکیل دادگا .12

    )1ماده (  . 3ملغی شده است
     )2 ماده ( .های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است  های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه تاسیس دادگاه

    )3ماده (  . 4ملغی شده است
دادگـاه هـای   . زه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شـوند        هر حو 

تخصیص شعبی از دادگاه هـای      . حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود                 
ائی خاص مانند امـور خـانوادگی و جـرائم اطفـال بـا رعایـت مـصالح و                   حقوق و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جز         

در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی ویا به            . مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است          
  5 .شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود 

نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص  - تبصره
  .مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد 

ی اسـالمی وزراء و     رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظـام شـورای نگهبـان  نماینـدگان مجلـس شـورا                    
معاونین آنها ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضائی ، استانداران،                       

                                                           
  .  نسخ شد 8/7/1393مصوب این قانون ، با الحاقیه قانون جدید آئین دادرسی کیفری ، . 1
  3/5/1373-14383نقل از روزنامه رسمی شماره . 2
   4/12/1392به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب . 3
  4/12/1392به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب . 4
  28/7/1381 اصالحی مصوب . 5



 
   
   

  

25

 
 ]کلیات [     آیین دادرسی کیفری

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

فرمانداران ،  و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیب و باالتر و مدیران کل اطالعات اسـتان هـا در صـالحیت                          
   )4ماده( 1. کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صالحیت سایر مراجع قضائی است دادگاه

  ) 6ماده (. توانند برای احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند طرفین دعوا در صورت توافق می
    )7ماده ( . 2ملغی شده است 
   )8ماده (  . 3ملغی شده است

   )9ماده (  . 4 استملغی شده
، دفتر دادگاه، واحد ابـالغ و اجـراء احکـام و در صـورت لـزوم      دادرس علی البدل هر حوزه قضایی به تعداد الزم شعبه دادگاه ،        

  5. یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود 
تعداد اعضای هر واحد ، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صالحیت و اختیار هر واحد یـا هـر یـک از اعـضای آن و                           : ترتیب تشکیل این واحدها      -تبصره

  )10ماده(. ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید  نحوه اقدامات و تصمیم گیری ها به موجب آیین نامه 
توانـد بـه     های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه مـی                   گاهرییس شعبه اول داد   

  )11ماده(. تعداد الزم معاون داشته باشد 
قضائی و رئیس شعبه اول دادگـاه بـر دادگـاه هـا ریاسـت اداری دارد و در مرکـز                  در شهرستان ؛ رئیس دادگستری ؛رئیس حوزه      

تری استان ، رئیس کل دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه هـا و دادسـراها و                       استان رئیس کل دادگس   
همچنین رئیس دادگستری هـر حـوزه بـر دادسـرای آن     . دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت           

  6.حوزه نظارت و ریاست اداری دارد 
  )12ماده( 7.حذف شده است  -تبصره 

برای تامین کادر قضایی دادسراها ، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علی البدل دادگاه ها و سایر قـضاتی کـه                         
مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاه ها را که با تاسیس دادسرا غیـر الزم تـشخیص دهـد منحـل خواهـد کـرد و                             

  8.آخرین شعب دادگاه ها انجام خواهد شد حتی االمکان حذف شعب اضافی از 
برابر گروه شـغلی    » دادستان تهران «و گروه شغلی    » رئیس دادگستری شهرستان  «برابر گروه شغلی    » دادستان ها «گروه شغلی     1تبصره  

  9.خواهد بود » رئیس کل دادگستری استان تهران«
برابـر گـروه    » دادیـار «و گروه شغلی    » رئیس شعبه دادگاه عمومی    «برابر گروه شغلی  » معاون دادستان وبازپرس  «گروه شغلی     2تبصره  

  . خواهد بود » دادرس علی البدل دادگاه«شغلی 
رئیس کل دادگستری استان باید حد اقـل دارای ده سـال سـابقه کـار      ،   به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه          3تبصره  

 و دادستان ورئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضائی قضائی ، رئیس دادگاه تجدید نظرحداقل هشت سال     
  ) 13ماده ( 10.داشته باشند 

                                                           
  28/7/1381 الحاقی مصوب .1
 4/12/1392ین دادرسی کیفری ، مصوب به موجب قانون جدید آی. 2
  4/12/1392به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب . 3
 4/12/1392به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب . 4
  28/7/1381 اصالحی مصوب .5
  28/7/1381 اصالحی مصوب .6
   28/7/1381به موجب مصوبه . 7
  28/7/1381 اصالحی .8
  28/7/1381 الحاقی .9

  28/7/1381الحاقی . 10
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به وسـیله   شود و تمام اقدامات و تحقیقات          یا دادرس علی البدل تشکیل می      دادگاه و یس  ئا حضور ر  حقوقی ب های عمومی     دادگاه
جام می گردد و اتخـاذ تـصمیم قـضائی و انـشای رای بـا قاضـی                  رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون دادرسی مربوط ان          

  . دادگاه است 
دادگاه های خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی اسـت اقـدام بـه رسـیدگی نمـوده و نظـر                     –ب  

   ) 14ماده (  .مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد 
   . 1  ملغی شده است-  2 و 1تبصره 

شود  دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف روسای دادگاه ها درچارچوب قوانین به آنان ارجاع می                    
  ) 15ماده ( 2.و در غیاب رئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاه ها شعبه بالمتصدی را تصدی و اداره می نمایند

   )16ماده (  . 3استملغی شده 
   )17ماده (  . 4ملغی شده است 
   )18ماده ( . 5ملغی شده است 

توان رسـیدگی     در مورد آرای قطعی ، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی                     
چه در امور مـدنی و      ( در خواست محکوم علیه      مجدد نمود مگر اینکه رای ، خالف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به                

  6.ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود ) در امور کیفری ( و یا دادستان مربوط ) چه در امور کیفری 
  7.وت قانون مخالف مسلّمات فقه باشدمراد از خالف بیّن این است که رای بر خالف نص صریح قانون و یا در موارد سک  1تبصره 
 خواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علـت       در  2تبصره  

انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد بایـد ظـرف                         
  . نامیده می شود تقدیم گردد » شعبه تشخیص«ی از دیوان عالی کشور که یک ماه از تاریخ ابالغ رای به شعبه یا شعب

   8.شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود 
چنانچـه وجـود   . در صورتی که شعبه تشخیص وجود خالف بین را احراز نماید ، رای را نقض و رای مقتضی صـادر مـی نمایـد                   

تصمیمات یاد شده شعبه تـشخیص در  . الف بین را احراز نکند ، قرار رد در خواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود     خ
مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادره را خـالف                 . هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد          

   9.سیدگی ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد بین شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت ر
خواهان تجدید نظر باید هزینه تجدید نظر خواهی را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطـار دفتـر                          3تبصره  

یـن قـرار   ا. شعبه تشخیص ، بدون عذر ، هزینه را پرداخت ننماید ، شعبه تشخیص قرار رد در خواست او را صـادر خواهـد نمـود                

                                                           
  4/12/1392به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب . 1
   28/7/1381اصالحی  مصوب . 2
  4/12/1392به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب . 3
 4/12/1392به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب . 4
  4/12/1392ادرسی کیفری ، مصوب به موجب قانون جدید آیین د. 5
  28/7/1381الحاقی مصوب .  6
  28/7/1381الحاقی مصوب . 7
   نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.  8

   خیر ؟ آیا مهلتی برای اعتراض دادستان نسبت به حکم صادره ، در دادگاه تجدید نظر استان یا در شعبات دیوان عالی کشور وجود دارد یا:  سوال 
  .  روزه به عمل آید 20اعتراض دادستان نیز باید ظرف مهلت . 1:  نظریه 

  . دادستان هم فقط ظرف مهلت قانونی می تواند از شعبه تشخیص تجدید نظر خواهی کند . 2
  . ضاء می نمایند و لذا همین  امر ابالغ است و ابالغ مجدد ضرورت ندارد با توجه به این که دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی دادگاه شرکت دارند و پس از صدور رأی آن را ام. 3
 کـه   این قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب اشخاصی که می توانند از احکام دادگاه ها به علت خالف بین قانون و شرع تجدید نظر خواهی نمایند ، از جمله دادستان اسـت         18 ماده   2طبق تبصره   . 4

  17/1/1384 -17505 ، روزنامه رسمی شماره 18/5/1383 – 3846/7نظریه شماره                                                                                 .                                                                  باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اقدام نمایند 
   28/7/1381الحاقی مصوب . 9
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اگر تجدید نظر خواهی از سوی دادستان مربوط باشد ، دادستان از پرداخت هزینه دادرسـی                . قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد        
  1.این معافیت شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدید نظر نماید می باشد . معاف است 

 از هیچ حکم قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی توان به عنوان خالف                 این ماده ) 2(جز در مورد اختیار ذیل تبصره         4تبصره  
  2.بیّن در خواست تجدید نظر نمود 

در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند ، این امر با شعبه تـشخیص مـذکور در                           5تبصره  
  3.این ماده خواهد بود ) 2(تبصره 

  ) 19ماده ( .4 است ملغی شده
   5. ملغی شده است  1تبصره
    6.ملغی شده است  2تبصره

های عمومی و انقالب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعـداد مـورد نیـاز مرکـب از                       به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه      
 رسمیت یافته پـس از رسـیدگی مـاهوی    جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو  . شود    یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می        

  . شود قطعی و الزم االجراء خواهد بود  رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشاء می
   . 7  ملغی شده است-  5 و 4 ، 3 ، 2 ، 1تبصره 
در قـانون آئـین دادرسـی دادگـاه هـای       ت مربـوط توسط دادسرای شهرستان مرکز استان  وفق مقررا» دادگاه کیفری استان « اجرای احکام کیفری    6تبصره  

  8. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی خواهد بود 28/6/1378عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 
 شهرسـتان  در شهرستان مرکز استان ، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه های عمومی مرکز اسـتان رئـیس کـل دادگـاه هـای آن                7تبصره  

خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی ، ردیس شـعبه اول دادگـاه      
  ) 20ماده ( 9.عمومی آن حوزه قضائی است 

دگاه تجدید نظر اسـتان اسـت کـه آن    مرجع تجدید نظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی حقوقی و جزائی و انقالب ، دا          
های تجدید نظر اسـتان       آراء دادگاه های کیفری استان وآن دسته ازآراء دادگاه        . دادگاه ها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند          

  )21ماده( 10.که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدید نظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است 
  11  )22ماده ( . ده است ملغی ش

  12 .ملغی شده است 
  )23ماده ( 13.ملغی شده است  -تبصره

  : نماید  مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می
  . در صورت نقص قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود -الف

                                                           
  28/7/1381الحاقی مصوب . 1
  28/7/1381الحاقی مصوب . 2
  28/7/1381الحاقی مصوب . 3
  21/1/1379به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ، مصوب . 4
  21/1/1379 امور مدنی ، مصوب به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در. 5
  21/1/1379به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ، مصوب . 6
 4/12/1392به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب . 7
  28/7/1381الحاقی مصوب . 8
  28/7/1381الحاقی مصوب . 9

  28/7/1381الحاقی مصوب . 10
  4/12/1392ب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب به موج. 11
  21/1/1379به موجب قانون آیین داردسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ، مصوب . 12
  21/1/1379به موجب قانون آیین داردسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ، مصوب . 13
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  . ض حکم به علت نقص تحقیقات ، باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید در صورت نق -ب
تواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حـق درخواسـت تجدیـد                  در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می          -ج

گیرد، هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدالل      داً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می        نظر دارد تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجد       
نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیـوان عـالی کـشور حـسب                        دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می      

رار گرفت حکم نقض و پرونده به شـعبه دیگـر دادگـاه ارجـاع خواهـد شـد                   مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید ق           
  . دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدالل هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است 

  )24ماده(.  نباشد 18قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده  -تبصره
  : ست تجدید نظر به قرار زیر است جهات درخوا

  . ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت ، در شهود .1
  . ادعای مخالف بودن رای با قانون  . 2
  .  ادعای عدم صالحیت دادگاه یا عدم صالحیت قاضی صادر کننده رای .3
  . قاضی به دالیل یا مدافعات  ادعای عدم توجه .4

اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیـد نظـر در صـورت                          -تبصره
  )25ماده(. تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید وجود جهتی دیگر می

   )26ماده ( . 1ملغی شده است 
 روز و برای کسانی که خارج از کشور 20 برای اشخاص ساکن ایران     19 مذکور در ماده     مهلت درخواست تجدید نظر در موارد     

  ) 27ماده (. باشد   ماه از تاریخ ابالغ رای می2باشند  می
متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظـرف مهلـت مقـرر بـه دفتـر دادگـاه صـادر کننـده رای و یـا دفتـر                       

  . جا توقیف است تسلیم نماید بازداشتگاهی که در آن
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بالفاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تـاریخ تـسلیم و ذکـر                           

ایـن  . های دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید              شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگ          
  . گردد  ریخ ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب میتا

دفتر بازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بالفاصـله آن را بـه دادگـاه صـادر کننـده رای ارسـال نمایـد دفتـر                             
را بـه   دادگاه صادر کننده رای در صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قـانونی باشـد پـس از تکمیـل پرونـده بالفاصـله آن                           

  . دارد  مرجع تجدیدنظر ارسال می
   . 2ملغی شده است   1  تبصره
هـای     هرگاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان اسـتفاده از حـق تجدیـدنظر خـواهی در مهلـت                          2  تبصره

  . مقرر نبوده است ، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود 
اضی تجدیدنظر در آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینـه دادرسـی                       متق  3  تبصره

   )28ماده ( .برابر مقررات آیین دارسی بپردازد و در آراء حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود 
 تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نمایـد مگـر اینکـه                 متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات       

  )29ماده (.تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند  حادث شده باشد که در صورت اخیر میآن جهت بعداً

                                                           
 4/12/1392ی ، مصوب به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفر. 1
  4/12/1392به موجب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب . 2
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ی فسادی مترتب باشد در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفر         
  )30ماده(. تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد 

  )31ماده( . 1ملغی شده است
تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به                     

  )32ماده (. پرونده بوده است 
 رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عـدم صـالحیت پرونـده را بـه دادگـاه ذی                      دادگاه در صورتی که  

نماید ، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صالحیت را نپذیرد پرونده جهـت حـل اخـتالف توسـط دادگـاه       صالح ارسال می 
  . شود  مرجوع الیه به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می

  )33ماده(. های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختالف دیوان عالی کشور خواهد بود در صورتی که اختالف صالحیت بین دادگاه -بصرهت
تـدریجی   از تاریخ الزم االجرا شدن این قـانون ریـیس قـوه قـضاییه مکلـف اسـت حـداکثر ظـرف مـدت پـنج سـال بـا تـشکیل                               

دسراهای عمومی و انقالب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلـیم و تربیـت نیـروی قـضایی                   های عمومی و انحالل دا      دادگاه
   ) 34ماده ( .واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید

بـه تعـداد   های عمومی و انقالب نسبت بـه اسـتخدام کارمنـد اداری         دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاه        
  )35ماده(. های عمومی است  الزم اقدام کند اجازه مذکور صرفاً برای تشکیالت مربوط به دادگاه

های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسـائط نقلیـه و          دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسائل و تجهیزات الزم دادگاه            
  )36ماده(.  الزم مربوطه برای این وسائل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهددیگر لوازم و وسائل را فراهم کند و اعتبار

  )37ماده(. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید 
م را برای تهیه وسـایل و تجهیـزات الزم و بـه کـارگیری نیـروی                 دولت مکلف است در غالب قانون بودجه ساالنه ، اعتبارات الز          

  )38ماده(  .2انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید
 کمیسیون قضائی و حقوقی آئین دادرسـی     28/6/1378و امور کیفری مصوب     ) 235(از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون ، مواد          

همچنـین از تـاریخ اجـرای ایـن قـانون در هـر       .  نسخ می گردد 21/1/1379صوب  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی م        
   )39 ماده( . 3حوزه قضائی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می شود

به مـورخ پـانزدهم تیـر مـاه یکهـزار و            قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشـن                  
  .  به تایید شورای نگهبان رسیده است 22/4/1373سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

   4نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب  آئین.13
 مجلس شورای اسالمی    28/7/1381عمومی و انقالب مصوب     ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های         با استناد به قانون اصالح پاره     

 بـه  25/4/1373نامۀ قانون تشکیل دادگاههـای عمـومی و انقـالب مـصوب      شود، آئین نامیده می» قانون«که از این پس به اختصار   
  :گردد  شرح ذیل اصالح می

                                                           
  .21/1/1379های عمومی و انقالب در امور مدنی، مصوب  به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه. 1
   .28/7/1381اصالحی مصوب . 2
   .28/7/1381الحاقی مصوب . 3

  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 آیین نامه اصـالحی قـانون تـشکیل دادگـاه     32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 268 و 235 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مواد         39به موجب ماده    

رئیس قوه قضاییه در حوزه هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزه قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خالف بین قانون یـا شـرع تـشخیص دهـد                    9/11/1381های عمومی و انقالب و اصالحات بعدی مصوب         
ر قضیه محکوم بها موضوع حصر را مد نظر داشته نه تفسیر موسع را و مطلقا زیر مجموعه رئیس حوزه قضائی مـورد  بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبا  . پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید              

  . نونی می باشد بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قا. نظر نبوده است 
  .  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه الزم االتباع می باشد 270این رأی به موجب ماده 

  14/3/1384 -17545 ، روزنامه رسمی شماره 30/1/1384-674رأی شماره 
 15/11/1381-16880     نقل از روزنامه رسمی شماره 9/11/1381   مصوب 28/7/1381 و اصالحات بعدی مصوب 25/4/1373مصوب .   4
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قوۀ قضائیه یـا مقامـات مجـاز از طـرف          در هر حوزۀ قضائی که بیش از یک شعبه دادگاه عمومی وجود دارد، به تشخیص رئیس                 
همچنـین تعیـین شـعبه یـا شـعبی از           . شـوند  وی، شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم کار به حقوقی و جزائی تقـسیم مـی                  

دادگاه تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوان عالی کشور بر اساس نیاز و تـراکم کـار                        
  )1مادۀ ( .تصویب رئیس قوۀ قضائیه خواهد بودبا 

از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقالب به دادگاه های حقوقی و جزائی رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق مقررات      
   )2مادۀ (   .کرد هایی که قبالً به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی خواهد لکن هر شعبه به پرونده. قانون خواهد بود

هـایی را کـه در    از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاه های تجدیدنظر به دادگاه های کیفری استان، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیـۀ پرونـده          
هـا در   مرحلۀ تجدیدنظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تـصمیم خواهنـد نمـود هـر چنـد موضـوع ایـن پرونـده            

   )3مادۀ ( .حیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشدصال
به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوۀ قضائیه، شعب دادگاه های عمومی حقوقی و عمـومی جزائـی و دادسـرا در هـر                           

  :یابند از قبیل حوزۀ قضائی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می
    دادسراها و دادگاههای عمومی جزائی شامل-الف

 جرائم اطفال 

 ربائی سرقت و آدم 

  نشدنی صدور چک پرداخت 
  )خوراکی، بهداشتی، داروئی و سایر صنوف(جرائم صنفی  
  جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی 
  جعل و کالهبرداری 
  جرائم کارکنان دولت 

    دادگاههای عمومی حقوقی شامل-ب
  اوی تجاریدع 
  امور حسبی 
  های معنوی و صنعتی دعاوی ثبتی، مالکیت 
  یردادگستریغاعتراض به تصمیمات مراجع  
  دعاوی خانواده 
  دعاوی موجر و مستأجر 
   )4مادۀ ( المللی دعاوی بین 

  : قانون عبارتند از4موارد ضرورت مقید در مادۀ 
  .دعاوی حقوقی ناشی از جرم 
  .دگیدعوای جزائی مرتبط با دعاوی خانوا 
  .محدود بودن شعب حوزۀ قضائی به نحوی که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد 
   )5مادۀ (. سایر موارد به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه یا مقامات مجاز از طرف ایشان 

  .حوزۀ قضائی بخش، شهرستان و استان با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود
ترین دادگاه همان استان یا حوزۀ قضائی شهرسـتان          گاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهدۀ نزدیک             هر    -تبصره  

تـرین حـوزۀ    همچنین چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قـضائی آن بـه عهـده نزدیـک               . مربوط است 
    )6مادۀ (  .تان خواهد بودقضائی شهرستان تابع همان اس

هـای   رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر و رئـیس دادگـاه هـای کیفـری اسـتان اسـت و بـر دادگـاه                        
. ها، دادگاه ها و دادسراهای حوزۀ آن استان نظارت و ریاست اداری خواهـد داشـت            تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری     

در غیـر مرکـز اسـتان       . ادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه های آن شهرسـتان خواهـد بـود               رئیس شعبۀ اول د   
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، رئـیس دادگـستری آن شهرسـتان اسـت و بـر دادگـاه هـا و دادسـراهای مربـوط و همچنـین            رئـیس شـعبۀ اول دادگـاه عمـومی    
ب دادگاه های عمومی در حـوزۀ قـضائی مـستقر           در صورت تعدد شع   . های مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد         دادگاه

   )7مادۀ (  .در مرکز بخش، رئیس شعبۀ اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری خواهد داشت
تواند تمام یا بخشی از اختیارات خـود را در خـصوص دادگـاه     با تصویب رئیس قوۀ قضائیه رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان می        

در این صورت، رئیس شعبۀ اول دادگاه انقالب اسـالمی در سـمت معـاون وی                .  انقالب به رئیس شعبۀ اول آن دادگاه ها تفویض نماید          های
در صورتی که در شهرستان غیر مرکز اسـتان دادگـاه انقـالب شـعب متعـدد داشـته باشـد، رئـیس دادگـستری آن                          . انجام وظیفه خواهد کرد   

  .یبی که ذکر شد اقدام نمایدتواند به ترت شهرستان نیز می
   )8مادۀ ( .های قضائی به عنوان معاون رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهند نمود سرپرستان مجتمع  -تبصره 

هـا و سرپرسـتان      ها، رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز اسـتان، رؤسـای دادگـستری شهرسـتان               رؤسای کل دادگستری استان   
   )9 مادۀ(  .توانند با تصویب رئیس قوۀ قضائیه به تعداد الزم معاون داشته باشند های قضائی نقاط معینی از شهرهای بزرگ می هحوز

 بـه   1373های عمـومی و انقـالب مـصوب          از تاریخ اجرای قانون، در هر حوزۀ قضائی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاه               
   )10مادۀ (  .گردد ض شده بود مجدداً به دادستان محول میرئیس حوزۀ قضائی تفوی

در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرائمی که در صالحیت دادگـاه                      
پرس، دادیار و کارمند    های انقالب به تعداد الزم باز      معاون دادستان در امور دادگاه    . انقالب اسالمی است به عهده خواهد گرفت      

   )11مادۀ (  .اداری در اختیار خواهد داشت
معـاون  . های ضابطین به شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسـرا بـا دادسـتان اسـت       ها و گزارش    ارجاع شکایت، درخواست  

   )12مادۀ (  .وظایف و اختیارات دادستان خواهند بوددار انجام تمام یا برخی از  دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم در غیاب وی عهده
ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدود صالحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سـابقه                      

   )13مادۀ (  .کار خواهد بود
عقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصراً توسط دادسـرای تهـران              قانون که تحقیقات مقدماتی، ت     4به جز اتهام مقامات موضوع تبصرۀ مادۀ        

 شـورای   10/7/1358 الیحۀ قانون تشکیل دادگاههای عمـومی مـصوب         8 مادۀ   1صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیۀ مقامات موضوع تبصرۀ         
   )14مادۀ (  .1آمدخواهد های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل انقالب اسالمی و اصالحیه

االمر دادگاه خواهد بود در      گردد، کلیۀ تحقیقات توسط و تحت      در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می            
لکـن در مـواردی کـه پرونـده بـا      . این صورت کلیۀ ضابطین نسبت به انجام دستورات و تکمیـل مـوارد خواسـته شـده مکلـف خواهنـد بـود                     

توانـد   کیفرخواست در دادگاه مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نماید یا انجام اقدامی را الزم بداند مـی   
   )15مادۀ  (.مربوط درخواست کند از دادسرای نقص رفع نقص وتکمیل پرونده را با ذکرموارد

جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری اسـتان توسـط دادسـرای حـوزۀ قـضائی      تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اقامۀ دعوی در خصوص  
  .دار به عمل خواهد آمد صالحیت

                                                           
  رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور. 1

به دادگـاه هـای مزبـور محـول گردیـده ولـی بـا توجـه بـه            هر چند با تأسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضائی ، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی                           
 آئـین نامـه   14 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب و ماده 12تبصره ذیل ماده    ( تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقالب و رؤسای دادگستری شهرستان ها                

، اهمیـت نقـش دادسـراها و ضـرورت          )  قـانون مرقـوم      14تبصره ذیل ماده    (  زیر نظر حاکم دادگاه ، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری             و امکان انجام تحقیقات ،    ) اجرائی قانون مذکور    
ا رعایـت مقـررات قـانون آیـین     تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی ، کما کان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی ، توسط دادستان نظـامی بـ                          

 توسط مراجع ذیربط صورت مـی پـذیرد    1378 و در دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب                    1290دادرسی کیفری مصوب    
ه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می نماید و بـا عنایـت بـه منزلـت دیـوان عـالی        قانون اساسی ، بخشی از قوه قضایی172و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل   

، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عـالی کـشور ، اخـتالف            )  قانون اساسی    161اصل  ( کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی                 
 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ، قابـل طـرح در دیـوان عـالی کـشور      28 دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صالحیت رسیدگی به جرائم ، وفق ماده    نظر

 قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقـالب در امـور     270ی طبق ماده این رأ. بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است ، صحیح تشخیص می گردد    
  1383/ 24/5 -17319اره  ، روزنامه رسمی شم23/4/1383 -667رأی شماره .                                                                        کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها الزم االتباع است 
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دادگاه عمومی جزائی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقالب به جرائم مندرج در کیفرخواسـت و نیـز جرائمـی کـه در اجـرای                          
نماید، دفـاع از کیفرخواسـت در دادگـاه کیفـری اسـتان و       گی میشود، رسید  قانون مستقیماً در دادگاه مطرح می3 مادۀ  3تبصرۀ  

دادگاه انقالب توسط دادستان شهرستان مرکز استان و یا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان به عمـل خواهـد آمـد،                          
را دادستان همان شهرستان   های غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفۀ فوق            مگر اینکه دادگاه های مذکور در شهرستان      

   )16مادۀ (  .به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومی مستقر در شهرستان وظیفۀ فوق با دادستان همان شهرستان است
تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حـوزۀ قـضائی بخـش اسـت، بـه عهـدۀ                        

باشد که پس از صدور قرار نهائی پرونده را نزد دادستان شهرسـتان حـوزۀ قـضائی مربـوط                    اه می البدل دادگ  رئیس یا دادرس علی   
   )17مادۀ ( .کیفری استان ذیربط ارسال نماید نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال می

یـا    منوط بـه ارجـاع رئـیس حـوزۀ قـضائی و     شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزائی در موارد و جهات مقرر قانونی حسب مورد  
   )18 مادۀ(  .شروع به رسیدگی در دادگاه انقالب با ارجاع رئیس حوزۀ قضائی و یا رئیس شعبۀ اول خواهد بود. باشد معاون وی می

توانـد   رئیس کل دادگستری استان می    . امر ارجاع در دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است              
   )19مادۀ (  .این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید

از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاه های عمومی و انقالب استان مربوط صالحیت رسیدگی به جرائم موضوع تبـصرۀ                    
  . قانون را نخواهند داشت4

کیل دادگاه کیفری استان در دادگاه هـای عمـومی و انقـالب مطـرح رسـیدگی                 الذکر که تا قبل از تش      های موضوع تبصرۀ فوق    پرونده 1 تبصرۀ
  .گیرند بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار می

های فوق دیوان عالی کـشور اسـت، مگـر در مـورد جـرائم مربـوط بـه مـواد مخـدر کـه مرجـع                        مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده     2تبصرۀ  
   )20مادۀ ( .باشد انونی دادستان کل کشور ورئیس دیوان عالی کشور میتجدیدنظر آنها مطابق مقررات ق

هر شـعبۀ تـشخیص مرکـب از یـک          . شود با تصویب رئیس قوۀ قضائیه شعب تشخیص به تعداد الزم در دیوان عالی کشور تشکیل می               
  .ا اکثریت آراء خواهد بودرسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن ب. رئیس و چهار مستشار دیوان عالی کشور است

عـضو  . گردند شعب تشخیص به تعداد الزم عضو معاون خواهند داشت که با ابالغ رئیس قوۀ قضائیه برای شعب تشخیص منصوب می              -تبصره  
   )21مادۀ ( .دار شود تواند وظایف هر یک از اعضاء شعبۀ تشخیص را عهده معاون می

   )22مادۀ (  .د شدشعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهن
دارد کـه   در رأس دفـاتر شـعب تـشخیص یـک دفتـر کـل وجـود       . هر شعبۀ تشخیص یک دفتر با تعداد الزم کارمند دفتـری خواهـد داشـت          

   )23مادۀ ( .گردد مدیرکل این دفتر از بین قضات دیوان عالی کشور با ابالغ رئیس قوۀ قضائیه منصوب می
امور کیفری و مـدنی هزینـۀ تجدیـدنظرخواهی را بـه مأخـذ تجدیـدنظرخواهی در             تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد در        

   )24مادۀ (  .دیوان عالی کشور پرداخت نمایند
  : درخواست تجدیدنظر باید منضم به رأی قطعی و حاوی نکات زیر باشد

  .ی اونام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه یا وکیل یا نمایندۀ قانون .1
  .نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده. 2
  .تاریخ ابالغ رأی قطعی. 3
  .دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی. 4
   )25مادۀ ( .دالیل تجدیدنظرخواهی .5

ضا با شمارۀ ثبت بـه  با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، طرف او و تاریخ تقدیم تقا          
نمایـد، تـاریخ مزبـور تـاریخ تجدیـدنظرخواهی       تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیۀ اوراق تاریخ تقدیم درخواست را قید می     

   )26مادۀ (. شود محسوب می
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  .افتد جریان نمیدرخواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده و یا هزینۀ دادرسی آن بدون عذر پرداخت نگردیده باشد به 
 و آئـین    1379مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول درخواست، نقایص آن را مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی مصوب                      

در . دهـد کـه نقـایص را رفـع کنـد            روز به او مهلت می     10دهد و از روز ابالغ       دهنده اخطار می    به درخواست  1378دادرسی کیفری مصوب    
در صورتی که درخواست خارج از مهلت داده شده باشد،          . دهد که نقایص را رفع کند      ه درخواست خارج از مهلت داده شده می       صورتی ک 

   )27مادۀ (  .باشد این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض می. شود یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار شعبه تشخیص رد می
سط رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شـعب تـشخیص کـه بـا ابـالغ رئـیس قـوۀ                        ها به شعب تشخیص تو     ارجاع پرونده 

نماید مگر در مواردی که به موجب قانون یا به  الیه به نوبت رسیدگی می شعبه مرجوع. گیرد گردد صورت می قضائیه منصوب می 
  .تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس شعبۀ رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد

. نمایـد  های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجـاع مـی          رئیس شعبه پرونده  
عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسـی کامـل جهـات قـانونی تجدیـدنظرخواهی اسـت بـه                 

واست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست، لکن چنانچه            صرف درخ . نماید صورت مستند و مستدل تهیه می     
عضو مذکور در گزارش خود پیشنهاد توقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف خواهد شـد کـه در جلـسۀ                        

   )28مادۀ (  .العاده پیشنهاد یاد شده به تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد فوق
ر شعب تشخیص و وظایف دفاتر شعب مزبور مطـابق قواعـد مقـرر در قـانون آئـین دادرسـی دادگـاه                       رسیدگی و اتخاذ تصمیم د    

در حدی که قابل انطباق با وظـایف و اختیـارات ایـن شـعب               ) 1379 و   1378در امور کیفری و مدنی مصوب       (عمومی و انقالب    
   )29مادۀ (  .باشد به عمل خواهد آمد

   )30مادۀ (  .ز اصحاب دعوی دعوت به عمل آورندتوانند در صورت ضرورت ا شعب تشخیص می
 قـانون آئـین دادرسـی    412 و 411، 387، 326 قانون آئین دادرسی کیفری و مـواد  268 و 235های موضوع مواد     نسبت به پرونده  

  .مدنی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد
 به مراجع مربوط ارسـال گردیـده اسـت، در همـان مرجـع مـورد                هایی که با اعالم اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد یاد شده            پرونده -الف

  .رسیدگی قرار خواهد گرفت
هائی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذیرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسـال نـشده اسـت جهـت رسـیدگی و                            پرونده -ب

  .ظر یا دیوان عالی کشور ارسال خواهد شداتخاذ تصمیم عیناً به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه تجدیدن
 قانون آئـین دادرسـی   387 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و مادۀ 268هائی که در اجرای مادۀ   پرونده -ج

ها اعالم اشـتباه نگردیـده      دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص آن                   
  .پس از تهیه گزارش در صورت تشخیص اشتباه، به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد

 قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده و هنوز در خـصوص  412، 411، 326،  235هائی که در اجرای مواد       پرونده -د
 قانون وظایف و اختیارات رئـیس       2 تهیۀ گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عیناً در اجرای مادۀ             آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس از       

 به قوۀ قضائیه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعالم نظر در صورت اقتـضا بـه مراجـع قـانونی مربـوط حـسب             1378قوۀ قضائیه مصوب    
   )31مادۀ (  .مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال گردد

االجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچـه رئـیس حـوزۀ قـضائی حکـم کیفـری را                     هائی که پس از الزم     حوزه در
   )32مادۀ (  .گردد خالف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می

الف بین شرع تشخیص دهد، پرونده را برای ارجاع به شـعبۀ            در صورتی که رئیس قوۀ قضائیه رأی صادره از شعبه تشخیص را خ            
   )33مادۀ (  .نماید عرض شعبۀ تشخیص نزد رئیس دیوان عالی کشور ارسال می هم

واحد اجرای احکام مدنی به تعداد الزم مدیر اجـراء  . هر حوزۀ قضائی شهرستان دارای واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است        
  .واحد احکام کیفری به تعداد الزم دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد داشتدادورز و متصدی دفتری و 
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رئیس واحد اجرای احکام مدنی رئیس حوزۀ قضائی یـا معـاون وی و رئـیس اجـرای احکـام کیفـری دادسـتان یـا معـاون وی و یـا یکـی از                  
  .البدل خواهد بود نی و کیفری توسط رئیس حوزۀ قضائی یا دادرس علیهای قضائی بخش، اجرای احکام مد در حوزه. باشد دادیاران می

 و سـایر    1356واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی مطـابق قـانون اجـرای احکـام مـدنی مـصوب                       
   )34مادۀ (  1.نماید قوانین و مقررات مربوط اقدام می

اجرای احکـام   . باشند های جزائی مستقل می     رئیس قوۀ قضائیه دارای مجتمع     های قضائی شهرهای بزرگ که با تصویب       در حوزه 
هـا و تحـت ریاسـت دادگـاه      مدنی صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهدۀ واحد اجـرای احکـام مـدنی مـستقر در ایـن مجتمـع                 

   )35مادۀ (  .صادرکننده حکم است
ن مرکز اسـتان اسـت و اجـرای احکـام حقـوقی آن در خـصوص             اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان با دادسرای شهرستا        

 دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در         و قانون آئین   1356ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای احکام مدنی، مصوب             
  . با واحد اجرای مدنی شهرستان مرکز استان خواهد بود1379امور مدنی، مصوب 

 دیوان عالی کشور با دادسرای عمـومی و انقـالب حـوزۀ قـضائی دادگـاه صـادرکنندۀ رأی                    اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص    
   )36مادۀ (  .بدوی و اجرای احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام مدنی حوزۀ قضائی دادگاه صادرکننده رأی بدوی است

   )37مادۀ (  .هر حوزۀ قضائی شهرستان با دادستان خواهد بودماندۀ دادگاه های عمومی و انقالب در  با اجرای قانون، ادامۀ اجرای احکام باقی
من ارسـال رونوشـت     های دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضـ          در مواردی که اجرای حکم باید توسط مأموران یا سازمان         

   )38مادۀ (.آوردحکم و اقدامات آنان به عمل خواهدچگونگی اجرای کامل بر اء و آموزش الزم،نظارت اجررحکم وصدوردستو
های دولتی و وابسته به دولـت و یـا مؤسـسات عمـومی در                کلیۀ ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان         

تخلف از مقررات این ماده     . حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع قضائی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد               
   )39مادۀ  ( .باشد  می مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط میعالوه بر تعقیب اداری و انتظا

 قانون اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صـادرکنندۀ رأی خواهـد بـود هـر چنـد حکـم                     5صدور اجرائیه با رعایت مقررات مادۀ       
   )40مادۀ ( .مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد

رئـیس واحـد ابـالغ توسـط رئـیس قـوۀ قـضائی ازمیـان قـضات یـا                    . د ابالغ خواهد بـود    هر حوزۀ قضائی دارای یک یا چند واح       
   )41مادۀ ( .واحد ابالغ به تعداد الزم مأمور ابالغ و متصدی دفتری خواهد داشت. گردند کارمندان اداری تعیین می

 حوزۀ قضائی یـا دادسـتان   در صورت لزوم هر حوزۀ قضائی واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی و صلح و سازش زیر نظر رئیس                
   )42مادۀ ( .شود جهت ارشاد و راهنمائی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد الزم قاضی، کارشناس و کارمند تشکیل می

ها در امر جابجائی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد نظـر دادسـتان محـل را                        رؤسای کل دادگستری  
  .باشد االجراء می  به تصویب رئیس قوۀ قضائیه رسید و پس از ابالغ الزم9/11/1381 تبصره در تاریخ 5 ماده و 43نامه مشتمل بر  این آئین         )43مادۀ ( .نمایندجلب 

   قوۀ قضاییه8/3/1374مصوب  2 وظایف قضات تحقیق ح آیین نامه شر.14
 این آیین نامه به منظور تعیین وظایف قضات تحقیـق           15/4/1373قالب مصوب   در اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و ان        

   )1مادۀ (  .تا تصویب قانون آئین دادرسی کیفری تهیه و جهت اجراء ابالغ می شود

                                                           
   نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضاییه .1

   آیین نامه اجرائی قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب نحوه اجرای احکام کیفری و احکام مدنی چگونه و با چه مرجعی می باشد ؟ 37 و34با توجه به مقررات مواد  :سوال 
 آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون دادگاه های عمومی و انقالب هر حوزه قضایی در شهرستان دارای واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است ، رئیس حوزه قضایی یا معـاون وی و           34ماده  مطابق   :نظریه  

ر قوانین و مقررات اقدام می نمایند و رئیس اجرای احکام کیفری دادستان یا معاون وی یـا یکـی   رئیس واحد اجرای احکام مدنی  تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم بدوی مطابق اجرای احکام مدنی و سای       
ی احکـام کیفـری   بنابراین ، با اجرای قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب و استقرار دادسرا اجرای احکام کیفری چه قبل و چه بعد از تشکیل دادسرا با واحد اجـرا         . از دادیاران می باشد     

 آیین نامه اجرائی قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقالب که ادامه اجرای باقی مانده احکام دادگاه ها ی عمـومی و  37دادسرا و اجرای احکام مدنی با واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است و ماده          
  5/2/1384 -17520 ، روزنامه رسمی شماره 5/10/1383 – 7442/7نظریه شماره                                                                                                              .انقالب را به دادسرا محول نموده ، منصرف از احکام مدنی است 

 135 الی 133 ، ص 1374نقل از مجموعه قوانین . 1
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قضاوت تحقیق در حوزه هائی که دارای شعب متعـدد دادگـاه عمـومی و انقـالب مـی باشـند ، زیـر نظـر رئـیس شـعبۀ اول و در                     
   )2مادۀ (  .نماید ه شعبه منحصر به فرد است ، زیر نظر رئیس یا دادرس علی البدل آن  شعبه انجام وظیفه میهایی ک حوزه

   )3مادۀ (  .اول می تواند نظارت بر قضاوت تحقیق را به معاون خود تفویض کند  رئیس شعبۀ
   )4مادۀ (  .باشدتعیین قضات تحقیق برای انجام وظیفه در شعب با رئیس شعبۀ اول یا معاون او می 

    )5مادۀ (   زیر نظر رئیس یا دادرس علی البدل آن شعبه انجام وظیفه خواهند نمود  ،د شعب دادگاه ها معرفی می شون که به قضات تحقیقی

 رئیس شعبه اول یا معاون او و یا قضات دادگاه ها می توانند امور مربوط به اجرای احکام ، سرپرستی صغار و محجـورین و امـور   
  .مربوط به زندان ها و نظایر آنها را به قضات تحقیق تفویض نمایند

   )6مادۀ (  .تفویض امور فوق مانع از اعمال اختیار مقام تفویض کننده نمی باشد  -تبصره 
  ) 7مادۀ ( .شده بالمانع است تعطیل در چهارچوب اختیارات تفویض تحقیق درساعات غیر اداری و ایام کشیک برای قضاوت تعیین

  .قضات تحقیق با دستور دادگاه ها در موارد ذیل انجام وظیفه می نمایند 
  تحقیقات مقدماتی از قبیل تحقیق از شاکی ، مشتکی عنه ، مدعی خصوصی ، شهود ، مطلعین و امثال آنان –الف 

  تحقیقات محلی توسط قاضی تحقیق و یا به دستور او توسط ضابطین یا کارشناسان و یا اهل خبره –ب 
 آثار و عالئم جرم و تحصیل و جمع آوری اسباب، آالت و ادوات و دالیـل جـرم و                     اقدامات فوری و الزم در جهت جلوگیری از امحاء         –ج  

  هرگونه اقدام قانونی دیگر که در این موارد الزم است
  احضار شاکی ، متشکی عنه ، شهود و مطلعین و عند االقتضاء جلب آنان مطابق قانون –د 
   ورود به منزل متهم جهت بازرسی وفق قانوناجازۀ ـه
محل ، قرار تحقیق محل و صدور قرارهای تأمین از قبیل قرار التزام ، قرار کفالت ، قرار  صدورقرارهای اعدادی از قبیل رجوع به کارشناس ، قرار معاینۀ –و 

  ، قرار تأمین خواسته ، قرار اعطاء نیابت قضائی و نظایر آن وثیقه ، قرار وجه الضمان ، قرار قبولی کفالت ، قرار قبولی وثیقۀ وجه الضمان 
ارجاع تفتیش یا تحقیق از شاکی ، مشتکی عنه ، شهود و مطلعین یا جمع آوری اطالعات و دالیل و امارات جرم و یـا هـر اقـدام دیگـری                     –ز  

   )8مادۀ ( .که برای کشف جرم الزم باشد و همچنین دستور تکمیل تحقیقات به ضابطین دادگستری 
   )9مادۀ (  .قضات تحقیق نمی توانندبه عذر این که متهم مخفی شده و یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است ، تحقیقات را متوقف نمایند 

هرگاه هنگام تحقیقات ، قاضی تحقیق جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نباشد ، در صورتی که شـعبه منحـصر           
د با تصمیم رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه به آن جرم نیز رسیدگی می نماید و چنانچه شعب دادگـاه متعـدد باشـد     به فرد باش  

اقدامات الزمه را وفق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را جهت                   
آن تحقیقات را انجام می دهد اعالم می دارد ودر صـورت ارجـاع بـه تحقیقـات     اول به دادگاهی که تحت نظر اطالع رئیس شعبۀ  
   )10 مادۀ( .ادامه خواهد داد

برای معاینۀ اجساد و جراحات و آثار عالیم ضرب و صدمات جسمی و آسـیب هـای روانـی و سـایر معاینـات و آزمـایش هـای                             
   )11مادۀ (  .ن ارجاع می نماید پزشکی قاضی تحقیق به پزشک قانونی و در غیاب او به سایر پزشکا

مانند قرار اناطه یا قرار عدم صـالحیت و نظـایر    دور قرارهای نهائی از قبیل قرار منع تعقیب ، قرار موقوفی تعقیب و یا قرارهائی ص
   )12مادۀ (  .آن از وظایف دادگاه است 

ت و یا انجام بازرسی منزل به دست آمده است را قضاوت تحقیق بایستی کلیۀ ادوات و آالت جرم از هر قبیل که در حین تحقیقا    
    )13مادۀ (  .نموده و همراه اوراق تحقیقات جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه تسلیم دارد جمع آوری و صورت مجلس و امضاء

داالقتضاء قضاوت تحقیق می تواند جهت صدور اوراق قضائی و تحریر تحقیقات از کارمندان دفتر دادگاه استفاده نمایند و یا عن                   
 ، اندیکاتور ، اندیکس ، ارسال و مراسالت و نظـایر آن در اختیـار    یک منشی و دفاتری از قبیل دفاتر ثبت عرایض ، آمار ، زندان           

   )14مادۀ (  .داشته باشند 
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شاکی ، مشتکی عنه یا مدعی خصوصی می توانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی است قاضـی تحقیـق را رد و موضـوع      
در صورت قبول ایراد، دادگاه مراتب را جهـت تعیـین قاضـی تحقیـق               . دادگاه اعالم دارند     ا کتباًَ به رئیس یا دادرس علی البدل       ر

قاضی تحقیق نیز چنانچه خود را      . دیگری به نظر رئیس شعبۀ اول یا معاون او می رساند و یا رأساًَ امر تحقیق را به عهده می گیرد                      
   )15مادۀ ( .دارد و تا تصمیم دادگاه منتظر می ماند  اضی بداند قرار رد خود را صادر و به دادگاه تسلیم میواجد یکی از موارد رد ق
   )      16مادۀ (  . به تصویب قوۀ قضائیه رسیده است8/3/374 ماده و یک تبصره در تاریخ 6 این آئین نامه مشتمل بر

  در امور کیفری   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب .15
االجراء شدن  از تاریخ  الزم . 1 به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید     28/6/1378 ماده در تاریخ     308این قانون مشتمل بر     

  و اصالحات1290این قانون ، دادگاههای عمومی و انقالب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال             
  . بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقالب لغو گردید 

  .  ، عمالً منسوخ گردید 1394تیرماه  و الزم االجراء شدن آن در 4/12/1392قانون فوق نیز با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به تاریخ 
  دادرسی کیفری   قانون جدید آیین .16

ــاه       ــاد مــاده و دویــست و ســی تبــصره در جلــسه مــورخ چهــارم اســفند م ــر پانــصد و هفت ــانون جدیــد آیــین دادرســی کیفــری مــشتمل ب ق
قانون اساسـی تـصویب گردیـد و        ) 85(یکهزاروسیصدونودودو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم              

ه مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن مـاه یکهـزارو سیـصد و نـود موافقـت نمـود و در تـاریخ        مجلس با اجرای آزمایشی آن ب    
  .   به چاپ رسید 20135 در روزنامه رسمی کشور به شمارۀ 3/2/1393 و در تاریخ  به تأیید شورای نگهبان رسید26/12/1392

   :1394 از تیرماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون
 ، قانون راجع به محاکمـه و مجـازات مـأموران بـه خـدمات      30/5/1291مصوب ) آیین دادرسی کیفری ( وانین موقتی محاکمات جزائی     ق .1

   6/2/1315عمومی مصوب 
  19/2/1334الیحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب  .2
  /25/3 از قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 و 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 18  ،17 ، 15 ، 6مواد  .3 

   شورای انقالب 10/7/1358الیحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب  .4
عرضه ، توزیع و یـا      الیحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخالل کنندگان در امر                       . 5

   شورای انقالب 21/4/1359فروش قند و شکر می شوند مصوب 
   1/6/1366قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب  .6
 از مـاده  2 و 1 و بند ج و تبـصره هـای   5 ،   3 در رابطه با امور کیفری و مواد         28 از ماده    1 و تبصره    26 و   22 ،   17 ،   16 ،   9 ،   8 ،   7 ،   1مواد   .7

   15/4/1373 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 20 از ماده 6 تا 1 و تبصره 18ه  و ماد14
   10/8/1377 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1ماده  . 8
   28/6/1378مصوب ) در امور کیفری  (قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب   .9

   31/2/1387قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب  قانون اصالح 21ده ما .10
قـانون  . 12  مجمـع تـشخیص مـصلحت نظـام        17/8/1376 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب               32ماده   .11

 و اصـالحات و الحاقـات بعـدی آنهـا و سـایر              10/9/1387دگاههای عمومی و انقالب مـصوب        قانون اصالح قانون تشکیل دا     18تفسیر ماده   
  .قوانین در موارد مغایر ، نسخ می شود 

دادرسی جرایم رایانه ای و آیـین دادرسـی    آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح ، دادرسی الکترونیکی ، آیین: الحاقیۀ قانون جدید آیین دادرسی کیفری     .17
   کمیسیون قضایی و حقوقی شورای اسالمی 8/7/1393مصوب   اشخاص حقوقیجرایم

  

این قانون با رعایت ترتیب شمارۀ مواد به عنوان بخش های هشتم ، نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفـری                          
   . الزم االجراء است 1/4/1394 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ 4/12/1392مصوب 

                                                           
  1378/ 18/7 - 15911نقل از روزنامۀ رسمی شمارۀ . 1
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 تبصره در جلسۀ مورخ هشتم مهرماه یکهزاروسیـصدونودوسه کمیـسیون قـضائی و حقـوقی                56 ماده و    129قانون فوق مشتمل بر     
قـانون اساسـی تـصویب گردیـد و پـس از موافقـت مجلـس بـا اجـرای           ) 85( مجلس شورای اسالمی طبق اصل هـشتاد و پـنجم          

  . ید شورای نگهبان رسید  به تأی30/7/1393آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ 
آیـین دادرسـی جـرایم نیروهـای مـسلح ، دادرسـی الکترونیکـی ، آیـین             یعنـی قـانون      [  الحاقیۀ قانون جدید آیین دادرسی کیفری      از تاریخ الزم االجراء شدن    

   : ]اسالمی  کمیسیون قضایی و حقوقی شورای 8/7/1393دادرسی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی مصوب 
   ، 2/3/1339مادۀ واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب  .1
  آن قانون ، ) 9(و  ) 8(،  ) 4( به جز مواد 22/2/1364قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب  .2
     ،20/4/1368شور مصوب و شعب دیوان عالی ک) یک و دو ( قانون تشکیل دادگاههای کیفری  .3
  تعزیرات ،  به قانون 5/3/1388 الحاقی مورخ 779 الی 756 ، مواد 16/5/1372قانون تجایدنظر آرای دادگاهها مصوب  .4
  .  و اصالحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است 4/12/1392 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 569مادۀ  . 5

  سی کیفری  اصالحیه قانون جدید آیین دادر.18
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران طرح اصالح قانون جدید آیین دادرسی کیفری که با عنوان                ) 94( در اجرای اصل نود و چهارم       

 ،آیین دادرسی کیفری و اصالح موادی از آن به مجلس شورای اسالمی تقـدیم گردیـده بـود                   جدید  طرح تمدید مهلت اجرای قانون      
 کمیـسیون قـضائی و   5/3/1394قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در جلـسه روز سـه شـنبه مـورخ               ) 85( طبق اصل هشتاد و پنجم      

 به تأیید شورای 16/3/1394در تاریخ اصالحیه مذکور  .حقوقی مجلس شورای اسالمی با اصالحاتی در عنوان و متن تصویب گردید    
  .  الزم االجراء است 1/4/1394نگهبان رسید و از تاریخ 

، 286 ، 237 ، 236 ، 190 ، 159 ، 151 ، 150 ، 145 ، 102 ، 98 ، 92 ، 85 ، 80 ، 66 ، 48 ، 29 ، 13 ، 7 مواد   :اد اصالح شده عبارتند ازمو
   . 559 و 552 ، 484 ، 478 ، 470 ، 463 ، 450 ، 428 ، 426 ، 425 ، 404 ، 342 ، 315 ، 307 ، 306 ، 302 ، 298 ، 297 ، 296 ، 293

  
∗∗∗  
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  فصل دوم 

  مراجع دادرسی کیفری
  

  :مراجع رسیدگی در دادرسی های کیفری به ترتیب عبارتند از 
  

  ]دادسرا [ مرجع کشف جرم و تحقیقات  
    مراجع اختصاصی رسیدگی  ، مراجع عمومی رسیدگی  :  مراجع رسیدگی نخستین یا بدوی 
  ]دادگاه تجدیدنظر استان [  مرجع تجدیدنظر 
  ]دیوان عالی کشور [ پژوهش و فرجام مرجع  

  
  : ، به تشریح سازمان قضائی کشور می پردازیم  بر اساس نمودار فوقدر ادامه 

  ]دادسرا [  مرجع کشف جرم و تحقیقات  -گفتار اول 
بـا تـصویب     مقام مدعی العموم را پیش بینی نموده و تعیین آن را             1324 ذالقعده   14 متمم قانون اساسی مصوب      83در ایران اصل    

 تأسـیس اداره مـدّعی   1329، مـصوب رجـب    1. ص  . ح. ش  . م  . ع  . ت  .  ق ا  13در مـاده    . حاکم شرع در عهده پادشاه قرار داد        
  . عمومی نزد حاکم محاکم عدلیه برای ایفای وظایف مقرره پیش بینی گردید 

) واژه فرانـسوی (ت تحـت عنـوان پارکـه          فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه اداره مدعی هـای عمـومی، کـه در بعـضی مقـررا                  
  .بینی گردیده بود، را به واژه دادسرا و مدعی العموم را به دادستان معادل سازی نمود پیش

 که دفاع از    اما با کمال تأسف ، این تأسیس      . پس از انقالب اسالمی ، دادسرا در مراجع عمومی و اختصاصی کیفری پابرجا ماند               
مور در محاکم را تضمین نموده و تفتیش و تعقیب جرایم را در جهت حفظ حقوق عمومی در تمام                   حقوق عامّه و حسن جریان ا     

موارد جز در جرایم قابل گذشت ، امکان پذیر می نمود ، علی رغم تشخیص عدم مغایرت آن با موازین اسالمی توسـط علمـای                        
ریـق تأییـد قـانون مجـازات جـرایم نیروهـای مـسلح جمهـوری         از جملـه از ط ( و سپس شـورای نگهبـان   ) از جمله مرحوم مدرّس ( طراز اول  

 ، در اقدامی زیانبار و عجیب ، به موجب قانون تشکیل دادگاههـای عمـومی و انقـالب ،              )18/5/1371جمهوری اسالمی ایران ، مصوب      
 12ل مـاده    در تبـصره ذیـ    .  از مراجع عمومی و انقالب حذف و دعوای عمومی در این مراجع بی صاحب گردیـد                  1373مصوب  

امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهـده دادسـتان عمـومی بـوده ، بـه جـز اختیـاراتی کـه بـه                            « قانون اخیرالذکر   
. د . آ . ق .  ق 3در ماده . شد » موجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده ، به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول              

تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسالمی برابر ضوابط قانونی                  « بود  نیز تصریح شده    . ک  
  .» ....... به عهده رئیس حوزه قضایی می باشد و 

 بـه بعـد     22 ، ادامۀ حیات دادسرا در مـواد         1392اما ، با تصویب و الزم االجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب                
 ، در حوزۀ قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حـوزه ، دادسـرای عمـومی و    22، به موجب ماده     ح گردید   تصریآن  

کـشف جـرم ، تعقیـب مـتهم ، انجـام            . انقالب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان ، دادسرای نظامی تشکیل می شـود                
مورد ، اجرای احکام کیفری ، انجام امور حـسبی از جملـه وظـایف               تحقیقات ، حفظ حقوق عمومی و اقامۀ دعوای الزم در این            

 قـانون جدیـد آیـین       23مـاده   ( دادسرا است که ریاست آن با دادستان است و به تعداد الزم معاون ، دادیار ، بـازپرس و کارمنـد دارد                       
 عهـده دار وظـایف دادسـتان    در حوزۀ قضایی بخش ، رئیس حوزۀ قضایی و در غیاب وی دادرس علـی البـدل    . ) دادرسی کیفـری    

                                                           
  قانون اصول تشکیالت عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه . 1
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دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها ، مقامات قضایی دادسرای شهرستان های آن اسـتان و  . ) قانون مزبـور   24ماده  ( است  
اشخاصی که وظایف دادستان را در حوزۀ دادگاه بخش عهده دارنـد ، و نیـز بـر حـسن اجـرای آرای کیفـری نظـارت نمـوده و                              

، سـازمانی بـه نـام دادسـرا           در معیت دادگاه های جزایی استثنایی نیز، علی االصـول          ) همان قانون    27ماده  ( دهد   ت الزم را می   تعلیما
پیش بینی شده که کارمندان قضایی آن، با همان عناوین کارمندان قضایی دادسرای عمومی، یعنی دادسـتان، دادیـار و بـازپرس،                      

 قانون جدید آیـین  578ماده ( دادسرای نظامی اضر، افزون بر دادسرای انقالب که احیا شده است ،      در حال ح  . انجام وظیفه می نمایند   
افزون بر آن ، رئیس قوۀ قضائیه می تواند دادسراهای تخصصی مانند .  و دادسرای ویژه روحانیت نیز وجود دارند )دادرسی کیفری   

بوط به امور پزشکی و دارویـی ، رایانـه ای ، اقتـصادی و نیـز حقـوق                   دادسرای جرایم کارکنان دولت ، جرایم امنیتی ، جرایم مر         
  .روند به شمار می» عمومی « که البته  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 25ماده ( شهروندی ، زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل دهد 

    اختیارات و وظایف دادسرا در امور جزایی-بند اول
به حقوق مجنی علیه ، در مواردی که جرم در مورد شـخص یـا اشـخاص معیّنـی ارتکـاب یافتـه ،                        ارتکاب جرم ، افزون بر آنکه       

دار  دادسرا عهده. تجاوز می نماید ، در اکثر موارد به حقوق عامّه ، آرامش و امنیت و نظم عمومی جامعه نیز خلل وارد می سازد             
 قانون جدید 11 و مادۀ 9بند الف مادۀ ( جامعه و نظم عمومی است برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق   » دعوای عمومی   « اقامۀ  

 قـانون جدیـد آیـین    300مـادۀ  ( دادسرا در مراجعی که پیش بینی گردیده ، حسب مورد ، بایـد و یـا مـی توانـد      . )آیین دادرسی کیفـری   
ارات خـاص ، حاضـر شـده و ، بـه هـر       در تمام دعاوی جزایی ، به عنوان مدّعی دعوای عمومی با وظایف و اختیـ )دادرسی کیفری  

پس همان گونه که آمد ، بیشتر اختیارات و وظایف دادسرا مربوط به امور جزایی اسـت                 . روی ، علی القاعده ، مقابل متهم است         
  . که مشروح آنها در تألیفات آیین دادرسی کیفری آمده است 

   اختیارات و وظایف دادسرا در امور غیر جزایی-دوم بند 
  . ر غیرجزایی نیز در بعضی موارد ، دادسرا به عنوان طرف اصلی دعوا انجام وظیفه می نماید که در زیر بررسی می شود در امو

    در امور ترافعی-الف 
  : اختیارات و وظایف دادسرا در امور ترافعی به قرار زیر است 

  دعوای اعسار از هزینه دادرسی. 1
یکـی از شـرائط دادخواسـت نیـز، پرداخـت هزینـه       . مستلزم تقدیم دادخواست است   به طوری که خواهد آمد، رسیدگی به دعوا         

اما در صـورتی کـه شخـصی بـه        . دادرسی است که می بایست، علی االصول ، به صورت تمبر بر برگ دادخواست الصاق گردد               
این بابت معسر باشد، مـی توانـد،   واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه هزینه دادرسی نبوده و از             

  .پس از اثبات این امر، موقتاً از پرداخت هزینه دادرسی معاف گردد
گردید و در واقع مدعی علیه دعوای اعسار این مقام بـود            در این مورد طبق قانون قدیم دعوای اعسار به طرفیّت دادستان اقامه می            

به نظر می رسـد کـه طـرف ادعـای اعـسار از              . ج  .  به بعد ق     504 ، به موجب مواد      در حال حاضر   . . )ق  .  ق   697 ،   694 ،   693مواد  ( 
بایـد بـه    ) یا متضمن ادعای اعـسار      (  قانون مزبور دادخواست اعسار      507هزینه دادرسی خوانده دعوا باشد ، چون به موجب ماده           

  .طرف مقابل ابالغ شود و دخالت دادسرا پیش بینی نشده است 
 دعوای اعسار در     )1394مجمع تشخیص مصلحت نظام ،      (  1392انون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی ، مصوب          ق 13به موجب ماده    

  .» به طرفیت محکوم له اقامه می شود « مورد محکوم به 
  دعوای ورشکستگی. 2

ته اعـالم   تاجر یا شرکت تجارتی، در صورت توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، ممکن است به حکم دادگـاه ورشکـس                     
حکم ورشکستگی تاجر به درخواست خود تاجر، تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها و یـا برحـسب تقاضـای دادسـتان                        . گردد

  ] قانون تجارت 415 و 412مواد [ . بنابراین در دعوای ورشکستگی مدعی دعوا ممکن است دادسرا  باشد. صادر می گردد
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   در امور حسبی-ب
). اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شـده اسـت         (ن امور حسبی     قانو 20به موجب ماده    

  .این موارد ذیالً مورد اشاره قرار می گیرد
  اعتراض به درخواست انحصار وراثت . 1

 با متوفی به تحصیل گواهی انحصار وراثت       پس از فوت شخص ، وراث باید برای تأیید فوت متوفی ، وراثت ، تعیین عدّه ورثه و نسبت آنها                   
، اصوالً آگهی می شود و ) ورّاث (درخواست وارث . از دادگاه اقدام نمایند تا بتوانند حقوق خود را در مراجع و ادارات رسماً اعمال نمایند         

دادستان نیز در صورتی که متوفی را       . رند  افرادی که نسبت به موارد اعالم شده معترض باشند می توانند اعتراض خود را به دادگاه تقدیم دا                 
بـدین  . بالوارث تشخیص دهد و درخواست اشخاص را برای صدور تصدیق انحصار وراثت بی اساس بداند می تواند به آن اعتراض نمایـد               

  ) . قانون امور حسبی 367 ، 362 ، 360مواد ( ترتیب در دعوای اعتراض به این درخواست ، دادسرا نیز ممکن است به عنوان معترض در آن دخالت نماید 
  درخواست نصب و عزل قیم و ضم ناظر و امین . 2

 و یـا ضـمّ امـین بـه     . )م .  ق 1251ماده  (  و همچنین ضمّ ناظر به او        )ح  . ا  .  ق   97 و   56مواد  ( دادسرا ، در مواردی که نصب و عزل قیّم          
 ضـروری باشـد بـه دادگـاه مراجعـه نمـوده  و دادگـاه بـه درخواسـت          . )ح . ا .  ق 121مـاده  (  و یا عزل امین . )م .  ق  1184ماده  ( ولی  

  .دادسرا، اقدام الزم را معمول می دارد 
  درخواست اعالم ادامه وضعیت حجر صغیر بالغ شده. 3

یّم باید موضوع را بـه  چنانچه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد ، سفیه یا مجنون باشد ق. ح . ا .  ق   59به موجب ماده    
دادستان اطالع دهد و دادستان مکلف است در این موضوع تحقیق نموده و دالیل آن را برای صدور حکم مقتضی، عنداالقتـضا ابقـای قـیّم                          

  .سابق ، به دادگاه بفرستد 
  درخواست تعیین امین برای جنین و اداره اموال. 4

 یا وصی نداشته باشد ، برای اداره سهم االرثی که ممکن است از ترکه متـوفی بـه او تعلـق                      چنانچه جنین ولی  . ح  . ا  .  ق   103به موجب ماده    
همچنین تعیین امین برای اداره اموالی که به مـصارف عمـومی اختـصاص داده شـده و مـدیری نداشـته باشـد در        . گیرد باید امین تعیین شود    

 سهم االرث جنین از سـوی دادسـتان و البتـه اقربـای جنـین و در خـصوص            درخواست تعیین امین در مورد    . همین ماده پیش بینی شده است       
  . ) .ح . ا .  ق 107ماده ( اموال اختصاص داده شده به مصارف عمومی نیز ، از سوی دادستان و البته هر ذی نفعی ، شنیده می شود 

  درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقود االثر . 5
 و اجـازه فـروش امـوال    . )ح . ا .  ق 130مـاده  ( ای اداره اموال غایب مفقود االثر از دادگاه درخواسـت تعیـین امـین بنمایـد         دادستان می تواند بر   

فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیّم نیز تنها با رعایـت غبطـه او و تـصویب دادسـتان                   . . )ح  . ا  .  ق   142ماده  ( منقول غایب را صادر نماید      
  . ) .ح . ا .  ق 83ه ماد( میسر است 

  سایر موارد . 6
  

 ] قانون امور حسبی 56 و 55مواد . [ در صورت فوت شخص و وجود صغیری که نیاز به تعیین قیم دارد مراتب می بایست جهت تعیین قیم به دادستان اطالع داده شود 

 ]ح . ا .  ق 68ماده [ . ز از تاریخ ابالغ به دادستان اطالع دهد قیم مکلف است، پس از تعیین به این سمت، قبول یا عدم قبول قیمومت را ظرف سه رو

 ]ح . ا .  ق 89ماده [ . حفظ و نظارت بر اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت گردیده است به عهده دادستان می باشد 

اه راسأ انجـام گـردد، دادسـتان اقـدام فـوری الزم را جهـت حفـظ ترکـه، قبـل از                       الزم است توسط دادگ   . ح.ا. ق 168در موردی که مهر و موم ترکه بر اساس ماده            
 ]ح . ا .  ق 170ماده [ . حضور دادرس دادگاه معمول خواهد داشت

 زوجـه مجنـون نیـز،    چنانچه پزشک ازدواج مجنون را الزم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند به نمایندگی از مجنون به انعقاد عقـد ازدواج اقـدام نمایـد و طـالق                    
 ]ح . ا .  ق 88ماده [ . عنداالقتضاء به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه توسط قیم انجام می گیرد

 

   سایر امور غیر جزایی-ج
  . در سایر امور غیر جزایی به قرار زیر استاختیارات و وظایف دادسرا

  شرکت در جلسه مزایده. 1
 قـانون اجـرای   125مـاده  [ . به فروش رسد، باید از طریق مزایده و با حضور نماینده دادسـرا بـه عمـل آیـد    می بایست . م.ا.ا.اموالی که بر اساس ق  

در .  جلسه حراج اموال بازداشت شده در اجرای اسناد الزم االجراء نیز مـی بایـست بـا حـضور نماینـده دادسـتان تـشکیل گـردد                           ]احکام مدنی   
که در آن بسته بوده و کسی در آن محل نباشد باز کردن در بـا حـضور نماینـده دادسـتان     صورتی که مال منقول معرفی شده در محلی باشد          

  .امکان پذیر می باشد
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  ...تائید دفتر ثبت شرکتها و. 2
، با اصالحات بعدی، کلیه دفاتر امالک، دفتر نماینده امالک توقیـف  1317 آیین نامه قانون ثبت امالک مصوب     2بر اساس ماده    

باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را، در بدو امر، دادسـتان             ... امضاء دفتر ثبت شرکتها، دفتر اسناد رسمی و         شده ، دفتر گواهی     
شهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء نموده و به مهر دادسرا ممهور و مجموع تعداد صـفحات را در صـفحه اول و           

  1.آخر هر دفتر با تمام حروف ذکر و قید نماید
   عالوه بر وظایف و اختیارات فوق -د

، دادستان کل کشور  ..... ع به دولت     قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، در موارد حقوق عامه و دعاوی راج             293به موجب ماده    
 قـانون جدیـد    477چنانچه حکم قطعی را خالف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل ، مراتب را برای اعمـال مـاده                        

  . ن دادرسی کیفری به رئیس قوۀ قضائیه اعالم می نماید آیی
∗∗∗  

  مراجع رسیدگی نخستین یا بدوی   - گفتار دوم 
   ]عمومیدادگاههای [  مراجع عمومی رسیدگی نخستین -بند اول

ی را  را دارنـد اال دعـاو     » مدنی، جزائـی، حـسبی    « هستند که صالحیت رسیدگی به تمام دعاوی        دادگاههای عمومی دادگاههایی    
 ی عمومی می باشد مگر اینکه قانون رسیدگی به دعوی   دادگاههایلذا اصل بر صالحیت     : که قانونگذار صراحتاً استثنا کرده باشد       
  .را از صالحیت آنها خارج کرده باشد 

ور در مـاده  رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا  افساد فی االرض و سـایر جـرائم مـذک        ،  برای مثال   
  . در صالحیت دادگاه انقالب بوده و از صالحیت دادگاه عمومی خارج است قانون جدید آیین دادرسی کیفری302

ه  صالحیت دادگاههای عمـومی بـسیار گـسترده گردیـد ، بـ     1373باتصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در سال          
. عاوی حقوقی را به دست آورد و هم رسیدگی بـه دعـاوی کیفـری را                 طوری که یک شعبه دادگاه هم صالحیت رسیدگی به د         

  .کردند  می  به دعاوی کیفری رسیدگی 2و1 به دعاوی حقوقی و دادگاههای کیفری 2و1در صورتی که پیش از آن دادگاههای حقوقی 
  .مستقیم به قاضی بودعمومی مراجعه  دادگاه های هدف از تشکیل) ع و انقالب .د.ت.ق ( در نظر طرفداران این قانون 

که باعث شده است یکنفر که تازه از دانشکده فارغ التحصیل           [ ولی باید گفت این هدف باعث پوشاندن عیب بسیار بزرگ آنها            
  .نمی شود و این امر بسی قابل ایراد است ] ای داشته باشد  می گردد صالحیت رسیدگی به کلیه دعاوی را باهر میزان خواسته

به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه در مراکز بخـش هـا ف شهرسـتان هـا و نقـاط معینـی از شـهرهای بـزرگ تـشکیل          دادگاه عمومی   
در حوزۀ قضایی بخش و نیز در حوزۀ قضایی شهرستان های جدید که تشکیل دادگـستری  . . ) ا . ع  . د  . ت  .  ق   2 و   1مواد  ( شود    می

 صورت ، به علت نبود دادگاه کیفری دو ، همـین دادگاههـا بـه                ضروری نباشد دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود که در این          
حقوقی تنهـا   ) شعب  ( دعاوی درون صالحیت دادگاه کیفری دو نیز رسیدگی می نمایند و در صورت تعدد شعب ، دادگاههای                  

  . جزایی تنها به امور کیفری رسیدگی می نمایند ) شعب ( به امور حقوقی و دادگاههای 
تخـصیص  . ن است به شعبه جزایی ، پرونده حقوقی و به شعبه حقوقی ، پرونـده کیفـری ارجـاع شـود                      در صورت ضرورت ممک   

شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقـوقی یـا جزایـی خـاص ، بـا رعایـت مـصالح ، از وظـایف و                             
 و 1391 ، با لحاظ قـانون جدیـد حمایـت خـانواده ، مـصوب       1381ب   مصو  ،. ا  . ع  . د  . ت  .  اصالحی ق  4ماده  ( اختیارات رئیس قوۀ قضائیه است      

، . ک . د . آ . ج .  ق 299و مـاده  . ا . ع . د . ت  . ق  . ا    .  ق 14بـا توجـه بـه مـاده         .  ) 1392قانون جدید آیین دادرسی کیفـری ، مـصوب          
  . یکسان است » دادگاه عمومی جزایی « و » دادگاههای عمومی حقوقی « سازمان 

                                                           
  دکتر عبداهللا شمس ، منبع پیشین. 1
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ی یک و دادگاه کیفری دو و نیـز دادگـاه    به دادگاه کیفر ،که رسیدگی نخستین می نمایند  ]کیفـری    [ اههای عمومی جزایی  دادگ
   . 1کیفری بخش تقسیم بندی می شوند

  ]استان [  2یکدادگاه کیفری .  1
در ایـن وضـعیت     . د  دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستـشار تـشکیل مـی شـو                       

بنـابراین   ] قانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری     296ماده [  .ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد             
  .این دادگاه با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد 

در حـوزه هـایی کـه ایـن     . قضایی شهرستان ها تـشکیل مـی شـود   دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه         1تبصره   
  . دادگاه تشکیل نشده است ، به جرایم موضوع صالحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود 

نین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت        همچ. دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند                   2تبصره   
  .مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بالمانع است 

جرائمـی کـه تـا تـاریخ     . ی شـوند  دادگاههای کیفری استان و عمومی جزائی موجـود بـه ترتیـب بـه دادگاههـای کیفـری یـک و دو تبـدیل مـ                   3تبصره   
االجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است ، از نظر صالحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسـیدگی طبـق ایـن                              الزم

  . این تبصره در مورد دادگاه انقالب و دادگاههای نظامی نیز جاری است . قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود 
  :به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، 302به موجب ماده 

  جرایم موجب مجازات سلب حیات -الف
  جرایم موجب حبس ابد -ب
  جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن  -پ
  ایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و باالترجر -ت
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 302ماده [ جرایم سیاسی و مطبوعاتی   -ث

 به طور علنی در دادگاه کیفـری        3 این قانون  352به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده          همان قانون ،     305و به موجب ماده     
  . حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود یک مرکز استان محل وقوع جرم با 

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 305ماده [ . احکام و ترتیبات هیأت منصفه ، مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرائی آن است   -تبصره 
سازمان ها ، شرکتها و     رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران ، باالترین مقام          قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        308مطابق ماده   

مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتـی ، مـدیران کـل ، فرمانـداران ، مـدیران مؤسـسه هـا ، سـازمان هـا ،            
ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها ، رؤسای دانـشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی ،                          

هرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صالحیت دادگاههای کیفری مراکز استان محل وقوع جرم است ،               شهرداران مراکز ش  
  . مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد 

ه و معاونـان و مـشاوران   ه گانـ  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی به اتهامـات رؤسـای قـوای سـ    307و به موجب ماده    
، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی و خبرگـان                     آنان

رهبری ، وزیران و معاونان وزیران ، دارندگان پایه قضایی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران ، فرمانداران                      
                                                           

 تا تاریخ الزم االجرا شدن قانون فوق  دادگاههای کیفری استان و عمومی جزایی ، به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل شدند اما جرایمی که      1392با الزم االجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب           . 1
این حکم در مورد دادگاه انقالب و دادگاههای نظامی نیز جاری .  انجام می شود 1392در دادگاه ثبت شده بود از نظر صالحیت رسیدگی ، تابع مقررات زمان ثبت خود شد ؛ ولی سایر مقررات رسیدگی برابر قانون سال 

  )ن جدید آیین دادرسی کیفری  قانو296 ماده 3تبصره . ( است 
  .دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقالب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم می شود   : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 294ماده 

 .دگاه کیفری استان نام داشت این دادگاه قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، دا. 2
همچنین دادگاه پس از اظهـار عقیـده دادسـتان ،    .  مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی ، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند     محاکمات دادگاه علنی است ،      : قانون جدید آیین دادرسی کیفری       352ماده   .3

  : زیر صادر می کند قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد
  .  امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است -الف
  .   علنی بودن ، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد -ب

 . منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است   -تبصره 
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و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سـرتیپ و بـاالتر و یـا دارای درجـه سـرتیپ دومـی شـاغل در                           و مراکز استان    
 حسب مـورد ، در صـالحیت دادگاههـای کیفـری تهـران اسـت ، مگـر آنکـه                      های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل ،        محل

  .  باشد رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری
شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حـسب مـورد ، در قـوه قـضائیه یـا نیروهـای                                 1تبصره  

  . مسلح انجام وظیفه کنند 
باشـد ، حـسب    ی مـسلح مـی  رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صالحیت سـازمان قـضایی نیروهـا       2تبصره  

   .مورد در صالحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است 
 ایـن قـانون ، اعـم از آن        308 و   307 مقرر می دارد ، صالحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مـواد                309ماده  

  . است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند 
 که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک یا انقالب شوند ، به جـرائم آنـان    در صورتی 

در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شـود و مـتهم از کلیـه امتیـازاتی کـه در دادگـاه                            
  . د گردمند می اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره

دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی بـه جـرائم اطفـال و    « در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز ، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان             1تبصره  
  .نها نیست تخصصی بودن این شعب ، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آ. برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد » نوجوانان

حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، برای رسـیدگی بـه جـرائم اطفـال و نوجوانـان در دادگـاه کیفـری یـک ویـژه                                  2تبصره  
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 315ماده [  .رسیدگی به جرائم آنان الزامی است 

دود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می کنـد ، مگـر در   دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در ح   
در ایـن صـورت ، انجـام        . جرائمی که مطابق قانون لزوماً به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقـع مـی شـود                     

  ] ی  قانون جدید آیین دادرسی کیفر382ماده [  .تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است 
در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضائی با قضات متعدد پـیش بینـی شـده باشـد ، رأی اکثریـت            

اگر نظر اکثریـت بـه شـرح فـوق حاصـل نـشود ،            . نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود           . تمام اعضاء مالک است     
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 395ماده [ . افه می شود یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اض

دادگاه کیفری یک با رعایت صالحیت ذاتی ، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صالحیت صادر کند و به هر حال                         
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 403ماده [ . باید رأی مقتضی را صادر نماید 

  ]شهرستان [  دادگاه کیفری دو. 2
دادگاه کیفری دو صالحیت رسیدگی به تمام جـرایم را دارد ، مگـر آنچـه                :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری       301مطابق ماده   

دادگـاه کیفـری یـک و مراجـع اختـصاصی ماننـد       » مرجـع دیگـر   «  منظور از .به موجب قانون در صالحیت مرجع دیگری باشد      
  . است ..... ا دادگاه انقالب ، دادگاههای نظامی ی

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 295ماده [ دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل ، در حوزۀ قضایی هر شهرستان تشکیل می شود 

یـا  در همه دادگاههایی که با تعدد قـضات تـشکیل مـی شـوند ، در صـورت غیبـت       :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 357به موجب ماده   
معذور بودن رئیس دادگاه ، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضائی ، عضوی کـه                         

  .سن او بیشتر است ، وظیفه رئیس دادگاه را بر عهده می گیرد 
این دادگاه به تمامی جـرایم در  . در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه در حوزه بخش ، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود  

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 299ماده [ . صالحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند 
به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه ، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدیـد کـه بـه لحـاظ قلّـت میـزان دعـاوی حقـوقی و                 1تبصره  

  .ستری نباشد ، بالمانع است کیفری ، ضرورتی به تشکیل دادگ
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به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه ، در حوزه قضایی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ، ضرورت ایجاب مـی                           2تبصره  
  .کند ، تشکیل دادگستری با همان صالحیت و تشکیالت دادگستری شهرستان بالمانع است 

ادرسی کیفری ، در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو ، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیـاران     قانون جدید آیین د    300به موجب ماده    
به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند ، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تـشخیص دهـد کـه                       

ر دادستان یا نماینده او الزامی است ، لکن عدم حضور ایـن اشـخاص موجـب                 در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک ، حضو           
  . توقف رسیدگی نمی شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند 

در این دادگاه . در دادگاه بخش ، رئیس یا دادرس علی البدل در جرائم موضوع صالحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر می کند                  
دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی کـه توسـط وی صـادر مـی شـود بـر عهـده                  وظیفه  

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 336ماده [ . دادرس علی البدل است 
ت و تعلیمات دادستان شهرسـتان مربـوط ،           این قانون ، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظار              302در جرائم موضوع ماده     
هرگـاه دادگـاه   . در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی ، رؤسای شعب عهـده دار ایـن وظیفـه هـستند                . انجام وظیفه می نماید     

ر عهـده دادسـتان     بخش فاقد رئیس باشد ، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال ، صدور کیفرخواست بـ                       
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 337ماده [ .  است 
  :نکته ها 

اگـر شخـصی مرتکـب چنـد جـرم در حـوزه هـای قـضائی مختلـف گـردد ،                      . شده است   متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع             
چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد ، دادگاهی .  باشد رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده

 آن  در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد ، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه            . که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود ، به همه آنها رسیدگی می کند               
  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 310 ماده( . شروع شده است ، صالحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد 

شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صالحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی     قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،311به موجب ماده 
  . را دارد ، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد 

 این قانون باشد ، 308 و 307فر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد            هرگاه دو یا چند ن      -تبصره  
 ایـن قـانون   308 و 307به اتهام همه آنان ، حسب مورد ، در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه افراد مذکور در مواد           

  .  نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می شود 308کاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده در ارت
    .1به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صالحیت ذاتی ، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صالحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد

هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صالحیت دادگـاه کیفـری یـک و دو و بعـضی دیگـر در                                ، 314ده  مطابق ما 
صالحیت دادگاه انقالب یا نظامی باشد ، متهم ابتداء در دادگاهی که صالحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد ، محاکمه می شود و پـس از آن بـرای        

در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد ، متهم حسب مورد ، به ترتیب در دادگاه         . دگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود           رسی
  . دفری یک یا کیفری دو محاکمه می شوانقالب ، نظامی ، کی

 از آنها در صالحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی بـه بعـضی دیگـر         هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی              1تبصره  
  . در صالحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است ، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود 

دد و دادگاه پس از رسـیدگی و تحقیقـات کـافی و               این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گر         302چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده            2تبصره  
ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه کیفری دو است ، دادگاه کیفری یک بـه                       

  .این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید 
مهوری اسالمی ایـران مرتکـب جـرم مـی شـوند و مطـابق قـانون ، دادگاههـای ایـران صـالحیت                        به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت ج         

رسیدگی به آنها را دارند ، چنانچه از اتباع ایران باشند ، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حـسب مـورد ، در دادگـاه                                
  )ید آیین داردسی کیفری  قانون جد316ماده ( . تهران رسیدگی می شود 

حل اختالف در صالحیت در امور کیفری ، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختالف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختالف دادگاههایی 
  ) قانون جدید آیین داردسی کیفری 317ماده ( . است که دادسرا در معیت آن قرار دارد 

  ) قانون جدید آیین داردسی کیفری 306ماده ( .  جرایم منافی عفت به طور مستقیم ، در دادگاه صالح رسیدگی می شود به جرایم زنا و لواط و سایر

                                                           
 نون جدید آیین دادرسی کیفری  قا313ماده . 1
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  دادگاه کیفری بخش . 3
می تواند از دادگاههای عمومی کیفـری نخـستین بـه شـمار رود زیـرا در قـانون جدیـد آیـین دادرسـی              » دادگاه عمومی بخش    « 

تـشکیل ایـن    . تواند به تمامی جرایمی که در صـالحیت دادگـاه کیفـری دو اسـت رسـیدگی کنـد                    کیفری پیش بینی شده و می       
تـشکیل شـود و هـم در شهرسـتان هـای           » بخـش   « دادگاه به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه واگذار شده که هم می تواند در حـوزۀ                

شد تا دادگاه کیفری دو ، داشته باشد        جدید که به لحاظ کمی میزان دعاوی حقوقی و کیفری ضرورتی به تشکیل دادگستری نبا              
بنابراین در چنین حوزه هایی اگر دادگاه عمومی بخش بیش از یک شـعبه             . )  آن   1 قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تبصره         299مادۀ  ( 

 و )دادگاه عمـومی حقـوقی   ( ؛ شعبه یا شعبی از آن به دعاوی و امور حقوقی     . ا  . ع  . د  . ت  . ق  . ا  .  ق   4داشته باشد ، به موجب مادۀ       
  .) دادگاه عمومی کیفری ( شعبه یا شعبی از آن به امور کیفری رسیدگی می نمایند 

  ]دادگاههای اختصاصی [    مراجع کیفری اختصاصی-دوم بند 
؛ سیدگی به هیچ نوع جرمی را ندارند      های کیفری عمومی ، صالحیت ر       های کیفری اختصاصی ، درست به عکس دادگاه         دادگاه

در حقیقـت قلمـرو و صـالحیت محـاکم          . اینکه قانونگذار صراحتاً رسیدگی به دعوایی را در صالحیت آنها قرار داده باشد              مگر  
به عبارتی ، با توجه به اینکه اصل و قاعده عمومی بر صـالحیت مراجـع عمـومی بـوده و            . باشد  اختصاصی محدود و منصوص می    

، مقررات مربوط به موارد صالحیت مراجع استثنائی می بایست در موضـع نـص               صالحیت مراجع استثنائی استثناء محسوب است     
تفسیر گردیده و در موارد شک بین صالحیت مرجع عمومی و استثنائی در رسیدگی به امر معینی ، به صالحیت مرجـع عمـومی                        

سیدگی به موضوع را در صـالحیت       عالوه بر این مرجع استثنائی در تمام آرائی که صادر می نماید باید نصی که ر               . قائل گردید   
  .آن قرار داده مورد استناد قرار دهد حتی اگر ایراد عدم صالحیت نشده باشد 

های عمومی است کـه بـر        الواقع شعبی از دادگاه     های تخصصی فی    دادگاه. های تخصصی اشتباه کرد     های اختصاصی را نباید با دادگاه       دادگاه
هـای    های سرقت و بـه شـعبه دیگـر پرونـده            مثالً به یک شعبه خاص فقط پرونده      . کنند   رسیدگی می  حسب تقسیم کار به نوع معینی از جرائم       

  1. یابند شود؛ در این صورت هر یک از آن شعب در امور خاصی تخصص و تبحر می های قتل عمدی ارجاع می جعل و به شعبه سوم پرونده
باشد و    است و مورد تائید اکثریت قریب باتفاق علمای حقوق جزا نیز می           های تخصصی از پیشنهادهای مهم علم جرم شناسی           تشکیل دادگاه 

های اختصاصی نه فقـط طرفـداران زیـادی پیـدا         در حالیکه تشکیل دادگاه   . آید  های کیفری بشمار می      و منطقی دادرسی    از روشهای پسندیده  
  . نگرند نکرده است بلکه اغلب علمای حقوق جزا و جرم شناسان نسبت به آن با بدبینی می

تمام مراجع قـضائی موضـوع ایـن قـانون مکلفنـد بـا توجـه بـه نـوع دعـاوی بـه             :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد          566ماده  
   .2تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند

  : مراجع اختصاصی کیفری را می توان به شکل ذیل طبقه بندی کرد 
دادسراها و دادگاههای انقالب ، دادسراها و دادگاههای نظامی ، دادسراها و دادگاههای ویـژۀ روحانیـت ،                  : شامل    قضایی رسیدگی کیفری ،    مراجع

  . دادگاه اطفال و نوجوانان ، دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان 
ین دادرسی کیفری و دومی مبتنی بر قانون اساسی و سـومی تـا زمـانی کـه رهبـری صـالح         قانون جدید آی   303 و   297 ،   294که مرجع اولی مبتنی بر مواد       

  . بداند و چهارمی و پنجمی نیز مبتنی بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری تکوین شده است 
  . هیأت منصفه ، شواراهای حل اختالف و سازمان تعزیرات حکومتی : شامل  مراجع غیرقضایی رسیدگی کیفری ،

ر از مراجع غیرقضایی رسیدگی ، مراجعی هستند که از افرادی غیر از دارندگان پایه قضایی تشکیل شده و به تنهـایی یـا در کنـار مراجـع قـضایی در            منظو
  . رسیدگی به برخی جرائم دخالت دارند 

  : ذیل ارائه و تشریح کرد بر اساس آنچه که در فوق آمد ، مراجع کیفری اختصاصی اعم از قضایی و غیرقضایی را می توان به شکل
دادگـاه کیفـری     . 5دادگاه اطفـال و نوجوانـان        .4دادسراها و دادگاههای ویژۀ روحانیت      .3دادسراها و دادگاههای نظامی     .2دادسراها و دادگاههای انقالب      .1

  .تی سازمان تعزیرات حکوم .8شواراهای حل اختالف  .7هیأت منصفه  .6یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان 

                                                           
  منبع پیشیندکتر محمود آخوندی ، . 1
 . شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . 2
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  دادسراها و دادگاههای انقالب.  1
از پیروزی انقالب دادگاههایی به نام دادگاه انقالب اسالمی در نقاط مختلـف کـشور تـشکیل گردیـد و                    بعد    -ماهیت دادگاهها و دادسراهای انقالب      

 ، 1358بیـست و سـوم خـرداد مـاه     در . چون بین این دادگاهها هماهنگی وجود نداشـت         . احکام زیادی صادر کرد و به موقع اجرا گذاشت          
نامـه مـذکور      طبق آیـین  .  تبصره درباره دادسراها و دادگاههای انقالب تصویب کرد          2 ماده و    24نامه خاصی مشتمل بر       شورای انقالب آیین  

  :اعضای اصلی عبارت بودند از . البدل بود  هر دادگاه انقالب مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی
  

  .قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقالب و تصویب امام یک نفر  
 .یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع  

 .یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات اسالمی  
  

 اعـضای   گردیدند تا در مواقع لزوم به جـای         اعضای علی البدل از بین قضات شرع و قضات دادگستری و سایر افراد مورد اعتماد انتخاب می                
  .اصلی در دادگاه شرکت نمایند 

یا با اکثریتی که قاضـی شـرع در آن شـرکت    ) سه رأی(بایست به اتفاق آراء  حکم دادگاه می. ریاست دادگاه با قاضی شرع بود     
شد ، دو قاضی شرع بـه تعـداد قـضات      آمد و چنین اکثریتی هم حاصل نمی        هرگاه اتفاق آراء به دست نمی     . شد    داشت صادر می  

  .گردید در این صورت رأی اکثریت مالک اعتبار بود  صلی دادگاه اضافه میا
اعـدام ، حـبس ،      : شـد عبـارت بودنـد از          هایی که تعیین می     احکام دادگاههای انقالب قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بود و مجازت         

  .تبعید و ضبط اموال 
در همان سال با لحاظ نظریه شورای نگهبان مبنی         .  داشت    روش تعدد قاضی در دادگاه های انقالب اسالمی جریان         1362تا سال   

  . های دسته جمعی ، روش تعدد قاضی در دادگاههای انقالب نیز از بین رفت بر غیر مشروع بودن دادرسی
 دادگاههای   با تصویب قانون تشکیل    1373نهایتاً در سال    .  با سیستم وحدت قاضی به حیات خود ادامه داد           1362دادگاه انقالب پس از سال      

   .عمومی و انقالب در صالحیت این دادگاه تغییراتی ایجاد شد ولی سیستم وحدت قاضی از بین نرفت 
با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، این دادگاهها نیز مانند دادگاههای عمومی تابع قواعد و مقررات عام قانون آیـین                      

 قانون جدید آیین دادرسـی کیفـری پـیش بینـی شـده ، حـسب مـورد ، بـا                      294ۀ  این دادگاه که در ماد    . دادرسی کیفری  هستند     
برای  ( و یا یک قاضی ) قانون فوق   302مادۀ  » ت  « و  » پ  «،  » ب   «  ،» الف  « برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای          ( حضور دو قاضی    

 دادگـاه   قـضات .  1ئیس قوۀ قضائیه ضروری بداند ، تشکیل می شود         در مرکز هر استان و مناطقی که ر        )رسیدگی به موضوعات دیگر     
  .دنباش) قانون شرائط انتخاب قضات دادگستری(انقالب باید دارای شرائط مقرر در ماده واحد 

  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، به جرائم ذیل در دادگاههای انقالب رسیدگی می شود 303مطابق ماده 
خلی و خارجی ، محاربه و فساد فی االرض ، بغی ، تبـانی و اجتمـاع علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران یـا اقـدام                             جرایم علیه امنیت دا    

  مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام 
  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری  
  ان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گرد 
 . سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است  

 ایـن دادگـاه در امـور حقـوقی ، بـه ادعـای اشـخاص        2/12/1371 مـورخ  581البته با توجه به رأی وحدت رویه اصالحی شماره   
  . اموالی که دادگاههای انقالب مصادره نموده اند نیز رسیدگی می نماید حقیقی یا حقوقی نسبت به

رسیدگی ، صدور حکم ، طرق شکایت از آرا و همچنین اجرای آرای دادگاه انقالب در امور کیفری در مواردی که با بـیش از                         

                                                           
 این قـانون بـا حـضور رئـیس و     302ماده ) ت ( و ) پ  (، ) ب ( ، ) الف ( دادگاه انقالب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای            :ی کیفری    قانون جدید آیین دادرس    297ماده  . 1

  . می شود دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل .  دو مستشار تشکیل می شود 
  . مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقالب ، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است   -تبصره 
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 )قانون جدید آیین دادرسـی کیفـری      297تبصرۀ مادۀ   ( یک قاضی تشکیل می شود برابر مقررات رسیدگی در دادگاه کیفری یک است              
  . و اگر چه تصریح نشده ، در سایر موارد ، باید برابر مقررات رسیدگی در دادگاه کیفری دو باشد 

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و فساد فی االرض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسـالمی ایـران یـا اقـدام                  .1
  تخریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام مسلحانه یا احراق ، 

هـر چنـد   .  ذکر شده است  )512 الی 498مواد ( منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بزه هایی است که در قانون تعزیرات               
گاههـای انقـالب    با توجه به تفسیر مضیق قوانین جزایی ، نباید با عنوان کـردن امنیـت داخلـی و خـارجی ، هـر جرمـی را بـه داد                            

  :کشانده و صالحیت این محاکم را گسترش داد ، با این وجود رویه قضایی آن را نادیده گرفته و اعالم داشته است 
ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی اسـت کـه                             

  .را مختل می سازد و رسیدگی به آن در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی است نظم جامعه و امنیت عمومی 
  .تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل  .2

  . جرایم مربوط به مواد مخدر را نباید با بزه قاچاق اشتباه کرد 
  

کشت خشخاش به طور مطلق ، کشت شاهدانه به منظور تولیـد مـواد              : ب قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام            به موج  ♣
 حمل ، خرید ، توزیع و فروش مواد مخدر و دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال     مخدر ، وارد کردن ، صادر کردن ، تولید ، نگهداری ،           

هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون اجازه داده است و هکذا تولید آالت و ادوات و ابزار مربوط به تولیـد و اسـتعمال مـواد                             مواد مخدر به    
 . جرم است و رسیدگی به کلیه این بزه ها در صالحیت دادگاههای انقالب می باشد...... مخدر و 

 بـا وجـودی کـه بـزه     –مان قاچاق مواد مخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده انـد            باید دانست که فرار کردن یا پناه دادن متهمان و یا محکو           
 مع الوصف چون از مصادیق قاچاق یا بزه های مربوط بـه مـواد مخـدر نبـوده و هـر یـک                        –های مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است           

  . دگاهها و دادسراهای انقالب  می باشند عناصر تشکیل دهنده ویژه خود را دارند خارج از حدود صالحیت دا
:  این قانون1به موجب ماده .  با اصالحات بعدی است 1312 اسفند ماه 29منظور از قاچاق ، اعمال موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب   ♣

 .» ......اشد مرتکب قاچاق شود هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود یا صدور آن ممنوع یا در انحصار دولت ب« 
  

 قـانون  45بـا توجـه بـه صـراحت مـاده      « :  هیئت عمومی دیوان عالی کشور  11/7/1363 مورخ   17به موجب رأی وحدت رویه شماره       
 مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش ویا حمل و نقل و –مجازات مرتکبین قاچاق 

 چون اخفا و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جـرم قاچـاق مـورد                – مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت            یا
 ماده واحده قانون حدود صالحیت دادسـراها و دادگاههـای انقـالب مـصوب               3نظر قانونگذار احصاء شده است و نیز با عنایت به بند            

ربوط به مواد مخدر و قاچاق در صـالحیت دادگاههـای انقـالب قـرار داده شـده اسـت از ایـن                        رسیدگی به کلیه جرایم م     11/2/1362
  .  دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود 12جهت رأی شعبه 

  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری  .3
 :  مثل .ه موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است سایر مواردی که ب .4

  .  قانون اساسی 49دعاوی مربوط به اصل   -الف 
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختالس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سـوء اسـتفاده    

مـوات و مباحـات اصـلی ، دایـر کـردن امـاکن فـساد و سـایر مـوارد                     از مقاطعه کاری ها و معامالت دولتی ، فروش زمـین هـای              
ایـن حکـم بایـد بـا رسـیدگی و           . غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهـد                     

  .  تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود 
تأدیه از دولت ها و مؤسسات و شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حـسب مبـانی           دریافت بهره و خسارات تأخیر       :نظریه شورای نگهبان    

لذا مطالبه وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیـست و    . عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعاً مجاز است            
  .  قانون اساسی شامل این مورد نیست 49 و 43اصول 
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 بـه   29/1/1374ون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خـوردنی و آشـامیدنی الحـاقی                   قان 3 ماده   6طبق تبصره      -ب  
  . جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقالب اسالمی رسیدگی خواهد شد 

  : این قانون به آنها اشاره کرده است عبارتند از 3جرایمی که ماده 
 ، آزمایشگاهی ، فیزیوتراپی و مامایی بدون پروانه رسـمی ، اقـدام بـه تأسـیس                  اشتغال به امور پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی       

بیمارســتان ، زایــشگاه ، تیمارســتان ، آسایــشگاه ، البراتــوار ، پلــی کیلینیــک مؤســسات فیزیــوتراپی ، البراتــوار ، کارخانــه هــای 
اشت ، درمان و آمـوزش پزشـکی و همچنـین           داروسازی ، داروخانه ، درمانگاه ، بخش تزریقات بدون اخذ پروانه از وزارت بهد             

  .واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
 قـانون احیـای دادسـرا       4 تبـصره مـاده      30/10/1382 مـورخ    664در خاتمه یادآوری می شود که طبق رأی وحدت رویه شـماره             

نقالب است یعنی اگر مجازات جرمی اعدام یا حبس ابد و در صالحیت دادگاه انقالب باشد               منصرف از صالحیت ذاتی دادگاه ا     
  .  و با پنج قاضی  ]1دادگاه کیفری [ در دادگاه انقالب و با یک قاضی رسیدگی می شود نه در دادگاه کیفری استان 

  . تعارض این رأی با نص صریح قانون بیّن و آشکار است 
رسیدگی به جرائم مواد روان گردان های صـنعتی غیرداروئـی    :  )  مجمع تشخیص مصلحت نظام 9/5/1389مصوب (  1376انون مبارزه با مواد مخدر مصوب اصالحیه قانون اصالح ق 

  . تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می باشد 

س ، تریـاک ، شـیره ، سـوخته ، تفالـه تریـاک و یـا              قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر ، هر کس بنگ ، چرس ، گرا               4به موجب ماده    
دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسالمی مـی رسـد را بـه هـر نحـوی بـه              

ر معـرض فـروش قـرار دهـد بـا       توزیع یا فـروش کنـد یـا د    کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید ، ساخت ،        
  :رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می شود 

  .تا پنجاه گرم ، تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شالق  ♣
تاد و چهار ضربه شالق و در صورتی که دادگـاه           بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهارمیلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هف                    ♣

  .الزم بدانند تا سه سال حبس 
 از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شالق و سه تا پـانزده         بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ،        ♣

  .سال حبس 
  .ال ناشی از همان جرم بیش از پنج کیلوگرم ، اعدام و مصادره امو ♣

کوکائین و دیگر مشتقات مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسـید دی               هر کس هروئین ، مرفین ،      قانون مذکور ،     8به موجب ماده    
.  اچ  .جی  ( ، گاماهیدروکسی بوتیریک اسید     ) یا آکستاسی   . آ. ام  . دی  . ام  (  متیلن دی اکسی مت آمفتامین        ،) دی  . اس  . ال  ( اتیل آمید   

و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صـنعتی غیرداروئـی کـه فهرسـت        ) شیشه  ( آمفتامین    ، فلونیترازپام، آمفتامین ، مت    ) بی  
آنها به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت ، تولیـد ، توزیـع ، صـدور ، ارسـال ،                             

ر معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و بـا توجـه بـه میـزان         خرید یا فروش نماید و یا د      
  : مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد 

  .از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شالق  تا پنج سانتی گرم ، ♣
  . یلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شالق بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم ، از دو م ♣
  .بیش از یک گرم تا چهارگرم ، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شالق ♣
  .و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی  ♣
  .بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق  ♣
 . بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم  ♣

معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی ، غیردولتی یا خصوصی و یا سـازمان هـای    قانون فوق الذکر ،     15به موجب ماده    
معتادی که با مراجعه به مراکـز مـذکور نـسبت بـه درمـان خـود                 . مردم نهاد درمان و کاهش آسیب ، اقدام به ترک اعتیاد نمایند             
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. ماید ، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معـاف مـی باشـد                 اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت ن         
  . معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند ، مجرمند 

مراکز مجاز موضوع این ماده ، بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تـأمین       -1تبصره  
  . تماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد ، تعیین می شود اج

هـای تـرک      وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بـی بـضاعت ، تمـام هزینـه                           -2تبصره  
  .  بینی و تأمین نماید  دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه ، اعتبارات الزم را پیش.  دهد اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار

و  ) 15( مـاده  فاقـد گـواهی موضـوع    ) 8( و  ) 4( معتادان به مواد مخدر و روان گردان مـذکور در دو مـاده    ، 16به موجب ماده   
 تا سه ماه در مراکز دولتـی و مجـاز درمـان و کـاهش آسـیب نگهـداری       متجاهر به اعتیاد ، با دستور مقام قضایی برای مدت یک   

بـا گـزارش مراکـز مـذکور و         . تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بالمانع اسـت                . شوند   می
 وفـق مـاده مزبـور بالمـانع          درمـان  این قانون باشد ، تداوم    ) 15(بنابر نظر مقام قضایی ، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده             

  . باشد می
با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی ، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج مـی                         -1تبصره  

  . ییه می رسدباشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانۀ ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط ، تهیه و به تصویب رئیس قوۀ قضا
 نسبت به تعلیـق تعقیـب    این قانون ،) 15(مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده            -2تبصره  

 رونـد درمـان   مراکز مذکور موظفند ماهیانـه گـزارش  . به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید   
در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قـرار موقـوفی تعقیـب توسـط دادسـتان ،                    . معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند           

ای تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکـز ذیـربط بـر            . پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می شود               
  .یک دوره سه ماهه دیگر بالمانع است 

  . شود این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می) 2(متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره   -3تبصره 
 به داخل یا خـارج از       چنانچه اتباع جمهوری اسالمی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری ، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون                    

کشور نمایند ، از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند و در صـورت تکـرار ، بـه           
 کـشور   صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی کـه در خـارج از           . مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج می شوند              

  . باشد  به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می
هرکس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون ، اشخاصی را اجیر کنـد یـا بـه خـدمت گمـارد و یـا فعالیـت آنهـا را                                

 یا سرمایه گذاری نمایـد ، در مـواردی کـه مجـازات عمـل            سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی           
مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانـه ،   

  . مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود . محکوم می شود 

کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکـاب                      هرکس اطفال و نوجوانان     
هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گـردان نمایـد و                            

د بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قـانونی همـان               یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وار             
در صـورت سـایر جهـات از      . جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جـرم محکـوم مـی شـود                        

  . جمله ترغیب ، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود 
بین عالوه بر مجازاتهای مقرره بـه مـصادره امـوال ناشـی از جـرائم موضـوع ایـن قـانون         در کلیه مواردی که در این قانون ، مرتک    

. محکوم می شوند ، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصـالحی قیـد نمایـد                
  . د  به باال می باش4تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 

  .محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند   -تبصره 
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کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا به درخواست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و                       -تبصره  
  .د مخدر ، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بالمانع است با نظارت ستاد مبارزه با موا

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه های قانونی دو یـا چندجانبـه بـین جمهـوری اسـالمی               
یـن قـانون ، ردیـابی منـابع مـالی ،            ایران و سایر دولتها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجـرمین موضـوع ا                

کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مـذکور بـا تنظـیم       کشف طرق ورود یا عبور محموله های قاچاق از کشور ،          
طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور ، محموله های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و               

ت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات ، گزارش اقـدام را بـه دادسـتان                         با موافق 
هرگونه تغییـر در طـرح عملیـاتی مـذکور در حـین اجـرا بـا مجـوز کتبـی                     . کند تسلیم نماید    کل کشور یا قاضی که او تعیین می       

  .دادستان کل کشور بالمانع است 
 جـایگزینی کلـی و یـا         ضـبط ،  . ر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می باشد                 در ه   -1تبصره  

جزئی و یا اجازه عبور محموله های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ ، نگهداری ، اخفا ، حمـل و یـا تحویـل مـواد مخـدر و روانگـردان                                  
ل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضـابطان طبـق موافقتنامـه هـای قـانونی دو یـا چندجانبـه و بـا رعایـت            صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسای     

  .کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بالمانع است 
ن کـل کـشور     رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صالحیت مرجع قضایی است که از طرف دادسـتا                     -2تبصره  

  . تعیین می شود 
وزارت اطالعات مکلف است ضمن جمع آوری اطالعات الزم در زمینه شبکه هـای اصـلی منطقـه ای و بـین المللـی قاچـاق سـازمان یافتـه                  

 تعیـین   مرتبط با جرائم موضوع این قانون ، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یـا قاضـی کـه او                           
  .کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطالعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصالح نیز اقدام نماید می
فهرست مواد مخدر و روان گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا الیحه در مجلس شورای                         -تبصره

  .سید اسالمی به تصویب خواهد ر
به منظور رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقالب برای تحکیم رژیم پهلوی و         -]دادگاههای انقالب اسالمی و طرز تشکیل آن        [ آیین نامه دادگاههای انقالب       

ا مـی دهـد ، بـه    ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقالب بر ضد انقالب اسـالمی ملـت ایـران روی داده یـ                       
  .دستور رهبر انقالب اسالمی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقالب اسالمی و به تعداد الزم دادگاه تشکیل می شود 

  .در استان هائی که هم اکنون بیش از یک دادسرای انقالب هست ،دادستان کل انقالب باید برای تقلیل آنها به یک دادسرا اقدام کند  -تبصره
  :گی به جرائم زیر در صالحیت دادگاه های انقالب اسالمی است رسید

  .قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به امریت و مباشرت   .1
  .حبس و شکنجه مردم مبارز به امریت و مباشرت  .2
  . به نفع بیگانگان جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتالف ثروت کشور  .3
  .توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات و جاسوسی به نفع اجانب .4
  .سرقت مسلحانه ، تجاوز به عنف ،ساختن، وارد کردن، یا پخش مواد مخدر  . 5

هـای    انقـالب اسـالمی نیـست، و در صـالحیت دادگـاه            رسیدگی به جرائم خارج از موارد مـشروحه فـوق در صـالحیت دادگـاه هـای                   - تبصره
  .دادگستری یا نظامی می باشد

  .در حوزه هر دادسرای انقالب اسالمی یک دادگاه انقالب اسالمی تشکیل می شود
  .دادگاه در صورت لزوم شعبه های متعدد خواهد داشت و در این صورت ارجاع پرونده به سایر شعبه ها با رئیس شعبه اول است

گاه و دادسرای انقالب اسالمی به دستور امام تشکیل شده و به پیـشنهاد دولـت و تـصویب شـورای انقـالب اسـالمی پـس از                             داد
  .کسب اجازه از امام منحل می شود و در این صورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد

  .خمینی است تشخیص ضرورت و عدم ضرورت با رهبر انقالب امام    - تبصره
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  :اعضاء اصلی عبارتند از . دادگاه انقالب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود
  .یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقالب اسالمی و تصویب امام   -الف 

  .یکی قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع    -ب 
  .ت انقالب اسالمی با تعیین شورای انقالب یا کسی که شورا برای این منظور معین کندیک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیا   -ج 

  .اعضاء علی البدل از میان اشخاص واجد صالحیت در ماده چهارانتخاب خواهند شد    1تبصره 
  .هیچ یک از اعضاء دادگاه نباید کمتر از سی سال خورشیدی داشته باشد   2تبصره 
  .واند پس از تعیین اعضای اصلی کار خود را آغاز کنددادگاه می ت   3تبصره 

  .ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع خواهد بود
  .کیفر خواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او کتبا ابالغ شود

  . آگاه باشدهر متهم حق تعیین یک وکیل ایرانی را خواهد داشت که بر مسائل قضائی و حقوق جزائی اسالم
  .مدت دادگاه حداکثر یک هفته خواهد بود 

  . ساعت حق دفاع بدهد15دادگاه باید به متهم و وکیل او حداقل   - تبصره
گواهان و مطلعان و کارشناسان ، در صورتی که حضورشان در دادگاه الزم باشد در دادگاه احضار می شوند و اگـر حـضور بـه                          

  .ن متهمی که احضار شود و حاضر نگردد جلب می شود همچنی. هم نرسانند جلب می گردند 
  .دادگاه علنی است مگر آن که رئیس دادگاه سری بودن آن را ضروری تشخیص دهد   1تبصره 
 ای نیز نفرسـتد کـه      حکم دادگاه حضوری محسوب است مگر وقتی که متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق یا جلسات دادگاه حاضر نشود و الیحه                        2تبصره  

  .در این صورت حکم غیابی خواهد بود
  .دادگاه می تواند برای انجام دادن محاکمه قرار بازداشت متهم را صادر کند   3تبصره 

توانـد ظـرف ده    مفاد حکم غیابی به وسیله درج در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به محکوم علیه ابالغ می گردد محکوم علیه غایب مـی          
  .تراض نماید و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر گردد قطعی و الزم االجراء است روز به حکم غیابی اع

  .رسیدگی به اعتراض محکوم علیه در دادگاه صادر کننده رای غیابی به عمل خواهد آمد  - تبصره
عی جـرم الزم بداننـد بـه عمـل     پس از قرائت کیفر خواست و استماع مدافعات متهم و وکیل او دادگاه هر تحقیقـی را کـه بـرای ثبـوت شـر           

آورد و چنان که در پرونده نقصی مشهود گردد به دستور رئیس دادگاه پرونده به دادسرا اعاده می شود و پس از رفع نقص دادگاه پـس                            می
  . است رای اکثریتی که در آن رئیس دادگاه شرکت دارد مناط اعتبار. کند از مشاوره طبق موازین اسالم به صدور رای مبادرت می

  .اگر چنین اکثریتی حاصل نشود دو قاضی شرع به قاضیان اصلی اضافه می شوند و رای اکثریت این دادگاه قطعی خواهد بود   1تبصره 
  .احکام دادگاه انقالب قطعی و بدون تجدید نظر است   2تبصره 

 غیر مشروع به دست آورده پس از تـسویه  مجازات طبق حدود شرع اسالم و شامل اعدام ، حبس، تبعید و ضبط اموالی که از راه              
  .دیون خواهد بود

در مورد ضبط اموال غیر مشروع در صورتی که محکوم علیه دارائی مشروعی نداشته باشد نفقه قانونی اشـخاص واجـب النفقـه او بـه                              -   تبصره
  .تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود

نچه در آئین دادرسی کیفری ذکر شده است فقدان صالحیت های ذکر شده             جهات رد قضات دادگاه ها و دادسرا ها عالوه بر آ          
  .در این آئین نامه را نیز شامل  می شود

برای نظارت بر حسن انجام وظائف دادسراهای انقالب در سراسـر کـشور یـک      -]   دادسراهای انقالب اسالمی و طرز تشکیل آنها   [ آیین نامه دادسراهای انقالب   
  .ب در تهران تشکیل می گردددادسرای کل انقال

کـل  و دادسـتان هـای         دادسـتان . هر دادسرای انقالب اسالمی یک دادستان و به تعداد کافی بـازپرس و دادیـار خواهـد داشـت                    
  .انقالب می توانند به اندازه الزم قائم مقام و معاون و کارمند دفتری داشته باشند

  .دستان انقالب تهران را نیز بر عهده گیرددادستان کل انقالب می توانند وظیفه دا  -تبصره 
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دادسراهای انقالب تحت تعلیمات و نظارت دادستان کل انقالب و کلیه اعضاء قضائی و دفتری دادسراهای انقالب شهرستان هـا         
  .زیر نظر دادستان انقالب همان شهرستان انجام وظیفه خواهند کرد

هـای   اعـضاء قـضائی دادسـرای کـل و دادسـتان     . ویب امام تعیین می گـردد  دادستان کل انقالب به پیشنهاد شورای انقالب و تص        
  .محلی به وسیله دادستان کل انقالب منصوب می گردند

عـزل و نـصب کارمنـدان       .  هر دادسرا به پیشنهاد دادستان انقالب آن دادسرا و تصویب دادستان کل انقالب تعیین مـی شـوند                  ئیاعضای قضا 
  .انقالب همان شهرستان است با این همه نظر دادستان کل انقالب در عزل و نصب آنان قاطع استدفتری هر شهرستان با دادستان 

  .اعضای قضائی دادسرای کل و دادسراهای محلی انقالب از بین حقوقدانان و قضات انقالب اسالمی انتخاب خواهند شد
  .ن انقالب به عمل خواهد آمدباز پرسی توسط بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقالب و زیر نظر دادستا

متهم در دادسرائی تعقیب می شود که در حوزه همان دادسرا مرتکب جرم شده باشد ودر صورتی کـه در چنـد حـوزه مرتکـب                          
  .جرم شده باشد در دادسرائی که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده است مورد تعقیب قرار خواهد گرفت

و اگر جرم ها از یک درجه باشند مـتهم در  . ت که متهم در آن حوزه توقیف شده است    تشخیص مهم ترین جرم با دادسرائی اس      
  .آنجا توقیف شده است محاکمه خواهد شد

در صورتی که تعقیب و محاکمه مجرم در محل وقوع جرم محظوری داشته باشد دادستان کل می تواند هر جا صالح دانـست مـتهم را                        1تبصره  
  .مورد تعقیب قرار دهد

  .احاله رسیدگی در هر مرحله منوط به نظر دادستان کل انقالب است  2ه تبصر
مجرمیـت یـا برائـت       بازپرس وظیفه تحقیق را راسا و در صورت اقتضاء با حضور دادیار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد                    

  . ادعانامه صادر شودمتهم به نظر دادستان می رساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرمیت متهم از طرف او
  .در رفع اختالفات بین نظر بازپرس و دادستان نظر دادگاه متبع است   -تبصره 

  . در صورتی که باز پرس تحقیق از کسی را برای کشف حقیقت الزم بداند می تواند او را احضار و در صورت مقتضی جلب کند
    .می باشد تحقیقات غیر علنی است و اوقات تعطیل مانع ادامه تحقیقات ن

  .کلیه هزینه های مربوط به اجرای این قانون از قبیل حقوق کارکنان، اجرت کارشناسی و غیره از صندوق دولت پرداخت خواهد شد
  .در مرحله تحقیق اخذ هر گونه تامین با بازپرس و دادستان است

تان برسد و اگر بین بـازپرس و دادسـتان در ایـن             قرار بازداشت یا منع تعقیب که همیشه در اختیار بازپرس است، باید به نظر دادس              
  . و قطعی است رای پیدا شود ، نظر قاضی شرع دادگاه رافع اختالفمورد اختالف

. بازپرس می تواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقیف اموال و دارائی متهم را با رعایت نیازهای عادی خـانواده او صـادر کنـد                     
  .ن استاجرای قرار به عهده دادستا

  .در این موارد دادستان دارای کلیه اختیارات بازپرس می باشد   - تبصره
در صورتی که باز پرس احراز کند که متهم اموالی را که از راه های غیر مشروع تحصیل نموده اسـت بـه همـسر یـا بـه فرزنـدان                 

 حقوقی انتقال داده است دستور توقیف آنها        خود یا شخص دیگر واگذار کرده یا به طور صوری یا با تبانی به اشخاص حقیقی یا                
  .را خواهد داد

متهمی را که مخفی شده یا فرار کرده باشد یکبار بـه وسـیله یکـی از روزنامـه هـای کثیراالنتـشار و                        ) دادستان یا بازپرس  (دادسرا  
ای متهمینـی داخـل ده      مهلت معرفی پس از این اعالم بـر       . هنگام ضرورت از طریق رسانه های گروهی دیگر احضار خواهد کرد          

  . که خارج از کشور به سر می برند یک ماه استیروز و برای متهمین
 و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفنـد دسـتورهای           ها پاسداران انقالب و نیروهای مسلح و مراجع انتظامی و کشوری و شهرداری           

دسراهای انقـالب را بـا سـرعت اجـرا کننـد و اال از               دادستان انقالب و بازپرس و دادیار دادسراهای انقالب و بازپرس و دادیار دا            
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طرف دادستان کل انقالب کتبا توبیخ و در صورت تکرار افراد پاسداران به مدت یک ماه از انجام وظیفه در این سازمان انقالبی                       
 خـود تـوبیخ   بر کنار و پس از بار سوم به کلی بر کنار خواهند شـد و سـایر مـاموران دولتـی یـا شـهرداری هـا از طـرف رؤسـای                   

  .انضباطی می شوند
پاسداران انقالب بدون اجازه کتبی دادسـتان حـق دسـتگیری هـیچ       آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب ،         31به موجب ماده    

حق کس را ندارند ، همچنین حق ندارند بدون اجازه کتبی دادستان انقالب به خانه کسی وارد شوند یـا امـوال کـسی را توقیـف      
ر صورت تخلف از این ماده به حکم دادستان انقالب بر کنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرم محسوب شـود از طـرف                         د. کنند

  .دادسراهای انقالب تعقیب خواهند شد
  .  گیردا اطالع قبلی مافوق او صورتدر صورتی که متهم کارمند عادی شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب دادسراهای انقالب باید ب  1 تبصره

در صورتی که متهم از کارکنان شاغل قوای نظامی یا انتظامی یا دارای سمت مهم سیاسی یا اداری باشد ، احضار وجلب او صرفا بایـد                            2تبصره  
با تصویب قبلی کمیسیونی که از طرف شورای انقالب تعیین می شود وبا اطالع قبلی مافوق او صورت گیـرد ودر صـورتی کـه مـافوق ایـن        

  . خود را با رعایت کامل جوانب امر انجام ندهد در دادسرای انقالب مورد تعقیب قرار می گیرد وظیفه
در مواردی که خوف فرار متهم باشد وشخص مورد اتهام از اشخاصی باشد که به هیچ نحو مـسامحه وسـهل انگـاری در دسـتگیری او                  3تبصره  

  . قطعی متهم را بدون اجازه دادستان دستگیر وبالفاصله به اطالع دادستان برسانند  می توانند با شناخت31صالح نباشد نامبردگان در ماده 
احکـام اعـدام   . احکام باید به طریق مقتضی به محکوم علیه ابالغ شود ودادستان انقالب دستور اجرای آن را صادر خواهد کـرد                  

ن مدت به محکوم علیه امکان مالقات با خانواده داده          باید ده روز قبل از اجرای حکم به اطالع دادستان کل انقالب برسد ودر ای              
  . اجرای حکم باید حتی المقدور در محل وقوع جرم باشد . شود 

   . بازداشتگاههای مخصوص دادسرای انقالب باید زیر نظر دادستان انقالب محل باشد 
  ) ی ویژه نیروهای مسلحادادگاه و دادسر( دادسراها و دادگاههای نظامی .  2

برای رسیدگی به جـرائم مربـوط بـه وظـایف           « : یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر می دارد              اصل  
خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل                    

رائمی که در مقام ضـابط دادگـستری مرتکـب شـوند در محـاکم عمـومی رسـیدگی                   گردد ، ولی به جرائم عمومی آنان یا ج          می
  .» بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند ،  و دادگاههای نظامی یدادستان. شود می

  :را مورد توجه قرار داده است که قانون اساسی در قلمرو دادگاههای نظامی چند قاعده مهم به نظر می رسد  ، مذکور با توجه به اصل
  انتزاع دادستانی و دادگاههای نظامی از سازمان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی و الحاق آن به قوه قضائیه  ♣
  1حصر صالحیت شخصی محاکم نظامی به اعضای نیروهای مسلح ♣

 حصر صالحیت ذاتی محاکم نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی  ♣

های آن چند فقره قانون به تـصویب رسـیده اسـت کـه پایـه و اسـاس دادگاههـای نظـامی                      ق هدف اجرای اصل مذکور و تحق    در  
  :توان به قوانین زیر اشاره کرد   از آن جمله می،موجود را تشکیل می دهد 

 که قدم مهمـی در جهـت        10/8/1360 تبصره ، مصوب     5 مشتمل بر ماده واحده و     ، قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسالمی ایران          .1
به موجـب ایـن قـانون سـازمان قـضائی ارتـش جمهـوری اسـالمی و کلیـه                    .  قانون اساسی برداشت     172پیاده کردن دستور اصل     

دادسراها و دادگاههای نظـامی مـستقر در سراسـر کـشور از سـتاد مـشترک ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران جـدا و بـه وزارت                               
  .ی ملحق گردید دادگستر

                                                           
طبـق قـانون   . که صالحیت دادگاههای نظامی را محدود کـرد   شورای انقالب را می توان نخستین قانونی دانست          11/2/1358قانون راجع به اعاده صالحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب          . 1

از تاریخ تصویب این قانون دادگاههای نظامی منحصراً به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد و رسیدگی بـه سـایر جرایمـی کـه در صـالحیت دادگاههـای                             « : مذکور  
  . ی گردد مذکور قرار گرفته به مراجع قضایی دادگستری محول م

  .»... دادگستری رسیدگی خواهد شد جرایمی که افسران و درجه داران و افراد و کارمندان شهربانی و ژاندارمری کشور به سبب خدمت یا درحین خدمت و به سبب آن مرتکب شده یا بشوند در مراجع قضایی  –تبصره یک   
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تعیین و به این سمت منصوب    ]در حال حاضر رئیس قوه قضائیه       [   وقت رئیس سازمان قضائی ارتش از طرف شورای عالی قضائی        ،  طبق تبصره های قانون مزبور      
  .است بوده  ]رئیس قوه قضاییه [  پیشنهاد رئیس سازمان قضائی ارتش با شورای عالی قضائی ههمچنین عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش ب . دش می

رسیدگی به جرائم خـاص نظـامی و انتظـامی همـه       ،1/4/1361 تبصره به ماده واحده قانون الحاق سازمانهای قضائی ارتش به وزارت دادگستری مصوب          4قانون راجع به الحاق      .2
های انقالب اسالمی و هر نیـروی مـسلح     قضائی ، بسیج ،کمیتهارتش ، شهربانی ، ژاندارمری ، سپاه،پلیس [نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران     

  . را در صالحیت محاکم نظامی قرار داد ]قانونی دیگر 
  . به موجب این قانون نام سازمانی قضائی ارتش به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تغییر یافت

 به تصویب مجلس شـورای اسـالمی        22/2/1364، در    مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره        ، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران       .3
با تصویب قانون  ] 9 و 8 ، 4غیر از مـواد  [  اکنون این قانون .ها و دادسراهای نظامی بوجود آورد   رسید و دگرگونی اساسی در دادگاه     

  . جدید آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح نسخ شده است 
 و ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتـش  22/2/1364قانون اصالح قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب      9 و   8 ،   4مواد  مطابق  

  : 1/4/1368 و 1/8/1360به دادگستری مصوب 
   ]4ماده [  .ت اولویت در تصدی سمت های قضایی در دادگاهها و دادسراهای نظامی با حقوق دانان نظامی واجد شرایط اس

در استان هایی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضایی نیست با پیشنهاد رئیس سازمان قـضایی و تـصویب رئـیس قـوه قـضائیه دادگـاه نظـامی دو                 
   ]8ماده [ . مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل می شود 

   ]9ماده [ .  نا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال یا مأموریت حقوق دانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستندنیروهای نظامی و انتظامی ب

مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهـم دی                        قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ،     . 4
  .  به تأیید شورای نگهبان رسید 25/10/1382زار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ماه یکه

 دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در ایـن قـانون                       این قانون ،   1مطابق ماده   
  :گی می کنند خوانده می شوند رسید) نظامی ( به اختصار 

  . کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای وابسته  
  . کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای وابسته  
  .کارکنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی  
  .  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته کارکنان وزارت 
  . کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران  
  . کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن  
 نیز مراکـز آمـوزش وزارت     مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و    - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح       -محصالن   

  . دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران هستند و طبـق قـوانین اسـتخدامی نیروهـای مـسلح در مـدت مزبـور از                   

  . اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند 
  .  که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور    1تبصره 
  . رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود     2تبصره 

 در جلـسه روز  این قـانون در اجـرای بنـد هـشتم اصـل یکـصد و دهـم قـانون اساسـی                   قانون تعیین حدود صالحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور ،           .  5
پنجشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مشتمل بر سه ماده به شـرح ذیـل بـه                           

  : تصویب رسید 
رسـیدگی مـی   هرگاه در حین  تحقیقات و رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی جرائم دیگری کشف شود ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به                       1ماده  

  . باشد 
جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح ، در مدت اسارت مرتکب شده اند و نیـز جـرائم اسـرای بیگانـه در مـدت اسارتـشان در کـشور در                                   2ماده  

  ]رسیدگی به جرائم اسرای جنگی [ . سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود 
  . رجه سرتیپی و باالتر در مراجع قضائی ذیربط در تهران رسیدگی می شود کلیه جرائم نظامیان دارای د   3ماده 
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 را بـه خـود      648 الـی    571این قانون که بخش هشتم قانون جدید آیین دادرسی کیفـری و از مـادۀ                 .قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح       .  6
یـست و سـوم قـانون اساسـی و در جلـسۀ مـورخ                است که در اجـرای اصـل یکـصد و ب            ماده 78مشتمل بر   اختصاص داده است ،     

 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسـالمی مطـابق اصـل هـشتاد و پـنج قـانون اساسـی تـصویب و بـه تـاریخ                8/7/1393
   . به تأیید شورای نگهبان رسید 30/7/1393

هـای مـسلح بـه جـز جـرائم در مقـام       به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیرو قانون مذکور،    27طبق ماده   
  . ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می شود 

   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 576 الی 571[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح 6 الی 1مطابق مواد 
   .استمل دادسرا و دادگاههای نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می شود ، شا

  . رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند ، توسط رئیس قوۀ قضائیه منصوب می شود 
 تجدیـدنظر نظـامی     رئیس سازمان قضائی عالوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیۀ سازمانهای قضائی استان هـا ، ریاسـت شـعبۀ اول دادگـاه                       

  .استان تهران را نیز بر عهده دارد و می تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد الزم معاون داشته باشد 
ایجاد تـشکیالت قـضائی و اداری در سـازمان قـضائی و انتـصاب قـضات سـازمان همچنـین تغییـر سـمت یـا محـل خـدمت آنـان بـا رعایـت اصـل                                   -تبصره  

رئیس سازمان قضائی می تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به            .  قانون اساسی به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه است           )164( یکصدوشصت و چهارم    
  . رئیس قوۀ قضائیه ارائه نماید 

 عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیـدنظر نظـامی            معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می توانند با ابالغ رئیس قوۀ قضائیه ،             
  . ن نیز باشند تهرا
  . مقررات این ماده فقط دربارۀ دارندگان پایۀ قضائی و یا قضات نظامی قابل اجراء است  -تبصره

هرگاه در اثر وقوع جرم ، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود ، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مـدارک خـود                           
مطالبـۀ  . عالم ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را تـسلیم دادگـاه کنـد                 را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از ا           

  . ضرر و زیان و رسیدگی به آن ، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینۀ دادرسی ندارد 
  . یگان محکومٌ له دعوای اصلی اقامه شود دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع این ماده ، باید به طرفیت    1تبصره 
یگان متضرر از جرم ، حق طرح دعوی ، دفاع و پیگیری دعـوی ، اعتـراض و تجدیـدنظرخواهی را مطـابق مقـررات مربـوط دارد و گذشـت یگـان                             2تبصره  

  . مذکور مسموع نیست 
هـای نظـامی مطـرح مـی شـود ، مـستلزم تقـدیم        رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبـع امـر کیفـری در دادگاه               

  . دادخواست و رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی است 
، مـصوب    قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران، اما نیروهای مسلح را تعریف ننموده جدید آیین دادرسی نیروهای مسلح ،     قانون  

، نیروهای مسلح جمهـوری اسـالمی       مذکور   قانون   2ب ماده   موجه  ب. بدین گونه تعریف می نماید      ، نیروهای مسلح را     7/7/1366
  : از ایران عبارتند

هـای انقـالب اسـالمی ایـران اطـالق       ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی؛ نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی ایران به ژاندارمری ، شهربانی و کمیته           
  .های وابسته به آنها   مجموعه ستاد مشترک ، نیروهای زمینی ، هوائی، دریایی و سازمان:ارتش جمهوری اسالمی ایران عبارت است از .  گردد می

   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 596 الی 578[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح 26 الی 8مطابق مواد    -تشکیالت دادسرا و دادگاههای نظامی 
در شهرسـتان هـا در صـورت نیـاز ،           . شکل از دادسـرا و دادگاههـای نظـامی اسـت            در مرکز هر استان ، سازمان قضائی استان متـ         

  . حوزۀ قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه تعیین می شود. دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود 
  .  تعلیمات الزم را ارائه می نمایدبر عهده دارند ، نظارت دارد ودادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که    1تبصره 
  . رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است ، عالوه بر نظارت قضائی ، بر امور اداری نیز ریاست دارد    2تبصره 
و نیز تشکیالت مورد نیاز از قبیل واحد ابالغ ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت حوزۀ قضائی هر استان به تعداد الزم شعب دادگاه و دادسرا    3تبصره 

  .قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا ، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد 



 
   
   

  

56

 
 ]کلیات [     آیین دادرسی کیفری

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

ی نظـامی اسـتان نظـارت و    رئیس سازمان قضائی استان ، رئیس شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیـۀ شـعب دادگـاه و دادسـرا             
  . تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است . ریاست اداری دارد 

در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه ، یک یا چند شعبه از دادگاههای نظامی استان در دادسرای نـواحی موضـوع مـادۀ                         
  . ستقر می شود این قانون م) 578(

اختیارات و وظایف رئیس ، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش ، همان اختیارات           
و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کـل دادگـستری هـا ، دادسـتان هـای عمـومی و انقـالب و سـایر مقامـات قـضائی                

  .دادگستری مقرر شده است 
ولیکن با توجه . گروه شغلی ، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است  -تبصره 

  . به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات ، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می باشد 
  :می شوند ، عبارتند از دادگاههای نظامی که به موجب این قانون تشکیل 

  . دادگاه نظامی دو  -الف
  . دادگاه نظامی یک  -ب
  .دادگاه تجدیدنظر نظامی  -پ
  .دادگاه نظامی دو زمان جنگ  -ت
  .دادگاه نظامی یک زمان جنگ  -ث
  .دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ  -ج

می یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاههای           وظایف ، اختیارات ، صالحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو ، نظا            
  . کیفری دو ، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری دربارۀ آن تعیین تکلیف شود 

  . دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود 
  :رای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادس

  . نظامیان دارای درجۀ سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و باالتر شاغل می باشند  -الف
  .  نباشند 4/12/1392 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 307نظامیان دارای درجۀ سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده  -ب

  . ئی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بالمانع است با انتخاب رئیس سازمان قضا
 دادگـاه نظـامی یـک     هرگاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بالتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبـرو باشـد ،   

در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی . ظامی دو است نیز رسیدگی می نماید حسب ارجاع ، به پرونده هایی که در صالحیت دادگاه ن        
  . از اعضاء تشکیل می شود 

هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بالتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس ، امکان رسیدگی در اسـتان                             -تبصره  
  . قاضی مأمور نیز مقدور نباشد ، رسیدگی به پرونده های مربوط ، حسب مورد در نزدیک ترین حوزۀ قضائی به عمل می آید فراهم نبوده و اعزام 

دادگاه نظامی یک ، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صالحیت دادگاه نظامی دو ، قرار عدم صالحیت صـادر کنـد                         
  . ید و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نما

در صورت ضرورت ، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صالحیت سازمان قضائی است ، بـا تـصویب رئـیس قـوۀ                         
 شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی و باالتر و یا رده همتراز آنها در سـایر نیروهـا                           قضائیه ، 

  . تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهدۀ یگان مربوطه است .برای مدت معین تشکیل می شود 
در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوۀ قضائیه ، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسـیدگی بـه جـرائم مربـوط بـه                              

  .  یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود  این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی ، مراکز استان ها591جنگ با رعایت مادۀ 
  . حوزۀ قضائی دادگاههای نظامی زمان جنگ ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوۀ قضائیه تعیین می شو د   1تبصره 
ب مورد برابر مقررات دادرسـی زمـان   دادگاههای نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ ، حس                2تبصره  

  .جنگ ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند 



 
   
   

  

57

 
 ]کلیات [     آیین دادرسی کیفری

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

  :جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود ، عبارتند از  ، 591به موجب ماده 
  .ان قضائی کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صالحیت سازم -الف
  .جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صالحیت سازمان قضائی  -ب
  . جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی ، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد  -پ

ده برای سایر دادگاههای نظـامی اسـت مگـر          ترکیب ، صالحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین ش               
  . آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود 

دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تـشکیل ، دادسـرای نظـامی مرکـز                          
  . استان محل وقوع جرم ، وظایف آن را انجام می دهد 

مان قضائی با ابالغ رئیس قوۀ قضائیه می توانند با حفظ سمت ، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگـاه نظـامی زمـان جنـگ نیـز                              قضات ساز   -تبصره  
  . انجام وظیفه نمایند 

رئیس شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ ، بر کلیۀ شعب دادگاهها و دادسرای نظـامی زمـان جنـگ ، نظـارت و ریاسـت اداری                          
  . رد و در غیاب وی ریاست اداری به عهدۀ معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزۀ قضائی مربوط است دا

پس از انحالل دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ ، پرونده هـای مربـوط حـسب مـورد در دادسـرا و دادگاههـای نظـامی صـالح برابـر                               
  . مقررات دادرسی صلح رسیدگی می شود 

  . دادگاههای نظامی زمان جنگ ، با تصویب رئیس قوۀ قضائیه منحل می شوند   -تبصره 
  . پشتیبانی و تأمین کلیۀ امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی زمان جنگ بر عهدۀ قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاههای مزبور است 

   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 601  الی597[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح  31 الی 27مطابق مواد    - صالحیت دادسرا و دادگاههای نظامی
به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مـسلح بـه جـز جـرائم در مقـام ضـابط دادگـستری در سـازمان قـضائی                               

  . رسیدگی می شود 
و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی     ) ره(رسیدگی به جرائمی که امام خمینی          1تبصره  

  .شود ، مادامی که از آن عدول نشده در صالحیت این سازمان است 
اط با وظـایف و مـسئولیتهای نظـامی و          منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی ، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتب                     2تبصره  

  . انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهدۀ آنان است مرتکب گردند 
  . رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود    3تبصره 
انونی خود در ارتباط بـا جـرائم مـشهود و یـا در راسـتای اجـرای              جرم در مقام ضابط دادگستری ، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف ق                 4تبصره  

  . دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می شوند 
به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون ، دادگاههای ایران صالحیت  

چه از جرائمـی باشـد کـه در صـالحیت سـازمان قـضائی اسـت ، در دادسـرا و دادگـاه نظـامی تهـران                            رسیدگی به آنها را داشته باشند ، چنان       
  . رسیدگی می شود 

به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صالحیت سازمان قضائی است با رعایت مقـررات مربـوط بـه رسـیدگی بـه جـرائم                      
  . می رسیدگی می شود اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظا

در . در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامیِ یک و دادگاه نظامیِ دو در حوزۀ قضائی یک استان ، نظر دادگاه نظامیِ یـک متّبـع اسـت                  
دگاه نظامیِ  صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامیِ یک زمان جنگ و دادگاه نظامیِ دو زمان جنگ در حوزۀ قضائی یک استان ، نظر دا                       

  .یک زمان جنگ الزم االتباع است 
در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یـک حـوزۀ قـضائی ، نظـر دادگـاه نظـامی                             

  . زمان جنگ متّبع است 
   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری  633 الی  627[ وهای مسلح  قانون جدید جرائم نیر 63 الی 57مطابق مواد    - ترتیب رسیدگی ، صدور و ابالغ رأی

ارجاع پرونده هـا  . رئیس سازمان قضائی می تواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند       
  .ادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شمارۀ شعبه است در غیاب رئیس شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهدۀ رؤسای د
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ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضائی استان ، بـه عهـدۀ معـاون و در غیـاب وی بـه عهـدۀ رؤسـای دادگاههـای                                
  .تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شمارۀ شعبه است 

ه متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است ، دادگاه می تواند بـه جـرم مزبـور نیـز                   هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود ک       
  . رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید 

  . در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است ، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد 
 های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن ، شخص یـا اشـخاص بـی گنـاهی مقتـول یـا مجـروح شـوند یـا           چنانچه در اجرای مأموریت   

خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منـع تعقیـب صـادر شـود ، بنـا بـه تقاضـای اولیـای دم یـا متـضرر بـدون تقـدیم                             
.  پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبـوع بـه دادگـاه نظـامی ارسـال مـی شـود                پروند ه جهت تعیین تکلیف در خصوص        دادخواست ، 

  . عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدرو رأی نیست . دادگاه نمایندۀ یگان مربوط را برای شرکت در جلسۀ رسیدگی دعوت می نماید 
 پس از اعالم ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعـال ،             دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و             

با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادلۀ موجود ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصـت و حـداکثر                    
  . ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می کند 
اما رئـیس سـازمان قـضائی در مـوارد ضـروری و در صـورت اقتـضای مـصلحت،                    . ی ممنوع است    انتشار اطالعات مربوط به آراء دادگاههای نظام      

  . تواند اطالعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطالع رسانی قوۀ قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد  می
رئیس سازمان قضائی ، جهت پیشگیری از جرم آمـوزش ضـروری باشـد ، بـه میـزان الزم اطالعـات                      در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا           -تبصره  

  . گیرد مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان ها قرار می
   : ]آیین دادرسی کیفری  قانون جدید 638 الی 634[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح 68 الی 64مطابق مواد    - تجدیدنظر و اعاده دادرسی

آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیـوان عـالی کـشور         
  .قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است 

ء سایر دادگاههای کیفری است ، مگر آنکـه در ایـن          آراء دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آرا             
  . بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد 

 قابل تجدیدنظر یـا فرجـام خـواهی          آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاههای نظامی زمان جنگ ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابالغ ،                   
ر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید ، مگر                 است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکث         

آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دالیل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در ایـن صـورت بایـد علـت تـأخیر بـه طـور مـستدل در                                  
  . پرونده قید شود 

 رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاههای نظامی حـق             1ادرسی کیفری  قانون آیین د   475عالوه بر اشخاص مندرج در مادۀ       
  . درخواست اعاده دادرسی را دارد 

در صورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنـان بازنشـسته ، قابـل                          
در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجـام        . طابق ضوابط ، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد             اجراء نباشد ، دادستان نظامی م     

  . جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می کند 
   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 642 الی 639[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح 72 الی 69مطابق مواد    - اجرای احکام

در . اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهدۀ دادسرای نظامی صـادرکنندۀ کیفرخواسـت اسـت           
  . موارد احاله و عدم صالحیت ، اجرای احکام دادگاهها ، به ترتیب بر عهدۀ دادسرای مرجع محالٌ علیه و مرجع صالح به رسیدگی است 

  .گاهها ، قاضی اجرای احکام مکلف است خالصه ای از رأی را به یگان مربوط ابالغ نماید پس از قطعیت آراء داد
  . مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس الزم االجراء است   -تبصره

                                                           
  :ق درخواست اعاده دادرسی دارند اشخاص زیر ح    ،  قانون آیین دادرسی کیفری475ماده مطابق . 1

    محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او -الف
   دادستان کل کشور-ب
 دادستان مجری حکم  -پ
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  :قبلی به شرح زیر محاسبه می شود عالوه بر موارد پیش بینی شده در قانون ، در مورد محکومیت به مجازات های زیر ، ایام بازداشت 
  . کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی  -الف
  . کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی  -ب
  . کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی  -پ

  . محکومیت به کسر حقوق ، احتساب ایام بازداشت قبلی ، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است در مورد  -تبصره
اجرای دستورها و آراء الزم االجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی ، وصول دیه ، رد مـال و                  

  . رم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال ، در سازمان قضائی بر عهدۀ قاضی اجرای احکام است یا ضرر و زیان ناشی از ج
  دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت .  3

ی ویژه سومین دادگاه اختصاصی است که در معیت آن دادسرادادگاه ویژه روحانیت در واقع    -ماهیت دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت       
 ، مقام رهبـری     1369مبنای تشکیل این دادگاه ، آئین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت مصوب              . روحانیت وجود دارد    

  .  قانون اساسی است 57 و 5ناظر به اصول 
 کیفـر رسـاندن   این دادگاه به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیـت و بـه   

.   به تصویب مقـام رهبـری رسـید        1369 تشکیل و آیین نامه آن در سال         66در سال   ) ره(روحانیون متخلف به فرمان حضرت امام       
 در این دادگاه ، متهم باید روحانی باشد واگر شاکی روحانی باشد بایـد در                .کنداین دادگاه به جرائم افراد روحانی رسیدگی می       

  .ح دعوی نماید دادگاههای عمومی طر
بـه جـرائم   . طبق اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی ادامه کار آن تا زمـانی اسـت کـه رهبـر انقـالب آن را مـصلحت بدانـد                         

پرداخت حقوق و مزایای قضاوت و کارکنان آن تابع مقررات مربوطـه بـه قـوه قـضائیه                  . اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد    
  .حانیت دارای سه ویژگی است بنابراین دادگاه ویژه رو. است
  .از مراجع استثنایی و از نوع فوق العاده آن است 
  .ادامه کار آن تا زمانی است که مصلحت دانسته شود 
  .رسیدگی به دعاوی علیه روحانیون از صالحیت دادگاه موجود خارج و در صالحیت مراجع عمومی است 

چه خالف شأن محسوب شود ، در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد              البته در عمل اعمال غیرمجرمانه روحانیون نیز ، چنان        
  .  قانون آیین دادرسی مدنی و ناقض قواعد صالحیت است 528که مخالف نص مادۀ 

  :دادسراها و دادگاه های ویژۀ روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند به طور کلی ، 
  1. جرائم عمومی روحانیون  کلیۀ 
  .اعمال خالف شأن روحانیون کلیۀ  
  .صورتی که طرف اختالف روحانی باشد در کلیۀ اختالفات محلی مخل به امنیت عمومی  
  .کلیۀ اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود  

د یـا اگـر بـه کـار دیگـری       مشغول تحـصیل باشـ  هروحانی به کسی اطالق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوز    
  .مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد 

ی اسـالمی ، وزراء و معـاونین   کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبـان ، نماینـدگان مجلـس شـورا           
ائی ، اسـتانداران و      دادسـتان و رئـیس دیـوان محاسـبات ، دارنـدگان پایـه قـض                 ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سـفرا ،          آنها

فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر ، و مدیران کل اطالعـات اسـتان هـا کـه بـه لحـاظ         
روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می گـردد و نیـز کلیـه اتهامـات نماینـدگان                    

  2. رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد مجلس خبرگان 

                                                           
  5/9/1384اصالحی مصوب . 1
  5/9/1384الحاقی مصوب . 2
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دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی کـه بـر حـسب                 
ر این صورت دادسراها و دادگاه ها موظفند که با درخواست د. در دادگاه ویژه اصلح باشد» به نظر دادستان منصوب«ضرورت رسیدگی آن    

  .دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند 
اعم از دادسراهای عمومی و یا اختصاصی و اعم از بازپرس و یا دادستان هـا تـابع صـالحیت دادگـاهی اسـت کـه                           صالحیت دادسراها به طور کلی    

النهایه باید اضافه کرد که دادسـرا عـالوه بـر شایـستگی رسـیدگی بـه جرایمـی کـه در         . فه می کند دادسرا در معیت آن تشکیل و انجام وظی      
صالحیت دادگاههای حوزه مربوطه آن است صالحیت دارد که درصورت وجود یکی از شرایط زیر به جرایم ارتکابی در خارج از حـوزه                       

  . قضایی خود نیز رسیدگی نماید 
  . شف شود در صورتی که جرم در حوزه آن ک 
  .در صورتی که متهم در حوزه آن اقامت داشته باشد  
 .در صورتی که متهم در حوزه آن دستگیر گردد  

درکلیه موارد فوق دادسرای محل اقامت ، دستگیری و یا کشف جرم تحقیق مقدماتی را انجام می دهـد ؛ و اقـدام الزم بـرای حفـظ آثـار و                              
  .ر قرار مقتضی پرونده امر را به دادسرای صالح می فرستد عالئم جرم معمول می دارد و آنگاه با صدو

این نکته را اضافه می نماید که مبنای ارجاع پرونده های کیفری به دادگاههـای جزایـی ، کیفرخواسـت دادسـرا اسـت ؛ بـدین توضـیح کـه                     
  .کیفرخواست دادسرا به عنوان هر دادگاهی صادرشده باشد پرونده به همان دادگاه ارجاع می شود 

اگـر در   . هرگاه کیفرخواست دادسرا به عنوان دادگاه کیفری عمومی صادر گردد پرونده به دادگاه کیفری عمومی ارجـاع مـی شـود                       –مثال  
انتخاب مرجع صالح رسیدگی ، دادسرا مرتکب اشتباهی شده باشد به عهده دادگاه مرجوع الیه است که در صورت نداشتن شایـستگی قـرار         

   . 1پرونده امر را به دادگاه صالح بفرستدعدم صالحیت صادر و 
، حفظ حیثیت روحانیـت و   به منظور پیشگیری از نفوذ افراد  منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه        -2 ویژه روحانیت  دادگاهها و دادسراهای    آیین نامه   

 معظـم رهبـری بـا وظـایف و تـشکیالت و              مقـام   به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویـژۀ روحانیـت تحـت نظـارت عالیـۀ                 
  .گردد اختیارات زیر ایجاد می

  :وظایف دادسرا و دادگاه ها ویژه به شرح ذیل می باشد   - وظایف
  .اقدامات الزم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم مسائل قضائی   –الف 

  .ارشاد در امور خالف شأن   –ب  
  .ونده هائی که به نحو موثر با اهداف این دادسرا مرتبط استرسیدگی به جرائم روحانیون و پر  –  ج

 دادسرای ویژه روحانیت می تواند از طریـق مراکـز حـوزوی ، سـازمان تبلیغـات اسـالمی ،                      در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو ،             –تبصره  
ادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام می نماید ، نهادهای فوق در زمینه اجرای مرکز امور حوزوی ، سازمان تبلیغات اسالمی ، مرکز امور مساجد و سایر نه

  3. موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می باشند 
  . روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد  دادستان ویژۀ  - دادسرا

  .ان منصوب خواهد بود  دادسراها به عهدۀ دادست مسئولیت، ریاست و نظارت همۀ
دفتـــر  ، معاون اداری مالی   معاون بررسی و پیشگیری      ، امور استانها    معاون ، دارای یک ، معاون قضائی    ) دادستان منصوب   ( دادستانی مرکز   

  4.شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابالغ می گردد . دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود
 دادستان،معاون ارشاد،معاون تحقیقات و عملیات،مـدیر اداری و مـالی و بـه تعـداد کـافی                   :دسرا عبارت است از     تشکیالت هر دا  

  5.دادیار و کادر اداری
                                                           

  : حقوقی آمده است در یک نظریه مشورتی اداره .1
لذا با توجه به صالحیت عام دادستان عمومی بررسی علت فـوت زنـدانی دادگـاه و دادسـرای انقـالب نیـز بـا        . فوت زندانی به هر علت که باشد ارتباطی با اتهام و مقام بازداشت کننده او ندارد       « 

  23/9/1365 -5890/7نظریه                                                                                                                                                                   »                                       دادسرای عمومی محل می باشد 
   294 الی 287 ، صفحه 1369نقل از مجموعه قوانین . 2
 5/9/1384الحاقی مصوب . 3
  5/9/1384اصالحی مصوب . 4
  5/9/1384اصالحی مصوب . 5
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  1. به عهدۀ دادستان منصوب خواهد بود  با اخذ تمایل از آنانعزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراها ویژۀ شهرستان
جائی قضات فوق الذکر بدون تمایل ، موضوع قبال در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و                    در صورت ضرورت جاب     –تبصره  

  2. رئیس شعبه اول دادگاههای ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می رسد 
  .معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابالغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد 

  :ژۀ روحانیت در شهرها و با حوزه های قضائی مشروحه ذیل تشکیل می گردد دادسرای وی
  . استان های تهران و سمنان  :تهـران  
  .کاشان شهرستان قم و  و استان مرکزی: قـــم   

  .و سیستان و بلوچستان رضوی ، خراسان شمالی ، خراسان جنوبی استان های خراسان : مشهـد  
  . یزد و چهار محال و بختیاری ،) به استثنای کاشان  ( ، ناستان های اصفها: اصفهان 
  .استان های فارس،بوشهر،کهکیلویه و بویر احمد : شیـراز 
  .شهرستان زنجان ، اردبیل غربی، آذربایجان استان های آذربایجان شرقی : تبریــز 
  . و مازندران گلستاناستان های : سـاری 
  .تان  استان های خوزستان و لرس :اهــواز 
  .استان های کرمان و هرمزگان : کرمـان 
  .،کردستان،همدان و ایالم کرمانشاه استان های: همـدان 

  3استان های گیالن و قزوین : رشت 
  .ردد گتا زمانی که دادسرا در هر یک از مراکز فوق تشکیل نگردیده، مرجع رسیدگی به پرونده های آن حوزه توسط دادستان منصوب، تعیین می  - تبصره

  .حاکم شرع شعبۀ اول دادگاه ویژۀ روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد    - دادگاه 

  .کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبۀ اول تعیین می گردند 
  :دادسراها و دادگاه های ویژۀ روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند    -  هاصالحیت
  4. جرائم عمومی روحانیون  کلیۀ 
  .کلیۀ اعمال خالف شأن روحانیون  
  .صورتی که طرف اختالف روحانی باشد در کلیۀ اختالفات محلی مخل به امنیت عمومی  
  .کلیۀ اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود  

  .ای را به سایر مراجع قضائی ذیربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشنددر مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده   1  تبصرۀ
  .در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط صورت می گیرد  2 تبصره
 و معـاونین آنهـا ،       کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبـان ، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی ، وزراء                      3تبصر  

 دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارنـدگان پایـه قـضائی ، اسـتانداران و فرمانـداران و جـرائم               معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سفرا ،        
گـان فـوق    عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر ، و مدیران کل اطالعات استان ها کـه بـه لحـاظ روحـانی بـودن نامبرد                           

پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می گردد و نیز کلیه اتهامات نماینـدگان مجلـس خبرگـان رهبـری و ائمـه جمعـه در                             
  5. دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد 

سیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که       دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه های مدنی و حقوقی ر              
در ایـن صـورت دادسـراها و دادگـاه هـا            . در دادگاه ویژه اصلح باشد    » به نظر دادستان منصوب   «بر حسب ضرورت رسیدگی آن      

  .موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند 
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      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

سلب صالحیت گردیده، حـق ورود،تحقیـق و تعقیـب را ندارنـد،مگر بـا      سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها     
  .اجازۀ دادستان ویژۀ حوزۀ قضائی مربوطه 

روحانی به کسی اطالق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزۀ مشغول تحـصیل باشـد یـا اگـر بـه کـار دیگـری            
  .مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد 

ندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکـب شـده انـد زیـر نظـر مـستقیم دادسـتان                          تخلفات قضات و کارم   
  .منصوب و رئیس شعبۀ اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت 

قـدامات تـأمینی و     هر فعلی یا ترک فعلی که که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم ا                    - ]جرم  [   آئین دادرسی 
  .تربیتی باشد، جرم محسوب می گردد 

  .اعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت روحانیت و انقالب اسالمی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می شود  -تبصره 
  : جرائم می تواند دارای سه حیثیت باشد 

  .از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است : حیثیت حق الهی   
  .از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد : عمـومی   حیثیت  
  .از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود : حیثیت خصوصی  

و از حیـث حقـوق   تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خـصوصی     
  .عمومی به تشخیص دادستان است 

  .گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد   -تبصره 
  .ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند   - ضابطین 

وع صالحیت دادسـرای ویژه،مراتـب را بـه دادسـتان دادسـرای             نیروهای ضابط موظفند به محض اطالع از اتهام یا وقوع بزه موض           
  .ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هرگونه اقدامی خودداری نمایند 

 جلـوگیری از فـرار       حفظ آالت و ادوات و آثار و عالئم جرم و            ضابطین موظفند فوراً اقدامات الزم را برای       ، در مورد جرایم مشهود   
  1. در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطالع دهند  تحقیقات مقدماتی را انجام ورند و به عمل آو و یا تبانی متهم

 این افراد در زمان انجـام  2.دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأساً استخدام نماید      
  .مأموریت در حکم ضابطین قضایی می باشند 

  مسئولیت های قضائی و اداری دادسـرا          دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب،کلیۀ         - یف و اختیارات دادستان های شهرستان ها      وظا
  : از جمله موارد ذیل را به عهده دارد

  .تعقیب متهمین  
  .صدور احکام دستگیری و تتفیش  
  .ی و اظهار نظر در مورد کلیۀ قرارها ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیر 
  .صدور کیفر خواست  
  .اجرای احکام دادگاه  
  .صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خالف شأن  

  . دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد   1تبصرۀ 
دستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطـالع دادسـتان                    در امور مهمه دا     2 تبصرۀ

  .منصوب برساند 
  .فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد » و«و » ب«اجرای وظایف بند   3تبصرۀ 
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  . وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب
دادستان ویژه و دادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات الزم را انجام دهنـد و کلیـۀ ارگـان هـا و نهادهـا و سـازمان هـای                              

کسانی کـه همکـاری   . دهنددولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیۀ اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار         
  1. قرار خواهند گرفت قانونی الزم را به  عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب 

نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور عالوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژۀ دیگـر،             
حل استقرار خود، می توانند به دادسراهای عمومی و انقالب اســالمی همان حوزه نیز نیابت دهند                در خصوص جرائم خارج از م     

  .موظــف به انجام درخواست های فـــوق می باشند  و دادسراهای مزبور حسب مورد
  . قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود   پرونده از حوزه ای به حوزۀ احالۀ

  . معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت اتهامات شرکاء،
الزم است قبالً توسط دادسرای ویژه درخواسـت تعلیـق شـود و دادسـرا و                در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی که       

به تشخیص «یر این صورت یا در موارد اضطراری       روز موظف به اظهار نظر می باشد در غ         20دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت      
  2.اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطالع ریاست قوۀ قضائیه خواهد رسید » دادستان منصوب

از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شئون قضا و قاضی می باشد در صورتی که متهم مایل باشـد             –تبصره  
  3. تباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نمایند و ک

در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بالفاصـله ادعانامـۀ کیفـری خـود را در                         
  . حکم صادر می نماید ادگاه  مطرح نموده و ددادگاه

  . پس از موافقت دادستان قطعی استبه جز موارد زیر قرارهای صادره 
قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قـضایی وی                      –الف  

خیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور           خارج از نوبت بررسی می گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تش            
  . اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادرکننده قرار اعاده می گردد 

قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صـورت اعتـراض شـاکی یـا مـدعی خـصوصی در فرجـه قـانونی در دادگـاه ویـژه                         –ب  
  4.روحانیت قابل رسیدگی است

  :رار بازداشت صادر می گردد در موارد ذیل ق
  .خوف فرار متهم  
  .خوف تبانی یا امحاء آثار جرم  
  .قتل عمد و موارد مشابه ، ارتشاء ، مواد مخدر،کالهبرداری بی، جرایم ضد انقال :موارد مهمه از قبیل  
  .از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت . مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است  

  .باید متناسب با نوع اتهام و دالیل توجه اتهام و شخصیت متهم باشند قرارهای تأمین 
متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد،چنانچه در وقت مقرر بدون عـذر موجـه حاضـر نـشود وجـه التـزام بـه                         

، در   ست روز متهم را تـسلیم نمایـد       دستور دادستان ضبط می شود و به وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار می شود که ظرف مدت بی                  
  .، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد  صورت عدم تسلیم

  . و وثیقه گزار تفهیم و به امضای وی برسد– کفیل –مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم  -تبصره
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  .نکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت است
دادگاه ویژه به جرائم رسیدگی می کند کـه مطـابق ایـن قـانون در صـالحیت دادسـرا و دادگـاه ویـژه بـوده و            - اختیارات و وظایف دادگاه   

  .پروندۀ امر از طریق دادسرا به همراه کیفر خواست به دادگاه ارائه شده باشد 

  .خالل رسیدگی از جرایم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود چنانچه دادگاه در   - تبصره
  . اول خواهد بود   حاکم شرع شعبۀ ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن امور به عهدۀ

دالیـل طـرفین جهـت حـل اخـتالف نـزد            در صورت اختالف بین دادسرا و دادگاه از جهت صالحیت رسیدگی، پرونده همـراه               
  . اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع الزم االتباع است  ریاست شعبۀ

  1.  موازین شرع باشدبه قوانین موضوعه واحکام دادگاه ها باید مستدل و مستند 

کم می تواند مستدالً بر اساس نظر خود اقـدام          در مواردی استثنائی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حا               -تبصره  
  .به صدور حکم نماید 

مجرمینی را که با ارتکاب جرم ، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیت گردیـده انـد و یـا افـرادی کـه فاقـد صـالحیت            دادگاه  
  2. محکوم می نماید ) به صورت دائم یا موقت  (پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت 

  3. کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد  –تبصره 
 نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادسـتان کـل ویـژه روحانیـت ، رئـیس           14اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت       

ان تبلیغات اسالمی ، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شورای عـالی           شعبه اول دادگاه ، رئیس سازم     
 اداری و سایر مـشاغل مـرتبط بـه     حوزه علمیه ، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی ، حوزوی ، دانشگاهی ، قضایی ،     

  4. ول دادگاه صادر خواهد شد مدت دو سال انتخاب می گردند ، احکام ایشان توسط رئیس شعبه ا
  .  هزینه های دادستانی ویژۀ روحانیت به عنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجۀ خاص پیش بینی و اختصاص داده می شود  کلیۀ

  5. بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود    –تبصره 
  . کارد قضائی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود  قضائیه قوۀ
پست قضایی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضاییه                    –تبصره  

دادگاه توسـط رئـیس قـوه قـضائیه صـادر           ابالغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول               . خواهد بود   
ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بـود ، و کلیـه حقـوق و مزایـای          

  6. قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت می شود 
را و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می باشند با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبۀ اول                نقل و انتقال قضات دادس    

  .دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد 
احکام دادگاه های ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عـدم                        

  7.  قطعی خواهد شد اعتراض در فرجه قانونی
چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیرقطعی دادگاه ویژه روحانیت را خالف شرع یا خالف قانون بداند نسبت به رأی          1تبصره  

  8 .صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می نماید 
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. چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خالف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادرکننده تذکر می دهـد                          2تبصره  
در صورت عدم قبول قاضی ، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می نماید و دادستان منـصوب برابـر تبـصره یـک                   

  1. رد اقدام خواهد ک
چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیـت یـا دادسـتان مجـری حکـم ، قاضـی دادگـاه ویـژه                  3تبصره  

روحانیت یا دادستان مجری حکم ، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشـتباه خـود در حکـم صـادره شـود ، در صـورتی کـه موضـوع از                               
 باشد رأی اصالحی صادر می نماید و در غیر این صورت پس از نقض حکـم ، پرونـده را جهـت رسـیدگی توسـط                49 مصادیق بند ب ماده   

  2. شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده می نماید 
ی بـه اعتـراض     دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسـیدگ        آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ،          49به موجب ماده    

  :نماید  است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می
  . در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می کند    –الف 
  .  و امثال آن باشد رأی اصالحی صادر می نمایددر صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم به یا ماده استنادی   -ب
  در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد ، دادگاه تجدید نظر موارد نقـص را مـشخص نمـوده و رأی صـادره را نقـض و                 -ج

  .  پس از رفع نقص ، حکم مقتضی صادر نمایدپرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می نماید شعبه مزبور مکلف است
  3. آراء صادره از محاکم تجدید نظر قطعی است . در صورتی که رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می نماید   -د

و بـا اکثریـت آراء اتخـاذ تـصمیم مـی نمایـد ،       هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل             
رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظـر نیـز مـی باشـد ،                          

  4. تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود 
ونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت ، مطابق قـوانین مربـوط مجـاز بـه تقاضـای اعـاده دادرسـی در خـصوص                          محکوم علیه یا قائم مقام قان     

احکام قطعی دادگاههای ویژه روحانیت می باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مـورد آن ، دادگـاه تجدیـد                      
  5. ه وی می تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند نظر ویژه روحانیت می باشد دادستان منصوب یا نمایند

به جز در مواردی که در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت تصریح شده است ، وظایف و اختیارات قضات دادسـرا و دادگـاه               
  6. بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می باشد 

   دادگاه اطفال و نوجوانان .4
  ) . قانون جدید آیین دادرسی کیفری 298تبصرۀ مادۀ ( در هر حوزۀ قضایی شهرستان یک یا چند شعبۀ دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود 

 قانون جدید   298مادۀ  (  با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود ؛ نظر مشاور مشورتی است              » دادگاه اطفال و نوجوانان     « 
قضات این دادگاه را رئیس قوۀ قضائیه از میان قضاتی که دست کم پنج سال سابقۀ خـدمت                  .  ) 1394آیین دادرسی کیفری ، اصالحی      

 همـان   410شرایط مشاوران دادگاه و شـیوۀ گـزینش آنهـا در مـادۀ              . )  همان قانون    409مادۀ  ( انتخاب می نماید    ...... قضایی دارند و    
دادگاه اطفال و نوجوانان را می بایست از مراجع اختصاصی کیفری به شـمار آورد  . قانون و تبصره های آن پیش بینی شده است  

البتـه  . زیرا قضات آن ، علی القاعده ، باید دارای شرایط ویژه ای باشند و صالحیت این دادگاه تا حدودی شـمارش شـده اسـت                
فری این است که مراجع عمومی صالحیت رسیدگی به جرایم درون صـالحیت آنهـا               یکی از ویژگی های مراجع اختصاصی کی      

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا زمانی که دادگاه اطفـال و نوجوانـان در        298را ندارند در حالی که به صراحت تبصرۀ مادۀ          
جرایم درون صالحیت دادگـاه  (  همان قانون 315محلی تشکیل نشده ، به تمامی جرایم اطفال و نوجوانان ، به جز جرایم مشمول مادۀ      
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) دادگاه عمـومی کیفـری بخـش        ( در شعبۀ دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد               ) کیفری یک و دادگاه انقالب      
چـه در همـان نـص        ، همین امر می تواند اختصاصی بودن این مرجع را با ابهام روبه رو نمایـد ؛ اگر                   رسیدگی می شود و از جمله     

  . قرار گرفته است » دادگاه انقالب « در ردیف » دادگاه اطفال و نوجوانان  «
 توجـه چنـدانی بـه تعیـین     1392گونه گونی مقررات یاد شده گویای این است که مدونین قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب   

ه ، از ایـن رو اهمیـت بنیـادین دارد کـه بـا توجـه بـه آن ،             مرجـع از جملـ    » نـوع   « این مرجع نداشته اند در حالی که تعیین         » نوع    «
مرجع مشخص می شود و چنانچه به جرم متهم در مرجعی رسـیدگی شـود کـه صـالحیت ذاتـی نـدارد ، رأی        » صالحیت ذاتی     «

  . صادره باید به همین علت ، حسب مورد ، فسخ یا نقض گردد 
به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه               قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        304به موجب ماده    

در هر صـورت محکومـان بـاالی سـن هجـده سـال تمـام موضـوع ایـن مـاده ، در بخـش                          . اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود       
  . نگهداری جوانان که در کانون اصالح و تربیت ایجاد می شود ، نگهداری می شوند 

  .سی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است طفل ، ک   1تبصره 
هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید ، رسیدگی به اتهام وی مطابق ایـن قـانون در دادگـاه اطفـال و نوجوانـان ادامـه                                 2تبصره  
گی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صـورت            چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند ، رسید               . یابد    می

  . در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره مند می گردد . می گیرد 
وند و یـا در     هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونـت اشـخاص بزرگـسال مرتکـب جـرم شـ                      ،   312و به موجب ماده     

  . ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند ، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود 
 و در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است ، در صـورتی کـه رسـیدگی بـه اتهـام یکـی از متهمـان در صـالحیت دادگـاه اطفـال                      -تبصره  

در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص          . نوجوانان باشد ، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید                  
  . باالتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است 

  دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرائم نوجوانان  . 5
 شعبی از دادگاههای کیفری یک است که با همان ترکیب دادگاههای کیفری یک               گی به جرایم نوجوانان ،    دادگاه کیفری یک ویژۀ رسید    

 قانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری ، بـرای رسـیدگی بـه جـرایم         298اما حضور مشاور ، با رعایت شرایط مقرر در مادۀ . تشکیل می شود  
سال مرتکـب جرمـی شـوند کـه در صـالحیت دادگـاه کیفـری یـک و یـا انقـالب ، در           چنانچه افراد بالغ زیر هجده      . نوجوانان الزامی است    

رسیدگی می شود و در این صورت » ..... کیفری یک ویژه « مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود ، باشد ، به جرایم آنان در دادگاه 
  .  )1394 قانون مزبور ، اصالحی 315مادۀ (  ود برخوردار استاعمال می ش» دادگاه اطفال و نوجوانان « متهم از تمامی امتیازاتی که در 

  هیأت منصفه.   6
هیأت منصفه جمعی متشکل از افراد عادی از اقشار مختلف جامعه است که در کنار قـضات در امـر رسـیدگی کیفـری دخالـت                          

فلـسفه وجـودی هیـأت منـصفه در         . ت  خاستگاه هیأت منصفه انگلستان است و از آنجا به دیگر کشورها نیـز راه یافتـه اسـ                 . دارد  
دادرسی های کیفری ، دخالت دادن افکار عمومی در ارزیابی لطمه وارد شده به نظـم جامعـه ، و در تعیـین واکـنش مناسـب در                            

در واقع ، هدف  این است که با حضور و مداخله افراد عادی جامعه در رسیدگی و صدور رأی ، قوانین خـشک                    . برابر آن است    
موارد لزوم انعطاف پذیر شده و قـضاوت جامعـه در مـورد عمـل مرتکـب و درجـه تقـصیر او بـه طـور محـسوسی در                            جزایی در   

  .رسیدگی های کیفری تجلی یابد 
در ایران ، از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه ، هیأت منصفه در رسیدگی های کیفری پیش بینی گردیده اما از همـان زمـان                         

 79به موجب اصل    .  رسیدگی به برخی جرائم بوده ، دخالت آن هیچ گاه قلمرو وسیعی نداشته است                تاکنون ، این امر محدود به     
. » در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منـصفین در محـاکم حاضـر خواهنـد بـود                   « : متمم قانون اساسی مقرر شده بود       

و مطبوعاتی پذیرفته شده بود و عمالً هم قوانین عادی کـه            بدین ترتیب ، مداخله هیأت منصفه تنها در رسیدگی به جرائم سیاسی             
  . در این خصوص به تصویب رسیدند ، تنها به بیان نحوه تشکیل و رسیدگی آن در جرائم مطبوعاتی پرداختند 
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پس از پیروزی انقالب اسالمی ، نظر به اهمیت و جایگاه هیأت منصفه ، لـزوم دخالـت آن در رسـیدگی هـای کیفـری در عـالی                 
رین متن قانونی کشور یعنی قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفت ولی بـار دیگـر الـزام قـانون اساسـی متوجـه رسـیدگی بـه                         ت

رسیدگی به جـرائم سیاسـی و مطبوعـاتی علنـی اسـت و بـا حـضور        « :  این قانون اعالم شد  168جرائم خاصی گردید و در اصل       
نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریـف جـرم سیاسـی    . هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد       

بدین ترتیب ، در حال حاضر ، تنها در هنگام رسـیدگی بـه جـرائم سیاسـی و                   . » را قانون بر اساس موازین اسالمی معین می کند          
یر جـرائم ، هـر چنـد مهـم ،     جرائم مطبوعاتی حضور هیأت منصفه در جلسات دادگاه الزم است و این هیأت در رسیدگی به سـا          

پس نکته مهمی که در این زمینه مطرح می شود تعیین و تشخیص جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی است چـه بـا               . دخالتی ندارد   
توجه به تأکید قانون اساسی بر حضور این هیأت در رسیدگی به این جرائم ، تشکیل جلسات دادگاه در این جرائم بدون حضور                       

  .حکمی که دادگاه صادر می نماید ، محکوم به بی اعتباری و بطالن است هیأت منصفه و 
در مورد جرائم سیاسی ، قانون اساسی وظیفه ارائه تعریف این جرائم را بر عهده قانونگذار گذاشته است تا امکـان اجـرای اصـل                         

سـال از ایجـاد ایـن تکلیـف ،      و حضور هیأت منصفه در رسیدگی به این جرائم فراهم شود ، امـا گذشـت نزدیـک بـه سـی          168
قانونگذار هنوز به وظیفه خود عمل نکرده و رویه قضایی نیز در صدد بر نیامده است که به کمک سایر منابع حقوق به تـشخیص                         

در حال حاضـر ، در      . جرائم سیاسی از غیرسیاسی بپردازد و در رسیدگی به جرائم نخست ، هیأت منصفه را در کنار خود بنشاند                    
یه اقداماتی در زمینه تهیه الیحه جرائم سیاسی و ارائه آن به هیأت دولـت و سـپس مجلـس شـورای اسـالمی در جریـان                          قوه قضائ 

در صورت تصویب ایـن الیحـه در مجلـس و تأییـد     . است که سرانجامِ آن و حتی زمان تقریبی به نتیجه رسیدن آن معلوم نیست    
یف مندرج در این الیحه قرار گیرند و یا از مصادیق نـام بـرده شـده در                  آن توسط شورای نگهبان ، تمام جرائمی که مشمول تعر         

  . آن باشند ، با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت 
در مورد جرائم مطبوعاتی ، یعنی جرائمی که به وسیله درج خبر ، مقاله یا گزارش در مطبوعـات صـورت مـی گیـرد ، وضـع بـه             

حال حاضر ، دخالت هیأت منصفه در رسیدگی های کیفـری ، عمـالً محـدود بـه رسـیدگی بـه همـین        گونه ای دیگر است و در    
 الیحـه   31در این خصوص باید اضافه کرد که تا مدتها ترکیب اعضای هیأت منصفه و نحوه انتخاب آنها در مـاده                     . جرائم است   

 در این قانون و قانون مطبوعـات مـصوب          1379سال   تعیین شده بود تا اینکه با اصالحاتی که در           1358قانونی مطبوعات مصوب    
هـر دو  : انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیـل خواهـد بـود       « :  بدین شکل مقرر نمود      1379 اصالحی   36 به عمل آمد ، ماده       1364

ی و سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه ، در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسـالمی و بـا حـضور و          
رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شورای شهر ، رئیس سازمان تبلیغات و نماینـده شـورای سیاسـتگذاری ائمـه جمعـه سراسـر                
کشور ، و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و با حضور وی و رئـیس کـل دادگـستری اسـتان ،      

هیـأت مـذکور    . تبلیغات و امام جمع مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود             رئیس شورای شهر مرکز استان ، رئیس سازمان         
روحـانیون ،  (  نفر از افراد مورد اعتمـاد عمـومی را از بـین گروههـای مختلـف اجتمـاعی       14 نفرو در سایر استان ها       21در تهران   

دگـستری ، دبیـران و آموزگـاران ، اصـناف ،     اساتید دانشگاه ، پزشکان ، مهندسان ، نویـسندگان و روزنامـه نگـاران ، وکـالی دا     
  .»به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می کند ) کشاورزان ، هنرمندان و بسیجیان  کارمندان ، کارگران ،

همان گونه که مالحظه می شود انتخاب اعضاء هیأت منصفه ، و در نتیجه تعیین ترکیب آن ، در اختیار یک جمـع پـنج نفـره ای                    
از ایـن رو ، بـه دلیـل سـهم انـدک          . همگی از مقامات انتصابی هستند      ) رئیس شورای شهر    ( ه که جز یک نفر آنها       قرار داده شد  

 اقدام به تصویب قانون هیأت منصفه نمود و نحوه انتخاب اعـضای             1382مردم در تعیین اعضاء هیأت منصفه ، قانونگذار در سال           
نتخاب اعضای هیأت منصفه از طریق اعالم عمومی و ثبت نـام متقاضـیان عـضویت        بر اساس این قانون ، ا     . این هیأت را تغییر داد      

در این قانون پـیش بینـی شـده اسـت کـه بـرای اسـتان                 . در هیأت منصفه و سرانجام قرعه کشی میان آنها صورت خواهد گرفت             
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فر عضو هیأت منصفه به قید قرعه از        تهران پانصد نفر و برای سایر استانها بر حسب جمعیت آنها دویست و پنجاه یا صد و پنجاه ن                  
)  نفـر  14سـایر اسـتان هـا     (  نفـره    21میان داوطلبان انتخاب می شوند و از میان این افراد ، برای هر دادگاه ، یـک هیـأت منـصفه                      

  . انتخاب می گردند 
هـای     امکـان برگـزاری دادرسـی      اما این قانون هیچ گاه اجراء نشد و همین امر سبب عدم انتخاب اعضاء هیأت منصفه و در نتیجه عدم                   

قانون فعال نمودن هیأت منصفه     «  قانون دیگری به نام      9/5/1384در پی این امر ، مجلس شورای اسالمی در تاریخ           . مطبوعاتی گردید   
را به تصویب رساند، » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ) 168(مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصدوشصت و هشتم 

 که مهمترین آن فقدان اعتبار و منابع مالی الزم برای اجرای آن عنوان می شد ، اعالم                  1382 به جای رفع موانع اجرای قانون مصوب         و
این قانون بـا تغییـر کـوچکی    . »االجراء خواهد بود   الزم30/1/1379حداکثر تا یک سال ، قانون هیأت منصفه قبلی مصوب « نمود که   

، ) حضور رئیس قوه قضائیه یا نماینده او به جای رئیس کل دادگستری استان ( خاب کنندۀ اعضای هیأت منصفه در هیأت پنج نفرۀ انت
 بازگرداند و با وجود  یکبار تمدید مـدت اعتبـار ایـن قـانون ،                 1379عمالً نحوه انتخاب اعضای هیأت منصفه را به شیوه مقرر در سال             

  . صورت می گیرد 1379ه بر طبق قانون سال همچنان به آن عمل شده و انتخاب هیأت منصف
اما ، مهمترین مسأله در مورد هیأت منصفه ، بررسی نقش و تأثیر نظر اعضاء در تعیین سرنوشت متهم است تا معلوم شود کـه آیـا       

 فلـسفه  در پاسخ به این سـؤال بایـد توجـه داشـت کـه اصـوالً               . دادگاه در صدور رأی خود ملزم به پیروی از نظر آنهاست یا خیر              
حضور هیأت منصفه در رسیدگی های کیفری که در ابتدا به آن اشاره شد ، تأثیرگذاری آن بر تصمیم دادگاه و تعیین سرنوشت                  
متهم است و بر همین اساس ، در کشورهایی که حضور این هیأت در دادرسی های کیفری پذیرفته شده است ، دادگاه ملـزم بـه          

در .  و یا ملزم به صدور رأی بر اساس نظر اکثریـت اعـضاء دادگـاه و هیـأت منـصفه اسـت                        صدور رأی بر طبق نظر هیأت منصفه      
 هنوز به طـول کامـل نـسخ نـشده بـود ، هیـأت                1379 که تا سال     1358 الیحه قانونی مطبوعات مصوب      38ایران نیز ، مطابق ماده      

آیـا مـتهم   : مـورد دو مطلـب اظهـارنظر نمایـد     منصفه موظف بود که پس از اعالم ختم دادرسی بالفاصله به شـور پرداختـه و در                  
دادگـاه بـر اسـاس      « بزهکار است ؟ در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟ و صـریحاً اعـالم شـده بـود کـه                          

بدیهی است که در صورت اعالم بزهکاری متهم توسط هیأت منصفه ، تطبیق عمـل مـتهم   . » تصمیم مذکور رأی صادر می کند       
 در قانون مطبوعات به عمل آمد تـا         1379اما با اصالحاتی که در سال       . ن و تعیین مجازات وی بر عهده دادگاه قرار داشت           با قانو 

 جدیـد ایـن قـانون ، هیـأت          43حد زیادی از نفوذ و تأثیر نظر هیأت منصفه در رأی دادگاه کاسته شد و با اینکه به موجـب مـاده                       
 پرسش فوق است ، اما در مورد اقدام دادگاه پس از کـسب نظـر هیـأت منـصفه ، در     منصفه همچنان موظف به پاسخگویی به دو  

پس از اعالم نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت مـتهم اتخـاذ تـصمیم                  « :  آن ماده گفته شده است       1تبصره  
  . « نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید 

نمـوده و پیـروی آن از نظـر هیـأت           » طبـق قـانون     « قانونگذار دادگاه را موظف به صدور رأی بـر          همانگونه که مالحظه می شود      
نتیجـه اینکـه اگـر    . منصفه و یا حتی صدور حکم بر اساس نظریت اکثریت اعضای دادگاه و هیأت منصفه پیش بینی نشده اسـت    

ف آن حکـم بـه برائـت مـتهم بدهـد و بـالعکس ،        تشخیص هیأت منصفه مبنی بر بزهکاری متهم باشد ، دادگاه می تواند بر خـال              
گناه بداند ، دادگاه می تواند به تشخیص خود وی را مجرم دانسته و محکوم نماید که این امر بر                    چنانچه هیأت منصفه متهم را بی     

  .خالف فلسفه حضور هیأت منصفه در رسیدگی های کیفری است 
 نمودن هیأت منصفه مطبوعـات بـرای جلـوگیری از تعطیلـی اصـل یکـصد و                  فعال« سرانجام پس از چند بار تمدید اجرای قانون         

 ، قـانون تعیـین تکلیـف هیـأت          1379و ارجاع بـه مـواد اصـالحی         » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران       ) 168(شصت و هشتم    
یب ایـن قـانون ،      از تـاریخ تـصو    « :  به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و مقـرر نمـود             20/5/87منصفه مطبوعات در تاریخ     

 لغـو و مـواد مربـوط بـه هیـأت منـصفه مطبوعـات از قـانون اصـالح قـانون                24/12/1382قانون هیأت منصفه مطبوعـات مـصوب        
  . »  الزم االجرا می شود 30/1/1379مطبوعات مصوب 
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  1شوراهای حل اختالف.  7
تحت نظـارت قـوۀ قـضائیه و بـا          ،  اهای حل اختالف    به منظور حل اختالف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ، شور               

  .گردد تشکیل میشوراهای حل اختالف شرایط مقرر در قانون 
تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در      . گردد   شوراهای حل اختالف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد الزم تشکیل می               

رئیس قوه قضائیه می تواند برای رسیدگی به امور خاص بـه ترتیـب مقـرر در               . قضائی می باشد    هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه         
  . این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد 

هر شورا دارای رئیس ، دو عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند بـرای انجـام وظـایف خـود                        -ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب      
  . شود ارای مسئول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابالغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر مید

   .در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق قانون شورای حل اختالف انجام وظیفه می نمایند 
  . قوه قضائیه می تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید    1تبصره  ♣
  .مرکز امور شوراها می تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید    2تبصره  ♣
  . ین کند رئیس قوه قضائیه می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعی  3تبصره  ♣

حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شـرایط مقـرر در ایـن قـانون ، بـا                       
  . پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می شود 

  :اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند  -شرایط عضویت
  به دین مبین اسالم مدین  -الف
  تابعیت جمهوری اسالمی یران -ب
  التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و والیت مطلقه فقیه -پ
  حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل -ت
  عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان -ث
  حداقل سی سال سن تمام -ج
  ت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشموالنکار -چ
  حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختالف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و باالتر  -ح
  متأهل بودن -خ
  شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت  -د
   نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی -ذ
برای عضویت در شورا ، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبـانی حقـوق اسـالمی                1تبصره   ♣

  . نفر از اعضای شورای حل اختالف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد در اولویت هستند و حداقل یک 
  .ادامه عضویتشان بالمانع است ) خ ( و ) ح ( افرادی که پیش از الزم االجرا شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای    2تبصره  ♣
قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی     ) 13( قضائیه برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت های دینی موضوع اصـل سـیزدهم   رئیس قوه    3تبصره   ♣

  .اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند . ایران ، شورای حل اختالف خاص آنان تشکیل دهد 
  .ه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود سوگند یاد نمایند اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنام  4تبصره  ♣

قضات ، کارکنان دادگستری ، وکال و مشاوران حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنـان نیروهـای نظـامی و انتظـامی جمهـوری                         
  .ضویت در شورا را ندارند اسالمی ایران و نیروهای اطالعاتی تا زمانی که در سمت های شغلی خود هستند حق ع

   :شورای حل اختالف در موارد ذیل رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید   -صالحیت شورا 
 قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات        5با لحـاظ مـاده      (   در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خالفی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی                    -الف

البته شورا . که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون و یا سه ماه حبس باشد ) مجلس شورای اسالمی     8/12/1389 مصوب   رانندگی ، 
  . مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد و باید حبس را تبدیل به مجازات نقدی نماید 

   . ) .ا . ح . ش .  ق 9ماده (  تأمین دلیل -ب

                                                           
   شورای نگهبان9/10/1394 مجلس شورای اسالمی  و تأیید نهایی  10/8/1394مقتبس از قانون شوراهای حل اختالف مصوب . 1
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  : ، شورا می تواند ، با تراضی طرفین ، در موارد زیر برای صلح و سازش اقدام نماید 8 ماده همچنین به موجب
  کلیه امور مدنی و حقوقی -الف
  کلیه جرائم قابل گذشت  -ب
  جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت  -پ

ایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسـیدگی در           در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پ                  -تبصره  
  . شورا اعالم نماید ، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید 

  : ، در موارد زیر ، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید 9به موجب ماده 
  . باشند  به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ الزم االجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح میدعاوی مالی راجع  -الف
  تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه -ب
  . جاری اختالفی وجود نداشته باشد دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استی -پ
  صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن -ث
  . ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد -ث
  .  نباشند 1/12/1391 قانون حمایت خانواده مصوب 1)29(، در صورتی که مشمول ماده  ) الف( دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند  -ج
  تأمین دلیل  -چ
  . جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد  -ح
اختالف حاصـل شـود و اخـتالف مـؤثر در     بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد ، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی                  1تبصره   ♣

  .صالحیت شورا باشد ، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین می کند 
  .شورای حل اختالف مجاز به صدور حکم شالق و حبس نمی باشد    2تبصره  ♣
  . ل اختالف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد صالحیت شوراهای ح   3تبصره  ♣

  :دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست 
  اختالف در اصل نکاح ، اصل طالق ، فسخ نکاح ، رجوع ، نسب  -الف
  اختالف در اصل وقفیت ، وصیت ، تولیت -ب
  دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی  -پ
  به اموال عمومی و دولتی دعاوی راجع  -ت
  .اموری که به موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می باشد  -ث

، یر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت       قانون جدید شوراهای حل اختالف ، در کلیه اختالفات و دعاوی خانوادگی و سا              11به موجب ماده    
ده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختالف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش ، فقط یک بار                         مرجع قضائی رسیدگی کنن   

  .برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید 
تیجـه را اعـم از حـصول یـا عـدم      در اجرای این ماده ، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختالف و ایجاد صلح و سـازش تـالش کننـد و ن        -تبصره

  .  یا ادامه رسدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعالم نماید 3 سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصالحی2حصول
فقـوداالثر ، همچنـین     شوراها باید اقدامات الزم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر ، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غائیب م                      

شـوراها حـق دخـل و     . 5و بالفاصله مراتب را به مراجع صالح اعـالم کننـد        4ماترک متوفای بالوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورند           
  .تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند 

                                                           
دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معـین و همچنـین اجـرت المثـل ایـام زوجیـت طـرفین مطـابق                         : قانون جدید حمایت خانواده      29ماده  . 1

همچنین دادگاه باید با توجـه بـه وابـستگی عـاطفی و مـصلحت طفـل ،       . کند داری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میقانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگه       ) 336(تبصره ماده   
الق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکـوم بـه نیـز ثبـت     ط. ثبت طالق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است . ترتیب ، زمان و مکان مالقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کنند       

   . تواند پس از طالق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند در هر حال ، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طالق رضایت دهد می. می شد 
 . هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند الزم الرعایه نیست  : قانون آیین دادرسی مدنی 185ماده . 2
شـود نـسبت بـه     نماید مفاد سازش نامه که طبق مـواد فـوق تنظـیم مـی     صدور گزارش اصالحی میدادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به             : قانون آیین دادرسی مدنی      184ماده  . 3

  . یگری باشد شود ، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور د ها به موقع اجرا گذاشته می طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه
 قانون امور حسبی . 4
  . رسیدگی به امور حسبی در دادگاههای حقوقی به عمل می آید  : قانون امور حسبی 3ماده . 5
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ادگاه خانواده را علیه یکـدیگر در حـوزه هـای           هرگاه زوجین دعاوی موضوع صالحیت د      قانون جدید حمایت خانواده ،       13به موجب ماده    
چنانچـه دو یـا چنـد       . قضائی متعدد مطرح کرده باشند ، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده اسـت صـالحیت رسـیدگی را دارد                       

  . کند دگی میدادخواست در یک روز تسلیم شده باشد ، دادگاهی که صالحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسی
  :در صورت اختالف در صالحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود 

  .در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی ، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است  -الف
  . ه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان ، حل اختالف با شعب -ب
در مورد شوراهای واقع در دو استان ، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صالحیت شورای واقع در آن           -پ

  .استان اظهارنظر شده است 
اختالف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی ، حل اختالف بـا شـعبه اول   در صورت بروز اختالف در صالحیت شورای حل         

دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف یک استان ، حل اختالف با شعبه اول دادگـاه عمـومی شهرسـتان               
 قضائی واقع در حوزه دو استان ، به ترتیب مقـرر در بنـد               در صورت بروز اختالف شوراهای حل اختالف با مراجع        . مرکز همان استان است     

  . این قانون عمل می شود ) 13(ماده ) پ(
  .در صورت بروز اختالف در صالحیت بین شورای حل اختالف با مرجع قضائی ، نظر مرجع قضائی الزم االتباع است 

درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای  . مل می آید    رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به ع          -ترتیب رسیدگی در شورا   
  :درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است . رسد خواهان یا متقاضی می

  نام و نام خانوادگی ، مشخصات و نشانی طرفین دعوی -الف
   آن در امور مالی1موضوع خواسته و همچنین تقویم -ب
  موضوع درخواست یا اتهام -پ
  ندات درخواست یا شکایتدالیل و مست -ت

  .رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد ، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی وکیفری است 
  . حضور در دادرسی ، رسیدگی به دالیل و مانند آن است  اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صالحیت ، حق دفاع ،   1تبصره  ♣
   .2اظر به صدور رأی ، واخواهی ، تجدیدنظر و هزینه دادرسی ، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون استمقررات ن   2تبصره  ♣

  . رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست    قانون جدید شوراهای حل اختالف ،19به موجب ماده 
  .تعیین اوقات رسیدگی ، جلسه دادرسی و مانند آن است  اظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابالغ ،منظور از تشریفات در این ماده ، مقررات ن   1تبصره  ♣
چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا الیحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقـررات آیـین دادرسـی مـدنی              2تبصره   ♣

  .او را با ارسال اخطاریه دعوت کند راجع به ابالغ نباشد ، شورا مکلف است 
  . طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند 

در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صالحیت داتی شورا خارج باشد ، رسیدگی بـه هـر دو دعـوی در مرجـع قـضائی                              
  . صالح به عمل می آید 

 عالوه بر رسیدگی به دالیل طرفین می تواند تحقیق محلی ، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز بـا ارجـاع قاضـی یـا رئـیس                            شورای حل اختالف  
  .شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد 

هزینه رسیدگی شورای حل اختالف در کلیه مراحل ، در دعـاوی کیفـری و غیرمـالی معـادل هزینـه دادرسـی در محـاکم دادگـستری و در                 
   .3این قانون بدون هزینه دادرسی است) 8(رسیدگی به دعاوی مشمول ماده . آن است % ) 50( عاوی مالی معادل پنجاه درصد د

                                                           
  .خواسته را تعیین کند » ارزش « د و خواهان باید خواسته بی مورد به نظر می رس» تقویم «  این قانون ، سخن گفتن از 9در تبصره یک ماده » بهای خواسته « با توجه به نظام خاص مقرر شده برای تعیین . 1
 همچنین مقررات مربوط به وکالت . 2
ار خاصـی کـه بـه    مبلغ واریزی از محل اعتبـ % ) 100(درآمد حاصل از هزینه دادرسی ، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد           . 3

  :همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد ذیل هزینه گردد 
  پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها -الف
  هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه های اداری مرکز امور شوراها -ب
   تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورابیمه -ج

  .رئیس قوۀ قضائیه می تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می کنند ، اختصاص دهد   -تبصره 
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در صورت حصول سازش میان طرفین ، چنانچه موضوع در صالحیت شورا باشد گـزارش اصـالحی صـادر و پـس از               -اتخاذ تصمیم و صدور رأی      
می شود ، در غیر این صورت موضوع سـازش و شـرایط آن بـه ترتیبـی کـه واقـع شـده اسـت در صـورت                             تأیید قاضی شورا به طرفین ابالغ       

  . مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعالم می شود 
رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است ، مگر اینکه محکومٌ علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا بـه                            

در امور مدنی به درخواسـت ذینفـع و بـا دسـتور قاضـی شـورا ، پـس از                     ) قاضی شورا   (  آرای قطعی شورا     .تبی نیز دفاع ننموده باشد      طور ک 
  .صدور اجراییه ، مطابق مقررات اجرای احکام دادگاهها ، توسط اجرای احکام دادگستری ، اجرا می شود 

  .ی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرس محکومٌ 
مرجـع تجدیـدنظر از   . این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشـد  ) 9(تمام آرای صادره موضوع ماده    

آرای صـادره  چنانچه مرجع تجدیـدنظر  . آرای قاضی شورا حسب مورد ، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می باشد                  
این رأی قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صالحیت مرجـع دیگـری باشـد ،    .  رأساً مبادرت به صدور رأی می کند     را نقض نماید ،   

  . کند  پرونده را به مرجع صالح ارسال می
  .گزارش اصالحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است    1تبصره 
دیدنظر در مقام رد صالحیت شورا باشد ، رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مـورد           هرگاه رأی مرجع تج      2تبصره  

  .مطابق مقررات آیین داردسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است 
  .رجع است هزینه دادرسی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن م   3تبصره 

هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا                     
وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است ، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح می کند و رأی تـصحیح شـده       

  .تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است . به طرفین ابالغ می شود 
اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مـدنی و              

  . ین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختالف محل به عمل می آید اجرای احکام قطعی در امور کیفری بر طبق مقررات آی
  . شود  گزارش های اصالحی تنظیم شده توسط شورای حل اختالف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختالف اجراء می  -تبصره 

و اموالی از وی به دست نیاید ، با تقاضـای ذینفـع و دسـتور قاضـی شـورا مراتـب جهـت                        چنانچه محکومٌ علیه ، محکومٌ به را پرداخت نکند          
  . اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختالف اعالم می شود 

  . کند   اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میقوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات ،. عضویت در شورا افتخاری است   -سایر مقررات 
  . در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا ، عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزۀ قضائی جایگزین عضو مذکور می شود 

  . در غیاب عضو شورا ، با دعوت رئیس شورا ، عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی می باشد   -تبصره 
ه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکـب تخلـف شـوند و یـا حـضور و مـشارکت مناسـب در جلـسات شـورا                               چنانچ

نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند ، رئیس حوزۀ قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی کننده                        
  . این قانون اعالم می کند ) 34(وضوع ماده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا م

هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخـاب       قانون جدید شوراهای حل اختالف ،        34به موجب ماده    
  . رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختالف استان و مسئول حفاظت و اطالعات دادگستری استان می باشد 

  .رئیس قوۀ قضائیه ، هیأت یاد شده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است   -تبصره
  :تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است  قانون جدید شوراهای حل اختالف مقرر می دارد ، 35ماده 

  اعمال و رفتار خالف شئول شغلی یا عضویت -الف
  عایت قوانین و مقررات مربوطعدم ر -ب
  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل -پ
  تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده -ت
  ترک خدمت در خالل ساعات موظف اداری بدون مجوز -ث
   ، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوزغیبت غیرموجه -ج
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  کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده -چ
  عدم رعایت حجاب اسالمی -ح
  عدم رعایت شئون و شعائر اسالمی -خ
  اخذ هرگونه وجه ، مال یا امتیاز من غیرحق -د
   و ایراد خسارت به اموال بیت المال تسامح در حفظ اموال و اسناد -ذ
  ارائه گواهی یا گزارش خالف در امور مربوط به شورا  -ر
  .تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند  -ز
  اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها  -ژ

  غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه  -س
  کارشکنی ، شایعه پراکنی ، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی -ش
  .فه که مبانی آن از نظر اسالم مردود شناخته شده است عضویت در یکی از فرقه های ضا -ص
  عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها  -ض

عـضو یـا کارکنـان شـورا و         چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعـوت از            قانون جدید شوراهای حل اختالف ،        36به موجب ماده    
شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بنـدهای                        

رد تخلفـات پـیش   این ماده و در مو) پ(تا ) الف (های ردیف  برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات       ) 35(ماده  ) خ  ( تا  ) الف  ( 
در بار سوم ، مرتکب را به یکی از مجـازات هـای پـیش               ) خ(تا  ) الف(و تکرار تخلفات بندهای     ) 35(ماده  ) ض(تا  ) د(بینی شده در بندهای     
  :کند این ماده به شرح زیر محکوم می) ث(و یا ) ت(بینی شده در بندهای 

  اخطار کتبی بدون درج در پرونده -الف
  رج در پروندهتوبیخ کتبی با د -ب
  کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال -پ
  محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال -ت
  محرومیت دائمی از کار در شورا -ث

ه آن مـاد ) ث(و ) ت(قطعی و در مـورد بنـدهای   ) 36(ماده ) پ(تا ) الف(آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای        
ایـن  . ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده بـه تخلفـات اعـضا و کارکنـان شـورا اسـت                         

قضائی یا باالتر با ابالغ رئیس قوه قـضائیه         ) 9(هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است که از بین قضات دارای پایه                    
   . 1صوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بالمانع استبرای مدت سه سال من

چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کننـد ، بـه مجـازات                             
  . قانون تعزیرات محکوم می شوند 2 )588(بزه موضوع ماده 

انونی مربوط به شورا ، مرتکب تخلف شود ، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف ق      
   . 3این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعالم می شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود) 34(

 رعایت مقررات مربـوط بـه داوری مطـابق           و اختالفات رسیدگی می کند ،     در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی             
  .قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی الزامی است 

                                                           
  .ر صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان ها نیز بالمانع است هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود ، د  :37تبصره ماده . 1
تـصمیم  هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان ، اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخـاذ                   « . 2

 » . نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد 
 ، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سـابقه                چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات ، وکالت دادگستری          : قانون جدید شوراهای حل اختالف       40ماده  . 3

  . همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختالف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف ، تقلیل می یابد 
سـهمیه اسـتخدام برخـوردار و مـدت     %) 20(اختالف موضوع این ماده در آزمون های اسـتخدام اداری دادگـستری از بیـست درصـد         در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل           -تبصره

زء سـنوات  خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختالف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطـابق مقـررات مربوطـه ، جـ            
  . خدمت آنان محسوب می شود 

  . پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد ، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود  : قانون جدید شوراهای حل اختالف 41ماده 
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جهت تقویت و توسعه شوراها ، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ، ملزم بـه همکـاری بـا ایـن نهـاد ، بـه ویـژه            
  .مین و تخصیص نیروی اداری و قضائی الزم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند تأ

رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز ، ساالنه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطـابق                           
  . نقل و انتقال قضات می باشد 

تـأمین  .  مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کنـد                        دولت
  .امکانات اداری و تچهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است 

  سازمان تعزیرات حکومتی .   8
سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختـصاصی دولتـی بـرای رسـیدگی و صـدور حکـم در مـورد برخـی جـرایم                           -تی  ماهیت سازمان تعزیرات حکوم   

با توجه به اصل تفکیک قوا که در قانون اساسـی کـشورمان مـورد قبـول قـرار                   . اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کاالها و خدمات در کشور است           
ر برسد که در کتابی که به نام آیین دادرسی کیفری به مطالعه سازمان و تشکیالت قضایی و نحـوه                ، شاید کمی عجیب به نظ     )57اصل  (گرفته است   

مورد هم نیـست، زیـرا    این تعجب بی. ای از جرایم سخن به میان آید پردازد ، از مراجع وابسته به قوه مجریه برای رسیدگی به پاره           رسیدگی آنها می  
ع اداری وابسته به قوه مجریه است که بر خالف اصل تفکیک قوا، استثنائا به کار قـضایی مـی پـردازد،    سازمان تعزیرات حکومتی به واقع یک مرج 

امری که در سال های اخیر، مورد توجه ویژه رئیس قوه قضائیه قرار گرفته و وی خواستار اعاده این صـالحیت بـه قـوه تحـت ریاسـت خـود شـده                           
  .است

های خود برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی بخـش       باز می گردد، زمانی که دولت بر تالش        1373به هر حال، تشکیل این سازمان به سال         
سـرانجام  . های خصوصی و دولتی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تصویب مقرراتی در این زمینه به یاری دولت شتافته بود         

به تصویب رسید و نقش     ) 1367(ود تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی        مصوبه جدید مجمع در اصالح مصوبه قبلی خ        19/7/73در تاریخ   
دولت را از ناظر به قاضی ارتقاء داد تا قوه مجریه خود به محاکمه و مجازات متخلفین از مصوبات مجمع تشخیص مـصلحت نظـام در امـور                            

رورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم با توجه به  ض   «:  مقرر گردید  1373بر طبق ماده واحد سال      . تعزیرات حکومتی بپردازد  
هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کاال و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه امور تعزیـرات حکـومتی بخـش دولتـی و غیـر       

 مـی گـردد تـا بـر اسـاس      محـول ) قوه مجریـه (دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت ، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن، به دولت                 
بـر اسـاس ایـن مـصوبه ، سـازمان تعزیـرات             » . اقـدام نمایـد    23/12/1367جرائم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکـومتی مـصوب             

تـشکیالت و نحـوه رسـیدگی سـازمان بـه جـرائم داخـل در        . حکومتی تشکیل شد و رئیس آن معاون وزیر دادگـستری محـسوب مـی شـود     
 مشخص گردیده به وسیله آیین نامه هـای هیـات وزیـرات تعیـین شـده             23/12/1367قانون تعزیرات حکومتی مصوب     صالحیت آن  که در      

هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رئیس و هر شعبه تجدید نظر با حضور یک رئـیس و دو عـضو تـشکیل مـی شـود و                              . است
موقت یا دائم یک واحد صنفی ، یا محـروم نمـودن آن از تمـام یـا بعـضی از                     تعطیلی    توانند حکم به مجازات هایی همچون جزای نقدی،         می

   .1االجراست رای شعبه تجدید نظر قطعی و الزم. خدمات دولتی صادر نمایند 
  :به ترتیب عبارتند از    - 2تخلفات و تعزیرات

 تعیـین شـده توسـط مراجـع رسـمی بـه طـور          هـای  عبارت است از عرضـۀ کـاال یـا خـدمات بـه بهـای بـیش از نـرخ                    گران فروشی  :گران فروشی   
الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقـدامات دیگـر کـه منجـر بـه افـزایش بهـای کـاال یـا                                  علی

  :باشد تعزیرات گران فروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می .خدمات برای خریدار گردد

  :ی تا مبلغ بیست  هزار ریالگران فروش 
  .3تذکر کتبی، تشکیل پرونده  -مرتبه اول 
  .4»تخلف اول« نمودن پروانۀ واحد به مهر مهوراخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و م  -مرتبۀ دوم 

                                                           
 . در مواردی که واجد عناوین کیفری نباشد در سازمان نظام صنفی صورت می گیرد رسیدگی به تخلفات افراد صنفی. 1
   :24/12/1382 قانون نظام صنفی مصوب 73ماده . 2

قوانین و مقررات مغـایر بـا ایـن قـانون از جملـه مـصوبات       . ذیرفت زمان الزم االجرا شدن این قانون ، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پ                از    :73ماده  
  29/1/1383 – 7225روزنامه رسمی شماره                                                                                                               :   مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد 

  . مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحات آینده مراجعه فرمائید19/7/1373به قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب . 3
  .ینده مراجعه فرمائید مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحات آ19/7/1373به قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب . 5و  4 و 4
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