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 دادرسی کیفریآیین

   مبانی –قسمت اول 
   

  11                                                    ماهیت آیین دادرسی کیفری–گفتار اول     کلیات                                     –فصل اول 
  12                                                    مراحل دادرسی هایِ کیفری–  گفتار دوم                                                                           

  15        مفهوم و موضوع آیین دادرسی کیفری                                    –                                                                                     گفتار سوم 
  15 منابع آیین دادرسی کیفری                                                        –                                                                                      گفتار چهارم 

      17                                                                        قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری -گفتار پنجم                                                                      
  17 قلمرو  قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان                            -بند اول                                                                                                                                  

  18                        قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان     -                                                                                                                             بند دوم
  

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

  20 مراجع رسیدگی نخستین یا بدوی                                                   -                     گفتار دوم                                                                 
  20                         ] دادگاههای عمومی   [  مراجع عمومی رسیدگی کیفری-بند اول                                                                                                          
  23                     ]دادگاههای اختصاصی   [   مراجع اختصاصی رسیدگی کیفری-بند دوم                                                                                                         

  62]                                                                         دادگاه تجدیدنظر استان [   مرجع تجدیدنظر –گفتار سوم                                                                                                                 
  64]                                                                  دیوان عالی کشور [  مرجع پژوهش و فرجام -                                                 گفتار چهارم                                      

  
  

   69                                                                                                      دادرسان-  گفتار اولکارگزاران دادرسی کیفری      –فصل سوم  
  79       وکالی دادگستری                                                                 -                                                                                       گفتار دوم 
  86                                                                                                               ]کل کشور [   دادستان -                                                                                        گفتار سوم

  
  

         88 روش دادرسی اتهامی                                                                    -گفتار اولروش های دادرسی کیفری      –چهارم فصل 
          90 روش دادرسی تفتیشی                                                                 –ار دوم                                                                                        گفت

  91                                                  ]   فرانسوی [  روش دادرسی مختلط –                                                                                       گفتارسوم 
          91 روش دادرسی اسالمی                                                              –                                                                                       گفتارچهارم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
          

          94 شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، مشاوره حقوقی و  کارشناسی ارشد                                                          ،     پرسشنامه–فصل پنجم  
  از اولین آزمون تا آخرین آزمون[ مبانی آیین دادرسی کیفری  [ مربوط به                                                    
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  111 خصوصیات و ویژگیهای جرایم                                                        - گفتار اول  ماهیت دعاوی کیفری              –فصل اول 
  112 حیثیت های چندگانه جرایم                                                         – گفتار دوم                                                                    

                                                                                            
  

  114 دعاوی عمومی                                                                             -                    گفتار اول   انواع دعاوی کیفری  –فصل دوم 
  114                                                         تعقیب دعومی عمومی-بند اول                                                                                                          

  114دعوی عمومی                                                                 مبانی تعقیب – الف                                                                                                                                                 
  115  طرز تعقیب  دعوی عمومی                                                                  –                ب 
  116                                           تعلیق تعقیب  دعوی عمومی                        –                ج 

  117                                                  موانع تعقیب دعوی عمومی-بند دوم                                                                                                          
  117»                                     سکوت زیان دیده «  ضرورت شکایت شکالی –الف                                                                                                                                                  

  117»                                                      لزوم تحصیل اجاره «  مصونیت ها –                                                                                                               ب                                                 
  118  اناطه کیفری                                                                                       –                                                                                                          ج                                                      

  119 جنون متهم                                                                                           -                                                                                                                     د                                           
       120                                             جهات سقوط دعوی عمومی    -بند  سوم                                                                                                          

  121مرور زمان کیفری                                                                                . 1                                                                                                                                                     
  121فوت متهم                                                                                            . 2                                                                                                                                                                  

  122عفو عمومی                                                                                         . 3                                                                                                                                                                  
  123امر مختومه کیفری                                                                              . 4                                                                                                                                                                  

  124نسخ مجازات کیفری                                                                           . 5                                                                                                                                                                  
  125»                                           گذشت متضرر از جرم «استرداد شکایت . 6                                                                                                                                                                  

  126صلح و سازش با متهم                                                                           . 7                                                                                                                                                                  
  126  دعاوی خصوصی                                                                        -                                                     گفتار دوم                                  

  127ی                                                        موضوع دعوی خصوص  -بنداول                                                                               
  127             طرفین دعوی خصوصی                                              –                                                                                                                           بند دوم 
  131 شرایط اقامه دعوی خصوصی                                                  –                                                                                                                           بند سوم 

  133 ضرر و زیان در دعوی خصوصی                                           -                                                                                            بند چهارم                               
  135 شرایط رسیدگی به دعوی خصوصی                                      –                                         بند پنجم                                                                                   

        136                                               ط دعوی خصوصی  سقو–                                                                                                                           بند ششم 
                                                                                    

        
       

                                                                                                               
  
  
  

  

  

        138                                                    شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد  ،     پرسشنامه–فصل سوم  
  از اولین آزمون تا آخرین آزمون ] دعاوی کیفری [                                                مربوط به                      

   دعاوی کیفری -قسمت دوم 
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  159  مراجع تحقیقات مقدماتی                                                                                -  گفتار اول تحقیقات مقدماتی       –فصل اول  
  163                                                            ]پلیس قضایی [   ضابطین دادگستری -بند اول                                                                                        

  163                                                                                     ]بازپرسان [  قضات تحقیق  -بند دوم                                                                                         
  167تان                                                                                                           دادس-                                                                     بند سوم                            

  172                                       مراحل تحقیقات مقدماتی                                           -                                                                    گفتار دوم 
      172، بازرسی و کارشناسی                                                     معاینه ، تحقیقات محلی–                       بند اول                                                                     

  177                                                                     احضار ، جلب و تحقیق از متهم و مطلعان –بند دوم                                                                                       
  182                                                                                       احضار و تحقیق از شهود و مطلعان-بند سوم                                                                                        

  183                                                                اقدامات پس از ختم تحقیقات-بند چهارم                                                                                       
  185ارهای تامین  و نظارت قضایی                                                            صدور قر–بند پنجم                                                                                        
        192                     تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان                                  -بند ششم                                                                                       

  
  

        194                                                                               ]صالحیت کیفری [  صالحیت رسیدگی  -   گفتار اول    مقدمات رسیدگی    –فصل دوم
  194                                                                          صالحیت درون مرزی  مراجع کیفری-بند اول                                                                                        

  200                                                                                            صالحیت برون مرزی  مراجع کیفری-                                                                        بنددوم                            
  201 صالحیت و ماهیت استرداد مجرمین                                                                  -                                                بند سوم                                                    

  ICC«                                                    205«    صالحیت های دیوان کیفری بین المللی-بند چهارم                                                                                                    
  206                                                                                  اختالف در صالحیت و حل آن -                                                                                                    بند پنجم 
  209                                        احاله کیفری                                                            -                                                                                                    بند ششم 
  210         نیابت قضایی                                                                                            -                                                                                                    بند هفتم

        211                                                                                                                    رد دادرسان-                                                                                                     بند هشتم 
  212                                                                                 ] کیفرخواست[ دادخواست رسیدگی -گفتار دوم                                                                            

                                                                                                                                                                              214                                                                                  ]   ادله اثبات [  ادلۀ رسیدگی -                                                                  گفتار سوم 
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  

  
  

         219کارشناسی ارشد                                                           و ت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، مشاوره حقوقیشامل تمام سواال،      پرسشنامه–فصل سوم  
  از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  کشف جرم تا محاکمه [                       مربوط به                                      

   ازکشف جرم تا محاکمه -قسمت سوم 
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  278         ]   ختم تحقیقات  پس از ] قدامات دادگاه]  اقدامات قبل از محاکمات کیفری –       گفتاراول       رسیدگی کلی در دادگاههای کیفری : محاکمات عام –فصل اول 
  278                                            علنی بودن محاکمات کیفری–                                                                                         گفتار دوم 

  279                                                                 شروع محاکمات کیفری–                                   گفتار سوم                                                        
  281                                      ]نحوه رسیدگی [   کیفیت محاکمات کیفری-                                                                                          گفتار چهارم 
  283 رسیدگی به ادله در محاکمات کیفری                                       -                                                                                          گفتار پنجم

  284 صدور رأی در محاکمات کیفری                                                -                                                                    گفتار ششم                      
  286 رأی غیابی در محاکمات کیفری                                               -                                                                                           گفتار هفتم

  286  وکالت در محاکمات کیفری                                                   –                                                                                          گفتار هشتم 
  287 هزینه محاکمات کیفری                                                             -                                                                                          گفتار  نهم 

    
     289                                   رسیدگی در  دادگاههای کیفری یک-  اول  گفتار     رسیدگی  در محاکم کیفری خاص : محاکمات خاص - فصل دوم 

  289      مقدمات رسیدگی                                                                 -بند اول                                                                                           
  290 ترتیب رسیدگی                                                                      -                                                                                                                            بند دوم 

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

  292دگاه اطفال و نوجوانان                                                      دا–بند اول                                                                                                                
  294                                    دادسرای ویژۀ نوجوانان                     –                                                                                                                               بنددوم 

  294 رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح                                               -                                                                                          گفتار سوم
  303 رسیدگی به جرایم الکترونیکی                                                 -                                                   گفتار چهارم                                      

  306رایم رایانه ای                                                       رسیدگی به ج-                                                                                         گفتار پنجم
       309  رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی                                           -                                                                                         گفتار ششم

          310                                                  مطبوعاتی رسیدگی به جرائم سیاسی و -                                                                                         گفتار هفتم 
  310                ماهیت جرایم سیاسی                                             -بند اول                                                                                                               

  311 ماهیت جرایم مطبوعاتی                                                       -                                                                                                                               بند دوم
        314                                                     صالحیت و رسیدگی -                                                                                                         بند سوم                      

  
  
  
  
  
  
    
  

  317                                                     کارشناسی ارشد آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، مشاوره حقوقی و ،  شامل تمام سواالت  پرسشنامه  –فصل سوم  
   از اولین آزمون تا آخرین آزمون]  محاکمات کیفری [                          مربوط به                                 

  محاکمات کیفری -قسمت چهارم
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  332                                                               ماهیت اعتراض به احکام  کیفری–گفتار اول احکام کیفری      اعتراض به –فصل اول 
  334]                     تجدید نظر خواهی [   اعتراض به احکام از طریق دادگاه تجدید نظر استان–گفتار دوم                                                                              
  336            ]فرجام خواهی ، اعاده دادرسی [   اعتراض به احکام از طریق دیوان عالی کشور-گفتار سوم                                                                              

  336 فرجام خواهی                                                                                      -                                                                          بند اول                                     
   338 اعاده دادرسی                                                                                       -                                       بند دوم                                                                       

  
  

        340                                      قواعد عمومی اجرای احکام                             -گفتار اول          اجرای احکام کیفری   – دومفصل 
  343             اجرای مجازات حبس                                                              –                                                                              گفتار دوم 
  345 اجرای محکومیت های مالی                                                                 -                                                                              گفتار سوم

  351 اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ،   قرار تعلیق صدور حکم       -گفتار چهارم                                                                              
  امانه های الکترونیکی                                                                                                                  نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت س

   352 اجرای سایر احکام                                                                              -                                                                              گفتار پنجم 
  
  
    

  

   
  
  

                                                             
         353،  شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد                                                                پرسشنامه–فصل  سوم 

  از اولین آزمون تا آخرین آزمون ] اعتراض  به احکام ، اجرای احکام کیفری [        مربوط به                                    

   اعتراض به احکام ، اجرای احکام کیفری -قسمت پنجم 
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    374                                   قوانین مکمل                                                                                                                -گفتار اول 
  374         قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب                                                                                                                                                   -بند اول 
  377   آیین نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب                                                                                                                             -بند دوم
  381                                                                                                                                                                      قانون مطبوعات                             -بند سوم

  388                                                                                                                       اجرایی قانون مطبوعات                                                آیین نامۀ-بند چهارم
  391                    قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده                    -بند پنجم
  393  قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار                                                                                                                                                               -بند ششم
  396تار قضات                                                                                                                                                                                 قانون نظارت بر رف-بند هفتم
  402                                                                                                                                     اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات                  آیین نامۀ-بند هشتم

  

∗∗∗  
  405                                                        قوانین خاص                                                                                           -گفتار دوم 

  405    قانون اساسی مرتبط با آیین دادرسی کیفری                                                                                                                                                     -بند  اول
  408 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی                                                                                                                                   -بند دوم

  408یهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی                                                                                      قانون احترام به آزاد15  دستور العمل اجرایی بند -بند سوم 
  410                                                                  آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی                                                                                               -بند چهارم
  412               آیین نامۀ شرح وظایف قضات تحقیق                                                                                                                                                    -بند پنجم
  413                                                                          »انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی «   مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در خصوص -بند ششم
  413                                                             187موضوع ماده کالی  آیین نامۀ تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری و و-بند هفتم

  416                                                                                                                                       ]موقت [   آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی -بند هشتم 
  416                                                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 -بند نهم

      422                                                                                                                                      23/1/1394مصوب    قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر -بند دهم 
  425                                                                                                                                  4/11/1394مصوب اسی   قانون مصادیق جرم سی-بند یازدهم 

  
  اهای ویژه روحانیت ، با توجه   آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب ، دادگاهها و دادسراهای نظامی و آیین نامه دادگاهها و دادسر:توجه 

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

 

           ]تحولی ، تطبیقی [   قوانین  مکمل و خاص  – 1پیوست 
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  428                                                                         1394 آزمون استخدام قضات ، آبان ماه  ،سواالت آیین دادرسی کیفری. 1

  431                                                           1394 آزمون کانون وکالی دادگستری ، آذر ماه  ،سواالت آیین دادرسی کیفری. 2

  434                                                                           1395سواالت آیین دادرسی کیفری ، آزمون استخدام قضات ، مهرماه . 3

  438                                                           1395سواالت آیین دادرسی کیفری ، آزمون کانون وکالی دادگستری ، آذر ماه . 4
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  . طالعه شود متن ذیل با دقت هرچه تمام تر م : 1نحوۀ استفاده از جزوۀ آیین دادرسی کیفری 
  
  

همانگونه که از صفحات یک الی پنج آمده است ، موضوعات ایـن جـزوه در پـنج قـسمت بـه شـرح ذیـل پـالن بنـدی و تقـسیم و                                  -بند اول   
  :تفکیک موضوع شده است 
    مبانی آیین دادرسی کیفری–                                     قسمت اول 

    دعاوی کیفری–     قسمت دوم                                 
    از کشف جرم تا محاکمه-                                     قسمت سوم

     محاکمات کیفری   -                                     قسمت چهارم
    اعتراض به احکام ، اجرای احکام کیفری -                                     قسمت پنجم

                                       
  

   . شرح درس ، تست و آزمون: هر قسمت از جزوه ، به ترتیب عبارت است از  
  

  . هر قسمت از جزوه ابتدا به شرح درس می پردازد -الف 
ادگستری و اهـم سـؤاالت   توضیحات مختصر ، متن کامل قوانین ، آراء وحدت رویه ، نظریات مشورتی ادارۀ حقوقی د      : شرح درس مشتمل است بر      

  . آزمون های گذشته ، که در فرمتی خاص تدوین و به گونه ای تنظیم شده است که به راحتی و با یک مطالعه مفید بتوان ، به طور قطع به نتیجه رسید 
 دهیـد کـه     چراکه شما زمانی می توانید بـه پرسـشهای پیرامـون یـک موضـوع پاسـخ صـحیح                  . شرح درس ، هدف اصلی ارائه جزوات است         

براین اساس ، حرکت پایه ای و اصولی آن است که اهم وقت خود را         . پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید             
  : برای یادگیری شرح درسها ، حتی االمکان  موارد ذیل رعایت شود . صرف یادگیری عمیق و دقیق شرح درسها نمایید 

حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلودگی صوتی و سروصـدا و عـاری از         . را مناسب سازید      مطالعه شرایط و محیط   ابتدا. 1
  . اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد مطالعه شوید . وارد مطالعه شوید مشغله فکری هرگونه

  .عه نمایید و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذاریدمطال انگیزه و عالقه با .2
یعنـی نـه   .  یا تعداد صفحات نیز نشود سقف مطالعههمچنین از قبل پیش فرض   .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3

وقتی کـه چنـین   .  صفحه مطالعه داشته باشید 100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز 5 مشخص نمایید که مثال هر روز        از قبل 
به تبع ، پیش فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن است خارج از قواعد توانایی باشد که                      

باعث پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پیش فرض شده که به خاطر اتفاقات روزمره که در 
به عبارتی .  داشته باشد زندگی های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در مطالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی

  . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم 
نیـد، اینکـه تـصمیم    ز وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایت دست بـه اولویـت بنـدی و انتخـاب اهـداف مـی                          

گیرید که در آزمون یا امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهید ، این یـک برنامـه     می
، درگیـر کـردن خـویش بـه     در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه ، دچار مشتبه معـانی و خلـط مبحـث شـده      . است  

  .  ساعت یا سقف مطالعه را به برنامه تعبیر می نمایند 
ای کـه     ایـن اسـت کـه مطالعـه بایـد آن قـدر عمیـق و دقیـق باشـد ، بـه گونـه                         انتقادی منظور از . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .4
نـه  [ آن است کـه موضـوعات مـورد مطالعـه ، مفهـومی و بـه طـور کلـی                  کاربردی  کنیم و منظور از    خواهیم از موضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی          می
  . وارد حافظه شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود ] ای نکته

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

اگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی االمکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه ، یعنی ، به ترتیب از قسمت اول الی پنجم                       : موضوعات حقوق مدنی      ترتیب مطالعۀ   .6
   : ، در دو مرحله به شرح ذیل مطالعه نمایید در غیر این صورت ، به ترتیب اولویت مطالب  .مطالعه شود

  

               قسمت چهارم            قسمت پنجم  قسمت سوم  -مرحلۀ اول 
             قسمت اولقسمت دوم    -مرحلۀ دوم

  

نیـز ، دایـرۀ دوم را ، و اگـر بـه             ]  مـرور   [ بـار دوم    در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و بـرای                       
   .دفعات  مطالعه شد ، می توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل نمایید 

                                                           
جـزوات را بـه صـورت تکـدرس     علت موارد تشابه و تکرار آن در تمام جزوات ، برای آن است که برخی از متقاضیان ، . نحوه استفاده از جزوات ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است                . 1

  . تهیه می کنند 
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مطالعـه هـر   پـس از آن بـه   . به عنوان رئوس مطالب و سرفصل ها مطالعه شود    ] 5 الی   1صفحه  [ توصیه می شود ، قبل از مطالعۀ جزوه ، ابتدا پالن جزوه             . 7
برای مطالعۀ هر قسمت از جزوه نیز ابتدا باید پالن آن قسمت در ابتدای جزوه مطالعه شود ، تا بدون ساختار و چارچوب وارد . قسمت از جزوه می پردازیم 

بـرای قـسمت دوم پـالن آن در         حجمه ای از موضوعات برای مطالعه نشویم ، مثالً برای مطالعه قسمت اول ، ابتدا پالن آن در صفحۀ یک مطالعـه شـود یـا                           
  .قسمت دو و الی آخر 

  :هر قسمت از جزوه بعد از شرح درس ، به تست و آزمون می پردازد  -ب
در بحث تست و آزمون ، تمام سواالت آزمونهای گذشته وکالت ، قضاوت ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد مربوط به درس مورد بحث       

بر این اساس از تست های تـألیفی ، مطلقـاً در جـزوات اسـتفاده                .  به هنگام ارائه جزوات آورده شده است       از اولین آزمونها تا آخرین آزمونها     
نشده است ، و نیز برای پاسخ پرسش ها ، از پاسخ های خود مراکز برگزارکنندۀ آزمون و از اسـاتید طـرح سـؤال هـر آزمـون اسـتفاده شـده                                  

به هر حال هدف از ارائـه مجموعـه سـواالت آزمونهـا      .  1، مگر در موارد جزئی و خاصبنابراین ، پاسخ پرسش ها اصوالًدرست است      . است
  : در پایان هر قسمت از جزوه صرفاً جهت دو منظور است 

  

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

در مطالعـه تـست هـا ، اگـر تـستی          . أکید می شود ، پس از مطالعۀ درسهای هر قسمت ، تست های آن قسمت با دقت مطالعـه شـود                      بنابراین ت 
  . مشاهده شد که در متن درس به موضوع آن اشاره نشده باشد ، آن تست و پاسخ نیز جهت تکمیل و تتمیم متن درس یاد گرفته شود 

  
  

  :  آمده است ، این جزوه عالوه بر پنج  قسمت اصلی ، دارای دو پیوست نیز می باشد 7 و 6ت همان گونه که در صفحا  -بند دوم 
  االمکان بنابراین توصیه می شود در صورت وجود وقت کافی ، حتی. که جهت تطبیق ، ارجاع و تتمیم متن درس آمده است  قوانین مکمل و خاص ،  - 1پیوست 

  . مطالعه شود               به عنوان آخرین مرحله 
  که در این پیوست ، معموالً سؤاالت آخرین آزمون ها ، جهت آشنایی داوطلبان آورده می شود که شاید بتواند در نوعیت  سؤاالت جدید آزمون ها ،  - 2پیوست 

  . مورد استفاده قرار گیرد               مطالعۀ آنان مؤثر باشد ، همچنان که پس از اتمام مطالعۀ جزوه ، می تواند جهت خودآزمایی نیز 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

                                                           
  . ، چند پرسش مشاهده شده که ، به نظر درست طرح نشده بود و چند پاسخ که از طرف سازمان سنجش ناصحیح ارائه شده بود 1394مثالً در آزمون کانون وکالی دادگستری . 1
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  مبانی آیین دادرسی کیفری

  
  

 

  

 اولقسمت 
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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                         
.  است باشید ، کافی است به آئین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید              آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل          

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

مجازات ، ناگزیر از وضع و اعمال آنچنان قواعد و مقرراتی هستیم که هم مجرمان واقعی را در سایه رعایت و اعمال آن بتوان به                  
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          قوع جرم و اعمال مجازات حائل می      بین و 
   .  گویندشهروندان مانع می شود ، آئین دادرسی کیفری

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

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         ، با عنایت به چنین تعبیری ، اجرای عدالت کیفـری در معنـای اخـص آن را                . ند  بقاء و پویایی آن نیز الزم     

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

  . 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 
 ∗∗∗  

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

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

  . قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ، بزه دیده و جامعه وضع می شود 
  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 7 الی 2مطابق مواد 
یفری باید مستند به قانون باشد ، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت بـه اشخاصـی کـه در شـرایط                          دادرسی ک 

  . مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند ، به صورت یکسان اعمال شود 
کوتاه ترین مهلـت ممکـن ، رسـیدگی و تـصمیم            مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در                

  . 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     

عایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت ایـن اقـدامات نبایـد بـه گونـه ای اعمـال شـود کـه بـه                ر
  . 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 ،     
  . نون بهره مند شودقا

متهم ، بزه دیده ، شاهد و سایر افراد ذی ربط بایـد از حقـوق خـود در فرآینـد دادرسـی آگـاه شـوند و سـازوکارهای رعایـت و           
  . 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      
  . انین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد سایر قو 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         . حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد                

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

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     .  ندارد خودسرانه فرد دیگری را به لحاظ ارتکاب جرم مجـازات کنـد       هیچ شهروندی اجازه  

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

 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  تا زمانیکه   ، 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               » طین دادگستری یا نیروی انتظامی    ضاب « 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
ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظـارت و تعلیمـات دادسـتان در              : ن دادرسی کیفری     قانون جدید آئی   28طبق ماده   

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

                                                           
  هم  ، با تجدید نظر و تطبیق با قوانین جدید ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیچاپ دوازد  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
  . در حقیقت سنگ اول بنای دادرسی کیفری است و باید در شکل گیری آن دقیق بود . ی سرنوشت کیفری بزهکار در این مرحله ترسیم می شود اصل خطوط. گیرد  می
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   :همین قانون  44 به موجب ماده 
ضابطان دادگستری به محض اطالع از وقوع جرم ، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخـذ دسـتورهای الزم بـه دادسـتان       

ضـابطان  . مناسـب اتخـاذ مـی کنـد     کنند و دادستان نیز پس از بررسی الزم ، دستور ادامه تحقیقات را صـادر و یـا تـصمیم قـضایی                  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 ،             

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

رتی می توانند مـتهم   این قانون فقط در صو46ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده . ایشان را اخذ و در پرونده درج می کنند      
  . را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد 

   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. (  منظورجمع آوری دالیل له وعلیه متهم تحقیقات راشروع می کند  به 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            : خره در خصوص پرونده از دوجهت اظهار نظر می کنـد             صادر می کند و باال     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 

   )قرار موقوفی تعقیب قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت : 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   

و اختیاراتی است که بـرای   بازپرس ، دادستان نیز دارای تمام وظایف         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     

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

 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  
  .  قضایی ، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد  این قانون ، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه302ماده 
 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       انجام تحقیقات مقدماتی را در هر حال اختیاری و به نظر            و شعب دیوان عالی کشور     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
  ر با تعیین وجه التزامالتزام به حضو -ب
  التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف -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
  ا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطالتزام مستخدمان رسمی کشوری ی -ج
  رت با این تجهیزات 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 نظا -چ
  اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله -ح
  اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیرمنقول -خ
 بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی -د
  :گاه کیفری یک رسیدگی می شود  به جرایم زیر در داد،  ] 5/3/1394اصالحی [ قانون جدید آیین دادرسی کیفری   302ماده مطابق . 2

  جرایم موجب مجازات سلب حیات -الف
  جرایم موجب حبس ابد -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
 دادستان یا مدعی العموم بـه نماینـدگی از طـرف جامعـه و نیـز شـاکی خـصوصی در                       ریاست دادسرا یعنی   ط توس  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   

  . ست متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است دعوی و درخوا
  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    .ی و یا شفاهی به ثمر می رسـاند دادستان وظیفه تعقیب خود را با صدور کیفر خواست ، اعم از کتب            
پس اگر علیه شـهروندی کیفرخواسـت صـادر         . دادستان از دادگاه برای تعیین مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی درباره متهم             

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

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

ونگی مـسئولیت مرتکـب ، کیفیـت دالیـل          دادرسـان دربـاره چگـ       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 
  دادستانکیفرخواست   -الف
  قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه  -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 
ه وی در مـواردی کـه طبـق قـانون ، پرونـده بـا بیـان ادعـای         قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نمایند           -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
  . پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او ، که عیناً توسط منشی در صورت مجلس قید می شود  -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 ل خبره ای که دادستان یا شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و یا وکیل آنان معرفی میکارشناس و اه
 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
  ا  مرحله اجر. 5

اگر حکم  . آخرین مرحله دادرسی های جزایی و در حقیقت مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری می باشد                  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 شوده دادسرا به وسیلمحکومیت 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 

                                                           
  . هرگاه بین صدور حکم محکومیت و تعیین کیفر ، جدایی افتد ، این امر  بیانگر اصل تقطیع دادرسی در امور کیفری خواهد بود . 1
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  .ت اجرای احکام کیفری ، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد معاون   1تبصره 
   1معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان ها و یا مؤسسات کیفری مستقر شود   2تبصره 
  . ای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است در حوزه قضائی بخش ، اجر   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  در نتیجه دادرسی جزایی در دو مفهوم به کار می. ادیق دادرسی به شمار آید نمی تواند از مص

  

  عاممفهوم  
  خاصمفهوم  

در . باشـد    در مفهوم عام کلمه آئین دادرسی کیفری شامل کلیه مراحل پنج گانه دادرسی های جزایی به شرحی که گذشت مـی                    
سی های جزایی از طـرف دادگاههـا در مقـام رسـیدگی بـه جـرم از                   دادر 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    

حیت مراجع کیفری ، بررسی طرق تحقیق و تعقیب جرم ، نحوه اجرای مجـازات یـا اقـدامات تـامینی و تربیتـی ،         براین مطالعه سازمان و صال    
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    . یان مدعی خصوصی موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است           در صورتیکه رسیدگی به ضرر و ز      . به شمار می آید     
  2.  در قلمرو مطالعات آئین دادرسی کیفری است ، در دادگاه جزایی اقامه شود  اگرخصوصی ناشی از جرم

∗∗∗  
  منابع آئین دادرسی کیفری   –  چهارم گفتار

  وقانون ، عرف وعادت ، رویه قضایی   : که عبارتند از    ،   ذکر کرده اند      چهارمنبع آیین دادرسی کیفری  علمای حقوق برای قواعد     
نویسندگان قانون اساسی ایران منابع و فتاوی معتبر اسالمی را در طول قوانین مدون از ماخـذ قواعـد حقـوقی محـسوب                       . دکترین

 بنـابراین   ،از قانون مـصوبات مجلـس اسـت   منظور  .  مهم ترین واساسی ترین منبع است ،قانون . )اساسـی  قانون   167اصل  (کرده اند   
  3.امثالهم قانون به شمار نمی آیند مصوبات هیئت دولت ، شورای نگهبان و

  »معتبر فقهی و فتاوی منابع « قانون  .1
در ایران قانون مدون منبع اصلی قواعد حقوقی است وچون قانون باید بر اساس موازین شرع ومنطبق با آن باشد لذا قواعد حقوق          

در . هـای حقـوقی اسـت         اساسـی راجـع بـه دادرسـی        قـانون  167اصـل   . اسالمی از طریق تفنینی وارد حقوق موضوعه مـی شـود            
. اصل برائت متهم حکومت می کند و در صورت فقدان و یـا اجمـال و ابهـام آن بایـد مـتهم تبرئـه شـود                            ،  های کیفری    دادرسی

.  شک و تردید و شبهه باید به نفع متهم مورد تفسیر و توجیه قرار گیـرد                سکوت قانون، تعارض و تزاحم قوانین موجود و هر نوع         
نتیجـه اینکـه در جـرم دانـستن اعمـال           .  از قانون بایـد ممنـوع شـناخته شـود          و در جرم دانستن اعمال ارتکابی استناد به منابعی غیر         

بنـابراین اصـل    .  اسالمی حکومت مـی کنـد        قانون مجازات  2 اساسی وماده    قانون  36ارتکابی و مجازات آنها تنها مقررات اصل        
اساسی در رابطه با کوشش قاضی برای یافتن حکم قضیه یا فقدان قـانون در رابطـه بـا قـوانین شـکلی جزایـی اسـت و                قانون   167

  . ارتباطی به قوانین ماهوی جزایی ندارد 
  :ه و اصالحیه آن به شرح ذیل است مهمترین منبع در دادرسی های کیفری ، قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، الحاقی

                                                           
 . تصویب رئیس قوه قضائیه می رسدی کشور تهیه می شود و به شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای است که توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیت. . 1
  دکتر محمود آخوندی ، منبع پیشین.  1
  . قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 96اصل . 1
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قانون جدید آیین دادرسی کیفری مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه                        -قانون جدید آیین دادرسی کیفری      
نون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای قا) 85(یکهزاروسیصدونودودو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق اصل هشتاد و پنجم 

 بـه تأییـد شـورای    26/12/1392آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزارو سیـصد و نـود موافقـت نمـود و در تـاریخ         
  .   به چاپ رسید 20135 در روزنامه رسمی کشور به شمارۀ 3/2/1393نگهبان رسید و در تاریخ 

   :1394خ الزم االجراء شدن این قانون از تیرماه از تاری
   6/2/1315 ، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 30/5/1291مصوب ) آیین دادرسی کیفری ( قوانین موقتی محاکمات جزائی  
  19/2/1334ل خدمت مصوب الیحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در مح 
  25/3/1356 از قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 و 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 18 ، 17 ، 15 ، 6مواد  
   شورای انقالب 10/7/1358الیحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب  
 جرائم مربوط به اخالل کنندگان در امر عرضه ، توزیع و یا فروش قند و الیحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب 

   شورای انقالب 21/4/1359شکر می شوند مصوب 
   1/6/1366قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب  
 18 و ماده 14 از ماده 2 و 1بصره های  و بند ج و ت5 ، 3 در رابطه با امور کیفری و مواد 28 از ماده 1 و تبصره 26 و 22 ، 17 ، 16 ، 9 ، 8 ، 7 ، 1مواد  

   15/4/1373 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 20 از ماده 6 تا 1و تبصره 
   10/8/1377 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1ماده  
   28/6/1378مصوب ) در امور کیفری  (قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب  
   31/2/1387 قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 21اده م 
 قـانون   18قـانون تفـسیر مـاده       . 12 مجمع تشخیص مصلحت نظام      17/8/1376 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب               32ماده   

  .، نسخ می شود ها و سایر قوانین در موارد مغایر و اصالحات و الحاقات بعدی آن10/9/1387 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب اصالح
مـصوب   رسی جرایم اشخاص حقوقی   دادرسی جرایم رایانه ای و آیین داد       آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح ، دادرسی الکترونیکی ، آیین         : الحاقیۀ قانون جدید آیین دادرسی کیفری       

این قانون با رعایت ترتیب شمارۀ مواد به عنوان بخـش هـای هـشتم ، نهـم ، دهـم ، یـازدهم و دوازدهـم قـانون آیـین                            - کمیسیون قضایی و حقوقی شورای اسالمی        8/7/1393
  . راء است  الزم االج1/4/1394 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ 4/12/1392دادرسی کیفری مصوب 

 تبصره در جلسۀ مورخ هشتم مهرماه یکهزاروسیصدونودوسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق                56 ماده و    129قانون فوق مشتمل بر     
 بـه تأییـد   30/7/1393قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ                   ) 85( اصل هشتاد و پنجم     

  . شورای نگهبان رسید 
آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح ، دادرسی الکترونیکی ، آیین دادرسی جرایم رایانه ای       یعنی قانون    [  الحاقیۀ قانون جدید آیین دادرسی کیفری     از تاریخ الزم االجراء شدن      

   : ]قی شورای اسالمی  کمیسیون قضایی و حقو8/7/1393و آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی مصوب 
   ، 2/3/1339مادۀ واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب  
  آن قانون ، ) 9(و  ) 8(،  ) 4( به جز مواد 22/2/1364قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مصوب  
     ،20/4/1368شور مصوب و شعب دیوان عالی ک) یک و دو ( قانون تشکیل دادگاههای کیفری  
   به قانون تعزیرات ، 5/3/1388 الحاقی مورخ 779 الی 756 ، مواد 16/5/1372قانون تجایدنظر آرای دادگاهها مصوب  
  .  و اصالحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است 4/12/1392 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 569مادۀ  

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران طرح اصالح قانون جدید آیین دادرسی کیفری           ) 94( در اجرای اصل نود و چهارم        -اصالحیه قانون جدید آیین دادرسی کیفری       
که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری و اصالح موادی از آن به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود ، طبق اصل هشتاد و                             

 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلـس شـورای اسـالمی بـا اصـالحاتی در                5/3/1394ون اساسی جمهوری اسالمی ایران در جلسه روز سه شنبه مورخ            قان ) 85( پنجم  
  . االجراء است   الزم1/4/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید و از تاریخ 16/3/1394اصالحیه مذکور در تاریخ . عنوان و متن تصویب گردید 

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

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

  . به کار برده می شود ) کشور 
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   عرف و عادت.3
یر مـستقیم    لیکن به طور غ    ، نقش مهمی ندارد و از منابع مستقیم قواعد حقوقی به شمار نمی آید               آیین دادرسی کیفری    در قلمرو   

  . باشد می  و تحول آن موثر آیین دادرسی کیفریدر تفسیر قوانین 
   دکترین.4

البته متاسـفانه در کـشور    . استعقیده و نظریات علمای حقوق در تفسیر و توجیه قوانین کیفری و اصالح آنها بسیار مفید و موثر   
  .ت خاصی برخوردار نیست به ویژه در آئین دادرسی کیفری ، اندیشه های حقوقی از اهمی، ما 

 .  به شمار می آیندآیین دادرسی کیفریاز منابع مستقیم و آراء وحدت رویه  قانون و منابع معتبر فقهی  باید گفت ، خالصهبه طور 

∗∗∗  
   قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری-گفتار پنجم 

    قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان–بند اول 
 بیانگر قلمرو زمان در قوانین جزایی به معنای اخص است در حالیکه قـوانین           قانون جدید مجازات اسالمی    10سی و ماده     اسا قانون 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 . آن نیز ارتکاب یافته اند تسری می یابند نسبت به اعمالی که قبل از 

 یا اینکه قانون جدید آثـار و اقـدامات قـضایی را کـه طبـق      قوانین ماهوی عطف به ماسبق نمی شوند مگر اینکه به نفع متهم باشند   
قوانین کیفری شکلی عطف به ماسبق می شوند برای اینکه اعمـال            . سوب کند   یکن مح   لم    مقررات قبلی صحیحاً انجام شده ، کان      

  . آن برای دستگاه عدالت مفید تر است مگر در موارد خاص و استثنایی 
برای بهتر روشن شدن موضوع مورد بحث ، اثر قهقرائی قوانین آیین دادرسی کیفری در مورد سازمان و صالحیت محاکم ، جریان دادرسی                       

  .مان بطور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و مرور ز
  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 است که قـانون الحـق بهتـر        
 قبل از انشاء قانون الحق واقع شده و هنوز تحـت تعقیـب قـرار نگرفتـه و یـا در                      رسیدگی به جرائمی که   . از قانون سابق می باشد      

  .شود ؛ مشروط به اینکه در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد جریان تعقیب و محاکمه است تابع قانون جدید می
م مـی کنـد تـا تردیـدی در عطـف بـه              این نوع قوانین را در متن خود قانون اعال        ) عطف به ماسبق شدن   (معموالً مقنن تاثیر فوری     

  . ماسبق شدن قوانین مربوط به سازمان و صالحیت باقی نماند
ولی اگر مقنن موضوع را مسکوت بگذارد قضات و مراجع کیفری باید بـا توجـه بـه فلـسفه وضـع قـوانین مربـوط بـه صـالحیت                              

الی کشور دربارۀ عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به شعبه دوم دیوان ع. کیفری این نوع قوانین را فوری به موقع اجرا بگذارند         
مطابق اصول و قواعد کلی مقررات مربوط به صالحیت از قوانین شـکلی محـسوب               ... « : صالحیت کیفری چنین رای داده است       

  »...و اصوالً عطف به ماسبق می شود 
   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         . موقع اجرا گذاشته می شود      

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

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

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

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

  . الحق را خواهد داشت بدون اینکه مجازات اشد قانون جدید را درباره متهم به موقع اجرا بگذارد 
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            

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

  »درون مرزی بودن این نوع قوانین «  قلمرو قوانین آئین دادرسی کیفری در مکان  -بند دوم 
وط به نظم عمومی جامعه است و جنبه برون مرزی ندارد و فقـط در دادگاههـای داخلـی الزم االجـراء مـی                     ک مرب . د  . قوانین آ   

باشد بنابراین در مواردی که برای رسیدگی به جرمی صالحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید این محاکم نـسبت بـه جـرم                     
  . واهند نمود کشور متبوع خود رسیدگی خ آیین دادرسی کیفری ارتکابی طبق قوانین

به عبارت دیگر شناختن صالحیت محاکم داخلی یک کشور در امر رسیدگی جزایی الزاماً منتج به قبول مقررات آئین دادرسـی                     
 ایران برای رسیدگی به جرمهایی که در صالحیت    کیفری جمهوری اسالمی    دادگاههای دادسرا و مثال در . همان کشور می گردد   

رسی ایران را به موقع اجرا گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق اسـتناد بـه                 آنهاست باید قوانین آئین داد    
  . 2قوانین شکلی خارجی را ندارند

  
∗∗∗  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
های کیفری است   قوانین آیین دادرسی کیفری را که برای حسن جریان رسیدگیقوانین ماهوی نامساعد به حال متهم بطور مضیق تفسیر می شود و تفسیر موسع در قلمرو این نوع قوانین ممنوع گردیده است ؛ به عکس.  1

وجیـه  در تفسیر موسع قوانین آیین دادرسی کیفری ، نفع اجتماع و نظر مقنن مورد توجه قرار می گیرد و در صورت اقتضاء دادگاههای کیفری باید ایـن قـوانین را بـه نحـوی تفـسیر و ت        . توان مورد تفسیرموسع قرار داد      می
 .نمایند که منافع بیشتری عاید متهم گردد

در مورد شکایت یک آلمانی علیه یک فرانسوی نزد بازپرس ایرانی دائر بر سرقت اموال او در ایتالیا و با فرض حضور هر دوی آنها در ایران ، دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب به لحاظ قابل تعقیب نبودن : به عنوان مثال . 2
 . ران به دلیل عدم شمول قوانین جزایی ایران بر این سرقت صادر نماید متهم در ای
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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  :   رسیدگی نخستین یا بدویمراجع 
  ]دادگاه تجدیدنظر استان [  مرجع تجدیدنظر 
  ]دیوان عالی کشور [ مرجع پژوهش و فرجام  

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

  ]دادسرا [ ات  مرجع کشف جرم و تحقیق -گفتار اول 
به منظور کشف جـرم ، تعقیـب مـتهم ، انجـام تحقیقـات ، حفـظ حقـوق          قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        22به موجب ماده    

عمومی و اقامه دعوای الزم در این مورد ، اجرای احکام کیفری ، انجام امور حسبی و سایر وظـایف قـانونی ، در حـوزه قـضایی        
های آن حوزه ، دادسرای عمـومی و انقـالب و همچنـین در معیـت دادگاههـای نظـامی اسـتان ،               هر شهرستان و در معیت دادگاه     

  . دادسرای نظامی تشکیل می شود 
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 23ماده [ . دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و به تعداد الزم معاون ، دادیار ، بازپرس و کارمند اداری دارد  
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری24ماده [ . قضایی بخش ، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است در حوزه  

جرایم امنیتی ، جـرایم مربـوط بـه     به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه ، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت ،         
   . 1زشکی و دارویی ، رایانه ای ، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شودامور پ

 به عهده دادسرایی  انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است ، 
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 26ماده [ . ند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید کاست که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می

دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها ، مقامات قضایی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی کـه وظـایف دادسـتان را      
   . 2نیز حسن اجرای آراء کیفری ، نظارت می کند و تعلیمات الزم را ارائه می نمایددر دادگاه بخش بر عهده دارند ، از حیث این وظایف و 

ارتکاب جرم ، افزون بر آنکه به حقوق مجنی علیه ، در مواردی که جرم در مـورد شـخص یـا اشـخاص                          -اختیارات و وظایف دادسرا در امور جزایی      
. به حقوق عامّه ، آرامش و امنیـت و نظـم عمـومی جامعـه نیـز خلـل وارد مـی سـازد          معیّنی ارتکاب یافته ، تجاوز می نماید ، در اکثر موارد            

 قـانون   11 و مادۀ    9بند الف مادۀ    ( برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است              » دعوای عمومی   « دار اقامۀ     دادسرا عهده 
 در )ن جدید آیین دادرسی کیفری قانو300مادۀ ( گردیده ، حسب مورد ، باید و یا می تواند   دادسرا در مراجعی که پیش بینی        . )جدید آیین دادرسی کیفری     

تمام دعاوی جزایی ، به عنوان مدّعی دعوای عمومی با وظایف و اختیارات خاص ، حاضر شده و ، به هر روی ، علی القاعده ، مقابـل مـتهم                     
    .دادسرا مربوط به امور جزایی استپس همان گونه که آمد ، بیشتر اختیارات و وظایف . است 

ع به دولت  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، در موارد حقوق عامه و دعاوی راج293به موجب ماده   -عالوه بر وظایف و اختیارات فوق 
برای اعمال ، چنانچه حکم قطعی را خالف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل ، مراتب را دادستان کل کشور..... 

  .  قانون جدید آیین دادرسی کیفری به رئیس قوۀ قضائیه اعالم می نماید 477ماده 

∗∗∗  
                                                           

  قانون جدید آیین دادرسی کیفری25ماده . 1
   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 27ماده . 3
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  مراجع رسیدگی نخستین یا بدوی   - گفتار دوم 
   ]عمومیدادگاههای [ کیفری  مراجع عمومی رسیدگی -بند اول

 را دارنـد اال دعـاوی را کـه    کیفـری  هـستند کـه صـالحیت رسـیدگی بـه تمـام دعـاوی           دادگاههایی  کیفری  دادگاههای عمومی   
 را  ی عمومی می باشد مگر اینکه قانون رسیدگی به دعـوی          دادگاههایلذا اصل بر صالحیت     : قانونگذار صراحتاً استثنا کرده باشد      
  .از صالحیت آنها خارج کرده باشد 

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

دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه در مراکز بخـش هـا ف شهرسـتان هـا و نقـاط معینـی از شـهرهای بـزرگ تـشکیل            
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

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

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

یفری برای رسیدگی به دعاوی حقـوقی یـا جزایـی خـاص ، بـا رعایـت مـصالح ، از وظـایف و                        شعبی از دادگاههای حقوقی و ک     
 و 1391 ، با لحاظ قـانون جدیـد حمایـت خـانواده ، مـصوب       1381 مصوب    ،. 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 14 مـاده    بـا توجـه بـه     .  ) 1392قانون جدید آیین دادرسی کیفـری ، مـصوب          
  . یکسان است » دادگاه عمومی جزایی « و » دادگاههای عمومی حقوقی « سازمان 

ی یک و دادگاه کیفری دو و نیـز دادگـاه    به دادگاه کیفر ،که رسیدگی نخستین می نمایند  ]کیفـری    [ دادگاههای عمومی جزایی  
   . 1ی بخش تقسیم بندی می شوندکیفر

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

بنـابراین   ]ادرسـی کیفـری    قانون جدیـد آیـین د  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     . دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها تـشکیل مـی شـود           1تبصره   
  . ن دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود دادگاه تشکیل نشده است ، به جرایم موضوع صالحیت آن در نزدیکتری

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

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

  وجب مجازات سلب حیاتجرایم م -الف

                                                           
ادگاههای کیفری یک و دو تبدیل شدند اما جرایمی که تا تاریخ الزم االجرا شدن قانون فوق  دادگاههای کیفری استان و عمومی جزایی ، به ترتیب به د      1392با الزم االجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب           . 1

ای نظامی نیز جاری این حکم در مورد دادگاه انقالب و دادگاهه.  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 
  ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 296 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 
 . قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، دادگاه کیفری استان نام داشت این دادگاه. 2
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  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
  جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و باالتر -ت
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 302ماده [ جرایم سیاسی و مطبوعاتی   -ث

 به طور علنی در دادگاه کیفـری        1 این قانون  352به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده          همان قانون ،     305و به موجب ماده     
  . یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود 

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

ه هـا ، سـازمان هـا ،    مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتـی ، مـدیران کـل ، فرمانـداران ، مـدیران مؤسـس        
ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها ، رؤسای دانـشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی ،                          
شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صالحیت دادگاههای کیفری مراکز استان محل وقوع جرم است ،                 

  . ین اتهامات به موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد مگر آنکه رسیدگی به ا
ه گانـه و معاونـان و مـشاوران     قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، رسیدگی به اتهامـات رؤسـای قـوای سـ    307و به موجب ماده    

ی و خبرگـان  ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالم                   آنان
رهبری ، وزیران و معاونان وزیران ، دارندگان پایه قضایی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران ، فرمانداران                      
و مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سـرتیپ و بـاالتر و یـا دارای درجـه سـرتیپ دومـی شـاغل در                              

 حسب مـورد ، در صـالحیت دادگاههـای کیفـری تهـران اسـت ، مگـر آنکـه                      و یا فرماندهی تیپ مستقل ،     های سرلشکری    محل
  . رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد 

قـوه قـضائیه یـا نیروهـای        شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حـسب مـورد ، در                          1تبصره  
  . مسلح انجام وظیفه کنند 

باشـد ، حـسب    رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صالحیت سـازمان قـضایی نیروهـای مـسلح مـی         2تبصره  
   .مورد در صالحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است 

 ایـن قـانون ، اعـم از آن        308 و   307ای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مـواد          مقرر می دارد ، صالحیت دادگاه بر       309ماده  
  . است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند 

در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک یا انقالب شوند ، به جـرائم آنـان     
یفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شـود و مـتهم از کلیـه امتیـازاتی کـه در دادگـاه                          در دادگاه ک  

  . گردد مند می اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره
ویژه رسیدگی بـه جـرائم اطفـال و    دادگاه کیفری یک « در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز ، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان             1تبصره  

  .تخصصی بودن این شعب ، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست . برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد » نوجوانان
دادگـاه کیفـری یـک ویـژه        حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، برای رسـیدگی بـه جـرائم اطفـال و نوجوانـان در                           2تبصره  

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 315ماده [  .رسیدگی به جرائم آنان الزامی است 

                                                           
ه دادسـتان ،  همچنین دادگاه پس از اظهـار عقیـد  .  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

  :قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می کند 
  .  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

 . ضور افراد در جلسات رسیدگی است منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای ح  -تبصره 
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دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می کنـد ، مگـر در      
در ایـن صـورت ، انجـام        . یک مورد رسیدگی واقـع مـی شـود          جرائمی که مطابق قانون لزوماً به طور مستقیم در دادگاه کیفری            

  ]  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 382ماده [  .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 [ . یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه می شود 

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

  ]شهرستان [  دادگاه کیفری دو. 2
مگـر آنچـه    دادگاه کیفری دو صالحیت رسیدگی به تمام جـرایم را دارد ،             :  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 ..... دادگاه انقالب ، دادگاههای نظامی یا 

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

در همه دادگاههایی که با تعدد قضات تشکیل مـی شـوند ، در صـورت        :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری       357به موجب ماده    
غیبت یا معذور بودن رئیس دادگاه ، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضائی و در صورت یکسان بودن سـابقه خـدمت                 

  .ی که سن او بیشتر است ، وظیفه رئیس دادگاه را بر عهده می گیرد قضائی ، عضو
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  

  .کیفری ، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد ، بالمانع است 
وی حقوقی و کیفری ، ضرورت ایجاب مـی         به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه ، در حوزه قضایی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعا                  2تبصره  

  .کند ، تشکیل دادگستری با همان صالحیت و تشکیالت دادگستری شهرستان بالمانع است 
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو ، دادستان یا معاون او یا یکـی        300به موجب ماده    

انند برای دفاع از کیفرخواست حـضور یابنـد ، مگـر اینکـه دادگـاه حـضور ایـن اشـخاص را                       از دادیاران به تعیین دادستان می تو      
ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک ، حضور دادستان یا نماینـده او الزامـی اسـت ،                          

  . را الزامی بداند لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان 
در . در دادگاه بخش ، رئیس یا دادرس علی البدل در جرائم موضوع صالحیت این دادگاه رأساً رسیدگی و رأی صادر می کند               

این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر                      
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 336ماده [ . رس علی البدل است می شود بر عهده داد

  این قـانون ، رئـیس دادگـاه بخـش بـه جانـشینی از بـازپرس و تحـت نظـارت و تعلیمـات دادسـتان                             302در جرائم موضوع ماده     
ب عهـده دار ایـن   در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قـضایی ، رؤسـای شـع   . شهرستان مربوط ، انجام وظیفه می نماید  

هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد ، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال ،                      . وظیفه هستند   
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 337ماده [ .  صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است 

  :نکته ها 
اگـر شخـصی مرتکـب چنـد جـرم در حـوزه هـای قـضائی مختلـف گـردد ،                      . شده است   در حوزه آن واقع     متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم         

چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد ، دادگاهی . رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد 



 
   
   

  

23

 
 ]کیفری مبانی آیین دادرسی [    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 

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

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

 ،  این قانون باشد308 و 307هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد                  -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           

  . ی شود  نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی م308در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده 
    .1به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صالحیت ذاتی ، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صالحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد

دیگـر در   هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صالحیت دادگـاه کیفـری یـک و دو و بعـضی                              ، 314مطابق ماده   
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        

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

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

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

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

 اتباع ایران باشند ، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حـسب مـورد ، در دادگـاه                         رسیدگی به آنها را دارند ، چنانچه از       
  ) قانون جدید آیین داردسی کیفری 316ماده ( . تهران رسیدگی می شود 

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

  ) قانون جدید آیین داردسی کیفری 306ماده ( . به جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت به طور مستقیم ، در دادگاه صالح رسیدگی می شود 
  دگاه کیفری بخش دا. 3
می تواند از دادگاههای عمومی کیفـری نخـستین بـه شـمار رود زیـرا در قـانون جدیـد آیـین دادرسـی              » دادگاه عمومی بخش    « 

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

جدید که به لحاظ کمی میزان دعاوی حقوقی و کیفری ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد تا دادگاه کیفری دو ، داشته باشد                      
وزه هایی اگر دادگاه عمومی بخش بیش از یک شـعبه          بنابراین در چنین ح   . )  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 [  اختصاصی رسیدگی کیفریراجع   م-دوم بند 
؛ سیدگی به هیچ نوع جرمی را ندارند      های کیفری عمومی ، صالحیت ر       های کیفری اختصاصی ، درست به عکس دادگاه         دادگاه

 محـاکم   در حقیقـت قلمـرو و صـالحیت       . 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    

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

                                                           
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 313ماده . 1
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عالوه بر این مرجع استثنائی در تمام آرائی که صادر می نماید باید نصی که رسیدگی به موضوع را در صـالحیت                      . 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       اهدادگ
هـای    های سرقت و بـه شـعبه دیگـر پرونـده            مثالً به یک شعبه خاص فقط پرونده      . کنند  حسب تقسیم کار به نوع معینی از جرائم رسیدگی می         

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

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

ا توجـه بـه نـوع دعـاوی بـه      تمام مراجع قـضائی موضـوع ایـن قـانون مکلفنـد بـ       :  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 
اههای ویـژۀ روحانیـت ،      دادسراها و دادگاههای انقالب ، دادسراها و دادگاههای نظامی ، دادسراها و دادگ            : شامل   مراجع قضایی رسیدگی کیفری ،    

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

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

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

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

  .سازمان تعزیرات حکومتی  .8شواراهای حل اختالف  .7هیأت منصفه  .6یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان 
  دادسراها و دادگاههای انقالب.  1

ی به نام دادگاه انقالب اسالمی در نقاط مختلـف کـشور تـشکیل گردیـد و                 بعد از پیروزی انقالب دادگاههای      -ماهیت دادگاهها و دادسراهای انقالب      
 ، 1358در بیـست و سـوم خـرداد مـاه     . چون بین این دادگاهها هماهنگی وجود نداشـت         . احکام زیادی صادر کرد و به موقع اجرا گذاشت          

نامـه مـذکور      طبق آیـین  . گاههای انقالب تصویب کرد      تبصره درباره دادسراها و داد     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

  

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

 .تماد مردم و آگاه به مقتضیات اسالمی یک نفر مورد اع 
  

گردیدند تا در مواقع لزوم به جـای اعـضای            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    )  رأیسه(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  اصلی دادگاه اضافه می
اعـدام ، حـبس ،      : شـد عبـارت بودنـد از          هایی که تعیین می      تجدیدنظر بود و مجازت    احکام دادگاههای انقالب قطعی و غیرقابل     

  .تبعید و ضبط اموال 
                                                           

  منبع پیشیندکتر محمود آخوندی ، . 1
 . ئیه می رسد 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 قضا. 2
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در همان سال با لحاظ نظریه شورای نگهبان مبنی         .  روش تعدد قاضی در دادگاه های انقالب اسالمی جریان داشت            1362تا سال   
  . ضی در دادگاههای انقالب نیز از بین رفتهای دسته جمعی ، روش تعدد قا بر غیر مشروع بودن دادرسی

 با تصویب قانون تشکیل دادگاههای      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 

صویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، این دادگاهها نیز مانند دادگاههای عمومی تابع قواعد و مقررات عام قانون آیـین                     با ت 
 قانون جدید آیین دادرسـی کیفـری پـیش بینـی شـده ، حـسب مـورد ، بـا                      294این دادگاه که در مادۀ      . دادرسی کیفری  هستند     

برای  ( و یا یک قاضی ) قانون فوق   302مادۀ  » ت  « و  » پ  «،  » ب   «  ،» الف  «  مجازات مندرج در بندهای      برای رسیدگی به جرایم موجب    ( حضور دو قاضی    
 دادگـاه   قـضات .  1 در مرکز هر استان و مناطقی که رئیس قوۀ قضائیه ضروری بداند ، تشکیل می شود                )رسیدگی به موضوعات دیگر     

  .دنباش) ن شرائط انتخاب قضات دادگستریقانو(انقالب باید دارای شرائط مقرر در ماده واحد 
  :  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، به جرائم ذیل در دادگاههای انقالب رسیدگی می شود 303مطابق ماده 

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و فساد فی االرض ، بغی ، تبـانی و اجتمـاع علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران یـا اقـدام                                 
   احراق ، تخریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام مسلحانه یا

  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری  
  تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترل  
 . صالحیت این دادگاه است سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در  

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

و همچنین اجرای آرای دادگاه انقالب در امور کیفری در مواردی که با بـیش از                رسیدگی ، صدور حکم ، طرق شکایت از آرا          
 ) قانون جدید آیین دادرسـی کیفـری     297تبصرۀ مادۀ   ( یک قاضی تشکیل می شود برابر مقررات رسیدگی در دادگاه کیفری یک است              
  . کیفری دو باشد و اگر چه تصریح نشده ، در سایر موارد ، باید برابر مقررات رسیدگی در دادگاه 

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

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

  : داشته است کشانده و صالحیت این محاکم را گسترش داد ، با این وجود رویه قضایی آن را نادیده گرفته و اعالم
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                             

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

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

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

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

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

  . ئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور ر.  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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 بـا وجـودی کـه بـزه     –باید دانست که فرار کردن یا پناه دادن متهمان و یا محکومان قاچاق مواد مخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده انـد                       
 مع الوصف چون از مصادیق قاچاق یا بزه های مربوط بـه مـواد مخـدر نبـوده و هـر یـک                        – مواد مخدر آمده است      های مذکور در قانون مبارزه با     

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

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

 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 

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

 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صـالحیت دادگاههـای انقـالب قـرار داده شـده اسـت از ایـن                            11/2/1362
  . ی کشور که بر اساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود  دیوان عال12جهت رأی شعبه 

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

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

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

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

لذا مطالبه وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیـست و    . د شرعاً مجاز است     عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانن       
  .  قانون اساسی شامل این مورد نیست 49 و 43اصول 

 بـه   29/1/1374 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خـوردنی و آشـامیدنی الحـاقی                   3 ماده   6طبق تبصره      -ب  
  . ن در دادگاه انقالب اسالمی رسیدگی خواهد شد جرایم موضوع این قانو

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

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

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

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

  . رأی با نص صریح قانون بیّن و آشکار است 
ئمی کـه  به منظور رسیدگی به جرا   ،1ی انقالب اسالمدادگاهها و دادسراهایتشکیل  آیین نامه   1به موجب ماده      -انقالب اسالمی   ی  تشکیل دادگاهها 

قبل از پیروزی انقالب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صـورت گرفتـه اسـت یـا پـس از پیـروزی انقـالب بـر ضـد                 

                                                           
   شورای انقالب اسالمی 27/3/1358مصوب . 1
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انقالب اسالمی ملت ایران روی داده یا می دهد ، به دستور رهبر انقالب اسالمی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقالب اسالمی و به          
   .1زم دادگاه تشکیل می شودتعداد ال

  :رسیدگی به جرائم زیر در صالحیت دادگاه های انقالب اسالمی است انقالب اسالمی ،  آیین نامه دادگاهها و دادسراهای 2 ساس ماده برا
  .قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به امریت و مباشرت   .1
  .دم مبارز به امریت و مباشرتحبس و شکنجه مر  .2
  .جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتالف ثروت کشور به نفع بیگانگان   .3
  .توطئه علیه جمهوری اسالمی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات و جاسوسی به نفع اجانب .4
  .ن، یا پخش مواد مخدرسرقت مسلحانه ، تجاوز به عنف ،ساختن، وارد کرد  . 5

   .2های دادگستری یا نظامی می باشد رسیدگی به جرائم خارج از موارد مشروحه فوق در صالحیت دادگاه های انقالب اسالمی نیست، و در صالحیت دادگاه 
  ] انقالب اسالمی مه دادگاهها و دادسراهای آیین نا2تبصره ماده بخشی از [  .در حوزه هر دادسرای انقالب اسالمی یک دادگاه انقالب اسالمی تشکیل می شود 
  .3دادگاه در صورت لزوم شعبه های متعدد خواهد داشت و در این صورت ارجاع پرونده به سایر شعبه ها با رئیس شعبه اول است 

  :ند از اعضاء اصلی عبارت. دادگاه انقالب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بودآیین نامه ، 4مطابق ماده 
  .یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقالب اسالمی و تصویب امام   -الف 

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

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

  ] آیین نامه دادگاههاو دادسراهای انقالب اسالمی 5ماده [  .ریاست دادگاه بر عهده قاضی شرع خواهد بود 
  ] آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب اسالمی 6ماده [  .کیفر خواست باید حداقل سه روز قبل از تشکیل دادگاه به متهم یا وکیل او کتبا ابالغ شود 

   .4 و حقوق جزائی اسالم آگاه باشدهر متهم حق تعیین یک وکیل ایرانی را خواهد داشت که بر مسائل قضائی 
  ] آیین نامه 8ماده [  .مدت دادگاه حداکثر یک هفته خواهد بود  
  .5 ساعت حق دفاع بدهد15دادگاه باید به متهم و وکیل او حداقل  

ضورشان گواهان و مطلعان و کارشناسان ، در صورتی که ح          آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب اسالمی ،          9به موجب ماده    
همچنین متهمی که احضار شود     . در دادگاه الزم باشد در دادگاه احضار می شوند و اگر حضور به هم نرسانند جلب می گردند                   

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

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

ر یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به محکوم علیه ابالغ مـی گـردد محکـوم علیـه غایـب          مفاد حکم غیابی به وسیله درج د       ،   10مطابق ماده   
  .تواند ظرف ده روز به حکم غیابی اعتراض نماید و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر گردد قطعی و الزم االجراء است  می
  .یابی به عمل خواهد آمدرسیدگی به اعتراض محکوم علیه در دادگاه صادر کننده رای غ  - تبصره

                                                                                                                                                                          
دادگاه و دادسرای انقالب اسالمی به دستور امام تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقالب اسالمی پس از  کسب اجازه از امام منحل می شود و در  : انقالب اسالمی دادگاهها و دادسراهای  آیین نامه تشکیل 3ماده 

  .این صورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد
  .یص ضرورت و عدم ضرورت با رهبر انقالب امام خمینی است تشخ   - تبصره

  ] آیین نامه دادگاههای انقالب اسالمی 1تبصره ماده [  .در استان هائی که هم اکنون بیش از یک دادسرای انقالب هست ،دادستان کل انقالب باید برای تقلیل آنها به یک دادسرا اقدام کند. 2
  انقالب اسالمینامه دادگاهها و دادسراهای  آیین 2تبصره ماده بخش نخست . 3
  انقالب اسالمی  آیین نامه دادگاهها و دادسراهای 2تبصره ماده بخش اخیر . 4
   آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب اسالمی 7ماده . 5
  آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب اسالمی 8تبصره ماده . 6
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پـس از قرائـت کیفـر خواسـت و اسـتماع مـدافعات مـتهم و وکیـل او             آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب اسالمی ،          11به موجب ماده    
ئـیس  آورد و چنان که در پرونده نقصی مشهود گـردد بـه دسـتور ر               دادگاه هر تحقیقی را که برای ثبوت شرعی جرم الزم بدانند به عمل می             

رای . کنـد  دادگاه پرونده به دادسرا اعاده می شود و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق موازین اسالم به صدور رای مبـادرت مـی                    
  .اکثریتی که در آن رئیس دادگاه شرکت دارد مناط اعتبار است 

  .وند و رای اکثریت این دادگاه قطعی خواهد بود اگر چنین اکثریتی حاصل نشود دو قاضی شرع به قاضیان اصلی اضافه می ش  1تبصره 
  .احکام دادگاه انقالب قطعی و بدون تجدید نظر است   2تبصره 
  .1 طبق حدود شرع اسالم و شامل اعدام ، حبس، تبعید و ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آورده پس از تسویه دیون خواهد بود هامجازات ♣
روع در صورتی که محکوم علیه دارائی مشروعی نداشته باشد نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه او به تـشخیص دادگـاه   در مورد ضبط اموال غیر مش   ♣

  ] آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب اسالمی 12تبصره ماده [  .با دولت خواهد بود
ر شده است فقدان صالحیت های ذکر شده در این آئین نامه را             جهات رد قضات دادگاه ها و دادسرا ها عالوه بر آنچه در آئین دادرسی کیفری ذک                ♣

  .2نیز شامل  می شود
برای نظارت بر حسن انجام   آیین نامه تشکیل دادگاههای و دادسراهای انقالب اسـالمی ،  14به موجب ماده   -  تشکیل دادسراهای انقالب اسالمی  

  .قالب در تهران تشکیل می گرددوظائف دادسراهای انقالب در سراسر کشور یک دادسرای کل ان
کل  و    دادستان. هر دادسرای انقالب اسالمی یک دادستان و به تعداد کافی بازپرس و دادیار خواهد داشت                 ،   15به موجب ماده    

  .دادستان های انقالب می توانند به اندازه الزم قائم مقام و معاون و کارمند دفتری داشته باشند
  .ب می توانند وظیفه دادستان انقالب تهران را نیز بر عهده گیرددادستان کل انقال  -تبصره 

دادسراهای انقالب تحت تعلیمات و نظارت دادستان کل انقالب و کلیه اعضاء قضائی و دفتری دادسراهای انقالب شهرستان هـا         
  ]هها و دادسراهای انقالب اسالمی  آیین نامه دادگا16ماده [  .زیر نظر دادستان انقالب همان شهرستان انجام وظیفه خواهند کرد

  .3های محلی به وسیله دادستان کل انقالب منصوب می گردند اعضاء قضائی دادسرای کل و دادستان ♣
عزل و نصب کارمندان دفتری هـر    .  تعیین می شوند   4 هر دادسرا به پیشنهاد دادستان انقالب آن دادسرا و تصویب دادستان کل انقالب             ئیاعضای قضا  ♣

  .5 دادستان انقالب همان شهرستان است با این همه نظر دادستان کل انقالب در عزل و نصب آنان قاطع استشهرستان با
  .6اعضای قضائی دادسرای کل و دادسراهای محلی انقالب از بین حقوقدانان و قضات انقالب اسالمی انتخاب خواهند شد ♣
  .7 نظر دادستان انقالب به عمل خواهد آمدباز پرسی توسط بازپرسان یا دادیاران دادسراهای انقالب و زیر ♣

متهم در دادسرائی تعقیـب مـی شـود کـه در حـوزه همـان              آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب اسالمی ،          20به موجب ماده    
دادسرا مرتکب جرم شده باشد ودر صورتی که در چند حوزه مرتکب جرم شده باشد در دادسرائی که مهم ترین جرم در حوزه            

تشخیص مهم ترین جرم با دادسرائی است کـه مـتهم در آن حـوزه توقیـف           . واقع شده است مورد تعقیب قرار خواهد گرفت        آن
  .و اگر جرم ها از یک درجه باشند متهم در آنجا توقیف شده است محاکمه خواهد شد. شده است 

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

  .احاله رسیدگی در هر مرحله منوط به نظر دادستان کل انقالب است  2تبصره 
 بازپرس وظیفه تحقیق را راسا و در صورت اقتضاء با حضور دادیـار انجـام خواهـد داد و نظـر خـود را در مـورد                           ،   21و بر اساس ماده     

  .مجرمیت یا برائت متهم به نظر دادستان می رساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرمیت متهم از طرف او ادعانامه صادر شود

                                                           
 اهها و دادسراهای انقالب اسالمی  آیین نامه دادگ12ماده . 1
   آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب اسالمی 13ماده . 2
  آیین نامه 17بخش نخست ماده . 3
 . دادستان کل انقالب به پیشنهاد شورای انقالب و تصویب امام تعیین می گردد . 4
  آیین نامه17بخش اخیر ماده . 5
  آیین نامه18ماده . 6
   آیین نامه19ماده . 7
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  .در رفع اختالفات بین نظر بازپرس و دادستان نظر دادگاه متبع است   -تبصره 
  . 1د او را احضار و در صورت مقتضی جلب کنددر صورتی که باز پرس تحقیق از کسی را برای کشف حقیقت الزم بداند می توان ♣
    ] آیین نامه 23ماده [  .تحقیقات غیر علنی است و اوقات تعطیل مانع ادامه تحقیقات نمی باشد  ♣
  .2کلیه هزینه های مربوط به اجرای این قانون از قبیل حقوق کارکنان، اجرت کارشناسی و غیره از صندوق دولت پرداخت خواهد شد ♣
  ] آیین نامه 25ماده [  .یق اخذ هر گونه تامین با بازپرس و دادستان استدر مرحله تحق ♣

، بایـد بـه نظـر     قرار بازداشت یا منع تعقیب که همیشه در اختیار بازپرس اسـت  آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب اسالمی ،         26بر اساس ماده    
  . و قطعی است رای پیدا شود ، نظر قاضی شرع دادگاه رافع اختالفالفدادستان برسد و اگر بین بازپرس و دادستان در این مورد اخت

بازپرس می تواند با نظر و موافقت دادستان قرار توقیف اموال و دارائی متهم را با رعایـت نیازهـای عـادی                       ،   27و به موجب ماده     
  .اجرای قرار به عهده دادستان است. خانواده او صادر کند

  .ادستان دارای کلیه اختیارات بازپرس می باشددر این موارد د   - 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                 

قیف آنها  خود یا شخص دیگر واگذار کرده یا به طور صوری یا با تبانی به اشخاص حقیقی یا حقوقی انتقال داده است دستور تو                      
  ] آیین نامه 28ماده [  .را خواهد داد

متهمی را که مخفی شده یا فرار کرده باشد یکبار به وسیله یکی از روزنامه های کثیراالنتشار و هنگام ضرورت                    ) دادستان یا بازپرس  (دادسرا  
 کـه   یی داخـل ده روز و بـرای متهمینـ         مهلت معرفی پس از این اعـالم بـرای متهمینـ          . از طریق رسانه های گروهی دیگر احضار خواهد کرد        

  .3خارج از کشور به سر می برند یک ماه است
پاسـداران انقـالب و نیروهـای مـسلح و مراجـع انتظـامی و کـشوری و                   آیین نامه دادگاههـا و دادسـراهای انقـالب اسـالمی ،              30مطابق ماده   
بازپرس و دادیـار دادسـراهای انقـالب و بـازپرس و دادیـار               و اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند دستورهای دادستان انقالب و             ها شهرداری

دادسراهای انقالب را با سرعت اجرا کنند و اال از طرف دادستان کل انقالب کتبا توبیخ و در صورت تکرار افراد پاسـداران بـه مـدت یـک         
ند شد و سـایر مـاموران دولتـی یـا شـهرداری هـا از       ماه از انجام وظیفه در این سازمان انقالبی بر کنار و پس از بار سوم به کلی بر کنار خواه         

  .طرف رؤسای خود توبیخ انضباطی می شوند
پاسداران انقالب بدون اجـازه کتبـی دادسـتان حـق دسـتگیری هـیچ حـق کـس را ندارنـد ،           آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقالب ،         31به موجب ماده    

در صورت تخلـف از ایـن مـاده بـه حکـم      . ب به خانه کسی وارد شوند یا اموال کسی را توقیف کنند       همچنین حق ندارند بدون اجازه کتبی دادستان انقال       
  .دادستان انقالب بر کنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرم محسوب شود از طرف دادسراهای انقالب تعقیب خواهند شد

  . ا اطالع قبلی مافوق او صورت گیردانب دادسراهای انقالب باید بدر صورتی که متهم کارمند عادی شاغل دولت باشد احضار و جلب از ج  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  

 قبلی مافوق او صورت گیـرد ودر صـورتی کـه مـافوق ایـن      با تصویب قبلی کمیسیونی که از طرف شورای انقالب تعیین می شود وبا اطالع  
  .وظیفه خود را با رعایت کامل جوانب امر انجام ندهد در دادسرای انقالب مورد تعقیب قرار می گیرد 

 او در مواردی که خوف فرار متهم باشد وشخص مورد اتهام از اشخاصی باشد که به هیچ نحو مـسامحه وسـهل انگـاری در دسـتگیری                 3تبصره  
  . می توانند با شناخت قطعی متهم را بدون اجازه دادستان دستگیر وبالفاصله به اطالع دادستان برسانند 31صالح 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                  
بل از اجرای حکم به اطالع دادستان کل انقالب برسد ودر این مدت به محکوم علیه امکان مالقات با خانواده داده                     باید ده روز ق   

   . 4اجرای حکم باید حتی المقدور در محل وقوع جرم باشد. شود 
  ] آیین نامه 32ماده [  .بازداشتگاههای مخصوص دادسرای انقالب باید زیر نظر دادستان انقالب محل باشد 

                                                           
  آیین نامه22ماده . 1
  آیین نامه 24ماده . 2
   آیین نامه 29ماده . 3
  آیین نامه 31ماده . 4
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  ) ی ویژه نیروهای مسلحادادگاه و دادسر( دادسراها و دادگاههای نظامی .  2
برای رسیدگی به جـرائم مربـوط بـه وظـایف           « : اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر می دارد               

اسالمی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل      خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقالب               
گردد ، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضـابط دادگـستری مرتکـب شـوند در محـاکم عمـومی رسـیدگی                             می
  .» بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند ،  و دادگاههای نظامی یدادستان. شود می

  :که قانون اساسی در قلمرو دادگاههای نظامی چند قاعده مهم را مورد توجه قرار داده است به نظر می رسد  ،ذکور  مبا 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 ♣

  صالحیت ذاتی محاکم نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی حصر ♣

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     5مشتمل بر ماده واحده و       ،  سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسالمی ایران        قانون الحاق  .1
به موجـب ایـن قـانون سـازمان قـضائی ارتـش جمهـوری اسـالمی و کلیـه                    .  قانون اساسی برداشت     172پیاده کردن دستور اصل     

ر سراسـر کـشور از سـتاد مـشترک ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران جـدا و بـه وزارت                        دادسراها و دادگاههای نظـامی مـستقر د       
  .دادگستری ملحق گردید 
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 هر محل کار قضات ارتش بهمچنین عزل و نصب و تغیی . 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    ارتش ، شهربانی ، ژاندارمری ، سپاه،پلیس قضائی ، بسیج ،کمیته [نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران     
  . را در صالحیت محاکم نظامی قرار داد ]قانونی دیگر 

  . اسالمی ایران تغییر یافتبه موجب این قانون نام سازمانی قضائی ارتش به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری 
 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 ،   4مطابق مواد   
  : 1/4/1368 و 1/8/1360به دادگستری مصوب 

   ]4ماده [  . های قضایی در دادگاهها و دادسراهای نظامی با حقوق دانان نظامی واجد شرایط است اولویت در تصدی سمت
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 [ . دو مستقل در امور کیفری تشکیل می شود مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی 
   ]9ماده [ .  نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی مکلف به انتقال یا مأموریت حقوق دانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند

و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهـم دی                  مشتمل بر یکصد و سی       قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ،     . 4
  .  به تأیید شورای نگهبان رسید 25/10/1382ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

                                                           
ون طبـق قـان  .  شورای انقالب را می توان نخستین قانونی دانست که صالحیت دادگاههای نظامی را محدود کـرد           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  
  . مذکور قرار گرفته به مراجع قضایی دادگستری محول می گردد 

ان 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 دادگستری                       جرایمی که افسران و درجه دار      –تبصره یک   
  .»...رسیدگی خواهد شد 
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امی کلیه افراد زیر که در ایـن قـانون           دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظ             این قانون ،   1مطابق ماده   
  :خوانده می شوند رسیدگی می کنند ) نظامی ( به اختصار 

  . کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای وابسته  
  . کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران و سازمانهای وابسته  
  . سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی کارکنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و 
  . کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته  
  . کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران  
  . کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن  
  مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکـز آمـوزش وزارت       -خدامی نیروهای مسلح     موضوع قوانین است   -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                   

  . روهای مسلح محسوب می شوند اعضاء نی
  . جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود     1تبصره 
  . رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود     2تبصره 

این قانون در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مـورخ      گاههای نظامی کشور ،     قانون تعیین حدود صالحیت دادسراها و داد      .  5
  : ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مشتمل بر سه ماده به شرح ذیل به تصویب رسید 

  .  نظامی یا انتظامی جرائم دیگری کشف شود ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می باشد هرگاه در حین  تحقیقات و رسیدگی به جرائم   1ماده 
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 [ . ی شود سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی م
  . کلیه جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و باالتر در مراجع قضائی ذیربط در تهران رسیدگی می شود    3ماده 

 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
 است که در اجـرای اصـل یکـصد و بیـست و سـوم قـانون اساسـی و در جلـسۀ مـورخ                           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

به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهـای مـسلح بـه جـز جـرائم در مقـام        قانون مذکور،    27اده  طبق م 
  . 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 
 به اختصار سازمان قضائی نامیده مـی شـود ، شـامل دادسـرا و                 جرائم نیروهای مسلح     ائی نیروهای مسلح که در قانون     سازمان قض 

  . 1دادگاههای نظامی است
   . 2رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند ، توسط رئیس قوۀ قضائیه منصوب می شود

رئـیس سـازمان قـضائی عـالوه بـر ریاسـت اداری و نظـارت بـر کلیـۀ                     قانون جدید آیین دادرسـی کیفـری ،          573ده  به موجب ما  
سازمانهای قضائی استان ها ، ریاست شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهـده دارد و مـی توانـد یـک نفـر                            

  .قائم مقام و به تعداد الزم معاون داشته باشد 
ایجاد تشکیالت قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خـدمت آنـان بـا رعایـت اصـل یکصدوشـصت و چهـارم                                  -ه  تبصر

  . ۀ قضائیه ارائه نماید رئیس سازمان قضائی می تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قو.  قانون اساسی به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه است 3 )164 (

                                                           
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 571ماده . 1
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری572ماده . 2
توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییـر                    قاضی را نمی   : قانون اساسی    164اصل  . 3

  .گیرد کند صورت می ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می نقل و انتقال دوره. و دادستان کل با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه 
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 عضو دادگاههای نظامی یـک و        معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می توانند با ابالغ رئیس قوۀ قضائیه ،              ،   574بر اساس ماده    
  . یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند 

  .  است مقررات این ماده فقط دربارۀ دارندگان پایۀ قضائی و یا قضات نظامی قابل اجراء -تبصره
هرگاه در اثر وقوع جرم ، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شـود ،                  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        575مطابق ماده   

یگان مربوط مکلف است تمام ادلـه و مـدارک خـود را بـه مرجـع تعقیـب تـسلیم کنـد و نیـز تـا قبـل از اعـالم خـتم دادرسـی ،                       
مطالبـۀ ضـرر و زیـان و رسـیدگی بـه آن ، مـستلزم رعایـت تـشریفات                    . م دادگـاه کنـد      دادخواست ضـرر و زیـان خـود را تـسلی          

  . دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینۀ دادرسی ندارد  آیین
  . دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع این ماده ، باید به طرفیت یگان محکومٌ له دعوای اصلی اقامه شود    1تبصره 
گان متضرر از جرم ، حق طرح دعوی ، دفاع و پیگیری دعـوی ، اعتـراض و تجدیـدنظرخواهی را مطـابق مقـررات مربـوط دارد و گذشـت یگـان                           ی  2تبصره  

  . مذکور مسموع نیست 
رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطـرح مـی شـود ، مـستلزم        

   . 1عایت تشریفات آئین دادرسی مدنی استتقدیم دادخواست و ر
، مـصوب    قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران، اما نیروهای مسلح را تعریف ننموده جدید آیین دادرسی نیروهای مسلح ،     قانون  

ی ، نیروهای مسلح جمهـوری اسـالم      مذکور   قانون   2موجب ماده   ه  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  ی و سازمانمجموعه ستاد مشترک ، نیروهای زمینی ، هوائی، دریای: 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 
هـا در صـورت نیـاز ،        در شهرسـتان    . در مرکز هر استان ، سازمان قضائی استان متـشکل از دادسـرا و دادگاههـای نظـامی اسـت                     

  . 2حوزۀ قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه تعیین می شود. دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود 
  . ئه می نماید تعلیمات الزم را ارادادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که بر عهده دارند ، نظارت دارد و   1تبصره 
  . رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است ، عالوه بر نظارت قضائی ، بر امور اداری نیز ریاست دارد    2تبصره 
ای احکام و واحد ارشاد و معاضدت حوزۀ قضائی هر استان به تعداد الزم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیالت مورد نیاز از قبیل واحد ابالغ ، اجر   3تبصره 

  .قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا ، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد 
رئیس سازمان قضائی استان ، رئیس شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیـۀ شـعب دادگـاه و دادسـرای نظـامی اسـتان نظـارت و                 

   . 3ور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان استتصدی ام. ریاست اداری دارد 
در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه ، یک یا چند شعبه از دادگاههای نظامی استان در دادسرای نـواحی موضـوع مـادۀ                         

  ]ید آیین دادرسی کیفری  قانون جد580ماده [ . مستقر می شود آیین دادرسی کیفری قانون ) 578(
اختیارات و وظایف رئیس ، دادستان و دیگـر مقامـات قـضائی سـازمان                قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        581به موجب ماده    

قضائی استان با رعایت مقررات این بخش ، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کـل دادگـستری هـا ،                  
  .نقالب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است دادستان های عمومی و ا

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 
  . ت می باشد به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات ، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیا

  

                                                           
   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 576ماده . 4
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری578ماده . 5
   قانون جدید آیین دادرسی کیفری579ماده . 1
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  :دادگاههای نظامی ، عبارتند از  ، 582مطابق ماده 
  . 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

 و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاههای                   وظایف ، اختیارات ، صالحیت    
  . 1کیفری دو ، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری دربارۀ آن تعیین تکلیف شود 

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 584ماده [ . دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود  ♣
  :به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود  ، 585بر اساس ماده 

  . نظامیان دارای درجۀ سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و باالتر شاغل می باشند  -الف
  .  نباشند 4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 2 307 که مشمول مقررات ماده نظامیان دارای درجۀ سرتیپ دومی در صورتی -ب

   . 3با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بالمانع است ♣
ظـامی دو تـشکیل نـشده یـا بالتـصدی باشـد و یـا                هرگاه در محلی دادگاه ن     قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        587مطابق ماده   

 دادگاه نظامی یک حـسب ارجـاع ، بـه پرونـده هـایی کـه در صـالحیت دادگـاه                       تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد ،        
  . در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می شود . نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید 

اه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بالتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس ، امکان رسیدگی در اسـتان                           هرگ  -تبصره  
  . فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد ، رسیدگی به پرونده های مربوط ، حسب مورد در نزدیک ترین حوزۀ قضائی به عمل می آید 

دادگاه نظامی یک ، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صالحیت دادگاه نظامی دو ، قرار عدم صالحیت صـادر کنـد                         
   . 4و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید

ۀ در صورت ضرورت ، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صالحیت سازمان قضائی است ، بـا تـصویب رئـیس قـو                        
 شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی و باالتر و یا رده همتراز آنها در سـایر نیروهـا                           قضائیه ، 

  .5تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهدۀ یگان مربوطه است . برای مدت معین تشکیل می شود 
در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنـگ بـا تـصویب رئـیس قـوۀ      ری ،  قانون جدید آیین دادرسی کیف590به موجب ماده   

 این قـانون در محـل قرارگاههـای         591قضائیه ، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت مادۀ                   
  . ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود  عملیاتی ، مراکز استان

  . ائی دادگاههای نظامی زمان جنگ ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوۀ قضائیه تعیین می شو دحوزۀ قض   1تبصره 
دادگاههای نظامی دو ، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ ، حسب مورد برابر مقررات دادرسـی زمـان                   2تبصره  

  .نگ رسیدگی می کنند جنگ ، به جرائم مربوط به ج

                                                           
 ری قانون جدید آیین دادرسی کیف583ماده . 2
رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظـام ، اعـضای شـورای نگهبـان، نماینـدگان مجلـس شـورای             : قانون جدید آیین دادرسی کیفری       307ماده  . 3

یی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران ، فرمانداران و مراکـز اسـتان و جـرایم عمـومی افـسران نظـامی و انتظـامی از درجـه              اسالمی و خبرگان رهبری ، وزیران و معاونان وزیران ، دارندگان پایه قضا            
ی تهران است ، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین  حسب مورد ، در صالحیت دادگاههای کیفر سرتیپ و باالتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل ،

  . خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد 
   .   شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد ، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند 1تبصره 
  .باشد ، حسب مورد در صالحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است  ی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح میرسیدگ   2تبصره 

   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 584ماده . 3
   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 588ماده . 4
 دید آیین دادرسی کیفری قانون ج589ماده . 5
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  :جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود ، عبارتند از  ، 591به موجب ماده 
  .کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صالحیت سازمان قضائی  -الف
  .یت سازمان قضائی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صالح -ب
  . جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی ، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد  -پ

ترکیب ، صالحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههـای نظـامی                  
   . 1 نحو دیگری مقرر شوداست مگر آنکه در این قانون به

دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههـای نظـامی زمـان جنـگ               قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        593بر اساس ماده    
  . تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل ، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم ، وظایف آن را انجام می دهد 

ی با ابالغ رئیس قوۀ قضائیه می توانند با حفظ سمت ، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگـاه نظـامی زمـان جنـگ نیـز                             قضات سازمان قضائ    -تبصره  
  . انجام وظیفه نمایند 

رئیس شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ ، بـر کلیـۀ شـعب دادگاههـا و دادسـرای نظـامی زمـان جنـگ ، نظـارت و                          
غیاب وی ریاست اداری به عهدۀ معاون وی و در غیاب آنـان بـا دادسـتان نظـامی زمـان جنـگ حـوزۀ                         ریاست اداری دارد و در      

  . 2قضائی مربوط است 
پس از انحـالل دادسـرا و دادگاههـای نظـامی زمـان جنـگ ، پرونـده هـای          قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،      595مطابق ماده   

  .  برابر مقررات دادرسی صلح رسیدگی می شود مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی صالح
  . دادگاههای نظامی زمان جنگ ، با تصویب رئیس قوۀ قضائیه منحل می شوند   -تبصره 

پشتیبانی و تأمین کلیۀ امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی زمان جنگ بـر عهـدۀ قرارگـاه عملیـاتی محـل تـشکیل دادگاههـای            
   . 3مزبور است

   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 601  الی597[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح  31 الی 27مطابق مواد    - و دادگاههای نظامیصالحیت دادسرا 
به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقـام ضـابط دادگـستری در سـازمان                   

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 597ه ماد[ . قضائی 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 
ائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی ، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظـایف و مـسئولیتهای نظـامی و                          منظور از جر     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 
جرم در مقام ضابط دادگستری ، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط بـا جـرائم مـشهود و یـا در راسـتای اجـرای                               4تبصره  

  . دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می شوند 
 شـوند و مطـابق قـانون ، دادگاههـای           به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جـرم              

ایران صالحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند ، چنانچه از جرائمی باشد که در صالحیت سازمان قـضائی اسـت ، در دادسـرا و                     
   . 4دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود

ه سال تمام شمسی که در صالحیت سـازمان قـضائی   به جرائم نظامیان کمتر از هجد قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،     599به موجب ماده    
  . است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی می شود 

                                                           
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 592ماده . 1
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 594ماده . 2
   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 596ماده . 3
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 598ماده . 4



 
   
   

  

35

 
 ]کیفری مبانی آیین دادرسی [    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 

 یـک   در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامیِ یک و دادگاه نظامیِ دو در حوزۀ قضائی یک استان ، نظـر دادگـاه نظـامیِ                        
در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامیِ یک زمان جنگ و دادگاه نظـامیِ دو زمـان جنـگ در حـوزۀ قـضائی                         . متّبع است 

   .1یک استان ، نظر دادگاه نظامیِ یک زمان جنگ الزم االتباع است
حـوزۀ قـضائی ، نظـر دادگـاه نظـامی           در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یـک                   

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 601ماده [ . زمان جنگ متّبع است 
   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری  633 الی  627[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح  63 الی 57مطابق مواد    - ترتیب رسیدگی ، صدور و ابالغ رأی

. د ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبۀ دوم دادگـاه تجدیـدنظر نظـامی اسـتان تهـران تفـویض کنـد                        رئیس سازمان قضائی می توان    
ارجاع پرونده ها در غیاب رئیس شعبۀ دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهدۀ رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظـامی                    

   .2به ترتیب شمارۀ شعبه است
 غیاب رئیس سازمان قضائی استان ، به عهدۀ معاون و در غیاب وی به عهدۀ رؤسای دادگاههـای تجدیـدنظر و                      ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی در       

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 628ماده [  .نظامی یک و دو به ترتیب شمارۀ شعبه است 
 ، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیـز رسـیدگی   هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است        

   . 3کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 630ماده [ . 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 یا اشخاص بی گنـاهی مقتـول یـا مجـروح                       چنانچه در اجرای مأموریت   
شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادر شود ، بنا به تقاضای اولیـای دم یـا متـضرر                            

 پرداخت دیه و خـسارت توسـط سـازمان متبـوع بـه دادگـاه                 پروند ه جهت تعیین تکلیف در خصوص        بدون تقدیم دادخواست ،   
عـدم حـضور نماینـده    . دادگاه نمایندۀ یگان مربوط را برای شرکت در جلسۀ رسیدگی دعوت می نماید . نظامی ارسال می شود     

   . 4مانع رسیدگی و صدرو رأی نیست
و پـس از اعـالم خـتم دادرسـی بـا اسـتعانت از           دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغـاز               

خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادلۀ موجود ، در همان جلسه و در صورت عـدم امکـان                            
   . 5در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی می کند

امـا  . انتشار اطالعات مربوط بـه آراء دادگاههـای نظـامی ممنـوع اسـت               یفری ،    قانون جدید آیین دادرسی ک     633به موجب ماده    
تواند اطالعـات مربـوط بـه آراء قطعـی دادگاههـای       رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می 

   .نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطالع رسانی قوۀ قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد 
در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی ، جهت پیشگیری از جرم آمـوزش ضـروری باشـد ، بـه میـزان الزم اطالعـات                                -تبصره  

  . گیرد مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان ها قرار می
   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 638 الی 634[ ن جدید جرائم نیروهای مسلح  قانو68 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 یـا دیـوان               
   .6عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است

یث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آراء سایر دادگاههای کیفری است ، مگر آنکـه در ایـن                   آراء دادگاههای نظامی از ح    
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 635ماده [ . بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد 

                                                           
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 600ماده . 1
  یین دادرسی کیفری  قانون جدید آ627ماده . 2
   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 629ماده . 3
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 631ماده . 4
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 632ماده . 5
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری634ماده . 6
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فتـاد و دو سـاعت از زمـان    آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاههای نظامی زمان جنـگ ، ظـرف ه               ،   636بر اساس ماده    
 قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور بایـد حـداکثر ظـرف هفـت روز پـس از                        ابالغ ، 

وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید ، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دالیـل قـانونی از قبیـل نقـص                           
  . شد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود تحقیقات مقدور نبا

 رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاههـای         1 قانون آیین دادرسی کیفری    475عالوه بر اشخاص مندرج در مادۀ       
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 637ماده [ . نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد 

در صورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان               
در ایـن  . بازنشسته ، قابل اجراء نباشد ، دادستان نظامی مطابق ضوابط ، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یـا فرجـام را دارد            

   . 2کندین مجازات قانونی دیگر اقدام میصورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعی
   : ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 642 الی 639[  قانون جدید جرائم نیروهای مسلح 72 الی 69مطابق مواد    - اجرای احکام

واسـت  اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهدۀ دادسرای نظامی صادرکنندۀ کیفرخ               
در موارد احاله و عدم صالحیت ، اجرای احکام دادگاهها ، به ترتیب بر عهدۀ دادسرای مرجع محالٌ علیه و مرجـع صـالح      . است  

   . 3به رسیدگی است
  ]د آیین دادرسی کیفری  قانون جدی640ماده  [ .پس از قطعیت آراء دادگاهها ، قاضی اجرای احکام مکلف است خالصه ای از رأی را به یگان مربوط ابالغ نماید  

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 640تبصره ماده [ . مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس الزم االجراء است  
عـالوه بـر مـوارد پـیش بینـی شـده در قـانون ، در مـورد محکومیـت بـه                        قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        641بر اساس ماده    

  :ازات های زیر ، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می شود مج
  . 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
  . داشت قبلی کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز باز -پ

  .در مورد محکومیت به کسر حقوق ، احتساب ایام بازداشت قبلی ، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است   -تبصره
اجرای دستورها و آراء الزم االجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام ، وجه الکفاله یا وثیقـه                    ،   642و به موجب ماده     

قدی ، وصول دیه ، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یـا فـروش امـوال ،            و نیز جزای ن   
  . در سازمان قضائی بر عهدۀ قاضی اجرای احکام است 

  دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت .  3
سـومین دادگـاه اختـصاصی اسـت کـه در معیـت آن دادسـرای ویـژه                  اقـع   دادگاه ویژه روحانیـت در و       -ماهیت دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت       

 ، مقـام رهبـری نـاظر بـه          1369مبنای تشکیل این دادگاه ، آئین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیـت مـصوب                . روحانیت وجود دارد    
  .  قانون اساسی است 57 و 5اصول 

 تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیـت و بـه کیفـر رسـاندن     این دادگاه به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و 
.   به تصویب مقـام رهبـری رسـید        1369 تشکیل و آیین نامه آن در سال         66در سال   ) ره(روحانیون متخلف به فرمان حضرت امام       

 واگر شاکی روحانی باشد باید در دادگاههای         در این دادگاه ، متهم باید روحانی باشد        .کنداین دادگاه به جرائم افراد روحانی رسیدگی می       
  .عمومی طرح دعوی نماید 

                                                           
  :ده دادرسی دارند اشخاص زیر حق درخواست اعا    ،  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

  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 638ماده . 2
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 639ماده . 3
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بـه جـرائم   . طبق اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی ادامه کار آن تا زمـانی اسـت کـه رهبـر انقـالب آن را مـصلحت بدانـد                         
مربوطـه بـه قـوه قـضائیه        پرداخت حقوق و مزایای قضاوت و کارکنان آن تابع مقررات           . اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد    

  .بنابراین دادگاه ویژه روحانیت دارای سه ویژگی است . 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 

البته در عمل اعمال غیرمجرمانه روحانیون نیز ، چنانچه خالف شأن محسوب شود ، در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد                      
  .  قانون آیین دادرسی مدنی و ناقض قواعد صالحیت است 528که مخالف نص مادۀ 

  :گی می باشند دادسراها و دادگاه های ویژۀ روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدبه طور کلی ، 
  1. 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  

 مشغول تحـصیل باشـد یـا اگـر بـه کـار دیگـری        ه به لباس روحانیت باشد یا در حوزروحانی به کسی اطالق می گردد که ملبس    
  .مشغول است عرفاً روحانی محسوب گردد 

ی اسـالمی ، وزراء و معـاونین   کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبـان ، نماینـدگان مجلـس شـورا           
 دادسـتان و رئـیس دیـوان محاسـبات ، دارنـدگان پایـه قـضائی ، اسـتانداران و                      ، 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         
ی گـردد و نیـز کلیـه اتهامـات نماینـدگان       روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح م             

  2. مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد 
دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی کـه بـر حـسب                 

در این صورت دادسراها و دادگاه ها موظفند که با درخواست . در دادگاه ویژه اصلح باشد» ه نظر دادستان منصوبب«ضرورت رسیدگی آن    
  .دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند 

دگـاهی اسـت کـه      اعم از دادسراهای عمومی و یا اختصاصی و اعم از بازپرس و یا دادستان هـا تـابع صـالحیت دا                     صالحیت دادسراها به طور کلی    
النهایه باید اضافه کرد که دادسـرا عـالوه بـر شایـستگی رسـیدگی بـه جرایمـی کـه در         . دادسرا در معیت آن تشکیل و انجام وظیفه می کند       

صالحیت دادگاههای حوزه مربوطه آن است صالحیت دارد که درصورت وجود یکی از شرایط زیر به جرایم ارتکابی در خارج از حـوزه                       
  . نیز رسیدگی نماید قضایی خود 

  . در صورتی که جرم در حوزه آن کشف شود  
  .در صورتی که متهم در حوزه آن اقامت داشته باشد  
 .در صورتی که متهم در حوزه آن دستگیر گردد  

حفـظ آثـار و    درکلیه موارد فوق دادسرای محل اقامت ، دستگیری و یا کشف جرم تحقیق مقدماتی را انجام می دهـد ؛ و اقـدام الزم بـرای                           
  .عالئم جرم معمول می دارد و آنگاه با صدور قرار مقتضی پرونده امر را به دادسرای صالح می فرستد 

این نکته را اضافه می نماید که مبنای ارجاع پرونده های کیفری به دادگاههـای جزایـی ، کیفرخواسـت دادسـرا اسـت ؛ بـدین توضـیح کـه                     
  . صادرشده باشد پرونده به همان دادگاه ارجاع می شود کیفرخواست دادسرا به عنوان هر دادگاهی

. هرگاه کیفرخواست دادسرا به عنوان دادگاه کیفری عمومی صادر گردد پرونده به دادگاه کیفری عمومی ارجاع می شود         –مثال  

                                                           
  5/9/1384صالحی مصوب ا. 1
  5/9/1384الحاقی مصوب . 2
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کـه در صـورت     اگر در انتخاب مرجع صالح رسیدگی ، دادسرا مرتکب اشتباهی شده باشد به عهده دادگـاه مرجـوع الیـه اسـت                       
   . 1نداشتن شایستگی قرار عدم صالحیت صادر و پرونده امر را به دادگاه صالح بفرستد

بـه منظـور پیـشگیری از        آیین نامه دادگاهها و دادسراهای ویـژه روحانیـت ،            1به موجب ماده      -2 ویژه روحانیت  دادگاهها و دادسراهای    تشکیل  
، حفظ حیثیت روحانیـت و بـه کیفـر رسـاندن روحـانیون متخلـف، دادسـرا و                    یهنفوذ افراد  منحرف و تبهکار در حوزه های علم         

  .گردد  مقام معظم رهبری ایجاد می دادگاه ویژۀ روحانیت تحت نظارت عالیۀ
  :به شرح ذیل می باشدروحانیت وظایف دادسرا و دادگاه ها ویژه  ، 2به موجب ماده    - وظایف

  .ع تخلفات و جرائم مسائل قضائی اقدامات الزم جهت پیشگیری از وقو  –الف 
  .ارشاد در امور خالف شأن   –ب  
  .رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو موثر با اهداف این دادسرا مرتبط است  –  ج

زوی ، سـازمان تبلیغـات اسـالمی ،          دادسرای ویژه روحانیت می تواند از طریـق مراکـز حـو             در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو ،             –تبصره  
مرکز امور حوزوی ، سازمان تبلیغات اسالمی ، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام می نماید ، نهادهای فوق در زمینه اجرای 

  3. موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می باشند 
   ] آیین نامه 3ماده [  .وسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد  روحانیت ت دادستان ویژۀ ♣
  ] آیین نامه 4ماده [  . دادسراها به عهدۀ دادستان منصوب خواهد بود  مسئولیت، ریاست و نظارت همۀ ♣

معـاون اداری   پیـشگیری    معاون بررسـی و      ، امور استانها    معاون ، دارای یک ، معاون قضائی    ) دادستان منصوب   ( دادستانی مرکز   
  4.شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابالغ می گردد . دفتـــر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود ، مالی

 دادستان،معاون ارشاد،معاون تحقیقات و عملیات،مـدیر اداری و مـالی و بـه تعـداد کـافی                   :تشکیالت هر دادسرا عبارت است از       
  5.داریدادیار و کادر ا
 عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراها ویژۀ شهرسـتان  آیین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت ، 7به موجب ماده    

  6. به عهدۀ دادستان منصوب خواهد بود با اخذ تمایل از آنان
متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و         در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق الذکر بدون تمایل ، موضوع قبال در جلسه                 –تبصره  

  7. رئیس شعبه اول دادگاههای ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می رسد 
   .8معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابالغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد

دسـرای ویـژۀ روحانیـت در شـهرها و بـا حـوزه هـای قـضائی                  دا آیین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت ،          9مطابق ماده   
  :مشروحه ذیل تشکیل می گردد 

  . 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  ( ، ای اصفهاناستان ه: اصفهان 
  .استان های فارس،بوشهر،کهکیلویه و بویر احمد : شیـراز 

                                                           
  :در یک نظریه مشورتی اداره حقوقی آمده است  .1

ز بـا  لذا با توجه به صالحیت عام دادستان عمومی بررسی علت فـوت زنـدانی دادگـاه و دادسـرای انقـالب نیـ      . 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  آیین نامه ، 5ماده . 4
  5/9/1384اصالحی مصوب  آیی نامه ، 6ماده . 5
  5/9/1384 اصالحی مصوب .6
 5/9/1384الحاقی مصوب . 7
 انیت آیین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روح8ماده . 8
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  .شهرستان زنجان ، اردبیل غربی، آذربایجان استان های آذربایجان شرقی : تبریــز 
  . و مازندران گلستاناستان های : سـاری 
  .ان و لرستان  استان های خوزست :اهــواز 
  .استان های کرمان و هرمزگان : کرمـان 
  .،کردستان،همدان و ایالم کرمانشاه استان های: همـدان 

  1استان های گیالن و قزوین : رشت 
  . 2ددگرتا زمانی که دادسرا در هر یک از مراکز فوق تشکیل نگردیده، مرجع رسیدگی به پرونده های آن حوزه توسط دادستان منصوب، تعیین می 
  ] آیین نامه 10ماده [  .حاکم شرع شعبۀ اول دادگاه ویژۀ روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد  
  ] آیین نامه 12ماده [  .کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبۀ اول تعیین می گردند  
  :ای ویژۀ روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند دادسراها و دادگاه ه آیین نامه ، 13بر اساس ماده    -  هاصالحیت
  3. جرائم عمومی روحانیون  کلیۀ 
  .کلیۀ اعمال خالف شأن روحانیون  
  .صورتی که طرف اختالف روحانی باشد در کلیۀ اختالفات محلی مخل به امنیت عمومی  
  .شود کلیۀ اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می  

  .در مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضائی ذیربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند  1  تبصرۀ
  .در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط صورت می گیرد  2 تبصره
ت نظام ، شورای نگهبـان ، نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی ، وزراء و معـاونین آنهـا ،                       کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلح      3تبصر  

 دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارنـدگان پایـه قـضائی ، اسـتانداران و فرمانـداران و جـرائم               معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سفرا ،        
 و مدیران کل اطالعات استان ها کـه بـه لحـاظ روحـانی بـودن نامبردگـان فـوق                     عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و باالتر ،          

پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می گردد و نیز کلیه اتهامات نماینـدگان مجلـس خبرگـان رهبـری و ائمـه جمعـه در                             
  4. دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد 

دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگـاه هـای مـدنی و حقـوقی رسـیدگی                     آیین نامه ،     14به موجب ماده    
در این  . در دادگاه ویژه اصلح باشد    » به نظر دادستان منصوب   «خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن            
  .ادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند صورت دادسراها و دادگاه ها موظفند که با درخواست دادسرا و د

سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صالحیت گردیده، حق ورود،تحقیق و تعقیب را ندارند،مگر بـا اجـازۀ دادسـتان ویـژۀ                     
   .5حوزۀ قضائی مربوطه

ول تحصیل باشد یـا اگـر بـه کـار دیگـری مـشغول اسـت عرفـاً                   روحانی به کسی اطالق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزۀ مشغ                
  ] آیین نامه 16ماده [  .روحانی محسوب گردد 

تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر مستقیم دادستان منـصوب و رئـیس شـعبۀ                
  . 6اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت

هر فعلی یا ترک فعلـی کـه کـه مطـابق قـوانین موضـوعه یـا احکـام شـرعیه قابـل                         آیین نامه ،     18به موجب ماده       - ]جرم  [   آئین دادرسی 
  .گردد مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می

  .د، برای روحانیون جرم تلقی می شوداعمالی که عرفاً موجب هتک حیثیت روحانیت و انقالب اسالمی باش  -تبصره 
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   : 1جرائم 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 : حیثیت عمـومی    
  .ادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود از جهتی که موجب ضرر م: حیثیت خصوصی  

تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شـکایت شـاکی        آیین نامه ،     20بر اساس ماده    
  .خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است 

  .ه جهات دیگر جرم نمی گردد گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی ب  -تبصره 
  .ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند   - ضابطین 

نیروهای ضابط موظفند به محض اطالع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صالحیت دادسـرای ویژه،مراتـب را بـه دادسـتان دادسـرای                        
  ] آیین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت 22ماده [  .ه اقدامی خودداری نمایند ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هرگون

 جلـوگیری از فـرار       حفظ آالت و ادوات و آثار و عالئم جرم و            ضابطین موظفند فوراً اقدامات الزم را برای       ، در مورد جرایم مشهود   
  2. در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطالع دهند  و تحقیقات مقدماتی را انجام به عمل آورند و و یا تبانی متهم

 این افراد در زمان انجـام   .3دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأساً استخدام نماید     
  .مأموریت در حکم ضابطین قضایی می باشند 

دادستان شهرسـتان بـه عنـوان     آیین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت ،    26به موجب ماده       - تان ها وظایف و اختیارات دادستان های شهرس     
  :   مسئولیت های قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد جانشین دادستان منصوب،کلیۀ

  .تعقیب متهمین  
  .صدور احکام دستگیری و تتفیش  
  .عب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهار نظر در مورد کلیۀ قرارها ارجاع پرونده به ش 
  .صدور کیفر خواست  
  .اجرای احکام دادگاه  
  .صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خالف شأن  

  . باشد دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می   1تبصرۀ 
در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطـالع دادسـتان                         2 تبصرۀ

  .منصوب برساند 
  .فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد » و«و » ب«اجرای وظایف بند   3تبصرۀ 

   .4ادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داددر غیاب دادستان د
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   . رد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهنددولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیۀ اسناد و مدارک مو        
  5. قرار خواهند گرفت قانونی الزم را به  عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب 

یـژه، دادسـراهای    نظر به گـستردگی حـوزه هـای قـضائی دادسـراهای و             آیین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت ،          29بر اساس ماده    
مزبور عالوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژۀ دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل اسـتقرار خـود، مـی تواننـد بـه دادسـراهای                            

  .جام درخواست های فـــوق می باشندموظــف به ان عمومی و انقالب اســالمی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد
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  ] آیین نامه 30ماده  [ . قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود   پرونده از حوزه ای به حوزۀ حالۀا 
   .1اتهامات شرکاء، معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت 

الزم است قبالً توسط دادسرای ویژه درخواسـت         ان پایه قضایی که   در خصوص تعقیب کیفری دارندگ     آیین نامه ،     32به موجب ماده    
 روز موظف به اظهار نظر مـی باشـد در غیـر ایـن صـورت یـا در مـوارد                      20تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت           

  2. خواهد رسید اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطالع ریاست قوۀ قضائیه» به تشخیص دادستان منصوب«اضطراری 
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. نمایند و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی 
در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بالفاصـله ادعانامـۀ کیفـری خـود را در                         

   .4 حکم صادر می نماید مطرح نموده و دادگاه دادگاه
  . پس از موافقت دادستان قطعی استوارد زیر به جز مقرارهای صادره  آیین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت ، 34بر اساس ماده 

قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قـضایی وی                      –الف  
ظور خارج از نوبت بررسی می گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به من                      

  . 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  

  5.روحانیت قابل رسیدگی است
  :ی گردد در موارد ذیل قرار بازداشت صادر م آیین نامه فوق ، 35مطابق ماده 

  .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  

   .6اتهام و دالیل توجه اتهام و شخصیت متهم باشندقرارهای تأمین باید متناسب با نوع 
متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد،چنانچه در وقت مقرر بدون عـذر موجـه        آیین نامه ،     37به موجب ماده    

ظرف مدت بیـست روز     حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط می شود و به وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار می شود که                      
  .، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد  ، در صورت عدم تسلیم متهم را تسلیم نماید

  . و وثیقه گزار تفهیم و به امضای وی برسد– کفیل –مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم  -تبصره
   .7ر صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شددادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، د

دادگاه ویژه به جرائم رسیدگی مـی کنـد کـه مطـابق ایـن قـانون در صـالحیت                     آیین نامه ،     39به موجب ماده      - اختیارات و وظایف دادگاه     
  .ئه شده باشد دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پروندۀ امر از طریق دادسرا به همراه کیفر خواست به دادگاه ارا

  .چنانچه دادگاه در خالل رسیدگی از جرایم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود   - تبصره
  .8 اول خواهد بود   حاکم شرع شعبۀ ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن امور به عهدۀ
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ادگاه از جهت صالحیت رسیدگی، پرونده همـراه دالیـل طـرفین جهـت حـل اخـتالف نـزد                    در صورت اختالف بین دادسرا و د      
   .1 اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع الزم االتباع است ریاست شعبۀ

  2.  موازین شرع باشدبه قوانین موضوعه واحکام دادگاه ها باید مستدل و مستند  ، 42به موجب ماده 

ائی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدالً بر اساس نظر خود اقـدام                      در مواردی استثن   -تبصره  
  .به صدور حکم نماید 

مجرمینی را که با ارتکاب جرم ، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیت گردیـده انـد و یـا                    دادگاه   آیین نامه ،     43بر اساس ماده    
  3. محکوم می نماید ) به صورت دائم یا موقت  (وشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت افرادی که فاقد صالحیت پ

  4. 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 دادستان کل ویـژه روحانیـت ،                14 روحانیت   اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه     ،   44به موجب ماده    

رئیس شعبه اول دادگاه ، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ، نماینده شورای سیاستگذاری ائمـه جمعـه سراسـر کـشور، نماینـده شـورای عـالی                           
 اداری و سـایر مـشاغل مـرتبط بـه مـدت دو                دانشگاهی ، قضایی ،    حوزه علمیه ، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی ، حوزوی ،             

  5. سال انتخاب می گردند ، احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد 
قل  هزینه های دادستانی ویژۀ روحانیت به عنوان یک سـازمان مـست             کلیۀ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای ویژه روحانیت ،          45بر اساس ماده    

  . دارای ردیف بودجۀ خاص پیش بینی و اختصاص داده می شود 
  6. بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود    –تبصره 

  . قضائیه کارد قضائی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود  قوۀ ، 46بر اساس ماده 
عیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضاییه               پست قضایی و ت     –تبصره  

ابالغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسـط رئـیس قـوه قـضائیه صـادر                         . خواهد بود   
رد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بـود ، و کلیـه حقـوق و مزایـای     ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مو     

  7. قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت می شود 
نصوب و رئیس شعبۀ اول  نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می باشند با هماهنگی دادستان م                  

   .8دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد
احکام دادگاه های ویژه روحانیت از سوی محکـوم علیـه یـا شـاکی یـا قـائم مقـام قـانونی آنـان قابـل            آیین نامه ،     48مطابق ماده   

  9. اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد 
 کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیرقطعی دادگاه ویژه روحانیت را خالف شرع یـا خـالف قـانون بدانـد نـسبت بـه رأی صـادره                        چنانچه دادستان    1تبصره  

  10. اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می نماید 
. دره را خالف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادرکننده تذکر می دهـد                  چنانچه دادستان مجری حکم رأی صا        2تبصره  

در صورت عدم قبول قاضی ، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می نماید و دادستان منـصوب برابـر تبـصره یـک                   
  11. اقدام خواهد کرد 

                                                           
   آیین نامه41ماده . 1
 5/9/1384اصالحی مصوب . 2
 5/9/1384صالحی مصوب ا. 3
 5/9/1384الحاقی مصوب . 4
 5/9/1384اصالحی مصوب . 5
 5/9/1384الحاقی مصوب . 6
  5/9/1384الحاقی مصوب . 7
   آیین نامه47ماده . 8
  5/9/1384الحاقی مصوب . 9

 5/9/1384الحاقی مصوب . 10
 5/9/1384الحاقی مصوب . 11



 
   
   

  

43

 
 ]کیفری مبانی آیین دادرسی [    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 

علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیـت یـا دادسـتان مجـری حکـم ، قاضـی دادگـاه ویـژه            چنانچه متعاقب اعتراض محکوم       3تبصره  
روحانیت یا دادستان مجری حکم ، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشـتباه خـود در حکـم صـادره شـود ، در صـورتی کـه موضـوع از                               

این صورت پس از نقض حکـم ، پرونـده را جهـت رسـیدگی توسـط       باشد رأی اصالحی صادر می نماید و در غیر          49مصادیق بند ب ماده     
  1. شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده می نماید 

دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسـیدگی بـه اعتـراض             آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ،          49به موجب ماده    
  :نماید  گی به شرح زیر اقدام میاست که پس از وصول پرونده و رسید

  . در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می کند    –الف 
  . در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصالحی صادر می نماید   -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

  . پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می نماید شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص ، حکم مقتضی صادر نماید
  2. 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

هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و بـا اکثریـت آراء اتخـاذ تـصمیم مـی نمایـد ،                   
س محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظـر نیـز مـی باشـد ،                          رئی

  ] آیین نامه 50ماده [  . 3تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود
ام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت ، مطابق قـوانین مربـوط مجـاز بـه تقاضـای                    محکوم علیه یا قائم مق     آیین نامه ،     51به موجب ماده    

اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاههای ویژه روحانیت می باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تـصمیم در        
نماینده وی می تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نـسبت بـه              مورد آن ، دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت می باشد دادستان منصوب یا              

  4. موضوع اظهارنظر کند 
به جز در مواردی که در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت تصریح شده است ، وظایف و اختیارات قضات دادسـرا و دادگـاه               

  ] آیین نامه 52ماده [  . 5بر 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  (  شود ؛ نظر مشاور مشورتی است        با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می        » 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   410زینش آنهـا در مـادۀ       شرایط مشاوران دادگاه و شـیوۀ گـ       . )  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                
 ویژگی های مراجع اختصاصی کیفری این است که مراجع عمومی صالحیت رسیدگی به جرایم درون صـالحیت آنهـا                    یکی از 

 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 315 ، به جز جرایم مشمول مادۀ محلی تشکیل نشده ، به تمامی جرایم اطفال و نوجوانان     

) دادگاه عمـومی کیفـری بخـش        ( در شعبۀ دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد               ) کیفری یک و دادگاه انقالب      
ا ابهام روبه رو نمایـد ؛ اگرچـه در همـان نـص               ، همین امر می تواند اختصاصی بودن این مرجع را ب            رسیدگی می شود و از جمله     

  . قرار گرفته است » دادگاه انقالب « در ردیف » دادگاه اطفال و نوجوانان  «
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 توجـه چنـدانی بـه تعیـین     1392گونه گونی مقررات یاد شده گویای این است که مدونین قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب   
مرجـع از جملـه ، از ایـن رو اهمیـت بنیـادین دارد کـه بـا توجـه بـه آن ،                 » نـوع   « ه تعیین   این مرجع نداشته اند در حالی ک      » 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              ن جدید آیین دادرسی کیفری ،        قانو 304به موجب ماده    

در هر صـورت محکومـان بـاالی سـن هجـده سـال تمـام موضـوع ایـن مـاده ، در بخـش                          . اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود       
  . ی شوند نگهداری جوانان که در کانون اصالح و تربیت ایجاد می شود ، نگهداری م

  .طفل ، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است    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  
ه سال تمام تجاوز کند ، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صـورت                  چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجد         . یابد    می

  . در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود ، بهره مند می گردد . می گیرد 
ت اشـخاص بزرگـسال مرتکـب جـرم شـوند و یـا در               هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونـ            ،   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 
همـان در صـالحیت دادگـاه اطفـال و     در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است ، در صـورتی کـه رسـیدگی بـه اتهـام یکـی از مت                  -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               دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان ،        

 قانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری ، بـرای رسـیدگی بـه جـرایم         298اما حضور مشاور ، با رعایت شرایط مقرر در مادۀ . تشکیل می شود  
چنانچه افراد بالغ زیر هجده سال مرتکـب جرمـی شـوند کـه در صـالحیت دادگـاه کیفـری یـک و یـا انقـالب ، در                . 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 (  اعمال می شود برخوردار است» فال و نوجوانان دادگاه اط« 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         . یگر کشورها نیـز راه یافتـه اسـت          خاستگاه هیأت منصفه انگلستان است و از آنجا به د         . دارد  
دادرسی های کیفری ، دخالت دادن افکار عمومی در ارزیابی لطمه وارد شده به نظـم جامعـه ، و در تعیـین واکـنش مناسـب در                            

 رأی ، قوانین خـشک  در واقع ، هدف  این است که با حضور و مداخله افراد عادی جامعه در رسیدگی و صدور                  . برابر آن است    
جزایی در موارد لزوم انعطاف پذیر شده و قـضاوت جامعـه در مـورد عمـل مرتکـب و درجـه تقـصیر او بـه طـور محـسوسی در                              

  .رسیدگی های کیفری تجلی یابد 
ن در ایران ، از زمان تصویب قانون اساسی مشروطه ، هیأت منصفه در رسیدگی های کیفری پیش بینی گردیده اما از همـان زمـا                        

 79به موجب اصل    . تاکنون ، این امر محدود به رسیدگی به برخی جرائم بوده ، دخالت آن هیچ گاه قلمرو وسیعی نداشته است                     
. » در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منـصفین در محـاکم حاضـر خواهنـد بـود                   « : متمم قانون اساسی مقرر شده بود       

ا در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شده بود و عمالً هم قوانین عادی کـه                  بدین ترتیب ، مداخله هیأت منصفه تنه      
  . در این خصوص به تصویب رسیدند ، تنها به بیان نحوه تشکیل و رسیدگی آن در جرائم مطبوعاتی پرداختند 

 رسـیدگی هـای کیفـری در عـالی     پس از پیروزی انقالب اسالمی ، نظر به اهمیت و جایگاه هیأت منصفه ، لـزوم دخالـت آن در            
ترین متن قانونی کشور یعنی قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفت ولی بـار دیگـر الـزام قـانون اساسـی متوجـه رسـیدگی بـه                         

رسیدگی به جـرائم سیاسـی و مطبوعـاتی علنـی اسـت و بـا حـضور        « :  این قانون اعالم شد  168جرائم خاصی گردید و در اصل       
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نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریـف جـرم سیاسـی    . حاکم دادگستری صورت می گیرد    هیأت منصفه در م   
بدین ترتیب ، در حال حاضر ، تنها در هنگام رسـیدگی بـه جـرائم سیاسـی و                   . » را قانون بر اساس موازین اسالمی معین می کند          

 و این هیأت در رسیدگی به سـایر جـرائم ، هـر چنـد مهـم ،      جرائم مطبوعاتی حضور هیأت منصفه در جلسات دادگاه الزم است         
پس نکته مهمی که در این زمینه مطرح می شود تعیین و تشخیص جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی است چـه بـا               . دخالتی ندارد   

ائم بدون حضور   توجه به تأکید قانون اساسی بر حضور این هیأت در رسیدگی به این جرائم ، تشکیل جلسات دادگاه در این جر                    
  .هیأت منصفه و حکمی که دادگاه صادر می نماید ، محکوم به بی اعتباری و بطالن است 

در مورد جرائم سیاسی ، قانون اساسی وظیفه ارائه تعریف این جرائم را بر عهده قانونگذار گذاشته است تا امکـان اجـرای اصـل                         
شود ، امـا گذشـت نزدیـک بـه سـی سـال از ایجـاد ایـن تکلیـف ،           و حضور هیأت منصفه در رسیدگی به این جرائم فراهم     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                    

قوه قضائیه اقداماتی در زمینه تهیه الیحه جرائم سیاسی و ارائه آن به هیأت دولـت و سـپس مجلـس شـورای اسـالمی در جریـان                           
در صورت تصویب ایـن الیحـه در مجلـس و تأییـد     . است که سرانجامِ آن و حتی زمان تقریبی به نتیجه رسیدن آن معلوم نیست    

 ، تمام جرائمی که مشمول تعریف مندرج در این الیحه قرار گیرند و یا از مصادیق نـام بـرده شـده در                        آن توسط شورای نگهبان   
  . آن باشند ، با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت 

 بـه  در مورد جرائم مطبوعاتی ، یعنی جرائمی که به وسیله درج خبر ، مقاله یا گزارش در مطبوعـات صـورت مـی گیـرد ، وضـع           
گونه ای دیگر است و در حال حاضر ، دخالت هیأت منصفه در رسیدگی های کیفـری ، عمـالً محـدود بـه رسـیدگی بـه همـین           

 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          1379ا اینکه با اصالحاتی که در سال         تعیین شده بود ت    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
و ارشاد اسـالمی و بـا حـضور وی و    سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه ، در تهران به دعوت وزیر فرهنگ        

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    .  مرکز استان ، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمع مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود                   رئیس شورای شهر  
روحـانیون ،  (  نفر از افراد مورد اعتمـاد عمـومی را از بـین گروههـای مختلـف اجتمـاعی       14 نفرو در سایر استان ها       21در تهران   

 روزنامـه نگـاران ، وکـالی دادگـستری ، دبیـران و آموزگـاران ، اصـناف ،        اساتید دانشگاه ، پزشکان ، مهندسان ، نویـسندگان و  
  .»به عنوان اعضای هیأت منصفه انتخاب می کند ) کشاورزان ، هنرمندان و بسیجیان  کارمندان ، کارگران ،

مـع پـنج نفـره ای    همان گونه که مالحظه می شود انتخاب اعضاء هیأت منصفه ، و در نتیجه تعیین ترکیب آن ، در اختیار یک ج                
از ایـن رو ، بـه دلیـل سـهم انـدک          . همگی از مقامات انتصابی هستند      ) رئیس شورای شهر    ( قرار داده شده که جز یک نفر آنها         

 اقدام به تصویب قانون هیأت منصفه نمود و نحوه انتخاب اعـضای             1382مردم در تعیین اعضاء هیأت منصفه ، قانونگذار در سال           
بر اساس این قانون ، انتخاب اعضای هیأت منصفه از طریق اعالم عمومی و ثبت نـام متقاضـیان عـضویت             . داد  این هیأت را تغییر     

در این قانون پـیش بینـی شـده اسـت کـه بـرای اسـتان                 . در هیأت منصفه و سرانجام قرعه کشی میان آنها صورت خواهد گرفت             
یست و پنجاه یا صد و پنجاه نفر عضو هیأت منصفه به قید قرعه از               تهران پانصد نفر و برای سایر استانها بر حسب جمعیت آنها دو           

)  نفـر  14سـایر اسـتان هـا     (  نفـره    21میان داوطلبان انتخاب می شوند و از میان این افراد ، برای هر دادگاه ، یـک هیـأت منـصفه                      
  . انتخاب می گردند 
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ء هیـأت منـصفه و در نتیجـه عـدم امکـان برگـزاری               اما این قانون هیچ گاه اجـراء نـشد و همـین امـر سـبب عـدم انتخـاب اعـضا                     
قـانون فعـال   «  قانون دیگری به نـام  9/5/1384در پی این امر ، مجلس شورای اسالمی در تاریخ           . های مطبوعاتی گردید      دادرسی

قانون اساسـی جمهـوری اسـالمی        ) 168(نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصدوشصت و هشتم             
 کـه مهمتـرین آن فقـدان اعتبـار و منـابع مـالی الزم       1382را به تصویب رساند، و به جای رفع موانع اجرای قانون مصوب         » یران  ا

 30/1/1379حـداکثر تـا یـک سـال ، قـانون هیـأت منـصفه قبلـی مـصوب            « برای اجرای آن عنـوان مـی شـد ، اعـالم نمـود کـه                 
حضور رئیس قـوه  (  کوچکی در هیأت پنج نفرۀ انتخاب کنندۀ اعضای هیأت منصفه     این قانون با تغییر   . »االجراء خواهد بود      الزم

، عمالً نحوه انتخاب اعضای هیأت منـصفه را بـه شـیوه مقـرر در سـال      ) قضائیه یا نماینده او به جای رئیس کل دادگستری استان     
 عمل شده و انتخاب هیأت منصفه بر طبق قـانون            بازگرداند و با وجود  یکبار تمدید مدت اعتبار این قانون ، همچنان به آن               1379
  . صورت می گیرد 1379سال 

اما ، مهمترین مسأله در مورد هیأت منصفه ، بررسی نقش و تأثیر نظر اعضاء در تعیین سرنوشت متهم است تا معلوم شود کـه آیـا       
ؤال بایـد توجـه داشـت کـه اصـوالً فلـسفه            در پاسخ به این سـ     . 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 . ر رأی بر طبق نظر هیأت منصفه و یا ملزم به صدور رأی بر اساس نظر اکثریـت اعـضاء دادگـاه و هیـأت منـصفه اسـت                              صدو
 هنوز به طـول کامـل نـسخ نـشده بـود ، هیـأت                1379 که تا سال     1358 الیحه قانونی مطبوعات مصوب      38ایران نیز ، مطابق ماده      

آیـا مـتهم   : فاصله به شـور پرداختـه و در مـورد دو مطلـب اظهـارنظر نمایـد             منصفه موظف بود که پس از اعالم ختم دادرسی بال         
دادگـاه بـر اسـاس      « بزهکار است ؟ در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟ و صـریحاً اعـالم شـده بـود کـه                          

فه ، تطبیق عمـل مـتهم   بدیهی است که در صورت اعالم بزهکاری متهم توسط هیأت منص. » تصمیم مذکور رأی صادر می کند       
 در قانون مطبوعات به عمل آمد تـا         1379اما با اصالحاتی که در سال       . با قانون و تعیین مجازات وی بر عهده دادگاه قرار داشت            

 جدیـد ایـن قـانون ، هیـأت          43حد زیادی از نفوذ و تأثیر نظر هیأت منصفه در رأی دادگاه کاسته شد و با اینکه به موجـب مـاده                       
چنان موظف به پاسخگویی به دو پرسش فوق است ، اما در مورد اقدام دادگاه پس از کـسب نظـر هیـأت منـصفه ، در      منصفه هم 

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     « همانگونه که مالحظه می شود قانونگذار دادگاه را موظف به صدور رأی بـر               
نتیجـه اینکـه اگـر    . منصفه و یا حتی صدور حکم بر اساس نظریت اکثریت اعضای دادگاه و هیأت منصفه پیش بینی نشده اسـت    

اشد ، دادگاه می تواند بر خـالف آن حکـم بـه برائـت مـتهم بدهـد و بـالعکس ،               تشخیص هیأت منصفه مبنی بر بزهکاری متهم ب       
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 
فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعـات بـرای جلـوگیری از تعطیلـی اصـل یکـصد و                  « ار تمدید اجرای قانون     سرانجام پس از چند ب    

 ، قـانون تعیـین تکلیـف هیـأت          1379و ارجاع بـه مـواد اصـالحی         » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران       ) 168(شصت و هشتم    
از تاریخ تـصویب ایـن قـانون ،    « :  و مقرر نمود     به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید      20/5/1387منصفه 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
 حقیقی و حقوقی غیردولتی ، شوراهای حل اخـتالف ، تحـت نظـارت قـوۀ                 به منظور حل اختالف و صلح و سازش بین اشخاص         

  .گردد قضائیه و با شرایط مقرر در قانون شوراهای حل اختالف تشکیل می
تعیـین محـدوده فعالیـت      . گـردد    شوراهای حل اختالف در شهرها و در صورت لـزوم در روسـتاها بـه تعـداد الزم تـشکیل مـی                     

رئیس قوه قضائیه می تواند برای رسیدگی بـه         . قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد          جغرافیایی شورا در هر حوزه      
  . امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد 

 توانـد بـرای     هر شورا دارای رئیس ، دو عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می                     -ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب      
انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشد که توسـط رئـیس حـوزه قـضائی مربـوط پیـشنهاد و ابـالغ آن از سـوی رئـیس کـل                    

  . شود دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر می
خـتالف انجـام   در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق قانون شورای حـل ا    

  . 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  ♣
  .  یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند رئیس قوه قضائیه می تواند  3تبصره  ♣

حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شـرایط مقـرر در ایـن        
  . قانون ، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می شود 

  : شرایط زیر باشند اعضای شورا باید دارای -شرایط عضویت
  مدین به دین مبین اسالم  -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
  کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشموالن -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
  ونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت سابقه سک -د
   نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی -ذ
می برای عضویت در شورا ، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبـانی حقـوق اسـال               1تبصره   ♣

  . در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختالف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد 
  .مانع است ادامه عضویتشان بال) 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( رئیس قوه قضائیه برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت های دینی موضوع اصـل سـیزدهم      3تبصره   ♣

  .اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند . ایران ، شورای حل اختالف خاص آنان تشکیل دهد 
  . به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود سوگند یاد نمایند اعضای شورا قبل از شروع  4تبصره  ♣

قضات ، کارکنان دادگستری ، وکال و مشاوران حقوقی ، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهـای نظـامی و انتظـامی                      
  .ر سمت های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند جمهوری اسالمی ایران و نیروهای اطالعاتی تا زمانی که د

   :شورای حل اختالف در موارد ذیل رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید   -صالحیت شورا 

                                                           
   شورای نگهبان9/10/1394 مجلس شورای اسالمی  و تأیید نهایی  10/8/1394مقتبس از قانون شوراهای حل اختالف مصوب . 1
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ون رسـیدگی بـه تخلفـات       قـان  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     8/12/1389رانندگی ، مصوب    

  . مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد و باید حبس را تبدیل به مجازات نقدی نماید 
   . ) .ا . ح . ش .  ق 9ماده (  تأمین دلیل -ب

  : ، شورا می تواند ، با تراضی طرفین ، در موارد زیر برای صلح و سازش اقدام نماید 8همچنین به موجب ماده 
  کلیه امور مدنی و حقوقی -الف
  کلیه جرائم قابل گذشت  -ب
  جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت  -پ

ین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسـیدگی در                  در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرف           -تبصره  
  . شورا اعالم نماید ، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید 

  :نماید  ، در موارد زیر ، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می 9به موجب ماده 
  . باشند  دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ الزم االجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می -الف
  تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه -ب
  .  بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختالفی وجود نداشته باشد دعاوی تعدیل اجاره -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 ( فقه تا نصاب مقرر در بند دعاوی خانواده راجع به جهیزیه ، مهریه و ن -ج
  تأمین دلیل  -چ
  . جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد  -ح
ه بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختالف حاصـل شـود و اخـتالف مـؤثر در      بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد ، چنانچه نسبت ب                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  ♣
  . صالحیت شوراهای حل اختالف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد    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
  جر و ورشکستگی دعاوی راجع به ح -پ
  دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی  -ت
  .اموری که به موجب قوانین دیگر در صالحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می باشد  -ث

یر دعـاوی مـدنی و جـرائم         قانون جدید شوراهای حل اختالف ، در کلیه اختالفات و دعاوی خانوادگی و سا              11به موجب ماده    
، مرجع قضائی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یـا اخـتالف و امکـان حـل و فـصل آن از طریـق               ل گذشت قاب

  .صلح و سازش ، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید 
یجاد صلح و سـازش تـالش کننـد و نتیجـه را اعـم از حـصول یـا عـدم         در اجرای این ماده ، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختالف و ا     -تبصره

  .  یا ادامه رسدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعالم نماید 3 سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصالحی2حصول

                                                           
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               دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط           : قانون جدید حمایت خانواده      29ماده  . 1

همچنین دادگاه باید با توجـه بـه وابـستگی عـاطفی و مـصلحت طفـل ،       . کند خاذ میقانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی ات       ) 336(تبصره ماده   
ط محکـوم بـه نیـز ثبـت     طالق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسی. 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 
 . عهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند الزم الرعایه نیست هرگاه سازش محقق نشود ، ت : قانون آیین دادرسی مدنی 185ماده . 2
شـود نـسبت بـه     ینماید مفاد سازش نامه که طبق مـواد فـوق تنظـیم مـ     دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصالحی می            : قانون آیین دادرسی مدنی      184ماده  . 3

  . شود ، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد  ها به موقع اجرا گذاشته می طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه
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، یا قیم باشند و غائیب مفقوداالثرقد ولی شوراها باید اقدامات الزم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر ، مجنون و غیررشید که فا            
 . 2و بالفاصله مراتب را به مراجـع صـالح اعـالم کننـد            1همچنین ماترک متوفای بالوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورند            

  .شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند 
ه زوجین دعاوی موضوع صالحیت دادگاه خـانواده را علیـه یکـدیگر در              قانون جدید حمایت خانواده ، هرگا      13به موجب ماده    

. حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند ، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صالحیت رسـیدگی را دارد    
جه را دارد بـه کلیـه   چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد ، دادگاهی که صالحیت رسیدگی به دعوای زو       

  . کند دعاوی رسیدگی می
  :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
  .  یک استان ، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی شهرستان های -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 
ز اختالف در صالحیت شورای حل اختالف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی ، حـل اخـتالف                    در صورت برو  

با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف یک اسـتان ، حـل اخـتالف بـا شـعبه اول                            
ف شوراهای حل اخـتالف بـا مراجـع قـضائی واقـع در              در صورت بروز اختال   . دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است        

  . این قانون عمل می شود ) 13(ماده ) پ(حوزه دو استان ، به ترتیب مقرر در بند 
  .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       . ا درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید          رسیدگی شوراها ب    -ترتیب رسیدگی در شورا   
  :درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است . رسد به امضای خواهان یا متقاضی می

  نام و نام خانوادگی ، مشخصات و نشانی طرفین دعوی -الف
   آن در امور مالی3موضوع خواسته و همچنین تقویم -ب
  واست یا اتهامموضوع درخ -پ
  دالیل و مستندات درخواست یا شکایت -ت

  .رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد ، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی وکیفری است 
  . آن است  حضور در دادرسی ، رسیدگی به دالیل و مانند اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صالحیت ، حق دفاع ،   1تبصره  ♣
   .4مقررات ناظر به صدور رأی ، واخواهی ، تجدیدنظر و هزینه دادرسی ، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است   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  ریفات در این ماده ، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابالغ ،منظور از تش   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   ♣

  . ابالغ نباشد ، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند راجع به
  . 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 به هر دو دعوی در مرجع                        
  . مل می آید قضائی صالح به ع

                                                           
 قانون امور حسبی . 1
  . گی به امور حسبی در دادگاههای حقوقی به عمل می آید رسید : قانون امور حسبی 3ماده . 2
  .خواسته را تعیین کند » ارزش « خواسته بی مورد به نظر می رسد و خواهان باید » تقویم «  این قانون ، سخن گفتن از 9در تبصره یک ماده » بهای خواسته « با توجه به نظام خاص مقرر شده برای تعیین . 3
 ربوط به وکالت همچنین مقررات م. 4
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شورای حل اختالف عالوه بر رسیدگی به دالیل طرفین می تواند تحقیق محلی ، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجـاع قاضـی                  
  .یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد 

رسـی در محـاکم دادگـستری و در    هزینه رسیدگی شورای حل اختالف در کلیه مراحل ، در دعـاوی کیفـری و غیرمـالی معـادل هزینـه داد             
   .1این قانون بدون هزینه دادرسی است) 8(رسیدگی به دعاوی مشمول ماده . آن است % ) 50( دعاوی مالی معادل پنجاه درصد 

در صورت حصول سازش میان طرفین ، چنانچه موضوع در صالحیت شورا باشد گزارش اصالحی صـادر و    -اتخاذ تصمیم و صدور رأی      
ید قاضی شورا به طرفین ابالغ می شود ، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است                        پس از تأی  

  . در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعالم می شود 
یدگی حاضـر   رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است ، مگر اینکه محکومٌ علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسـ                      

در امور مدنی به درخواسـت ذینفـع و بـا دسـتور       ) قاضی شورا   ( آرای قطعی شورا    . نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد           
  .قاضی شورا ، پس از صدور اجراییه ، مطابق مقررات اجرای احکام دادگاهها ، توسط اجرای احکام دادگستری ، اجرا می شود 

  . دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند علیه غایب حق  محکومٌ
مرجـع تجدیـدنظر از   . این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشـد  ) 9(تمام آرای صادره موضوع ماده    

چنانچه مرجع تجدیـدنظر آرای صـادره   . باشد  آرای قاضی شورا حسب مورد ، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می                 
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 
هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صالحیت شورا باشد ، رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مـورد                 2تبصره  

  .مطابق مقررات آیین داردسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است 
  .زینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است هزینه دادرسی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس ه   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                     
صحیح می کند و رأی تـصحیح شـده   وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است ، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذینفع رأی را ت    

  .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              

  .  امور کیفری بر طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختالف محل به عمل می آید اجرای احکام قطعی در
  . شود  گزارش های اصالحی تنظیم شده توسط شورای حل اختالف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختالف اجراء می  -تبصره 

 ، محکومٌ به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید ، با تقاضـای ذینفـع و دسـتور قاضـی شـورا مراتـب جهـت                               چنانچه محکومٌ علیه  
  . اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختالف اعالم می شود 

  . کند  فعالیت و میزان همکاری قضات ، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت میقوه قضائیه به تناسب . 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 

  . ار وظیفه وی می باشد در غیاب عضو شورا ، با دعوت رئیس شورا ، عضو علی البدل عهده د  -تبصره 
چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکـب تخلـف شـوند و یـا حـضور و مـشارکت مناسـب در جلـسات شـورا                               
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(خلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده به ت

                                                           
مبلغ واریزی از محل اعتبـار خاصـی کـه بـه     % ) 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           . 1

  :شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد ذیل هزینه گردد همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می 
  پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها -الف
  هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه های اداری مرکز امور شوراها -ب
  بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا -ج

  .واند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می کنند ، اختصاص دهد رئیس قوۀ قضائیه می ت  -تبصره 
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 قانون جدید شوراهای حل اختالف ، هیأت رسیدگی کننده بـه تخلفـات اعـضای شـورا مرکـب از یـک نفـر                         34به موجب ماده    
عـات دادگـستری   قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حـل اخـتالف اسـتان و مـسئول حفاظـت و اطال                    

  . استان می باشد 
  .رئیس قوۀ قضائیه ، هیأت یاد شده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است   -تبصره

  : قانون جدید شوراهای حل اختالف مقرر می دارد ، تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است 35ماده 
   شئول شغلی یا عضویتاعمال و رفتار خالف -الف
  عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط -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
  ری بدون مجوزترک خدمت در خالل ساعات موظف ادا -ث
  غیبت غیرموجه ، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز -ج
  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
  تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال  -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
  وانگردان و استعمال آنها اعتیاد به مواد مخدر یا ر -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
  .عضویت در یکی از فرقه های ضافه که مبانی آن از نظر اسالم مردود شناخته شده است  -ص
  عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها  -ض

گی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنـان   قانون جدید شوراهای حل اختالف ، چنانچه هیأت رسید36به موجب ماده   
شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب بـه تخلفـات پـیش                         

) پ(تـا  ) لـف  ا(هـای ردیـف    برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات  ) 35(ماده  ) خ  ( تا  ) الف  ( بینی شده در بندهای     
در بـار   ) خ(تـا   ) الـف (و تکرار تخلفـات بنـدهای       ) 35(ماده  ) ض(تا  ) د(این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای            

  :کند این ماده به شرح زیر محکوم می) ث(و یا ) ت(سوم ، مرتکب را به یکی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای 
  در پروندهاخطار کتبی بدون درج  -الف
  توبیخ کتبی با درج در پرونده -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

و ) ت( مـورد بنـدهای   قطعـی و در ) 36(مـاده  ) پ(تـا  ) الـف (آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای  
آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیـدنظر در هیـأت تجدیـدنظر رسـیدگی کننـده بـه تخلفـات اعـضا و                ) ث(

) 9(این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک نفر عضو علی البـدل اسـت کـه از بـین قـضات دارای پایـه            . کارکنان شورا است    
   . 1قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بالمانع استقضائی یا باالتر با ابالغ رئیس 

                                                           
  .ها نیز بالمانع است هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود ، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان   :37تبصره ماده . 1
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چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند ، به                         
  . قانون تعزیرات محکوم می شوند 1) 588(مجازات بزه موضوع ماده 

چه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا ، مرتکب تخلف شود ، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یـا هیـأت                   چنان
این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعالم می شود تا مطابق مقـررات مربـوط بـه تخلفـات و جـرائم قـضات               ) 34(موضوع ماده   
   . 2رسیدگی شود

 رعایـت مقـررات مربـوط بـه      ر مورد توافق طرفین به دعاوی و اختالفات رسـیدگی مـی کنـد ،   در مواردی که شورا به عنوان داو   
  .داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی الزامی است 

اری با ایـن نهـاد ،   جهت تقویت و توسعه شوراها ، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ، ملزم به همک                  
  .به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی الزم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند 

رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز ، ساالنه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقـال                         
  .  انتقال قضات می باشد آنان مطابق نقل و

دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مـستقل پـیش بینـی                 
  .تأمین امکانات اداری و تچهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است . کند 

  ی سازمان تعزیرات حکومت.   8
سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختصاصی دولتی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی    -ماهیت سازمان تعزیرات حکومتی 

با توجه به اصـل تفکیـک قـوا کـه در قـانون اساسـی                . جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کاالها و خدمات در کشور است            
، شاید کمی عجیب به نظر برسد که در کتابی که به نام آیین دادرسـی کیفـری            )57اصل  (کشورمان مورد قبول قرار گرفته است       

ای   پردازد ، از مراجع وابسته به قوه مجریه برای رسیدگی بـه پـاره               به مطالعه سازمان و تشکیالت قضایی و نحوه رسیدگی آنها می          
عزیرات حکومتی به واقع یک مرجـع اداری وابـسته بـه            مورد هم نیست، زیرا سازمان ت       این تعجب بی  . از جرایم سخن به میان آید     

قوه مجریه است که بر خالف اصل تفکیک قوا، استثنائا به کار قضایی می پردازد، امری که در سال های اخیر، مورد توجه ویژه                        
  .رئیس قوه قضائیه قرار گرفته و وی خواستار اعاده این صالحیت به قوه تحت ریاست خود شده است

های خـود بـرای نظـارت بـر فعالیـت هـای                باز می گردد، زمانی که دولت بر تالش        1373 تشکیل این سازمان به سال       به هر حال،  
اقتصادی بخش های خصوصی و دولتی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تصویب مقرراتی در این زمینه به یاری                   

د مجمع در اصالح مصوبه قبلـی خـود تحـت عنـوان قـانون تعزیـرات                  مصوبه جدی  19/7/73سرانجام در تاریخ    . دولت شتافته بود  
به تصویب رسید و نقش دولت را از ناظر بـه قاضـی ارتقـاء داد تـا قـوه مجریـه خـود بـه محاکمـه و مجـازات                               ) 1367(حکومتی  

 مقـرر   1373بـر طبـق مـاده واحـد سـال           . متخلفین از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور تعزیرات حکومتی بپـردازد            
با توجه به  ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گـذاری و توزیـع کـاال و                         «: 3گردید

                                                           
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 تـصمیم                    « . 1

 » . دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا 
ال سـابقه   چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات ، وکالت دادگستری ، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه س                       : قانون جدید شوراهای حل اختالف       40ماده  . 2

  . 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( درصـد  در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختالف موضوع این ماده در آزمون های اسـتخدام اداری دادگـستری از بیـست                 -تبصره

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 ، جـزء سـنوات              
  . 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  :اختالف  قانون جدید شوراهای حل 41ماده 
اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضـوابط توزیـع ، متخلفـین از اجـرای     با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای :  قانون تعزیرات حکومتی مقرر می دارد        1ماده  . 3

 . مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند 
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اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسـی و نظـارت ،       
محول می گردد تا بر اساس جرائم و مجـازات هـای مقـرر در    ) قوه مجریـه ( آن، به دولت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای   

بر اساس این مـصوبه ، سـازمان تعزیـرات حکـومتی تـشکیل شـد و                 » . اقدام نماید  23/12/1367قانون تعزیرات حکومتی مصوب     
ائم داخل در صـالحیت آن  کـه         تشکیالت و نحوه رسیدگی سازمان به جر      . رئیس آن معاون وزیر دادگستری محسوب می شود       

هـر  .  مشخص گردیده به وسیله آیین نامه های هیات وزیرات تعیین شده است            23/12/1367در قانون تعزیرات حکومتی مصوب      
شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رئیس و هر شعبه تجدید نظر با حضور یک رئیس و دو عضو تـشکیل مـی شـود و                           

تعطیلی موقت یا دائم یک واحد صنفی ، یا محروم نمودن آن از تمـام یـا                   هایی همچون جزای نقدی،   توانند حکم به مجازات       می
   .1االجراست رای شعبه تجدید نظر قطعی و الزم. بعضی از خدمات دولتی صادر نمایند 

  :به ترتیب عبارتند از    - 2تخلفات و تعزیرات

عبارت اسـت از عرضـۀ کـاال یـا خـدمات بـه بهـای بـیش از             گران فروشی  ،    قانون تعزیرات حکومتی   2به موجب ماده      :گران فروشی   
الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمـت گـذاری و انجـام                 های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی         نرخ

روشـی بـر اسـاس میـزان و         تعزیرات گران ف   .هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کاال یا خدمات برای خریدار گردد              
  :باشد مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می

  :گران فروشی تا مبلغ بیست  هزار ریال 
  .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 
  .»تخلف دوم« نمودن پروانۀ واحد به مهر مهورز پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی و مجریمه ا  -مرتبۀ سوم 

 نمودن پروانۀ مهورجریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و م  -مرتبۀ چهارم 
  .»تخلف سوم«واحد به مهر 

  .عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبۀ چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش  -جم مرتبۀ پن
  .تعطیل و لغو پروانۀ واحد  -مرتبۀ ششم 

   :گران فروشی از مبلغ بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال 
  4.جریمه معادل مبلغ گران فروشی و اخطار کتبی  -مرتبۀ اول 

  .»تخلف اول«ور نمودن پروانۀ واحد به مهر مهجریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی و م  -رتبۀ دوم م
  5 .»تخلف دوم«ور نمودن پروانۀ واحد به مهر مهجریمه از یک تا پنج برابر میزان گران فروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و م -مرتبۀ سوم 

ور نمـودن پروانـۀ واحـد بـه مهـر      مهطبق مرتبۀ سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و م    عالوه بر اخذ جریمه       –مرتبۀ چهارم   
  .»تخلف سوم«

  .فروش عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبۀ سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گران -مرتبۀ پنجم 
  .تعطیل و لغو پروانۀ واحد  -مرتبۀ ششم 

  :ان فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریالگر 
   . 5»تخلف اول«ور نمودن پروانۀ واحد به مهر مهجریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و م  -مرتبۀ اول 

 نمودن پروانۀ واحـد بـه   ورمهم یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و م جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، قطع تما            -مرتبۀ دوم   
  .»دوم تخلف«مهر 

                                                           
 .رسیدگی به تخلفات افراد صنفی در مواردی که واجد عناوین کیفری نباشد در سازمان نظام صنفی صورت می گیرد . 1
   :24/12/1382 قانون نظام صنفی مصوب 73ماده . 2

قوانین و مقررات مغـایر بـا ایـن قـانون از جملـه مـصوبات       . زمان الزم االجرا شدن این قانون ، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت                 از    :73ماده  
  29/1/1383 – 7225روزنامه رسمی شماره                                                                                                               :   ط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربو

  . مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحات آینده مراجعه فرمائید19/7/1373به قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب . 3
  . مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحات آینده مراجعه فرمائید19/7/1373به قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب . 5و  4 و 4
  .ام در صفحات آینده مراجعه فرمائید مجمع تشخیص مصلحت نظ19/7/1373به قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب  : 4 و 3 و 2و  1
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ور نمـودن  مهـ عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبۀ دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گـران فـروش و م                         -مرتبۀ سوم   
  .»تخلف سوم«پروانۀ واحد به مهر 

  .بر اخذ جریمه طبق مرتبۀ دوم، تعطیل و لغو پروانۀ واحد و لغو کارت بازرگانیعالوه  -مرتبۀ چهارم 
   :گران فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال 

  2.» تخلف اول«ور نمودن پروانۀ واحد به مهر مهجریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، اخطار کتبی و م -مرتبۀ اول 
تخلـف  «ور نمودن پروانۀ واحد به مهر  مهشت برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و م                 جریمه از پنج تا ه      -مرتبۀ دوم   

  .»دوم
ور نمـودن پروانـۀ واحـد بـه     مهعالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبۀ دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گران فروش و م         -مرتبۀ سوم   

  .»تخلف سوم«هر م
  .عالوه بر اخذ جریمه طبق مرتبۀ دوم، تعطیل و لغو پروانۀ واحد و لغو کارت بازرگانی  -مرتبۀ چهارم 

  .ناسب با مبلغ و  مراتب تخلف خواهد بودتدر صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات م  -تبصره 
 کیفـی کـه مبنـای تعیـین نـرخ      یـا ن و مقادیر خریداری شده از نظـر کمـی   عبارت  است از عرضۀ کاال یا خدمات کمتر از میزا   :کم فروشی و تقلب 

  .1باشد تعزیرات کم فروشی و تقلب به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گران فروشی می .مراجع رسمی قرار گرفته است
 عرضۀ آن به قصد گران فروشـی         نگهداری کاال به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صالح و امتناع از             2عبارت است از     :احتکار

  .یا  اضرار به جامعه پس از اعالم ضرورت عرضه توسط دولت
  : باشد تعزیرات احتکار به شرح زیر می

  .الزام به فروش کاالو اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کاال   -مرتبۀ اول 
  .ش کاالفروش کاال توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد در صد  ارز    -مرتبۀ دوم 
فروش کاال توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کاال، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش مـاه و نـصب پارچـه       -مرتبۀ سوم  

  .در محل واحد به عنوان محتکر
  . گروهی به عنوان محتکرهای عالوه بر مجازات مرتبۀ سوم، لغو پروانۀ واحد و معرفی از طریق رسانه  -مرتبۀ چهارم 

  .در صورتی که نگهداری کاال با اطالع مراجع ذی صالح باشد مشمول احتکار نیست   - تبصره
هـای تعیـین شـدۀ وزرات بازرگـانی و سـایر        عرضـۀ کـاال بـر خـالف ضـوابط توزیـع و شـبکه       3عبـارت اسـت از    :عرضۀ خـارج از شـبکه     

   .های ذیربط وزارتخانه
  :باشد بکه نسبت به مقدار کاالی به فروش رفته به شرح زیر میتعزیرات عرضۀ خارج از ش

  .3تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه   -مرتبۀ اول 
  .اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه  -مرتبۀ دوم 
  .اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه   -مرتبۀ سوم 

  .به فروش نرفته باشد، عالوه بر الزام به عرضۀ کاال در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کاالچنانچه کاال   - تبصره
 عدم درج قیمت کاالها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشـد بـه صـورت               4عبارت است از    :عدم درج قیمت  

  . محل واحدنصب برچسب یا  اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در
  :باشد تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می

  .4تذکر کتبی، درج در پروندۀ واحد  -مرتبۀ اول 
  .اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال  –مرتبۀ دوم 
  .ش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلفاخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ش   -مرتبۀ سوم 

                                                           
  قانون تعزیرات حکومتی 3ماده . 1
   قانون تعزیرات حکومتی4ماده . 2
   قانون تعزیرات حکومتی 5ماده . 3
   قانون تعزیرات حکومتی 6ماده . 4
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  .در مواردی که قیمت رسمی برای کاال و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود   -تبصره 
  .عیض در فروش خودداری از عرضۀ کاالی دارای نرخ رسمی به قصد گران فروشی یا تب1عبارت است از  :اخفاء و امتناع از عرضۀ کاال

  :باشد تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضۀ کاال به شرح زیر می
  .2تذکر کتبی، درج در پروندۀ واحد و عرضۀ کاال به نرخ رسمی -مرتبۀ اول 
  .عرضۀ کاال به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کاال -مرتبۀ دوم 
  . دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماههای مرتبۀ عالوه بر مجازات  -مرتبۀ سوم 

هـا و ضـوابط تعیـین شـدۀ وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی و صـدور           خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم3عبارت  است از   :عدم صدور فاکتور  
  .فاکتور خالف واقع در مورد اقالم مشمول

  : باشد تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می
  .2تذکر کتبی، درج در پروندۀ واحد  -مرتبۀ اول 
  .اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال  -مرتبۀ دوم 
  . اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف  - مرتبۀ سوم 

گذاری و توزیع به مراجع قانونی        عدم مراجعه و ارائۀ مدارک الزم جهت اجرای ضوابط قیمت          4عبارت است از   : دم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع      ع
  . بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کاالی وارداتی یا تولید محصوالت داخلی اقالم مشمول

  : باشد قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میتعزیرات  عدم اجرای ضوابط 
  . 5اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته  -مرحلۀ اول 
  .جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کاال و تمدید مهلت حداکثر یک هفته  -مرحلۀ دوم 
  .اه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال سه م مدتعالوه بر مجازات طبق مرحلۀ دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به -مرحلۀ سوم 

  .مراحل فوق در مورد هر کاال مستقالً اعمال خواهد شد  - تبصره
 تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شدۀ دولت در مورد واردات که منجر              6عبارت  است از      :عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی           

  .ات و یا کاهش کمی یا کیفی کاال و یا خروج ارز از کشور گرددبه عدم اجرای تعهد
  :باشد تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می

علیق کارت بازرگانی از شش مـاه تـا   جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعادۀ عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، ت             
  .های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده یک سال و در صورت  تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده عالوه بر مجازات

  .گردد  میهای فوق به صاحب آن مسترد در صورتی که کاالی وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات  - تبصره
 عدم تولید و عرضۀ محصول طبق قرارداد و برنامـۀ تعیـین شـدۀ دولـت از                  7عبارت است از   : عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت  ارز و خدمات دولتی            

  . بدون عذر موجه. …قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و 
  : باشد ان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میتعزیرات عدم اجرای تعهدات تولید کنندگ

تذکر کتبی ضمن درج در پروندۀ واحد، اعالم مراتب به وزارتخانه یا مؤسسۀ ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعادۀ عـین ارز                
  .وه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر سوء استفادهنسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت  تکرار عال

  .خواهند بود10در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کاالی تجاری نمایند مشمول مادۀ   -تبصره 
وابط و مقرراتی که توسط هیأت عالی نظارت  عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ض8عبارت است از   :نداشتن پروانۀ کسب واحدهای صنفی   

  .گردد بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعالم می
                                                           

   قانون تعزیرات حکومتی7ماده . 1
  .مصلحت نظام در صفحات آینده مراجعه فرمائید مجمع تشخیص 19/7/1373 به قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 2
  قانون تعزیرات حکومتی9ماده . 3
  قانون تعزیرات حکومتی 10ماده . 4
  . مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحات آینده مراجعه فرمائید19/7/1373به قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب  . 5
  قانون تعزیرات حکومتی 10ماده . 6
   قانون تعزیرات حکومتی11ماده . 7
  قانون تعزیرات حکومتی12ماده . 8
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  :باشد تعزیرات نداشتن پروانۀ کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می
  :در مورد واحدهای صنفی تولیدی 

   .اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه  مرحلۀ اول ـ
  .قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه  مرحلۀ دوم ـ
  .تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب مرحلۀ سوم ـ

  :در مورد واحدهای صنفی خدماتی 
  .1اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه   -مرحلۀ اول 
  .ت دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماهقطع سهمیه یا برخی خدما  -مرحلۀ دوم 
  .تعطیل واحد  تا زمان اخذ پروانۀ کسب -مرحلۀ سوم 

  :در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی 
  . 2 اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه  -مرحلۀ اول 
  .دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماهقطع سهمیه یا برخی خدمات   -مرحلۀ دوم 
  .تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانۀ کسب  -مرحلۀ سوم 

ی که توسـط  عدم اخذ پروانۀ بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقررات3عبارت است از   :  نداشتن پروانۀ بهره برداری واحدهای تولیدی   
  .گردد تعیین و اعالم می) حسب مورد(های تولیدی  وزارتخانه

  :باشد تعزیرات نداشتن پروانۀ بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می
  . 2اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه   -مرحلۀ اول 
  .مه تا مبلغ دویست  هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماهقطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جری    -مرحلۀ دوم 
  .تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانۀ بهره برداری   -مرحلۀ سوم 

که تولیدات آنها از نظـر ایمنـی   ) در مورد  اقالم مشمول استاندارد اجباری(در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی               - تبصره
  .گردد ر باشد بالفاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میمض

 فروش کاال یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریز نامۀ ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کـاال یـا                        4عبارت است از    :فروش ارزی، ریالی  
  .خدمات در داخل کشور بر خالف مقررات قانون و مصوبات دولت

  : باشد ، ریالی به شرح زیر می تعزیرات فروش ارزی
های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار عالوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سـهمیه        اخذ کلیۀ ارز یا واریزنامه    

  .و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه
  .روش اجباری کاال به همراه کاالی دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی ف5عبارت است از  :فروش اجباری

  :باشد تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می
  .جریمه از یک تا دو برابر ارزش کاالی تحمیلی

ای نـرخ رسـمی کـه     عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت بـه مقـدار موجـودی کاالهـای دار              6عبارت است از    :عدم اعالم موجودی کاال   
  .شود ضرورت  اعالم آن توسط دولت تعیین می

  .باشد تعزیرات عدم اعالم موجودی کاال عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضۀ کاال می
ار در مواردی که کاال بر خالف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بـه صـورت عمـده در اختیـ                     قانون تعزیرات حکومتی ،      17به موجب ماده    

اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، عالوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقـوقی خریـدار کـاال نیـز بـه پرداخـت            
  .گردند جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می

                                                           
  . مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحات آینده مراجعه فرمائید19/7/1373 به قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب .1
 .جعه فرمائید مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحات آینده مرا19/7/1373به قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب . 2
  قانون تعزیرات حکومتی13ماده . 3
   قانون تعزیرات حکومتی14ماده . 4
  قانون تعزیرات حکومتی 15ماده . 5
   قانون تعزیرات حکومتی16ماده . 6
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  .باشد های جنبی به عهدۀ خریدار می لیۀ هزینهدر صورتی که کاال توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کاال، ک   - تبصره
 در  کـه فوقـاً ذکـر شـد ،       18 الی   2مذکور از مواد    در صورتی که تخلفات      قانون تعزیرات حکومتی ،      118به موجب ماده       -  تخلفات بخش دولتی  

واقـع شـود تعزیـرات مربوطـه بـه      ها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقالب اسالمی و ملـی شـده       ها و شرکت   وزارتخانه
  :شرح زیر خواهد بود

  : در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد 
  .اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه    -مرتبه اول 
  . حساب خزانه؛ بر کناری متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماهاخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به   -مرتبۀ دوم 
  .اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی    -مرتبۀ سوم 

در داخل یا خارج شرکت یا دسـتگاه شـده باشـد، انفـصال        در صورتی که در  نتیجۀ تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد                  
دائم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میـزان اخـتالس تـا پنجـاه هـزار ریـال           

  .مه معادل دو برابر مبلغ اختالسباشد، شش ماه تا سه سال حبس و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جری
  :در صورتی که در نتیجۀ تخلفات هیچ گونه درآمدی عاید نشده باشد 

  .برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه  -مرتبۀ اول 
  .انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال   -مرتبۀ دوم 
  .انفصال دائم از خدمات دولتی   -مرتبۀ سوم 

 توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه انجـام        17های موضوع مادۀ     ها و دستگاه   در صورتی که تخلفات در شرکت        - تبصره
  .1گرفته باشد مشمول تعزیرات حکومتی شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد

عـالوه بـر شـرایط الزم       تعزیرات حکومتی ،    های مقرر در قانون      برای تخفیف و تعلیق مجازات    ومتی ،    قانون تعزیرات حک   38به موجب ماده    
  .2باشد ، موافقت دادگاه صادر کنندۀحکم و دادستان مربوطه نیز ضروری می طبق قوانین جاری

  : قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد 38ماده 
  :جهات تخفیف عبارتند از 

  یا مدعی خصوصیگذشت شاکی  .1
  همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن  .2
  رتکاب جرم اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزۀ شرافتمندانه در ا .3
   اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی .4
  ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری  . 5
  کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن  . 6
  دیده یا نتایج زیانبار جرمخفیف بودن زیان وارد شده به بزه   .7
  مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم  . 8

  . دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند    1تبصره 
  .ات را دوباره تخفیف دهد هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد ، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجاز   2تبصره 

  : همین قانون 47و نیز به موجب ماده 
  :صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست  
  جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب ، برق ، گاز ، نفت و مخابرات   .1
  افته ، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسیدپاشیجرائم سازمان ی  .2
  قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحۀ دیگر ، جرائم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا ادارۀ مراکز فساد و فحشاء  .3
  سانقاچاق عمدۀ مواد مخدر یا روانگردان ، مشروبات الکلی و سالح و مهمات و قاچاق ان .4
  تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی االرض . 5
  ریال  ) 000/000/100( جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون   . 6

                                                           
  .  منسوخ شده اند19/7/1373 قانون اصالح تعزیرات حکومتی ، مصوب 2 قانون تعزیرات حکومتی ، به موجب تبصره 37 الی 19مواد . 1
  .گردیده است قانون تعزیرات حکومتی  38مجازات اسالمی جایگزین مادۀ جدید  قانون  46 و 37مواد . 2
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در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر و یـا مکـرر و             قانون تعزیرات حکومتی ،      48به موجب ماده    
ا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبـۀ مربوطـه محکـوم                           ی

  .گردند می
در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخالل در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد عالوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجـع                         -تبصره  

  .شود رات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقالب پیگیری میصدور احکام تعزی
 سـال از  2در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم بـا فاصـلۀ بـیش از مـدت                        

  ] قانون تعزیرات حکومتی 49ماده [  .شود تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبۀ اول تلقی می
ردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پـیش بینـی شـده اسـت اشـتغال مجـدد متخلفـان در همـان واحـد پـس از                               در موا 

  .1گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانۀ جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود
  .2شود د برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میدر مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیر

باشند و هر گاه برای تخلفات مذکور در این          اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می        تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده       
  ] قانون تعزیرات حکومتی 52 ماده[  .قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد

ها و   در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی، خسارتی متوجه شرکت             قانون تعزیرات حکومتی ،      53به موجب ماده    
  این قانون شده باشد مراجع صدور احکـام تعزیـرات حکـومتی ضـمن صـدور احکـام تعزیـرات، عامـل ورود                         19های موضوع مادۀ     دستگاه

  .نماید ارت را مکلف به جبران خسارت میخس
در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی، خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یـا حقـوقی شـده باشـد                         ♣

  ] قانون تعزیرات حکومتی 54ماده [  .حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود
شـود لکـن مـستثنیات دیـن و وسـایل            دداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین مـی         چنانچه محکوم از پرداخت جریمۀ تعیین شده خو        ♣

  ] قانون تعزیرات حکومتی 55ماده [  .تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود
 هــ مـورخ    287 ت / 40214بـه اسـتناد تـصویب نامـۀ شـمارۀ              - تصویب نامۀ هیأت وزیران در خصوص تعیـین سـازمان و تـشکیالت تعزیـرات حکـومتی                

 مجمع  تشخیص مـصلحت نظـام بـه شـرح زیـر              19/7/1373 سازمان و تشکیالت تعزیرات حکومتی موضوع مصوبۀ         23/7/1373
  :گردد تعیین می

به منظور بازرسی و نظارت مستمر بر اجرای مقـررات قیمـت گـذاری و ضـوابط توزیـع و       تصویب نامه مذکور ،      1بر اساس ماده    
در وزارت  » سازمان بازرسـی و نظـارت بـر قیمـت و توزیـع کـاال و خـدمات                 «سازمانی تحت عنوان    تخلفات تعزیرات حکومتی،    

  .3گردد بازرگانی تشکیل می
ایـن سـازمان بـرای    . گـردد   سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظر وزیـر دادگـستری تـشکیل مـی     تصویب نامه ،   2به موجب ماده    

ها دارای شعب    ها و مراکز استان    زیرات حکومتی در تهران، شهرستان    رسیدگی و صدور حکم راجع به تخلفات موضوع قانون تع         
  . 4رسیدگی، تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات مجریان خواهد بود

در هر استان و شهرستان کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات به ریاسـت اسـتاندار و حـسب مـورد                    تصویب نامه ،     3به موجب ماده    
  .گردد های بازرسی و نظارت و تعزیرات تشکیل می  محلی سازمانفرماندار و عضویت باالترین مرجع
  :باشد وظایف این کمیسیون به شرح ذیل می

  .های تعزیرات حکومتی نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه ♣

                                                           
   قانون تعزیرات حکومتی50ماده . 1
   قانون تعزیرات حکومتی 51ماده . 2
  . است  دولت خواهد  هیأتهای مصوب  از نظر مالی، معامالتی، استخدامی و تشکیالتی منحصراً تابع آیین نامهزبورسازمان م. 3

  .بود  تصویب هیأت دولت خواهد ا ب وها به پیشنهاد وزیر بازرگانی ها و شهرستان آیین نامۀ تشخیص صالحیت و شرح وظایف این سازمان در استان
  .رسد  دولت می که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأتهایی است چگونگی تشکیل و نحوۀ رسیدگی شعب مذکور به موجب آیین نامه. 4
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  .هماهنگی و پشتیبانی الزم از مجریان طرح ♣
  .سایر وظایفی که ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار تعیین نماید ♣
های تعزیرات یا واحدهای رسیدگی بـه شـکایات و تجدیـد نظـر صـادر شـده        واردی که احکام معارض در امور مشابه توسط کمیسیون        در م 

های آن اختالف نظر باشـد مراتـب بـا نظـر      باشد و یا مواردی که در استنباط از قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی و مقررات و آیین نامه             
  ] تصویب نامه 4ماده [ . گردد شتیبانی برنامۀ تنظیم بازار مطرح میوزیر دادگستری در ستاد پ

   :عبارتند از به ترتیب   - ] 1/8/1373مصوب  ، آیین نامۀ سازمان تعزیرات حکومتی[  سازمان تعزیرات حکومتی

 تشخیص مصلحت نظام مـصوب   مجمع23/12/1367 ماده واحدۀ الیحۀ اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب  2در اجرای تبصرۀ    :    تشکیالت
زیر نظر وزیر دادگستری » سازمان تعزیرات حکومتی« هیأت دولت 20/7/1373 م مصوب 73 ـ  5202 آیین نامۀ شمارۀ 3 و مادۀ 19/7/1373

  ] آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 1ماده [  .نماید انجام وظیفه میقانونی تشکیل و بر اساس مقررات 
  .1باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت یر دادگستری میرئیس سازمان معاون وز

امور اجرایی سازمان به عهدۀ رئیس آن بوده و کلیۀ وظایف قانونی را که در این آیین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مـصلحت                      
  .نظام مشخص شده ایفا خواهد کرد

  .گردد ها ادارۀ تعزیرات حکومتی تشکیل می ها ادارۀ کل و در شهرستان در مراکز استانامه ،  آیین ن4به موجب ماده 
  .تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود  -تبصره 

هـا مـدیر کـل اسـتان و رئـیس            ۀ اول مراکز استان   رئیس شعبۀ اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رئیس سازمان و رئیس شعب            
  .2 و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود شعبۀ اول شهرستان

ها و سایر شهرها بـا معاونـت اداری و    ها و شهرستان انجام کلیۀ امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استان          
  ] آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 6ماده [  .باشد مالی می

معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابالغ وزیر دادگستری و مدیران کل رؤسای ادارات پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابالغ       
  ] آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 7ماده [  .گردند رئیس سازمان منصوب می

به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع بـه تخلفـات موضـوع قـانون تعزیـرات حکـومتی در مراکـز                       آیین نامه ،     8به موجب ماده    
شـعب مزبـور شـامل شـعب        . ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهـد شـد              ها و شهرستان   استان

  .باشد بدوی و تجدید نظر می
  .گردد شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل می  1تبصرۀ 
گردد، جلسۀ شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صـادره    شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو  تشکیل می                2تبصرۀ  

  .با دو رأی موافق معتبر و الزم االجرا خواهد بود
  ] آیین نامه 9ماده [  .شوند میرؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابالغ رئیس سازمان منصوب 

توانند از بین قضات، کارمندان شاغل یـا بازنشـسته، روحـانیون، و نیروهـای مـسلح                  رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر می        
های حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگـانی و علـوم اجتمـاعی کـه دارای            بوده و یا از بین فارغ التحصیالن رشته       

  .3ن شهرت و عامل به احکام اسالم باشند، انتخاب شوندحس
پرسنل مورد نیاز سـازمان از بـین کارکنـان شـاغل و بازنشـستۀ دولـت و                   آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ،        11بر اساس ماده    

شـود و    أمین مـی  نهادهای عمومی که به صورت مأمور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت ت                   
  .تواند نیروهای الزم را  استخدام نماید در صورت نیاز می

                                                           
  آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 2ماده . 1
  آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی5ماده . 2
 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی  10ماده . 3
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  .باشند ها موظف به همکاری و مساعدت می و شهرداری، های وابسته به دولت  مسئولین نهادهای دولتی و شرکت
به تأییـد رئـیس     تعداد شعب بدوی و تجدید نظروتشکیالت تفصیلی سازمان وشرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که                 

  ] آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 7ماده [  .رسد خواهدبود جمهور می
های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظـارت، شـعب    به منظور رسیدگی به تخلفات مأمورین سازمان آیین نامه ، 13بر اساس ماده    

پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید رئیس جمهور توسط        رؤسای این شعب بنا به      . ها اختصاص خواهد یافت    ای در مراکز استان    ویژه
  .1د شدنوزیر دادگستری منصوب خواه

  .مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود  1تبصرۀ 
زرسی و نظارت یا های با ها و موارد اتهامی اشخاص قبل از صدور حکم قطعی توسط مأمورین سازمان         چنانچه اخبار و اطالعات پرونده      2تبصرۀ  

هـای تعزیـرات حکـومتی و بازرسـی متخلـف محـسوب و مـشمول                 های گروهی منعکس شود مأمورین سـازمان       تعزیرات حکومتی از رسانه   
  .2های مقرر در قوانین موضوعه خواهند شد مجازات

دگـستری و افـراد مجـاز از    گیرد تا طبـق تـشخیص وزیـر دا    اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می        
  ] آیین نامه 2ماده [  .طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجۀ کل کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد

هـایی اسـت کـه بـه         امور مالی، معامالتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیالت سازمان منحصراً تابع این آیین نامه و آیین نامه                 
رسد و از شـمول قـوانین محاسـبات عمـومی و اسـتخدام کـشوری مـستثنی                   زیر دادگستری به تصویب هیأت دولت می      پیشنهاد و 

  .3باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود می
ل استقرار واحدهای سازمان و لـوازم مـورد نیـاز آنهـا از محـل امکانـات                  مح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ،        16به موجب ماده    

گردد و در صورت ضرورت از محـل بودجـۀ سـازمان تهیـه و                ها تأمین می   دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان       
  .تأمین خواهد شد

  .باشند از سازمان موظف به همکاری میهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعالم نی مسئولین سازمان - تبصره
باشـند و سـازمان نـسبت بـه اجـرای       کلیۀ ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی مـی             

  .4نماید دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می
  : نمایند رات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی میشعب بدوی تعزی آیین نامه ، 18به موجب ماده  :   نحوۀ رسیدگی

  .گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات 
  .گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی 
  .شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی 
  .5های مردمی و اشخاص اعالم اطالعات، اخبار، گزارش 

همزمان با شـروع رسـیدگی در شـعب بـدوی یـک نـسخه از گزارشـات بنـد ب و ج بـه سـازمان نظـارت و بازرسـی ارجـاع، سـازمان                        -تبصره  
  .نماید  روز نظرات کارشناسی خود را جهت مالحظه در صدور رأی به شعبۀ مربوطه تسلیم می15الذکر حداکثر ظرف مدت  اخیر

توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت             ها می   شهرستان ها و رؤسای ادارات    مدیران کل استان  
  آیین نامه10همچنین افراد واجد شرایط مذکور در مادۀ . این شعب بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود           

                                                           
   رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری .1

ی عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هریک از آنها و اختصاص مـسئولیت خطیـر امـر قـضاء بـه قـوه        قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در باب استقالل قوا159 و 61 و 57نظر به اصول  
قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاه های دادگستری و اینکه مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مفید تفویض اختیار بـه قـوه مجریـه در تاسـیس مرجـع خـاص بـه منظـور رسـیدگی بـه جـرائم و                  

 هیات وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع وقـررات دولتـی   1/8/1373 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب      13کنان آن سازمان نیست ، ماده       تخلفات کار 
 1379 /9/ 30 - 357 / 78/ شماره ه                                                                                   .                قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد 25تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 

  .یران اتخاذ شده است قانون اساسی به عنوان تصمیم هیأت وز127ر اساس اصل ب نمایندگان ویژۀ رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار که 23/11/1373الحاقی مصوب . 2
  آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی15ماده . 3
  آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی17ماده . 4
  .941، صفحۀ 1373نقل از مجموعۀ قوانین .  ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار9/11/1373الحاقی مصوب . 5
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تواننـد مـسئولیت هـر دو     های تعزیرات حکومتی، و نظارت و بازرسـی مـی   سئولین سازمان با ابالغ از سوی ماجرای قانون تعزیرات حکومتی    
  .1سازمان را به صورت سیار انجام دهند

مقدمۀ آرا نیز  بایـد حـاوی گـزارش      . آرای شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات  مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد                     
  ] آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 20ماده [  . تخلفات باشدکار و شرح تفصیلی

توان در رابطه با آرای صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبـات غـرض    هیچ یک ازاعضای شعب رسیدگی را نمی     
  ] آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 21ماده [  .مجرمانه

ه مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمـه باشـد قطعـی و از ناحیـۀ محکـوم علیـه       آرای شعب بدوی در مواردی ک   
  .2نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظر خواهی است

  : اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظر خواهی از کلیۀ آرای شعب بدوی را دارند آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ، 23بر اساس ماده 
  .شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم 
  .اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه 
  .های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت رؤسای سازمان 

تواننـد بـا     را خالف قانون بدانند میهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات هرگاه محکوم علیه و یا رؤسای سازمان         - تبصره
چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یـا رأسـاً رأی را غیـر قـانونی بدانـد             . ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند        

رأی این شعبه قطعی است و اقدامات .  خواهد دادگردد ارجاع پرونده را جهت رسیدگی به شعبۀ عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می                
  .3موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود

 ماه پـس از تـاریخ صـدور حکـم خواهـد      3 روز از تاریخ ابالغ و نسبت به سایر اشخاص تا 10مهلت تجدید نظر خواهی برای محکوم علیه و شاکی        ♣
  ]ان تعزیرات حکومتی  آیین نامه سازم24ماده  [ .بود

  .4توانند آن را تشدید نمایند شعب تجدید نظر در صورتی که آرای شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می ♣
هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسـیدگی و رأی                          ♣

هـای   ی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعالم دارند؛ هر گونه تصمیم مراجع قـضایی مـانع اجـرای مجـازات                           قانون
  .5تعزیرات حکومتی نخواهد بود

سـیدگی  دفاع ممکن است ضـمن حـضور در جلـسۀ ر          . رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت               ♣
  ] آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 27ماده  [ .بوده و یا طی ارسال الیحۀ دفاعیه صورت گیرد

ای ارسال نـدارد      روز از تاریخ ابالغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا الیحه            10چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیۀ شعبۀ رسیدگی کننده ظرف             ♣
  ] آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 28ماده  [ .دغیاباً دربارۀ وی رسیدگی خواهد ش

  .6شود که صالحیت رسیدگی به پروندۀ متخلف اصلی را دارد ای رسیدگی می به تخلفات شرکا و معاونین در شعبه ♣
به تخلفات متعدد متخلف توأماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گـردد                   آیین نامه ،     30مطابق ماده   

شود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است؛ و چنانچـه تخلفـات از یـک درجـه باشـد در محـل                          ای رسیدگی می   ر حوزه د
  .اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد

  ] آیین نامه 31ماده [  .چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همۀ آنها محکوم خواهد گردید
 روز از تاریخ ابالغ نسبت به پرداخت جریمـۀ متعلقـه         10م علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابالغ به وی حداکثر تا               محکو

» غیر از مستثنات دیـن    «و اجرای رأی اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعالم شده                     
  .7وصول خواهد شد

                                                           
  آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 19ماده . 1
  آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 22ماده . 2
  . ستاد پشتیبانی برنامۀ تنظیم بازار11/6/1374الحاقی مصوب . 3
  آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی24ماده . 4
  آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 26ماده . 5
  آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 29ماده . 6
 رات حکومتی  آیین ناهه سازمان تعزی32ماده . 7
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ا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شـعبۀ رسـیدگی کننـده تعطیـل و در     یسب محل ک ،   33بر اساس ماده    
   .1موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد

هـا، نیـروی انتظـامی، واحـدهای         های دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان          کلیۀ سازمان  آیین نامه ،     35بر اساس ماده    
ها موظف به همکاری بوده و همانند آرای قطعی محاکم عمومی و انقالب موجبـات اجـرای                  ستری، و بانک  ابالغ و اجرای دادگ   

   .2آرای شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد
∗∗∗  

  ]دادگاه تجدید نظر استان [  مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای نخستین -گفتار سوم 
  ،حـوزه آن اسـتان    مـستقر در  ر آراء قابل تجدیـد نظـر صـادره از دادگاههـای عمـومی و انقـالب      در مرکز هر استان، به منظور تجدیدنظر د 

جلسه دادگاه تجدید نظـر بـا حـضور دو          . گردد به تعداد مورد نیاز، مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می              ، دادگاه تجدید نظر  
. االجـراء خواهـد بـود      شـود قطعـی و الزم      رئیس یا عضو مستشار انشاء مـی      عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وسیله             

مرجـع آرای قابـل تجدیـدنظر صـادره از     . البته ، در مواردی الزم االجرا بودن رأی مـستلزم نهـایی شـدن آن اسـت                 » ا. ع. د. ت.  ق 20ماده  «
   .  )قانون آیین دادرسی مدنی 334ماده ( ی باشد ای ، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان م دادگاههای عمومی و انقالب هر حوزه

دادگاه تجدیدنظر استان ، در صورتی که تراکم کار ایجاب نماید ، می تواند بیش از یک شعبه داشته باشد کـه در ایـن صـورت                  
هـر یـک از     هـر دادگـاه اسـتان و        . رئیس شعبه اول ، طبق اصول کلی ، ریاست دادگاه تجدیدنظر مرکز استان را عهده دار است                  

شعب آن دارای یک نفر مدیر دفتر است که تحت ریاست و مسئولیت رئیس شعبه بـوه و بـه تعـداد الزم ، تحـت ریاسـت خـود                              
   . )1307مصوب . ع . ت . ا .  ق 82 و 81ماده ( دارد ........ کارمند ، دفتر نویس و 

  : قانون جدید آیین دادرسی کیفری 461 الی 448مطابق مواد 
پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل یا در صورت تأسیس واحد رایانـه و رعایـت مقـررات            پرونده ها   

راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می شود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه ، به وسیله رئیس کل دادگستری استان            
ی با رعایت تخـصص شـعب و ترتیـب وصـول از طریـق سـامانه رایانـه ای در             یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب و           

   .3حوزه های قضائی که سامانه رایانه ای دارند ، ارجاع می شود
دادگاه به ترتیب وصول پرونده ها به نوبت رسیدگی می کنـد ، مگـر در مـواردی کـه بـه موجـب قـانون ،                   ،   449به موجب ماده    

  .د رسیدگی خارج از نوبت ضروری باش
به جرائمی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود ، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقـت دادگـاه                       -تبصره  

  . تجدیدنظر استان ، خارج از نوبت رسیدگی می شود 
د و یا به نوبت بـه یکـی از   رئیس شعبه ، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می کن            ،   450و بر اساس ماده     

ایـن عـضو ، گـزارش پرونـده را کـه متـضمن جریـان آن و بررسـی کامـل در                       . اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می دهد        
خالصه این گـزارش در پرونـده   . خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است ، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند       

  : به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید درج می شود و سپس دادگاه
 قرار رفع نقص صادر می کند و پرونـده را نـزد دادسـرای صـادرکننده کیفرخواسـت یـا دادگـاه                        در صورتی که تحقیقات ناقص باشد ،       -الف

دگاه تجدیدنظر می توانـد     فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان ، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند یا دا                    صادرکننده رأی می  
  . خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید

                                                           
 ] آیین نامه 34ماده [  .شود واریز خواهد شد داری کل افتتاح می کلیۀ جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه. 1
 .باشد  به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و الزم االجرا می1/8/1373 تبصره در تاریخ 6 ماده و 36این آیین نامه در . 2
   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 448ماده . 3
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هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشـد ، آن را تأییـد و                         -ب
جدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد ، پرونده برای رسـیدگی      پرونده به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت دادگاه ت              

  .به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود و آن دادگاه ، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند 
مرجع هرگاه رأی توسط دادگاهی که صالحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود ، دادگاه تجدیدنظر استان ، رأی را نقض و پرونده را به                          -پ

  . صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعالم می کند 
اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهـات                   -ت

  . کند قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رأی مقتضی صادر می
 موارد مذکور در بندهای فوق ، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود ، قصاص و جرائم غیرعمـدی مـستوجب                       در غیر از    -ث

بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صـورت محکومیـت      
ادگـاه تجدیـدنظر بـا صـدور دسـتور تعیـین وقـت رسـیدگی ، طـرفین و اشخاصـی را کـه            به حبس و در سایر جرائم در صـورت اقتـضاء ، د         

در هر حـال عـدم حـضور یـا عـدم            . طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند           . حضورشان ضروری است احضار می کند       
  . معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست 

تان ، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است ، رسـیدگی بـا حـضور دادسـتان شهرسـتان                    در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اس       
   :2 به ترتیب زیر انجام می شود1 این قانون300مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده 

   قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه -الف
  طرح سؤاالت الزم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان  -ب
  کسب اطالع از شهود و مطلعان در صورت لزوم -پ
  اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکالی آنان  -ت

قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رئـیس دادگـاه یـا بـا تعیـین او توسـط یکـی از                       ید آیین دادرسی کیفری ،       قانون جد  452مطابق ماده   
چنانچه محل اجرای قرار ، خارج از حوزه قضائی مرکز استان باشـد ، دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان مـی توانـد             . مستشاران شعبه اجراء می شود      

ست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضائی استان دیگـری باشـد ، بـا اعطـای                      اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخوا       
  .نیابت قضائی به دادگاه نخستین محل ، درخواست اجرای قرار نماید 

 هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان ، حضور شخصی را که زندانی است الزم بداند ، دستور اعـزام او را بـه مـسئول زنـدان یـا بازداشـتگاه                    
چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد ، دادگاه می تواند با کسب موافقت مرجع قضائی که متهم تحت نظر . کند صادر می

   . 3وی زندانی است ، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود
   .4ه ، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین استاحضار ، جلب ، رسیدگی به ادل

دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعـالم خـتم دادرسـی بـه                  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        455به موجب ماده    
  :شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند 

ورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صـادر شـده باشـد رأی را تأییـد و پرونـده را بـه دادگـاه                       هرگاه رأی م   -الف
  . صادرکننده رأی اعاده می کند 

دنظر هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان ، به هر دلیـل ، برائـت مـتهم را احـراز کنـد ، رأی تجدیـ                               -ب
، و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد  خواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می کند ، هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد                  

  . به دستور دادگاه فوری آزاد می شود 

                                                           
در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو ، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند ، مگر اینکه دادگاه حضور    : قانون جدید آیین دادرسی کیفری       300ماده  . 1

یص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک ، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است ، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگـر آنکـه              این اشخاص را ضروری تشخ    
  . دادگاه حضور آنان را الزامی بداند 

   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 451ماده . 2
  یین دادرسی کیفری  قانون جدید آ453ماده . 3
   قانون جدید آیین دادرسی کیفری 454 ماده .4
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ن را نقـض و در ماهیـت ،         چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با اسـتدالل و ذکـر مبـانی و مـستند قـانونی ، آ                         -پ
  . کند انشای رأی می

  .عدم رعایت تشریفات دادرسی ، موجب نقض رأی نیست ، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود   -تبصره 
ن بـا جـرم و ضـرر و زیـان مـدعی             هرگاه از رأی صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین اخذ نشده باشد یا قرار تـأمی                 

خصوصی متناسب نباشد ، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان ، شاکی یا مدعی خصوصی                    
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 456ماده [  .کند و این تصمیم قطعی است و یا متهم ، تأمین متناسب اخذ می

ته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نـوع و میـزان مجـازات ، تطبیـق عمـل بـا قـانون ، احتـساب                           اگر رأی تجدیدنظر خواس   
محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن ، متضمن اشتباهی باشد که بـه اسـاس رأی ، لطمـه وارد نـسازد ، دادگـاه تجدیـدنظر                            

   . 1 دادگاه نخستین می دهداستان ، رأی را اصالح و آن را تأیید می کند و تذکر الزم را به
دادگاه تجدیدنظر استان نمی توانـد مجـازات تعزیـری یـا اقـدمات تـأمینی و                  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        458به موجب ماده    

، ر حکم نخستین برخالف جهات قانونی     تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند ، مگر در مواردی که مجازات مقرر د               
در ایـن  . از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شـاکی و یـا دادسـتان قـرار گرفتـه باشـد                         کمتر  

  .موارد ، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است ، اقدام می کند 
حکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ، ضمن تأیید اساس حکم می تواند به نحو مستدل مجـازات                 هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان ، م     

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 459ماده [ . او را در حدود قانون تخفیف دهد ، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد 
، در همان جلسه و در صورت عـدم امکـان در اولـین فرصـت و حـداکثر              دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی          

   . 2تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. ظرف یک هفته ، انشای رأی کند 
ت متهم باشـد و     در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومی         قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        461بر اساس ماده    

متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد ،              
رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به مـتهم یـا وکیـل او، قابـل واخـواهی و رسـیدگی در همـان                             

  . شود، قطعی است  ه در این مرحله صادر میرأیی ک. دادگاه است 
∗∗∗  

  ]دیوان عالی کشور [   مرجع پژوهش و فرجام -گفتار چهارم 
قـانون اصـول تـشکیالت عدلیـه و محاضـر شـرعیه و              . دیوان عالی کشور مرجعی است که منشأ تاریخی آن را باید در فرانسه جستجو نمـود                 

 نـام مرجـع   1316فرهنگستان زبان و ادب فارسـی در سـال   . را پیش بینی نمود » تمیز  یواند  «49 قمری ، در ماده    1329حکام صلحیه مصوب    
پس از انقالب اسالمی سـال  . شود مزبور را دیوان عالی کشور معادل سازی نمود که از آن پس در مقررات با همین عنوان شناخته شده و می               

ر تشکیل دیوان عالی کشور به منظور نظارت بـر اجـرای صـحیح قـوانین در                  ب 161 ، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز در اصل           1357
  . محاکم و ایجاد وحدت رویّه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود صحّۀ گذاشت 

   سازمان دیوان عالی کشور -اول بند 
  :  مان ابتدا دو قسمت را پیش بینی نمود، از ه»دیوان خانه یا دیوان تمییز«قانونگذار در دیوان عالی کشور 

  :و اکنون ساختار و وظایف دیوان عالی کشور به شرح ذیل است  »دادسرا«یکی قسمت شعب و دیگری قسمت پارکه 
  قسمت شعب  
  هیأت های عمومی  
  دادسرا  

                                                           
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 457ماده . 1
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 460ماده . 2
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  عالی کشور   دیوان شعب -الف
دو شـعبه حقـوقی و      ) دیـوان تمیـز     ( ی دیوان عـالی کـشور        برا  )50ماده  (  قمری   1329در قانون اصول تشکیالت عدلیه ، مصوب        

جزایی پیش بینی شده بود که هر یک مرکب از یک رئیس و چهار مستشار بود و یکی از رؤسای اتاق ، ریاست سـازمان دیـوان              
ده شـد ولـی      تعداد شـعب بـه سـه افـزایش دا           )38ماده  (  1307در قانون اصول تشکیالت عدلیه ، مصوب        . تمیز را بر عهده داشت      

تعداد قضات هر شعبه ، عمالً به یک رئیس و دو مستشار تقلیل یافت و ریاست کل دیوان تمیز بـر عهـده رئـیس شـعبه اول قـرار                              
 بـرای دیـوان   1333، مـصوب سـال   » الیحه اصالح قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات    « در  . گرفت  

   ).15تبصره ماده ( گردید و اجازه داده شد که تعداد شعب در صورت لزوم کم یا زیاد شود عالی کشور دوازده شعبه پیش بینی 
 سه شعبه به شعب دیوان عالی کشور افـزوده        1356 قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری ، مصوب تیرماه            21به موجب ماده    

 قـانون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران ،            161 اصل   دیوان عالی کشور در   . 1گردید و سپس تعداد شعب به چهل افزایش یافت          
 کمیـسیون امـور قـضایی    1361پیش بینی گردید و به موجب قانون اصالح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب سـال            

، تعداد قضات هر یک از شعب دیوان عالی کشور          » مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور          « مجلس ، تحت عنوان     
 دیوان عالی کـشور در تهـران مـستقر اسـت و             کیفری قانون جدید آیین دادرسی      462اما به موجب مادۀ     و   ه دو نفر تقلیل یافت      ب

رئـیس شـعبه یـک ،    . تعداد شعب دیوان عالی کشور به اندازه نیاز خواهد بـود      .شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می شود         
 و ارجاع پرونده ها به شعب مختلف دیوان عالی کشور به دستور او یا رئـیس یکـی                   رئیس دیوان عالی کشور می باشد که تقسیم       
   .. )ک . د. آ . ق . م . ا .  ق 6ماده ( از شعب دیگر ، به تعیین او ، انجام می گیرد 

مـوده و یـا دارای ده   هر یک از اعضای شعبه باید به تشخیص ریاست قوۀ قضائیه ، یا مجتهد باشد و یا ده سال تمام در درس خارج شرکت ن               
 . )و تبصره ذیل آن      . 2ک. د  . آ  . ق  . م  . ا  .  قانون ق    2ماده  (  سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کامالً به قوانین مدون اسالمی آشنا باشد               

رت در صـو  . پرونده ارجاعی توسط دو عضو شعبه مطالعه و بررسـی گردیـده و رأی مقتـضی پـس از مـشاوره صـادر مـی شـود                            
اختالف بین دو عضو شعبه یکی از قضات شعب دیگر به انتخاب ریاست دیوان ، به آنهـا ضـمیمه و رأی اکثریـت مـالک عمـل                  

   .) همان قانون 4 و 3مواد ( خواهد بود 
 پیش بینی نمود که رهبر با مشورت قضات دیوان عالی کـشور ،              162قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در ابتدا ، مطابق اصل           

رئیس دیوان عالی کشور را که باید مجتهد ، عادل و آگاه به امور قضایی باشد ، برای مدت پنج سال انتخاب نمایـد ؛ امـا در پـی     
بازنگری قانون اساسی ، نصب رئیس دیوان عالی کشور که باید دارای همان شرایط باشد ، با رئیس قـوه قـضاییه اسـت کـه او را         

  .  دیوان عالی کشور ، انتخاب می کند برای مدت پنج سال با مشورت قضات
  . تشخیص و شعب خاص دسته بندی نموداکنون ، با توجه به مقررات گوناگون ، شعب دیوان را می توان به شعب عادی ، شعب

  شعب عادی . 1
بل فرجام از دادگاهها شعب عادی دیوان عالی کشور ، معمول ترین وظیفه دیوان را که رسیدگی به درخواست های فرجام نسبت به آرای قا                

افزون بر آن در مواردی که حل اختالف در صالحیت بین مراجع صالح را دیوان               . در امور حقوقی ، کیفری و حسبی است ، به عهده دارند             
  .عالی کشور تعیین نماید ، موضوع به یکی از شعب دیوان عالی کشور برای صدور رأی مقتضی ، ارجاع می شود 

  شعب تشخیص. 2
 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمـومی و انقـالب ،            18تشخیص ، شعبه ای از دیوان عالی کشور است که در ماده             شعبه  

این مرجع از پنج نفر از قضات دیوان عالی کـشور بـه انتخـاب رئـیس قـوۀ قـضاییه                     .  پیش بینی گردیده بود      28/7/1381مصوب  
. قی و کیفری تشخیص ، با تصویب همان مقام ، به تعداد الزم تـشکیل گردیـد   شعب حقو . ) ماده مزبـور    2تبصره  ( تشکیل می شود    

                                                           
 . و این ماده نیز با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری منسوخ شد . 1
  فری قانون اصالح موادی از قانون آیین دادرسی کی. 2
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در رأس دفاتر شعب تشخیص ، دفتر کـل وجـود دارد کـه مـدیر                . هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد الزم کارمند دفتری دارد            
 . ) آیین نامه اجرایـی قـانون مزبـور          21-23مواد  ( کل آن از بین قضات دیوان عالی کشور با ابالغ رئیس قوۀ قضاییه منصوب شده است                 

این مرجع با این صالحیت ، برای نخستین بار بـا قـانون             . شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای قطعی بود           
 بـه    ، 24/10/1385، مـصوب    . ا  . ع  . د  . ت  .  ق   1 اصـالحی  18 قـانون اصـالح مـاده        4یاد شده به وجود آمد و به موجب تبـصرۀ           

  . دریج ، پس از رسیدگی به پرونده های موجود ، منحل می شوند ت
  شعب خاص . 3

 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، چنانچـه رئـیس قـوۀ قـضائیه رأی قطعـی صـادره از هـر یـک از مراجـع          477به موجب ماده    
شور می فرستد تا در شـعبی خـاص    پرونده را به دیوان عالی ک ،قضایی را خالف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعادۀ دادرسی  

ترکیب شـعب خـاص تـصریح       . که توسط رئیس قوۀ قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید                  
  . عادی از رئیس و دو مستشار تشکیل می شود نشده و از این رو ، مانند شعب 

   هیأت های عمومی دیوان عالی کشور -ب
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با سـه        .  کشور نیز در قسمت شعب ، عنداالقتضاء ، تشکیل می گردد             هیأت عمومی دیوان عالی   

  . ترکیب مختلف امکان پذیر است 
  هیأت عمومی وحدت رویۀ قضایی . 1

، آرای چنانچه از شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها در موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و حـسبی ، بـا اسـتنباط از قـوانین                 
 ، از هر راهی که آگاه شوند ، نظر هیأت عمـومی   می توانندمختلفی صادر شود ، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور    

قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یـا دادسـتان هـا یـا         . دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه درخواست کنند           
با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کـل کـشور ، نظـر هیـأت عمـومی را       وکالی دادگستری نیز می توانند      

  ) . قانون جدید آیین دادرسی کیفری 471ماده ( دربارۀ موضوع ، درخواست نمایند 
هیأت عمومی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور که دست کم با حضور سه چهـارم از رؤسـا و مستـشاران و اعـضای معـاون کلیـه                     
شعب دیوان مزبور با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و بـا حـضور دادسـتان کـل کـشور یـا نماینـده وی تـشکیل مـی گـردد ،                  

رأی اکثریت در مـوارد مـشابه بـرای شـعب     « در این صورت  . موضوع مورد اختالف را بررسی نموده و تصمیم گیری می نماید            
از قضایی و غیر آن الزم االتباع است ؛ اما نسبت به رأی قطعـی شـده بـی اثـر          دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع ، اعم           

در صورتی که رأی ، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، عمل                        . است  
ت عمومی نـسبت بـه آرای مـذکور قابـل     انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد ، رأی هیأ          

   .) قانون جدید آیین دادرسی کیفری 471ماده ( » تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می شود 
  هیأت عمومی شعب حقوقی . 2

در صـورتی  . ج .  ق 408هیأت عمومی شعب حقوقی ، مرکب از رؤسا و مستـشاران شـعب حقـوقی دیـوان عـالی کـشور ، بـر اسـاس مـاده                          
. تواند تشکیل شود که رأی اصراری از دادگاههای بدوی یا تجدیدنظر در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد  می

در حقیقت ، چنانچه رأیی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوان عالی کشور در پی فرجام خواهی ، نقض شود و رسیدگی به دادگـاه هـم    
رجاع شود و این دادگاه نیز بـا ذکـر اسـتدالل ، طبـق رأی اولیـه اقـدام بـه صـدور رأی اصـراری نمایـد و ایـن رأی اصـراری مـورد                                     عرض ا 

درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوان عالی کشور که به این درخواست رسیدگی مـی نمایـد ، اسـتدالل را نپـذیرد ، پرونـده در هیـأت                              
رأی نقـض مـی شـود و          ه استدالل دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رأی ، ابرام و در غیر این صورت ،               عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچ     

  . دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدالل هیأت عمومی ، حکم مقتضی صادر نماید ) دادگاه هم عرض ( پرونده به شعبه 
  

                                                           
 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب . 1
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  هیأت عمومی شعب کیفری . 3
 قانون جدید آیین دادرسی 470ماده ) پ(ؤسا و مستشاران شعب کیفری ، بر اساس بند هیأت عمومی شعب کیفری ، مرکب از کلیۀ ر    

.  ، در مواردی تشکیل می شود که رأی اصراری در امور کیفری صادر شده و در شعبه دیوان عالی کشور ابـرام نـشده باشـد           1کیفری  
سی گردید اقدام می نماید اما اگر رأی اصراری را در این صورت ، هیأت عمومی ، به همان ترتیبی که در خصوص آرای حقوقی برر 

  . نقض نماید ، پرونده به دادگاه هم عرض فرستاده می شود تا بر اساس استدالل هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم صادر کند 
  » دادسرای کل «  دادسرای دیوان عالی کشور -ج

در راس دادسرای دیـوان عـالی   . ریاست آن را دادستان کل کشور به عهده دارد         که   در معیت دیوان عالی کشور، دادسرای کل کشور وجود دارد         
آگاه به امـور قـضایی    ، باید مجتهد عادل و   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران162کند که به موجب اصل  دادستان کل انجام وظیفه می،  کشور  

 دادسـرای کـل عـالوه بـر         .کنـد  برای مدت پنج سال به این سمت منصوب مـی         باشد و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور او را              
  . دهند دادستان کل ، از تعدادی معاون و دادیار تشکیل گردیده که زیر نظر او، در واقع قسمتی از وظایف او را انجام می

اجـرای قـوانین و ایجـاد       دادستان کل کشور بر کلیـۀ دادسـراهای عمـومی و انقـالب و نظـامی نظـارت دارد و بـه منظـور حـسن                           
هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای الزم را خطاب به مراجع قـضایی مـذکور صـادر                        

 قـانون  293 تـا  288بیشتر وظایف و اختیـارات دادسـتان کـل کـشور در مـواد               . ) قانون جدید آیین دادرسی کیفری       288ماده    (.... نماید  
 قـانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری اصـالحی             293ین دادرسـی کیفـری آمـده اسـت ؛ از جملـه ، بـه موجـب مـاده                     جدید آیـ  

خـالف شـرع    « حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مـذکور را             ....  ، چنانچه در موارد حقوق عامه و         24/3/1394
  .  همان قانون ، به رئیس قوۀ قضائیه اعالم می نماید 477اده تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را برای اعمال م» بین و یا قانون 

   وظایف دیوان عالی کشور -دوم بند 
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه                ( قانون اساسی    161به موجب اصل    

وظایف دیوان عالی کشور ، بر اسـاس ایـن   . گردد تشکیل میقضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود           
  . اصل و قوانین مربوط ، به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد 

   نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم.  1
.  استیکی از وظایف دیوان عالی کشور، که وظیفه اصلی و مهمترین وظیفه آن است، نظارت برای اجرای صحیح قوانین در محاکم      

آرای صادره از دادگاهها ، در پی رسیدگی فرجامی در امـور حقـوقی ، کیفـری و حـسبی نـسبت بـه               این وظیفه از طریق نقض و ابرام        
در حقیقـت ، دیـوان   . آرای قابل فرجام خواسته صادره از دادگاههای عمومی ، تجدیدنظر استان ، انقالب و نظامی ، اعمال مـی شـود       

نباط محاکم صادرکننده آرای مزبور از قوانین و مقررات را در پرونده مربوط صحیح نداند یا تشخیص دهـد    عالی کشور ، چنانچه است    
که مقررات مؤثر دادرسی به مفهوم اعم ، رعایت نشده ، نسبت به نقض رأی مورد شکایت اقدام می نماید و علـی االصـول در همـان                            

دیـوان عـالی کـشور ، در همـین مقـام            . ی را به گونه ای ، اعالم می دارد          رأی ، استنباط صحیح و شیوه اجرای صحیح مقررات دادرس         
  . چنانچه شکایت فرجام خواه نسبت به رأی را وارد تشخیص ندهد ، با ابرام رأی ، نظارت خود را اعمال می نماید 

الی کـشور، عمـالً نظـارت خـود را اعمـال            باشد اما با نقـض رای، دیـوان عـ          االتباع نمی  رای شعبه دیوان عالی کشور، برای محاکم تالی الزم        
توانند اقدام به صدور رای اصراری نماینـد امـا در نهایـت بـا تـشکیل هیـأت عمـومی         نماید و همانطور که اشاره شد اگر چه دادگاهها می       می

 به موجـب  ود؛شعب حقوقی یا کیفری رای اصراری نیز ممکن است نقض و پرونده جهت صدور رای مقتضی به دادگاه هم عرض ارجاع ش 
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری در امور کیفری ، این دادگاه می تواند در ایـن                 470ماده  » ب  «  در امور حقوقی و بند        ،. ج  .  ق   408ماده  

  .مقام نیز طبق تشخیص خود رأی مقتضی صادر نماید ، اما توجه به استدالل دیوان عالی کشور الزامی است 

                                                           
چنانچه این حکم مورد فرجام خـواهی واقـع شـود و شـعبه     . صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه می تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند      در    : قانون جدید آیین دادرسی کیفری       470ماده  » پ  « مطابق بند   . 1

هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مـورد تأییـد قـرار    . ور پس از بررسی ، استدالل دادگاه را بپذیرد ، حکم را ابرام می کند و در غیر این صورت ، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح می شود                        دیوان عالی کش  
دادگاه مزبور بر اساس استدالل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، . شود  م صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میگیرد ، رأی ابرام می شود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تأیید کند ، حک

 .این حکم قطعی و غیرقابل فرجام است . حکم صادر می کند 
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    اییایجاد وحدت رویه قض.  2
به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بـا ترکیـب     قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، 471در اجرای ماده    

، به ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و بـا حـضور دادسـتان کـل                  »حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب          «کامل،  
 و  ، برای کلیه شعب دیوان عـالی کـشور و دادگاههـا            نماید که این رای    ه او، تشکیل، و اقدام به صدور رای وحدت رویه می          کشور یا نمایند  

  . الزم االتباع استسایر مراجع ، اعم از قضائی و غیر آن 
   حل اختالف در صالحیت و تعیین مراجع صالح. 3

سیدگی به امری اختالف در صالحیت محقق شود، دیوان عـالی کـشور، بـا               چنانچه بین دادگاههای دو حوزه قضائی از دو استان در ر          
،  همچنـین چنانچـه بـین دادگاههـای عمـومی     . نمایـد  تشخیص مرجع صالح، حل اختالف نموده و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می  

، نظامی و انقالب به صالحیت  مینظامی و انقالب در مورد صالحیت اختالف محقق شود و نیز در مواردی که دادگاهها، اعم از عمو       
، پرونده برای حل اختالف در صالحیت و یا تعیـین مرجـع    »یا خود را صالح بدانند«از خود نفی صالحیت نمایند » مراجع غیر قضائی «

هر گـاه  . گردد ، صادر می باشد االتباع می ، که الزم   صالح به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد که در این صورت نیز، رای مقتضی              
  .بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان در مورد صالحیت اختالف شود نظر دیوان عالی کشور الزم االتباع است

   اجازه اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری. 4
 رسـی کیفـری    قـانون جدیـد آیـین داد       474، که در موارد هفت گانه مذکور در مـاده            درخواست اعاده دادرسی در امور جزایی     

این مرجع، چنانچه انطبـاق مـورد    . ، به دیوان عالی کشور تسلیم گردد        همین قانون   476، طبق ماده     بایست ، می  امکان پذیر است  
-را احراز نمود، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی را به دادگـاه هـم عـرض دادگـاه صـادر            474با یکی از موارد مندرج در ماده        

  .نماید ست اعاده دادرسی ارجاع میکننده حکم مورد درخوا
   اجازه احاله پرونده کیفری . 5
 بـه موجـب     ایـن مـوارد   . ، احاله پرونده کیفری از مرجع صالح به مرجع دیگر را در مواردی تجویز نموده اسـت                 قانونگذار، در امور کیفری     

   : عبارتند از قانون جدید آیین دادرسی کیفری 420 و 419ماده 
  . متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند متهم یا بیشتر  
  . محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن ، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند  

کور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و      قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، افزون بر موارد مذ          420همچنین به موجب ماده     
در این صورت پیشنهاد احاله . امنیت عمومی ، احاله پرونده از مرجع قضایی صالح به مرجع قضایی دیگری امکان پذیر می باشد          

  . را باید رئیس قوۀ قضاییه یا دادستان کل کشور تسلیم نماید و تجویز آن در صالحیت دیوان عالی کشور است 
، چنانچه هر دو دادگاه در حوزه یک استان باشند احاله به درخواست رئیس حوزه مبدأ و موافقـت رئـیس شـعبه                    ین صورت در ا 

 418 بر اساس ماده های دو استان باشند موافقت با احاله      اول دادگاه تجدید نظر همان استان است، اما چنانچه دو دادگاه در حوزه            
  . انجام می شود  دیوان عالی کشور اضای همان اشخاص و با موافقتقانون جدید آیین دادرسی کیفری به تق

در جرائم در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح ، رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای                           
  . مسلح ، پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند 

  . کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود احاله پرونده نباید به  
   رسیدگی به تخلف رئیس جمهور.  6
عـزل رئـیس جمهـور،      . باشـد   قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر عزل رئیس جمهور مـی             110 اصل   10بر اساس بند     

ن دیوان عالی کشور او را به تخلف از وظایف  وه بر آتوسط مقام رهبری، وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نموده و عال           
  . قانونی محکوم کرده باشد

 قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او در مورد جـرائم عـادی   140البته باید توجه داشت که به موجب اصل         
  .شود با اطالع مجلس در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می

∗∗∗  
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    سومفصل

  رگزاران دادرسی کیفریکا
  

   دادرسان-گفتار اول 
   گروههای شغلی دادرسان-اولبند 

آیین نامه تعیین گروههای شغلی « به موجب . نصب قضات در مشاغل قضایی ، علی االصول ، با توجه به پایه آنها انجام می شود    
 ]در روزنامه رسمی کـشور    8/6/1393قوه قضائیه ، منتشر شده به تاریخ         رئیس   19/2/1389مصوب  [ »و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات           

پایه های قضایی در دوازده گروه منظور شده و مناصب قضایی بین قضات با توجه به گروهـی کـه درآن قـرار دارنـد اختـصاص       
، 1متن کامل آن در پیوست    ت که   در آیین نامه مزبور ضوابط تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات نیز پیش بینی گردیده اس               . یابد    می

  .تحت عنوان قوانین مکمل و خاص آمده است 
  حقوق  دادرسان  - دوم بند 
   قاعده منع تغییر دادرس- الف

دادرس، پس از نصب، غیر قابل تغییر است ، بدین معنی که انفصال، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل مأموریت او منحصراً تحت                        
 بینی گردیده، مجاز  می باشد و بنابراین دادرسان اگرچه خدمتگزار دولت محسوب می شـوند امـا در       شرایطی که در قانون پیش    

 قانون اساسی ، کـه ایـن قاعـده را بـه روشـنی              164اختیارقوه مجریه نمی باشند و رئیس قوه قضائیه نیز منحصراً در محدوده اصل              
قاضی را نمی توان از مقامی کـه شـاغل آن   « :  به موجب این اصل.بیان نموده است، می تواند محل مأموریت قاضی را تغییر دهد        

است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دایم منفصل کـرد یـا بـدون رضـای او محـل           
 دیـوان عـالی   خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئـیس                  

  ». نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد. کشور و دادستان کل
 قضاتی را که از آن پس به اسـتخدام قـوه قـضائیه در مـی آینـد موظـف               1375مصوب  » قانون نقل و انتقال دوره ای قضات        « در  

این قانون .  به مدت پنج سال انجام وظیفه نمایند 1 و2 ، 3قرار واحدهای قضایی درجه    نموده است که در هر یک از محلهای است        
 ایـن قـانون ادامـه       2 مـاده    2در تبـصره    . شامل قضات شاغلی که دارای سابقه کار قضایی کمتر از پانزده سال باشند نیز می شـود                  

ار واحدهای قضایی پائین تر به موافقت رئیس قوه         خدمت قضات مزبور به مدتی بیش از پنج سال در هر یک از محل های استقر               
رسیدگی به تقاضاهای نقل و انتقـال قـضات   «  این قانون نیز مقرر می دارد که     5ماده  . قضائیه و تمایل قاضی منوط گردیده است        

اد وزیر دادگستری   چگونگی و انجام رسیدگی به آنها برابر ضوابطی خواهد بود که به پیشنه            . گیرد  در هر سال یک بار انجام می      
اگرچه با توجه به تفسیر شورای نگهبان از این اصل ، انفصال دائـم یـا موقـت قاضـی از         . » به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد        

صالحیت رئیس قوۀ قضاییه خارج است اما تغییر محل مأموریت یا سمت قاضی توسط مقام مزبور همچنان امکـان پـذیر شـمرده     
  . قاد است شده و البته قابل انت

   مصونیت دادرس از تعقیب کیفری- ب

 قانون نظارت بـر     39در حقیقت به موجب مادۀ      . ای است تعقیب کیفری قاضی، به علت ارتکاب جرم، نیز مشروط به شرائط ویژه           
ادستان انتظامی قضات موضوع را      ، چنانچه دادرس در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد د           17/7/1390رفتار قضات، مصوب    

بررسی می نماید و اگر دالیل و قراینی بر توجه اتهام داللت داشته باشد تعلیق وی را از سمت قضایی ، تا زمانی که مرجع صالح                          
ایـن دادگـاه ، پـس از    . اجـرا نمایـد ، از دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات درخواسـت مـی نمایـد           ) عنداالقتضاء    (رأی قطعی صادر و     
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 تعقیب دادرس ، پس از اعالم مرجع کیفری ، بـا اجـازۀ           در جرایم غیرعمدی نیز ،    . رسیدگی به دالیل ، تصمیم شایسته می گیرد         
دادستان انتظامی انجام می شود مگر تعقیب دادرس یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت دادرس باشد کـه در ایـن صـورت                        

دادرسی که رأی تعلیق وی صـادر مـی شـود ، در ایـام تعلیـق ، از             ).  همان قانون  40ماده  (  شود قانون یاد شده اقدام می       39برابر مادۀ   
سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار می شود و چنانچه حکم برائت و یا قرار منع تعقیب کیفـری وی صـادر شـود ، دو سـوم                             یک

    .) همان قانون 42ماده (  دیگر حقوق و مزایا نیز به وی پرداخت می شود
   حدود دادرسان- سومبند 

  ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنها. 1
بـه  «  ،   14/12/1333 الیحۀ اصالحی قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات ، مصوّب               52به موجب ماده    

 عـضویت متـصدّیان مـشاغل قـضایی در احـزاب            منظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شـئون قـضایی ،                 
  .»ممنوع است ..... سیاسی و جمعیّت های وابسته به آنها 

  ممنوعیت انتشار مجله سیاسی یا حزبی. 2
  .به موجب ماده مزبور هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی نیز برای متصدیان مشاغل قضایی ممنوع است

   از داوریممنوعیت.  3
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمی توانند داوری نمایند هر چنـد بـا تراضـی                    . ج. ق 470به موجب ماده    

فقط کارمندان قضائی را آن هـم در دعـاوی مطروحـه در دادگـستری از داوری، حتـی بـا تراضـی                       . ق. ق 645ماده  . طرفین باشد 
  .نمود طرفین دعوی ، ممنوع می

   مسئولیت دادرسان-چهارم بند 
  مسؤولیت مدنی. 1

در حـال حاضـر     . شخص در صورتی مسئولیت مدنی دارد که مکلف به رفع یا جبران ضرری باشد که به دیگری وارد شده است                   
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یـا در حکـم یـا در تطبیـق حکـم بـر مـورد                          « :  قانون اساسی  171به موجب اصل    

 ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبـق مـوازین اسـالمی ضـامن اسـت و در غیـر ایـن                             خاصی
  .»صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد

یا در تطبیق قانون بر موضوع مرتکـب  بنابراین چنانچه قاضی در بررسی و احراز موضوع و یا در مقام تحقیق جهت یافتن قانون و             
. تقصیر گردد و از این امر خسارات مادی یا معنوی به اشخاص وارد شود ، شخصاً مـسئول جبـران خـسارات وارده خواهـد بـود                 

 رسـیدگی بـه     .چنانچه در امور مزبور مرتکب تقصیر نشده بلکه اشتباه نموده باشد جبران خـسارات زیـان دیـده بـا دولـت اسـت                         
بران خسارت که در صالحیّت دادگاه عمومی تهران است منـوط بـه احـراز تقـصیر یـا اشـتباه قاضـی در دادگـاه عـالی            دعوای ج 

اجرایـی قـانون نظـارت بـر رفتـار قـضات ،                آیین نامۀ  25به موجب مادۀ     . ) قانون نظارت بر رفتار قضات       30ماده  ( انتظامی قضات است    
از شعب دادگاههای عمومی حقـوقی کـه قاضـی آن دارای تجربـه و تخـصص                  دادگستری تهران باید یکی      25/2/1392مصوّب  

  .  قانون نظارت بر رفتار قضات اختصاص دهد 30کافی باشد برای رسیدگی به موضوع مادۀ 
رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات به ادّعای تقصیر یا اشتباه قاضی مستلزم تشکیل پروندۀ انتظامی در دادسـرای انتظـامی علیـه     

ی نمی باشد و اگر هم پروندۀ انتظامی تشکیل شده باشد تعلیق تعقیب انتظامی یا موقـوفی تعقیـب انتظـامی مـانع از رسـیدگی       قاض
   . ) قانون نظارت بر رفتار قضات 30تبصره ماده ( دادگاه عالی انتظامی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نمی باشد 

، در مقایسه با قانون فعلی بعضی از کشورها ، از جمله فرانسه ، حقوق قضاوت شـوندگان را بـه                  قانون اساسی    171اصل  قابل ذکر است که ،      
نحو مطمئنی تضمین نمی نماید زیرا در صورت تقصیر قاضی و محکومیت او به پرداخت خسارت زیان دیده ، چنانچـه از قاضـی بـه انـدازۀ                            

البته همین مقدار تضمینی هـم کـه بـرای قـضاوت            . دیده ، جبران نمی شود      کافی مال پیدا نشود ، با حکم محکومیت قاضی ، خسارت زیان             
بـه نظـر    . برشـمرده انـد     » علل تحدیدکنندۀ اسـتقالل قـضایی       « شوندگان پیش بینی شده مورد انتقاد برخی حقوقدانان قرار گرفته و آن را از               
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انی دادگستری و پیش بینی تأمین خسارات مادی و معنـوی       رسد تضمین مردم در مقابل اشتباه و تقصیر قاضی و حتی نارسایی خدمت رس              می
ناشی از هر یک باید مورد تأیید قرار گیرد ؛ اما ، برای تضمین هر چه مطمئن تر حقوق قضاوت شوندگان و پیشگیری از رویارویی مـستقیم                            

ه مسئول باشـد و حـق مراجعـۀ بعـدی بـه قاضـی            در برابر زیان دید   ) تقصیر و اشتباه قاضی     ( مردم با قاضی ، بهتر است دولت در هر دو مورد            
ضـرر و زیـان   در فرانسه ، این گونه است و دولـت پـس از جبـران              . مقصر ، در مرجعی عالی ، تحت شرایطی ، برای دولت پیش بینی گردد               

  .  اقامه دعوا نماید ، چنانچه خسارت ناشی از تقصیر قاضی باشد ، علیه قاضی مقصر در دیوان عالی کشور فرانسهتواند قضاوت شونده می
  مسؤولیت کیفری .  2

دادرسـان ممکـن اسـت ماننـد هـر          . مسئولیت کیفری در صورتی متحقق می شود که شخص محکوم به تحمـل مجـازات گـردد                
شخص دیگری، مرتکب جرم شوند؛ اما جرائمی وجود دارد که عمدتاً این کارمندان و برخی کارمندان دیگر بیـشتر در معـرض                    

 قـانون   575مـاده   « اشند؛ از جمله دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یـا صـدور قـرار مجرمیـت بـرخالف قـانون                     ارتکاب آن می ب   
،  اجبار متهم به اقرار از طریق اذیت و آزار بدنی ورود به منزل غیر بدون اجازه و عدم رعایت ترتیبات                       » 1375تعزیرات مصوب   

در هـر حـال ، در صـورتی کـه دادرسـان             . رایط قانونی مطرح شده است    قانونی ، عدم رسیدگی به شکایت و تظلمی که مطابق ش          
  . مرتکب جرم گردند تعقیب کیفری آنها باید با انجام مقدماتی که مورد اشاره قرار گرفت انجام شود 

  مسؤولیت انتظامی.  3
لیت سئوگـر چـه در مـ      ا. شخص در صورتی از نظر انتظامی مسؤول است که مکلف به تحمل یکی از مجازاتهای انتظـامی گـردد                  

لیت ئو، آزادی یا مال شخص تحت تأثیر قرار می گیرد، اما عواقب مـس              لیت کیفری، حیثیت، جان   ئومدنی معموالً اموال و در مس     
  .گرددانتظامی معموالً متوجه موقعیت شغلی، اداری و مقام شخص می

و یا تجاوز از حدود قانونی مربوطه اسـت کـه           تخلف انتظامی موجب مسؤولیت انتظامی می شود و آن عدم انجام وظایف شغلی              
در ایران واژه های تخلف انتظامی ، مسئولیت انتظامی و مجازات انتظامی،        . گردد  شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می        

رد رود و در مو     بنابر نص ، در مورد قضات ، وکالی دادگستری ، کارشناسان رسمی دادگستری ، پزشکان و مهندسان به کار می                   
  . سایرین معموالً به جای قید انتظامی قید انضباطی یا اداری آورده می شود 

    تخلفات و مجازاتهای انتظامی قضات - بند پنجم
ایـن مـاده بـه      .  پیش بینـی شـده بـود         1308مجازات های انتظامی دارندگان پایه قضایی در ماده چهار قانون تکمیل قانون استخدام قضات ، مصوب تیرماه                  

 قـانون  38این مـاده در واقـع عینـاً جـایگزین مـاده      .  اصالح گردید 11/10/1317، مصوب » قانون اصالح پاره ای از مواد قانون استخدام قضات           « موجب
یـأت   ه 13/12/1304، مصوب   » راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها            « استخدام کشوری شده بود که در مواد نظام نامه          

 وزارت 4/10/1310 هیأت وزرا و نظام نامه مـورخ   9/12/1306ماده واحده مورخ    ( وزیران و مصوبات دیگری که تخلفات انتظامی را پیش بینی می نمود             
 ماده 6به موجب بند ) با اندکی مسامحه در عنوان قانون ( یاد شده ) 1317( اصالحی 4ماده . به مجازات های انتظامی مقرر در آن استناد شده بود   )  عدلیه  

   . نسخ گردید 17/7/1390مصوب   قانون نظارت بر رفتار قضات56
پس ، از تاریخ الزم االجراء شدن قانون نظارت بر رفتار قضات ، تخلفات انتظامی قضات و مجازات های انتظامی هر یک همـان                        

. ر همین قانون است که به ترتیب بررسـی مـی شـوند              تعقیب انتظامی قضات نیز براب    . است که در این قانون پیش بینی شده است          
البته چنانچه تخلف انتظامی پیش از الزم االجراء شدن         . تصویب و منتشر شده است       ) 55موضوع ماده   ( آیین نامۀ اجرایی این قانون      

از مجـازات مقـرر در      قانون نظارت بر رفتار قضات انجام شده باشد و مجازات انتظامی آن ، بر اساس مقررات پیشین خفیـف تـر                      
  . قانون نظارت بر رفتار قضات باشد همان مجازات خفیف تر تعیین می شود 

تخلفات انتظامی و مجازات های مربوط که با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مورد عمل است و همچنین مسائلی در پیوند                       
  . با تعقیب انتظامی به ترتیب بررسی می شوند 

  : مجازات های انتظامی رابه سیزده درجه بخش نموده است که عبارتند از 1390 مصوب  ارت بر رفتار قضات ، قانون نظ13مادۀ 
 اخطار کتبی بدون درج در سابقۀ خدمتی   

 توبیخ کتبی با درج در سابقۀ خدمتی  
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 کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه  

 سال کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک  

 کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 

 تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبۀ کارمندی 

 تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبۀ کارمندی 

 انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 

 ه تا یک سالانفصال موقت از شش ما 

 خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه   

 تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابالغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی 

 انفصال دایم از خدمات قضایی  

  از خدمات دولتی انفصال دایم 

به قضاتی که به مجازات های دو بند آخر محکوم می شوند چنانچه درخواست نمایند ، برابر وجوهی کـه در دوران خـدمت بـه                          
 31مـاده   ( پرداخت می شـود     .  ) ج.   ق 522موضوع ماده   ( صندوق بازنشستگی واریز نموده اند ، با رعایت تغییر شاخص قیمت ساالنه             

  ) .رفتار قضات قانون نظارت بر 
 قانون نظارت بر رفتار قضات ، به شـرح          18 تا   14و درجۀ مجازات انتظامی هر یک در مواد         ) دادرسان  ( تخلفات انتظامی قضات    

  : ذیل پیش بینی شده است 
      است 4 تا 1تخلفاتی که مجازات آنها از درجه . 1

 قـانون یـاد   14 برای آنها تعیین گردیده در مـادۀ  4 تا   1امی درجه   تخلفاتی که با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب ، مجازات انتظ           
  :شده پیش بینی شده است ؛ که عبارتند از 

درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورت جلسات ، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا بـه کـار بـردن کلمـه یـا عبـارت                        ♣
به موجب آیین نامه اصالحی قانون نظارت بر رفتار قضات ، منظور از مشخـصات  ) .  نظارت بر رفتار قضات     قانون 14 مادۀ   1بند  . ( سبک و ناپسند    

  ) . آیین نامه یاد شده 8ماده (  نام ، نام خانوادگی و سمت قاضی است  ،قاضی
  ) .  قانون یاد شده 14 ماده 2بند ( صدور رأی و اجرای آن عدم اعالم ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در  ♣
عدم حضور عضو دادگاه در جلسۀ رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یـا عـدم تـشکیل جلـسۀ             ♣

  ) همان قانون 14 ماده 3بند ( رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 
  ) . همان قانون 14 ماده 4بند ( ظمی متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب عدم نظارت منتهی به بی ن ♣
عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تـدکرات الزم و اعـالم                 ♣

  ) .قانون نظارت بر رفتار قضات  14 ماده 5بند ( تخلفات ، مطابق قوانین مربوط 
بی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک ، جلسات هیأت ها و کمیسیون هایی که قاضی موظف به شـرکت در آنهـا                   ♣

ردن در جلـسات هیـأت هـا و کمیـسیون هـا در       شرکت نکـ ) . همان قانون 14 ماده 6بند (  بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی     است ، 
  ) . آیین نامه اصالحی قانون نظارت بر رفتار قضات 9مادۀ (  صورتی تخلف است که پیش از آن قاضی تمایل خود را به شرکت در آنها اعالم نموده باشد

  ) . قانون نظارت بر رفتار قضات 14 ماده 7 بند( غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماهه  ♣
  ) . همان قانون 14 ماده 8بند ( اهمال در انجام وظایف محوله  ♣
  ) . قانون نظارت بر رفتار قضات 14 ماده 9بند ( اعالم نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی  ♣
  ) . قانون جدید آیین دادرسی کیفری 32تبصره ماده ( به شمار نمی روند به مأمورین یا مقاماتی که حسب قانون ، ضابط ) از سوی مقام قضایی ( ارجاع امر  ♣

 قـانون جدیـد آیــین   518 و 460 ، 374 ، 339 ، 266 ، 229 ، 195 تـا  193 ، 168 ، 106 ، 104 آن ، 1 و تبـصره  102 ، 95تخلـف از مقـررات مـواد     ♣
 . دادرسی کیفری 

     است  5 تا 2تخلفاتی که مجازات آنها از درجه . 2
 قانون مزبور آمده اسـت و آن  18 پیش بینی شده در مادۀ 5 تا 2 با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب ، برای آن مجازات انتظامی درجه              تخلفی که ،   ♣

  .» ..... تخلف از قوانین موضوعه که در قانون نظارت بر رفتار قضات یا سایر قوانین برای آن مجازات پیش بینی نشده است  «
 است ، در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی ، به متهم تفهیم نماید که حق دارد وکیل همراه داشته باشد ؛ تفهیم ننمـودن ایـن امـر موجـب                             بازپرس مکلف  ♣

   ) 1394اصالحی   قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،190 ماده 1تبصره (  است 3مجازات انتظامی درجه 
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     است  7 تا 4تخلفاتی که مجازات آنها از درجه . 3
 قـانون   15 برای آنهـا تعیـین گردیـده در مـاده            7 تا   4خلفاتی که ، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب ، مجازات انتظامی درجه               ت

  :عبارتند از که نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده است ؛ 
  ). قانون نظارت بر رفتار قضات 15 ماده 1بند ( صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل  ♣
از شش تا سی روز در یک دورۀ سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سـی         غیبت غیرموجه    ♣

  ) . قانون نظارت بر رفتار قضات 15 ماده 2بند ( روز 
 )  همان قانون 15 ماده 3بند ( دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه  ♣

  ) . همان قانون 15 ماده 4بند ( تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن تأخیر یا  ♣
  ) همان قانون 15 ماده 5بند ( رعایت نکردن مقررات مربوط به صالحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی  ♣
  ) . رفتار قضات  قانون نظارت بر15 ماده 6بند ( رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن  ♣
  ) . قانون نظارت بر رفتار قضات 15 ماده 7بند ( تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن  ♣
  ) . همان قانون 15 ماده 8بند ( عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابالغ وقت رسیدگی  ♣
وکـالی دادگـستری ، کارشناسـان رسـمی دادگـستری ، مـشاوران حقـوقی قـوه قـضائیه و                     خودداری از اعالم تخلفات کارکنان اداری ، ضابطان ،           ♣

  . مترجمان رسمی به مراجع مربوط ، در موارد الزام قانون 
   قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال است کـه البتـه درسـت ،                      250 و   222تخلف از مقررات مواد      ♣

  . است 7 می توان گفت حداکثر آن درجه   قانون نظارت بر رفتار قضات ،15اما به داللت صدر ماده . ه حداکثر آن نیز تعیین می گردید آن بود ک
   است   10 تا 6تخلفاتی که مجازات آنها از درجه . 4

قـانون   16تعیین گردیـده در مـاده        برای آنها    10 تا   6تخلفاتی که ، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب ، مجازات انتظامی درجه               
  :عبارتند از که نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده است ؛ 

  ) . همان قانون 16 ماده 1بند ( سوء استفاده از اموال دولتی ، عمومی و توقیفی  ♣
  ) . همان قانون 16 ماده 2بند ( خودداری از اعتبار دادن به مفادّ اسناد ثبتی بدون جهت قانونی  ♣
  ) . قانون مزبور 16 ماده 3بند ( ی از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکالی آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده خوددار ♣
  ) .  همان قانون 16 ماده 4بند ( خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرّر یا ترک خدمت بیش از سی روز  ♣
  ) . همان قانون 16 ماده 5بند ( ف قانونی استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظای ♣
 190مـاده   ( متهم حق دارد ، در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی نیز وکیل همراه داشته باشد ؛ سلب این حق موجب مجازات انتظامی درجۀ هشت اسـت                          ♣

   ).1394 اصالحی   آن ،1قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تبصرۀ 
   است   13 تا 8ه تخلفاتی که مجازات آنها از درج.  5

 قـانون   17 برای آنها تعیین گردیـده در مـاده          13تا   8تخلفاتی که ، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب ، مجازات انتظامی درجه               
  :عبارتند از که نظارت بر رفتار قضات پیش بینی شده است ؛ 

  ) .نون  همان قا17 ماده 1بند ( گزارش خالف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر  ♣
 قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری ، مترجمـی رسـمی ، تـصدی دفتـر ازدواج ، طـالق و اسـناد رسـمی و                      141اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل         ♣

 از الزم االجرا شدن قانون یـاد شـده          چنانچه قاضی پیش  ) .  قانون نظارت بر رفتار قضات       17 ماده   2بند  ( قانون تجارت   ) 1(اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده       
مشاغل موضوع این بند را گرفته باشد باید در اسرع وقت پروانۀ خود را به مرجع مربوطه تحویل دهد و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد حق  فعالیـت در                                   پروانۀ

  ) . آیین نامه اصالحی قانون نظارت بر رفتار قضات 11ماده (  قانون تجارت ندارد 2مشاغل یاد شده و اشتغال به موارد مذکور در ماده 

  ) . همان قانون 17 ماده 3بند ( خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده  ♣
  ) . همان قانون 17 ماده 4بند ( خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضایی  ♣
  ) . همان قانون 17 ماده 5بند ( ضایی پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه ق ♣
  .رفتار خالف شأن قضایی  ♣
 قانون نظـارت  18 برای آن تعیین گردیده در تبصرۀ ماده 13 تا 8تخلف دیگری که ، با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب ، مجازات انتظامی درجه             ♣

رای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوا یا به لحاظ توصـیه و              اگر تخلف از قانون ، عمدی و برای اج        « : بر رفتار قضات پیش بینی شده است        
  .» ..... مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد 
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    مراجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات-بند ششم 
 تجدیـدنظر انتظـامی    قـضات ، دادگـاه عـالی         دادگاه عـالی انتظـامی    ،  انتظامی  دادسرای  : مراجع انتظامی قضات ، در حال حاضر ، عبارتند از           

  .که به ترتیب مورد مطالعه قرار می گیرد  ] محکمه عالی انتظامی قضات[  دادگاه عالی رسیدگی به صالحیت قضات ، وقضات
  قضات دادسرای انتظامی. 1

، » سازمان دادسرای انتظامی قـضات    « بار ، در اجرای الیحه قانونی        دادسرای انتظامی قضات ، با این عنوان و سازمان ، برای اولین           
  .  مرحوم دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت ، تشکیل گردید 1331مصوب مهرماه 
، دادسرای انتظامی قضات در معیت دادگاه عالی انتظامی قضات  1390نظارت بر رفتار قضات ، مصوب   قانون 8به موجب  ماده    
ریاست دادسرا را دادستان انتظامی قضات عهده دار است که باید دارای ، دست کم ، بیست سـال سـابقۀ              . نماید  انجام وظیفه می    

. )  همـان قـانون   9مـاده  ( کار قضایی باشد و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه سه یا باالتر نداشته باشد            
اون دارد که باید دارای دست کم ، پانزده سال سابقۀ کار قـضایی بـوده و در ده سـال    دادستان انتظامی به تعداد کافی دادیار و مع   

  .)  همان قانون 10ماده ( اخیر خدمت قضایی خود ، محکومیت انتظامی نداشته باشند 
  :  همان قانون پیش بینی شده است که عبارتند از 11وظایف و اختیارات دادسرا در مادۀ 

  . امی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه ای که باشند بازرسی و کشف تخلفات انتظ 
 ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمـال و رفتـار منـافی بـا حیثیـت و شـأن قـضایی ، بـا رعایـت حـریم            نظارت پیوسته بر عملکرد قضات ،     

  . خصوصی آنان 
  پیشنهاد تعلیق قاضی  
  جسته پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی بر 
   قانون اساسی 164پیشنهاد جابه جایی قضات به رئیس قوۀ قضائیه ، در اجرای اصل  
  بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات بر حسب درخواست رئیس قوۀ قضائیه 
  . سایر وظایف به موجب قوانین خاص  

ی بر عهـدۀ شـخص دادسـتان انتظـامی و در            البته درخواست تعلیق قاضی ، صدور کیفرخواست و صدور قرار تعلیق تعقیب انتظام            
   . ) قانون نظارت بر رفتار قضات 11تبصرۀ مادۀ ( غیاب وی ، معاون اول او است 

شیوۀ بازرسی ، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر پایۀ آیین نامه ای است که به پیشنهاد دادسـتان انتظـامی و تـصویب                      
  . این آیین نامه به تصویب رسیده و منتشر شده است  . )ون نظارت بر رفتار قضات  قان12ماده ( رئیس قوۀ قضائیه است 

   انتظامی قضاتدادگاه عالی .  2
دادگاه عالی انتظامی قضات در تهران تشکیل می شود و شمار شعب آن به تشخیص رئـیس قـوۀ قـضائیه واگـذار شـده                           -تشکیالت  
نی یک رئیس و دو مستشار است و به انـدازۀ کـافی عـضو معـاون دارد کـه در                     هر شعبه از این دیدگاه دارای سه عضو یع        . است  

 قـانون نظـارت بـر رفتـار     4مـاده  ( غیاب هر یک از اعضا به دستور رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات ، وظیفه وی را انجـام مـی دهـد             
 از بـین    )خوانـده مـی شـود       » دادگـاه عـالی     « ن پـس    کـه از ایـ    ( رئیس ، مستشاران و عضوهای معاون دادگاه یاد شده           . )قضات و تبصرۀ آن     

قضات دارای باالترین پایۀ قضایی از سوی رئیس قوۀ قضائیه منصوب می شوند و باید دارای دست کم ، بیست و پنج سال سابقه                 
م ، از  کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه سه یعنی کسر حقوق ماهانه تا یک سـو                      

ریئس شعبۀ اول ایـن دادگـاه ، رئـیس دادگـاه عـالی       . ) قانون نظارت بر رفتار قضات 5ماده ( یک ماه تا شش ماه و باالتر نداشته باشند     
 قـانون مـسئولیت قـوۀ قـضائیه ،          3مـاده   ( که باید مجتهد جـامع الـشرایط باشـد          )  همان قانون    34ماده  ( انتظامی قضات به شمار می رود       

رؤسـای شـعب    .  قانون اساسی ، نمی توان بدون تمایل آنها تغییر داد            164این قضات را، مگر موارد مشمول اصل         .  )1366مصوب  
دادگاه عالی انتظامی قضات در باالترین گروه شغلی و مستشاران و اعضای معاون این دادگاه به ترتیب در یک گـروه پـایین تـر                         

  ) .تار قضات و تبصرۀ آن  قانون نظارت بر رف5ماده ( قرار می گیرند 
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  : صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات را می توان به چهار دسته تقسیم نمود  -صالحیت 
ایـه هـای قـضایی ، در هـر مرتبـه و      پرسیدگی به تخلفات و تقصیرات دارندگان ،  ایه های قضاییپصالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در ارتباط با دارندگان     

، با کیفرخواست دادستان انتظامی قضات ؛ رسیدگی به درخواسـت تعلیـق دارنـدۀ پایـه قـضایی کـه مظنـون بـه                         مقامی که باشند    
 قانون  171؛ رسیدگی به ادّعای تقصیر یا اشتباه قاضی ، موضوع اصل            ) درخواست دادستان انتظامی قضات     به(ارتکاب جرم باشد    

نچه حکم قطعی یا قطعیت یافته بر محکومیـت بـه مجـازات انتظـامی               همچنین چنا . در صالحیت دادگاه عالی است      ..... اساسی و   
 دادرسی وجود داشته باشـد محکـوم علیـه مـی توانـد از                درجۀ پنج به باال از دادگاه عالی صادر شده باشد و یکی از جهات اعاده              

ت اعاده دادرسی در همـین      در صورت تجویز اعاده دادرسی ، به ماهیّت درخواس        . همین دادگاه درخواست اعادۀ دادرسی نماید       
افزون بر آن ، به ادعـای تقـصیر یـا اشـتباه قاضـی در همـین دادگـاه        )  قانون نظارت بر رفتار قـضات 37ماده ( دادگاه رسیدگی می شود   

  .  رسیدگی می شود 
اعضاء دادگاه هـای انتظـامی و دادسـتان و          رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات مدیره و         ،صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در ارتباط با وکالی دادگستری           

، تجدیدنظر نسبت به آراء قابل تجدیدنظر صادره از دادگـاه  ) با ارجاع رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل   (دادیاران انتظامی وکالء    
بـر رد   روانه وکالت یا کارآموزی وکالت نـسبت بـه تـصمیم کـانون وکـال مبنـی                  پانتظامی وکال ، رسیدگی به شکایت متقاضیان        

  . نیز در صالحیت دادگاه عالی است . ...روانه وپدرخواست صدور 
با ارجاع  (رسیدگی به تخلفات اعضاء دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی             صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در ارتباط با کارشناسان ،         
  . لی است در صالحیت دادگاه عا) رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور

دادگاه عالی انتظامی در صورتی صالحیت رسیدگی بـه تخلفـات            ، صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تخلف بعضی از اعضاء هیات های حل اختالف مالیاتی                
.  و دارایی باشد      وزارت امور اقتصادی    عضو هیأت های حل اختالف مالیاتی را دارد که عضو تحت پیگرد ، قاضی شاغل و یا نمایندۀ                 

هـای صـنفی ،    در حقیقت، چنانچه عضو متخلف هیأت ، قاضی بازنشسته باشد و همچنین در خصوص نمایندگانی مانند نماینده تشکل         
 قـانون  269، بـه موجـب مـاده      )1380 قـانون اصـالح مـوادی از قـانون مالیـات هـای مـستقیم ، مـصوب                244 مـاده    3قـسمت   (  .....کانون وکال و    

  .  ، تخلف با اعالم دادستان انتظامی مالیاتی ، در محاکم دادگستری رسیدگی می شود 1366های مستقیم ، مصوب  مالیات
دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب کیفرخواسـت دادسـتان انتظـامی و در محـدودۀ آن                  -رسیدگی و صدور رأی دادگاه عالی انتظامی قضات         

 به تخلفات تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوۀ قضائیه به سـمت قـضایی منـصوب مـی شـوند      ) قانون نظارت بر رفتار قضات   33ماده   (
به هر روی ، نسخه ای از کیفرخواست .  در هر مقام که باشند رسیدگی نموده و رأی شایسته صادر می نماید  . ) همان قانون    2ماده   (

 کوتاه ترین زمان ممکن ، محرمانه ، به قاضی تحـت پیگـرد              دادستان انتظامی ، از طریق رئیس کل دادگستری استان مربوطه ، در           
   .) قانون نظارت بر رفتار قضات 34ماده ( انتظامی ابالغ می شود که می تواند دفاعیات خود را ظرف یک ماه پس از ابالغ ارائه نماید 

انتظامی ، دادستان انتظامی یا یکی      در صورت درخواست دادستان انتظامی یا صالح دید دادگاه ، در زمان رسیدگی دادگاه عالی                
   .) همان قانون 35ماده ( از معاونان یا دادیاران ، در دادگاه حاضر می شود 

   .) همان قانون 35ماده ( رأی اکثریت مناط اعتبار است . دادگاه انتظامی پس از رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید 
 باشد قطعی و در سایر موارد 5انتظامی قضات ، چنانچه مبنی بر محکومیت قاضی تحت پیگرد تا درجه احکام دادگاه عالی    رأی محکومیت یا برائت  ،     

چنانچـه دادگـاه   . محکومیت ، از سوی محکوم علیه ، ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ ، قابل شکایت در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی است           
امی ظرف یک ماه از تاریخ رسیدن پرونده به دادسرای انتظامی می توانـد نـسبت بـه آن ،                    عالی انتظامی رأی برائت صادر نماید دادستان انتظ       

  ) . آن 1 قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصره 36ماده ( در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی ، تجدیدنظرخواهی نماید 

 به باال که دادگـاه عـالی انتظـامی یـا            5ات درجه   محکوم علیه می تواند نسبت به همۀ احکام قطعی یا احکام قطعیت یافته به مجاز              
دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی صادر می نمایند ، در صورت وجود یکی از موجبات اعادۀ دادرسی ، درخواست اعادۀ دادرسی                    

چـه دادگـاه   این درخواست ، حسب مورد ، به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات داده می شود و چنان              . نماید  
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جهـات اعـادۀ دادرسـی تـابع        . صادرکنندۀ رأی قطعی یا قطعیت یافته اعادۀ دادرسی را تجویز نماید ، خود ، رسیدگی می نمایـد                   
  ) . قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصرۀ آن 37ماده (  آیین دادرسی کیفری است

در مقررات پیشین ، آمده بود که آن مقررات ) س قوۀ قضائیه و یا رئی( درخواست تعلیق قاضی از سوی وزیر دادگستری  رأی تعلیق ،  
  .  قانون نظارت بر رفتار قضات نسخ گردیده است 56 مادۀ 8به موجب بند 

دادستان انتظامی قضات نیز ، همان گونه که آمد ، چنانچه در جریان رسیدگی به تخلف قاضی ، جنحه یا جنایتی را کشف نمود                        
و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید ، تعلیـق کارمنـد مظنـون را از دادگـاه عـالی انتظـامی                 که آن را مقرون به دالیل       

   .) به بعد قانون نظارت بر رفتار قضات 39مواد (  درخواست می نماید  قضات تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری ،
  انتظامی  قضاتتجدیدنظر دادگاه عالی . 3

هر شـعبه از ایـن دادگـاه    . تشکیل می شود و شمار شعب آن به تشخیص رئیس قوۀ قضائیه واگذار شده است این دادگاه نیز در تهران      
نیز دارای یک رئیس و دو مستشار است که در غیاب هر یک ، عـضو معـاون ، بـه دسـتور رئـیس دادگـاه عـالی ، وظیفـۀ او را انجـام                                    

دادگاه عالی  «که از این پس ( رئیس ، مستشاران و عضوهای معاون این دادگاه .  ) قانون نظارت بر رفتار قضات و تبصره آن 4ماده ( دهد   می
یه ، منـصوب مـی شـوند و بایـد            از بین قضات دارای باالترین پایۀ قضایی ، از سـوی رئـیس قـوۀ قـضائ                 )خوانده می شود    » تجدیدنظر  

 خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجـه سـه و        ، دست کم ، بیست و پنج سال سابقۀ کار قضایی باشند و در ده سال اخیر                دارای
رؤسای .  قانون اساسی ، نمی توان بدون تمایل آنها تغییر داد 164قضات این دادگاه را ، مگر موارد مشمول اصل      . باالتر نداشته باشند    

 به ترتیـب در یـک گـروه و          شعب دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات در باالترین گروه شغلی و مستشاران و اعضای معاون این دادگاه               
   . ) قانون یاد شده 5ماده ( دو گروه پایین تر قرار می گیرند 

صالحیت دادگاه عالی تجدیدنظر ، از جمله ، رسیدگی به اعتراض دادسـتان انتظـامی قـضات نـسبت بـه آرای برائتـی اسـت کـه                   
 قاضی تحت پیگرد انتظامی به آرای محکومیـت         دادگاه عالی در مورد قاضی تحت پیگرد انتظامی صادر می نماید و نیز اعتراض             

افزون بر آن چنانچه حکم قطعـی بـر    . ) همان قـانون  36ماده ( درجه شش و باالتری است که دادگاه عالی علیه وی صادر می نماید         
دادرسـی  محکومیت به مجازات انتظامی درجه پنج به باال از دادگاه عالی تجدیدنظر صادر شـده باشـد و یکـی از جهـات اعـادۀ                          

در صورت تجویز اعـاده دادرسـی ،        . وجود داشته باشد ، محکوم علیه می تواند از همین دادگاه درخواست اعادۀ دادرسی نماید                
   .) قانون نظارت بر رفتار قضات 37ماده (  دادرسی در همین دادگاه رسیدگی می شود  به ماهیّت درخواست اعادۀ

   ]1لی رسیدگی به صالحیت قضاتدادگاههای عا[ دادگاه عالی صالحیت  . 4
در تهران  تشکیل مـی شـود و سـه عـضو     ) که از این پس دادگاه عالی صالحیت خوانده می شـود   ( دادگاه عالی رسیدگی به صالحیت قضات       

دارد که از میان قضات گروه یازده که دست کم بیست سال سابقۀ کار قضایی داشته باشـند از سـوی رئـیس قـوۀ قـضائیه تعیـین                        
نظـارت بـر رفتـار       قـانون    49مـاده   ( نداشتن سابقۀ محکومیت انتظامی در شمار شرایط انتصاب این قـضات آورده نـشده اسـت                 . وند  ش  می

این دادگاه پس از بررسی گزارش کمیسیون یاد شده و شنیدن مدافعات و اظهارات قاضـی کـه کمیـسیون در صـالحیتش                       ) قضات
و درصـورت احـراز عـدم    )  همـان قـانون   51مـادۀ  (  نماید پرونده مختومه مـی شـود     تردید نموده ، چنانچه صالحیت قاضی را احراز       
  :محکوم می نماید » مجازات ها « صالحیت ، حسب مورد ، وی را به یکی از این 

  تبدیل به وضعیت اداری  
  بازخریدی 
  بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی 
  انفصال از مشاغل قضایی 
  دولتی انفصال دایم از خدمات  

                                                           
 عالی انتظامی قضات محکمۀ. 1
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چنانچه قاضی به انفصال دائم از مشاغل قضایی و یا انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شود معادل وجوهی که در طی سـنوات خـدمت                          
 قـانون  46ماده ( ج ، به او پرداخت می شود  .  ق 522به صندوق دادگستری واریز نموده ، با رعایت تغییر شاخص قیمت ساالنه ، موضوع ماده                

البته چنانچه عدم صالحیت قاضی ناشی از توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد ، حسب مورد ، به . )  آن   2رفتار قضات و تبصره     نظارت بر   
  .)  همان قانون 47ماده ( یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود ) سمت قضایی ( تنزّل مقام 

ریخ ابالغ رأی ، نسبت به آن در دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی         دادرسی که محکوم شده است می تواند ، ظرف یک ماه از تا            
این دادگاه نیز در تهران تشکیل می شود و سه عضو دارد     ) .  همان قانون    48ماده  ( به صالحیت قضات ، تجدیدنظرخواهی نماید       

س قـوۀ قـضائیه تعیـین       کـار قـضایی داشـته باشـند از سـوی رئـی              که از میان قضات گروه دوازده که دست کم بیست سـال سـابقۀ             
 . ) قانون نظارت بر رفتـار قـضات      49ماده  ( شوند؛ نداشتن سابقۀ محکومیت انتظامی از شرایط انتصاب این قضات آورده نشده است                می

 50مـاده   ( این دادگاه ، مانند دادگاه عالی صالحیت ، با حضور تمامی اعضاء رسمیّت می یابد و رأی اکثریت منـاط اعتبـار اسـت                         
  . چنانچه نظر این دادگاه بر تأیید صالحیت باشد پرونده مختومه می شود  . )قانون همان 
انفصال دائم قاضی تحت پیگرد از مشاغل دولتی که در صالحیت دادگاه مزبور قرار گرفته با فلسفه قـانون کـه جلـوگیری از ادامـه قـضاوت قاضـی                      

  . صالحیت است ، هم خوانی ندارد  بی
  ) . همان قانون 53ماده ( اضی مشتکی عنه عنوان جزایی نیز داشته باشد مدارک مربوطه به مراجع صالح قضایی برای رسیدگی فرستاده می شود چنانچه عمل ارتکابی ق 
ی  همان قانون ، که مجازات های انتظامی را که تعیین آنها در صالحیت دادگـاه عـال       43 تا   4با وجود دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات و مواد            

 مشخص نموده و انفصال دائم از خدمت قضایی و حتی دولتی نیز از آن جمله است ، دادگاههای عالی رسیدگی به صالحیت                 انتظامی قضات است ،   
قضات مرجعی موازی و بنابراین ، غیرالزم و انگیزه تشکیل آن بسیار مبهم و حتی مشکوک بوده و حربه بُرنده و مهلکی را می ماند که پیکر آسـیب             

این در حالی است که اخراج یک نفر کارگر سـاده  .... « و . دیده و نه چندان قوی و مطمئن استقالل قاضی را در کشورمان به شدّت تهدید می کند  
  .» .... از کارخانه ای به این آسانی و راحتی نیست 

   تعقیب ، تعلیق و موقوفی تعقیب قضات -بند هفتم
بازرسی و   ، یکی از وظایف دادسرای انتظامی قضات ، 17/7/1390 مصوب     قانون نظارت بر رفتار قضات ،      11به موجب مادۀ       -تعقیب انتظامی   

کشف تخلفات انتظامی قضات و همچنین نظارت مستمر بر عملکرد قضات ، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمـال و رفتـار منـافی بـا حیثیـت و        
. ) همان قانون 12ن نامۀ شیوۀ این اقدامات باید ، به پیشنهاد دادستان انتظامی ، به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد ؛ ماده   آیی( شأن قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان است         

 همان قانون ، شکایت ذینفع یا نمایندۀ قانونی او ، اعالم رئیس قوۀ قضائیه ، رئیس دیوان عـالی کـشور یـا دادسـتان کـل ،                             22به موجب ماده    
 ، ارجاع دادگاه عالی انتظامی قـضات و همچنـین اطـالع          . )ج  .  ق   392ماده  ( عالی کشور در مقام رسیدگی به پروندۀ قضایی         اعالم شعبۀ دیوان    

  . دادستان انتظامی از وقوع تخلف ، جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی را تشکیل می دهند 
پس از بررسی ابتـدایی آن را بـی اسـاس بدانـد دسـتور بایگـانی پرونـده را        چنانچه دادستان انتظامی از وقوع تخلّف اطالع یابد و  

  ). قانون نظارت بر رفتار قضات 22 مادۀ 1تبصره ( صادر می نماید و در غیر این صورت رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می دهد 
ریافت نموده و پس از ثبت آن و تـسلیم رسـید بـه شـاکی     رؤسای دادگستری استان ها موظف اند شکایت انتظامی مردم در برابر قضات را د          

» مـردم   « بنـابراین اگـر بـه کـارگیری واژۀ           . ) قانون نظارت بر رفتار قـضات        23مادۀ  ( حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات بفرستند          
 در هـر یـک از اسـتان هـا را داشـته باشـد بایـد                  ، به مفهوم اعم ، قصد شکایت قاضـی        » دولت  « مسامحه به شمار نرود باید گفت که چنانچه         

  . مستقیماً به دادسرای انتظامی قضات مراجعه نماید 
چنانچه دادیار نظـامی ، پـس از رسـیدگی عقیـده بـه تعقیـب انتظـامی داشـته باشـد و دادسـتان هـم بـا وی موافـق باشـد ، پرونـده بـا صـدور                   

ستاده می شود و چنانچه عقیده دادیار بر تخلف و عقیده دادستان انتظامی به منع یـا                 کیفرخواست انتظامی ، به دادگاه عالی انتظامی قضات فر        
موقوفی تعقیب باشد ، با اصرار دادیار بر نظر خود ، پرونده برای حل اختالف به دادگاه عالی انتظامی قضات فرسـتاده مـی شـود و رأی ایـن               

بـه  . در سایر موارد نظر دادستان الزم االتباع است       . ) همان قانون    28ماده  (  است   دادگاه در خصوص تعقیب ، یا منع موقوفی تعقیب الزم االتباع          
  . هر روی تصمیم دادسرا مبنی بر منع یا موقوفی تعقیب غیرقابل شکایت و قطعی است 

اسـت دادسـتان     ، دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات ، تنهـا بـه موجـب کیفرخو                 1390 قانون نظارت بر رفتار قضات ، مصوب         33به موجب مادۀ    
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بنابراین نه تنها شاکی حق مراجعه مستقیم به        . انتظامی قضات و در محدودۀ آن ، به تخلفات قضات رسیدگی و رأی شایسته صادر می نماید                  
گی نـد رأسـاً بـه شـکایات رسـید     توا دادگاه عالی انتظامی قضات را در پی بایگانی شدن پرونده در دادسرا ندارد ، بلکه این دادگـاه نیـز نمـی         

  .از سوی دیگر تعقیب دادسرا منوط به شکایت شاکی و یا باقی بودن شاکی به شکایت خود نمی باشد . نماید
 قانون نظارت بر رفتار قضات ، قضات مجـرب ، بـا سـابقه و عالقـه منـد و دارای حـسن سـابقه را کـه بـه نـدرت               29ماده    -تعلیق تعقیب انتظامی    

در حقیقـت صـدور حکـم       .  می شوند ، با شرایطی ، از محکومیت انتظامی مصون داشـته اسـت                »کوچک  « مرتکب تخلف و آن هم از نوع        
محکومیت علیه چنین قضاتی می تواند چنان آثار سوئی در روحیۀ آنان داشته باشد که ادامه خدمت توأم با عالقه مندی را بر آنان دشوار یـا                

ادستان انتظامی قضات می تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی ، بـا                در این راستا ، به موجب ماده مزبور ، د         . غیرممکن نماید   
توجه به مدت سابقه ، میزان تجارب قضایی ، حسن سابقه و درجه عالقه مندی قاضی به انجام وظایف محوّل و سایر اوضاع و احوال قـضیّه ،   

  .تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعالم نماید 
  : لیق تعقیب مشروط به سه شرط است  تع

  .اینکه تخلف انتسابی مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت یا باالتر نباشد نخست 
  اینکه در دو سال پیش از آن ، تعلیق تعقیب دیگری صورت نگرفته باشد  دوم
  . امی ، اصرار ننماید اینکه خود قاضی بر تعقیب انتظامی خود ، برای روشن شدن امر در دادگاه عالی انتظ سوم

  . با وجود این سه شرط دادستان انتظامی می تواند قرار تعلیق تعقیب صادر نموده و به قاضی که تخلف به او نسبت داده شده ابالغ نماید
ر دو   قانون یاد شده ، تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هـ                   32در حقیقت ، به موجب ماده       

البته چنانچه قاضی ، با وجـود برخـورداری از تعلیـق تعقیـب ،               . سال از تاریخ ابالغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکان پذیر نیست              
 با صدور کیفرخواسـت دادسـتان انتظـامی ، بـه تخلـف                مرتکب تخلّف جدیدی شود ،      ظرف دو سال از تاریخ ابالغ قرار تعلیق ،        

  )همان ماده ( .  عالی انتظامی رسیدگی می شود مشمول تعلیق نیز در دادگاه
  هر قاضی که تعقیب انتظامی او معلّق گردیده ، در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف ، مـی توانـد بـا اصـرار بـر عـدم تخلـف ،                   

ات ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قرار تعلیق بـه آن اعتـراض نمـوده و رسـیدگی بـه موضـوع را از دادگـاه عـالی انتظـامی قـض                 
در این صورت دادگاه عالی انتظامی رسیدگی نموده و چنانچه تخلف قاضی را احراز نماید او را بـه مجـازات   . درخواست نماید  

  . انتظامی مربوط محکوم می نماید 
  :در مورد موقوفی تعقیب ذکر موارد ذیل ضروری به نظر می رسد   - موقوفی تعقیب 

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تـاریخ وقـوع           « 27/7/1391 مصوب     رفتار قضات ،    قانون نظارت بر   25به موجب تبصرۀ ماده     
  .» تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است 

  :این موارد عبارتند از .  قانون نظارت بر رفتار قضات ، موارد موقوفی تعقیب انتظامی را پیش بینی نموده است 25ماده 
  .دگی شده باشد موضوع پروندۀ انتظامی قبالً رسی 
  . موضوع پرونده مشمول مروز زمان شده باشد  
  . قاضی که تخلّف به وی منسوب است ، فوت شده یا بازنشسته ، بازخرید ، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دایم منفک شده باشد  

در عین حال ، این ماده را باید با لحاظ تبـصرۀ            . ست  پس ، استرداد شکایت و یا کیفرخواست از موارد موقوفی تعقیب انتظامی نی            
در حقیقت ، چنانچه شخص تحت پیگرد انتظامی از شـغل قـضایی بـه شـغل اداری انتقـال یافتـه                      .  همان قانون تفسیر نمود      7ماده  

براین منفـک  باشد، به تخلفاتی که در زمان تصدی وی به شغل قضایی مرتکب شده در دادسرای انتظامی رسیدگی می شود و بنا        
انفصال دایم از خـدمات     « شدن از خدمت قضایی ، از راه انتقال به شغل اداری ، تعقیب انتظامی را موقف می نماید به ویژه آنکه                      

  .نیز از مجازات های انتظامی است و شخص تحت پیگرد می تواند مستوجب آن گردد » دولتی 
∗∗∗ 
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    وکالی دادگستری -گفتار دوم  
 قـانون   2البته بـر اسـاس مـاده         . 1حال حاضر ، اقامه دعوا و دفاع از آن  علی القاعده مستلزم دخالت وکیل می باشد                در ایران ، در     

مزبور اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند اما پروانه وکالت نداشته باشـند ، مـی تواننـد در سـال سـه مرتبـه بـا                  
برابـر  .  برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سـوم وکالـت نماینـد                   گرفتن جواز وکالت اتفاقی از کانون مربوط ،       

 قانون امور حسبی و تبصره آن ، در امور حسبی اشخاص ذی نفع می توانند شخصاً در دادگاه حاضر شـده و یـا نماینـده                           15ماده  
نماینده در این ماده اعـم از وکـالی دادگـستری و    . بفرستد و نیز می تواند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند          

  .غیر آنهاست 
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات ، حبس ابد ،                 384در حال حاضر به صراحت ماده       

در سایر جرایم نیز . امی است   چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید ، تعیین وکیل تسخیری برای او الز              است ، ..... قطع عضو یا    
  .  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، به درخواست متهم ، دادگاه با شرایطی برای او وکیل تعیین می نماید 347به موجب ماده 
 قانون جدید آیین دادرسی کیفری در جرایمی که رسیدگی به آنها در صـالحیت دادگـاه کیفـری یـک اسـت و برخـی       415به موجب ماده   

یم دیگر ، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابالغ می نماید که برای او وکیل تعیین نماید و چنانچـه                            جرا
  . برای متهم وکیل تعیین نشده باشد یا وکیل متهم در دادگاه حاضر نباشد ، مرجع قضایی برای وی وکیل تعیین می نماید 

 آیـین  6مـاده  ) الـف  ( أی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظر شورای نگهبـان و نـسخ بنـد         اگرچه ، با توجه به ر     
امـا اکنـون بـه      . دادرسی سابق دیوان عدالت اداری صادر گردید وکالت در دیوان مستلزم داشتن پروانـه یـا جـواز وکالـت نبـود                       

 ترتیبی است که در قانون جدید آیـین دادرسـی مـدنی پـیش بینـی                 وکالت در دیوان به   . ا  . ع  . د  . آ  . ت  .  ق   122صراحت مادۀ   
  . شده است و علی القاعده ، مستلزم این است که وکیل ، دارای جواز وکالت باشد 

    اجزای کانون وکالی دادگستری- اولبند 
  :گردد رتیب بررسی می، کانون وکالی دادگستری از چهار قسمت تشکیل می شود که به ت. د . و . ک . ا .  ل 1برابر ماده 

    هیأت عمومی   - الف
 الیحه مزبور هیأت عمومی وکالء هر کانون از وکالی پایه یک و پایه دو که در آن حوزه اشتغال به وکالـت دارنـد                         3برابر ماده   

بنـابراین ،   . ود  مشروط بر اینکه محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال نداشته و در حال تعلیق از وکالت نباشند تشکیل مـی شـ                      
  :وکالی شاغل در هر حوزه را می توان به دو دسته تقسیم نمود 

  . می باشد ] درجه دوم [ و وکالی پایه دوم ] درجه اول [ که شامل وکالی پایه یک  –وکالی عضو هیأت عمومی 
 حق وکالت در محاکم صلح و بـدایت  وکالیی می باشند که )درجه اول ( پایه یک  وکالی 1315 قانون وکالت    1 ماده   1به موجب بند    

  . و استیناف و تمییز را دارا می باشند 

                                                           
 قمـری ، وکـالی عدلیـه را    1329 قانون اصول تشکیالت عدلیه ، مصوب 236ماده . ن خانه عدلیه از حقوق متظلمین دفاع می نمودند ولی تابع اصول و مقرراتی نبودند در قبل از مشروطیت ، اشخاصی به نام وکیل در محاضر شرع یا دیوا             . 1

وکالی غیررسمی به کسانی گفته می شد که عمل به وکالت را شغل خود قـرار نـداده   .  معروف شدند  وکالی رسمی به کسانی گفته می شد که شغل خود را وکالت در محاکم قرار داده و بدین صفت                  . به رسمی و غیررسمی تقسیم نمود       
  .و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند 

سمت وکالت دخالت نماید مگر به طور اتفاقی که منحصر به سـه دعـوا در   تواند در جلسات دادگاه به   عنوان وکیل رسمی و غیررسمی از بین رفت و مقرر گردید که غیر از وکالی مجاز هیچ کس نمی              1307در سازمان جدید دادگستری     
   ) . 1307سال . ع . ت . ا .  به بعد ق 98مواد ( سال گردید 

تری به سبک کشورهای پیشرفته به رسم آزمایش و تمهید مقدمه به عمـل آمـد و   خوانده شده که طی آن در اجرای قانون اصول تشکیالت عدلیه ، اقداماتی متوالی در ایجاد نظم و آیین وکالت دادگس      » دوره برزخی    « 1315 تا   1307دوره  
  . زمینه را برای ایجاد سازمان قانونی وکال و استقرار حقوق و حدود آنان فراهم نمود 

در همین قانون ، حـدود و وظـایف وکـال در     ) . 2ماده ( رگشا نیز در این قانون پیش بینی شد وکالت عدلیه را دارای سه درجه اول تا سوم نمود و صنف جدیدی به نام کا           ) 1ماده   ( 1315قانون وکالت مصوب بهمن ماه      
  .  به بعد تعیین گردید 27مواد 

ترک مجلس سنا و شـورای ملـی نیـز الیحـه مزبـور را بـا تغییراتـی         کمیسیون مش1333در اسفند ماه سال     .  الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری توسط مرحوم دکتر مصدق ، نخست وزیر وقت ، تصویب شد                   1331در اسفند ماه    
ستری نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سـفر وکـالی دادگـ    آیین.  تصویب و ابالغ گردید     1334تصویب نمود و آیین نامۀ اجرایی الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری در آذرماه              » الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری      « تحت عنوان   
  .  تصویب شد 1341نیز در سال 

توقف فعالیت کانون وکال ، لغو پروانه های پاره ای از وکال در مراجـع و بـه   .  تاکنون عالوه بر مقررات وکالت ، کانون وکالی دادگستری و وضعیت وکال در معرض تحوالت زیادی قرار گرفته اند           1357از انقالب اسالمی ایران در سال       
 . می توان از آن جمله دانست ) که اعتبار تعدادی از پروانه های لغو شده مجدداً اعالم گردید ( نی شده در قوانین وکالت را ترتیب غیرپیش بی
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 وکالیی هستند که حق وکالـت در محـاکم صـلح و بـدایت و     ) درجه دوم  (  دو وکالی پایه  ،   1315 قانون وکالت    1 ماده   2به موجب بند    
  .  استیناف را دارند 

   . 1و کارگشایان می شود]  درجه سوم [که شامل وکالی پایه سه  –وکالی غیر عضو هیأت عمومی 
که حق وکالت در محاکم صلح و بـدایت را دارنـد ، وکـالی                )درجه سوم   ( سه  وکالی پایه   ،   1315 قانون وکالت    1 ماده   3به موجب بند    

  . این وکالء عضو هیأت عمومی وکالء محسوب نمی شوند . سه محسوب می شوند ) درجه ( پایه 
    هیأت مدیره- ب

امور کانون به عهده هیأت مدیره می باشد و رئیس هیأت مدیره سمت ریاست کانون را دارا بوده و نماینـده قـانونی کـانون       اداره  
   . )د . و . ک . ا .  ل 2ماده ( . در کلیه مراجع رسمی است 

 نفـر عـضو     5نونهـا از     نفر عـضو علـی البـدل و در سـایر کا            6 نفر عضو اصلی و      12از  ) تهران  ( هیأت مدیره کانون وکالی مرکز      
  . )د . و . ک . ا .  ل 2ماده ( .  نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد 3اصلی و 

. و . ک . ا . ل  4مـاده  (  از بین واجدین شرایط قانونی برای مدت دو سال ، انتخاب می گردند  اعضاء هیأت مدیره توسط هیأت عمومی وکالء ،      
  .پیش بینی شده است . د. و . ک . ا . ق .ل .   آ27 تا 1ره و انتخابات هیأت رئیسه کانون در مواد  ترتیب انتخاب اعضاء هیأت مدی. ) .د 

.  ق   4 ذیـل مـاده      1تبصره  . ( مرجع رسیدگی به صالحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد               
، به طـور متـوالی ، بـرای    . د . و . پ . ا . ک .  ق 4 ماده 2 برابر تبصره انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون ،     . ) د  . و  . پ  . ا  . ک  

  . بیش از دو دوره ممنوع است 
در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مـدیره کانونهـای وکـالی دادگـستری از      « . د  . و  . پ  . ا  . ک  .  ق   5به موجب ماده    

 بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکـالء             مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات عالوه         
  . » به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد 

    دادسرای انتظامی وکالء -ج 
ی دادسرای انتظـام  . دادسرای انتظامی وکالء مرجع رسیدگی به تخلفات وکالء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان می باشد                 

  . از دادستان انتظامی و عده الزم دادیار ، که برای مدت دو سال توسط هیأت مدیره انتخاب می شوند ، تشکیل می گردد 
دادسرای انتظامی وکالء ، پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات ، چنانچه عقیده بر تخلف داشته باشند کیفرخواست و در غیـر                       

  . د این صورت قرار منع تعقیب صادر می نمای
قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف ده روز پس از ابالغ ، با رعایت مسافت ، قابل شکایت در دادگاه انتظـامی                          

دادگاه انتظامی وکالء چنانچه قرار منع تعقیـب را صـحیح دانـست آن را اسـتوار مـی نمایـد و در صـورتی کـه                         . وکالء می باشد    
   . )د . و . ک . ا . ق . ل .  آ 65و ماده . د . و . ک . ا .  ل 13ماده  ( .ی نموده و حکم می دهد موضوع را قابل تعقیب دانست رسیدگ

     دادگاه انتظامی وکال - د
این مرجع از سه نفر وکیل پایـه یـک          . دادگاه انتظامی وکالء مرجع رسیدگی و صدور رای نسبت به تخلفات وکالء و کارگشایان می باشد                 

دو نفـر وکیـل پایـه یـک نیـز ، بـه       . ای مدت دو سال ، از طرف هیأت مدیره کانون انتخاب می گردند ، تشکیل می شود    دادگستری که ، بر   
دادگاه عالی انتظامی . همان ترتیب ، به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب می شوند ، تا در صورت معذوریت اعضاء اصلی انجام وظیفه نمایند 

   . )د . و . ک . ا .  ل 14ماده  .(باشد آراء قابل تجدید نظر صادره از دادگاه انتظامی وکالء میقضات مرجع تجدید نظر نسبت به 
    سایر اجزاء کانون -ه 

کانون وکالء ، با توجه و به تناسب وظایف و حجم کار آن ، عنداالقتضاء دارای قسمت های دیگری می باشد که از مهم تـرین                          
  :موزی است آنها اداره معاضدت و کمیسیون کارآ

                                                           
 . ممنوع گردیده است 1356صدور پروانه کارگشایی از سال . د . ق . پ . ا .  ق 32البته باید توجه داشت که به موجب ماده . 1
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 کسانی که قدرت تأدیـه حـق الوکالـه ندارنـد مـی تواننـد از کـانون تقاضـای                     1315 قانون وکالت مصوب     24موجب ماده   به    -اداره معاضدت   
 تعیـین وکیـل    بر همین اساس در کانون وکالء تشکیالتی به منظور بررسی درخواسـت هـای معاضـدت و ، عنداالقتـضاء ،    . معاضدت نمایند   

  .ای متقاضی تأسیس گردیده است معاضدتی بر
.  ، باید حتی المقدور از بین وکـالی دادگـستری انتخـاب شـوند     1316 آیین نامه قانون وکالت 35کارکنان اداره معاضدت ، به موجب ماده    

  . مؤسسه معاضدت دارای دبیرخانه ، شعبه عرایض و شعبه قضایی است 

. و . ک . ا . ق . ل .  آ 36این تکالیف در مـاده  . وره کارآموزی تکالیفی را انجام دهد کارآموز وکالت مکلف است در د  -کمیسیون کارآموزی 
پیش بینی گردیده است کارآموز وکالت وظیفه مقرره را می بایست زیر نظر کمیسیون کارآموزی انجام دهد ، کمیسیون کـارآموزی از                      . د  

بین اعضاء هیأت مدیره یا از خارج اعضاء هیأت یا به طور مختلط از طرف               پنج نفر وکالیی که واجد شرایط عضویت هیأت مدیره باشند از            
   ).د . و . ک . ا . ق . ل .  آ 35ماده ( . هیأت مدیره تعیین می شوند 

   شرایط و موانع اخذ پروانه کارآموزی و وکالت -  دومبند
، که شرائط تحصیل آن بررسی می گردد ، منحصراً پروانه وکالت پایه             » پروانه وکالت   « د ، منظور از     . و  . ک  . ا  . ق  . ل   : 7با توجه به ماده     

 ، اعطای پروانه وکالت پایه دو و پایـه   )1334اول اردیبهشت ماه ( در حقیقت ، به موجب ماده مزبور ، از تاریخ الزم االجرا شدن آن            . یک است   
  . سه منتفی گردیده است 

  )پروانه وکالت جهت اخذ ( شرایط صدور پروانه کارآموزی . 1

برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که عالوه بر دارا بودن             « و تبصره های آن     . د  . و  . پ  . ا  . ک  .  ق   2به موجب ماده    
  :دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسالمی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند 

  .اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدّس اسالم  -الف
  .اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسالمی ایران ، والیت فقیه ، قانون اساسی  -ب
  .نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری  -ج
  . روههایی که مرام نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضالّه و معاند با اسالم و گ -د

  .عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت  -ه 
  .عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسالمی ایران  -و
  .ی عدم اعتیاد به مواد مخدّر و استعمال مشروبات الکل -ز
  موانع صدور پروانه وکالت و کارآموزی. 2

  :به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی شود . د . و . ک . ا .  ل 10به موجب ماده 
  اتباع خارجه  ♣
تثنای قضات و متسخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بـه دولـت اسـت در حـین اشـتغال بـه خـدمت بـه اسـ                             ♣

  .استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه 
  . سال باشد 25محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از  ♣
  .محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی  ♣
  و اعمال منافی عفت اشخاص مشهور به فساد اخالق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون  ♣
محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت شوون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون و یا آن کـه بـه موجـب            ♣

  .قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است 
  . وق تحت محاکمه هستند کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه های مذکور در ماده ف ♣
  .اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند  ♣

  اعتبار پروانه وکالت  . 3
  کانون وکالء ،  . اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تجدید آن منوط به درخواست وکیل و باقی بودن شرایط وکالت مقرر در قانون است                       

در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالـت دادگـستری تـشخیص نمایـد مراتـب را بـه دادگـاه انتظـامی         در صورتی که وکیلی را فاقد شرایط مقرر         
پروانه وکالت تا صدور حکم قطعی      . دادگاه مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید          . وکالء اعالم و درخواست رسیدگی می نماید        

  . )د . و . پ . ا . ک .  ق 2 ماده 5تبصره (  .لیق صادر نماید معتبر می باشد مگر اینکه دادگاه ، با توجه به ضرورت ، حکم تع
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  شرایط گرفتن پروانه مشاوره حقوقی.  4
 قانون برنامه سوم توسـعه اقتـصادی ، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران                  187افزون بر مقررات یاد شده ، در اجرای ماده          

 به تأیید صالحیت فارغ التحصیالن رشته حقوق ، برای صـدور مجـوّز تأسـیس                 ، قوه قضاییه اجازه یافت تا نسبت       27/1/1379مصوب  
نامه مزبـور ،      به موجب آیین  . آیین نامه اجرایی این قانون نیز تصویب و منتشر گردید           . مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام کند        

شـرایط متقاضـیان پروانـه مـشاوره        . کنـد   وقی اقـدام مـی     ، با رعایت شرایطی ، نسبت به دادن پروانه مشاوره حقـ            2هیأت مقرر در ماده     
از دواطلبان واجد شرایط امتحان کتبی به عمـل مـی آیـد ؛ امـا اعـضای هیـأت علمـی                      .  آیین نامه مزبور آمده است       3حقوقی در ماده    

حقوقی دارنـد ،  رسمی دانشکده های حقوق که دارای مدرک دکترای تأیید شده بوده و دست کم سه سال سابقه تدریس در دروس         
  .از پذیرفته شدگان امتحان کتبی ، مصاحبه شفاهی به عمل آید . )  آیین نامه و تبصره آن 8ماده ( از شرکت در آزمون مزبور معاف می باشند 

    حقوق وکالی دادگستری - سومبند 
 ممنوعیت تعلیق وکیل . 1

وکیلـی   ه موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی ، تعلیـق موقـت          هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر ب             
راسـا بـه    ( یـا رئـیس کـانون       ) رئـیس قـوه قـضائیه       ( که مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته است ، به در خواست وزیر دادگـستری               

ی بـر تعلیـق صـادر       چنانجـه دادگـاه مزبـور را      . از دادگاه انتظامی وکالء به عمل می آید         )  نفر از اعضای هیات مدیره       6تقاضای  
رای عـدم تعلیـق نیـز از طـرف وزیـر      . نمود رای صادره قابل اجراء اما قابل تجدید نظر در دادگـاه عـالی انتظـامی قـضات اسـت                 

  . یا رئیس کانون وکالء ، در مرجع اخیر ، قابل تجدید نظر است ) رئیس قوه قضائیه (  دادگستری 
 ل قضا برخورداری از احترام و تامینات شاغلین شغ. 2

شـاغلین شـغل قـضا ، از جملـه ، در صـورتی      . وکیل در موضع دفاع ، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می باشـد           
توانند مورد تعقیب کیفری قرار گیرند که دادگاه عالی انتظامی قضات قرار تعلیق آنان را ، پس از رسیدگی و وجود دالیـل ،                          می

 توان نظر داد که تعقیب کیفری وکیل ، به اتهام جرمی که در موضع دفاع مرتکب شده است ، مـستلزم                      بنابراین می . صادر نماید   
  . طی همان مراحلی است که برای تعقیب کیفری قضات مقرر است 

 حمایت کیفری  .3

  . ماه زندان محکوم می شود  روز تا سه 15هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به 
.  قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبـر اسـت   1333، مصوب  . د  . و  . ک  . ا  . ق  .  ل   19به موجب ماده      -استحقاق حق الوکاله    

اسـت  در عـین حـال نظـر بـه اینکـه ممکـن         . بنابراین وکال می توانند نسبت به حق الوکاله با موکلین خود قرارداد منعقـد نماینـد                 
در حـال   . قرارداد حق الوکاله منعقد نشود قانونگذار حداقل حق الوکاله وکیل را در هر مورد ، بر اسـاس تعرفـه مـشخص نمـود                         

 قانون برنامه سوم بر اسـاس آیـین نامـه    187حاضر ، حق الوکاله و هزینه سفر وکالی دادگستری و وکال و مشاوران حقوقی ماده            
تعرفه حق الوکاله نه تنها در صورت نبودن قرارداد ، برای وکیل و موکل ، محکوم علیـه               . 1د تعیین می شو   1385مربوط ، مصوب    

  .نیز قرار می گیرد » سهم تعاون « و شخص ثالث معتبر است ، بلکه مبنای تشخیص مالیات بر درآمد وکال و 
    حدود وکالی دادگستری-چهارم بند 

  تخلفات و مجازتهای انتظامی . 1
.  مکلفند اعمالی را که به موجب مقررات بر عهده آنها قرار گرفته در زمـان و بـه ترتیـب مقـرر انجـام دهنـد                            وکالی دادگستری 

عـدم رعایـت مـوارد مزبـور در محـدوده           . همچنین اخالق و رفتار آنها می بایست متناسب با  مقام و منزلت شغل وکالـت باشـد                   
مه الیحـه قـانونی اسـتقالل کـانون وکـالی دادگـستری  مـستوجب                مقررات تخلف انتظامی محسوب می شود و مطابق با آیین نا          

  :تعقیب و تحمل مجازات انتظامی به شرح ذیل  است 
تخلف از نظاماتیکه کانون برای وکالء دادگستری تعیـین    -می باشد ) رج در پرونده اخطار کتبی یا توبیخ با د      ( 2 و   1تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه       

                                                           
  .  همین جزوه آمده است 2فه های حق الوکاله در پیوست متن کامل آیین نامه تعر. 1
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 ، بوده و رئیس کانون مستقال یا به پیشنهاد دادستان انتظـامی مـی توانـد تعیـین و                    2 و   1ول مجازات انتظامی درجه     می نمایند مشم  
  .اجراء کند ، این امر مانع صالحیت دادگاه انتظامی در تعیین این مجازاتها نخواهد بود 

وکیل مکلف به انجام امـور زیـر مـی باشـد و ضـمانت                 -می باشد   ) مجله کانون مه رسمی و    توبیخ با درج در روزنا     ( 3تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه       
  .  خواهد بود 3اجرایی آن مجازات انتظامی درجه 

)  به جرائم مربوطه رسیدگی مینماید  یا دادگاه قائم مقام آنها که( وکیل باید در دیوان کیفر و دیوان جنایی  . حضور وکیل در دادگاه الزامی است  
. حاضر شود  ، در صورتی که جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد ،   ) در مورد سایر محاکم     ( کمه ای که وقت آن زودتر ابالغ شده است          و در محا  

چنانچه وکیل برای حضور در دو یا چند دادگاه دعوت شده باشد و همزمانی آنها به نحوی باشد که جمع بین آنهـا ممکـن نباشـد ، الزم اسـت در         
در   ور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شـود و بـه دادگاههـای دیگـر الیحـه بفرسـتد و یـا ،                             دادگاهی که حض  

در تشخیص همزمانی ، مدت عرفـی الزم بـرای جابجـائی بـین دو دادگـاه ، ولـو در یـک حـوزه            . صورت حق توکیل وکیل دیگری معرفی نماید        
  .  شود قضائی ، باید در نظر گرفته

ودفاع از متهمین، که از طـرف دادگاههـا         وکیل باید کارهای معاضدت قضایی ، ارجاعی از طرف کانون ،            . انجام کارهای معاضدتی الزامی است       
  . در حدود قانون و نظامات ارجاع می شود ، را به خوبی و با عالقمندی ، انجام دهد 

 وکیل مکلف است کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه ، اخطار ، رونوشت ادعانامـه                   .رویت نمودن اوراق ارسالی از کانون الزامی است          
  .یا حکم که بوسیله مامور یا پست فرستاده می شود ، را قبول و رؤیت نموده و رسید دهد 

  : که عبارتند از   -می باشد ) یل درجهتوبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون یا تنز ( 4 و3تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه
  .تجاهر به استعمال مسکرو افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد  
  . عدم ارائه رسید در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت می نماید  
  .وکالت نمودن ، پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه  
  .  دادگاه به نحوی که بواسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد عدم حضور ، بدون عذر موجه ، در 

  :که عبارتند از  -می باشد ) تنزل درجه  ( 3تخلفات که مجازات انتظامی آنها درجه 
وکالـت  در صورت ارتکاب اعمال و رفتاری که منافی شئون وکالت است و همچنین در صورتی که به کاردیگری اشتغال یابد کـه منـافی شـوون                       

  . است و علی رغم تذکر کانون به آن ادامه دهد 
 . نماید  در صورتی که بوسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسائل دیگر درجه خود را باالتر از پروانه ای که دارد معرفی 

 . در صورتی که به وسائل فریبنده تحصیل وکالت نماید  

 و هزینه هـای قـانونی وجـه یـا مـال             ل یا زائد بر تعرفه قانونی ، چنانچه قرارداد در بین نباشد ،            در صورتی که زائد بر حق الوکاله مورد توافق با موک           
  . دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد 

 بـرای تعیـین وکیـل دیگـر و معرفـی بـه           چنانچه استعفا خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطالع ندهد یا وقتی اطالع دهد که موکل مجال کافی                    
 . دادگاه نداشته باشد 

اگر پس از ابالغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است به اسرع وقت به موکل یا متصدی امـور  او اطـالع                             
 . ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود 

 . ر عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید در صورتی که نسبت به موضوعی که قبال به مناسبت سمت قضایی یا داوری اظها 

در صورتی که در یکی از وزارتخانه ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههایی که تمام یا قـسمتی از سـرمایه آنهـا متعلـق بـه دولـت              
 .است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها وکالت نماید 

 . رسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفاء از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود در صورتی که برای تطویل داد 
 . ایددر صورتی که در مذاکرات کتبی یا شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامات رسمی یا وکالء و اصحاب دعوی و سایر اشخاص بر خالف احترام اظهاری بنم 

  :به شرح ذیل   -می باشد )  سال 3 ماه تا 3ممنوعیت از وکالت از  ( 5نتظامی آنها درجه تخلفاتی که مجازات ا
  . چنانچه دعوا را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد  
ار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و در صورتی که بواسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آنها را افشاء نماید اعم از اینکه اسر              

  . اعتبار موکل باشد 
 . در صورت تخلف از قسم  
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    :به شرح ذیل   -می باشد ) محرومیت دائم از شغل وکالت  (6تخلفاتی که مجازات انتظامی آنها درجه 

یـا از  ( در ظرف یک ماه از تـاریخ اجـراء آیـین نامـه                اگر بر خالف قانون خود را واجد شرائط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید                 ♣
چنانچه در حین دریافت پروانه واجد شـرایط بـوده و بعـد            . کتبا به کانون اطالع داده و پروانه خود را تسلیم نماید            ) تاریخ دریافت پروانه    

 .ه و پروانه خود را تسلیم دارد فاقد یکی از شرایط گردد باید ظرف ده روز از تاریخ فقدان شرط کانون را کتبا مطلع نمود

در صورتی که بعد از استعفاء از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشـخاص ثالـث را در آن موضـوع                             ♣
 . علیه موکل سابق خود یا قائم  مقام قانونی او قبول نماید 

 . ل خود را تضییح نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشددر صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته تا حق موک ♣

 .در صورتی که خالف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکالء اعالم کرده ثابت شود  ♣
  تعقیب انتظامی وکیل . 2

امی قـرار گرفتـه و عنـد االقتـضاء دردادگـاه انتظـامی وکـالء                در صورتی که تخلف وکیل دادگستری اعالم  شود مـورد تعقیـب انتظـ              
تعقیب انتظامی وکیل ، علی االصول ، به موجب کیفر خواست صادره از دادسـرای انتظـامی وکـالء شـروع و در                       . محاکمه می گردد    

ئی نیز ، در مـواردی ، مـی   و در عین حال وزیر دادگستری و برخی مقامات قضا. دادگاه انتظامی وکالء مورد رسیدگی قرار می گیرد        
همچنین وزیر دادگستری و هیات مـدیره کـانون         . توانند تعقیب انتظامی وکیل را مستقیما از دادگاه انتظامی وکالء در خواست نمایند              

  :موارد تعقیب انتظامی وکیل عبارتند از . توانند ، تحت شرائطی ، تعلیق وکیل تحت پیگرد را درخواست نمایند  می
چنانچه شخصی از اخالق و رفتار وکیل دادگستری شـکایتی داشـته باشـد مـی توانـد شـکایت خـود را بـه                           -ت دادسرای انتظامی      کیفر خواس 

شـکایت کتبـی کـه در دفتـر کـانون ثبـت و شـکایت شـفاهی در                   . صورت کتبی یا شفاهی به کانون وکالء متبوع وکیل اعالم نمایـد             
دادستان یا یکی از معـاونین او    . کایت نزد دادستان انتظامی کانون ارسال می شود         ش. صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می رسد          

در صورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یـا دادسـتان ،   . به شکایت رسیدگی و اظهار نظر می نمایند     
  . تبا به دادسرای انتظامی وکالء اعالم نمایند تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را ک

اعالم تخلف وکیل به دادسرای کانون ، منحصراً ، از طرف شاکی ، رئیس کانون و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرسـتان و                        
  . یا رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان میسر است 

وکالء اعـالم نمـوده باشـد ، دادسـرای کـانون ، پـس از رسـیدگی ،        در صورتی که تخلف را شاکی یا رئیس کانون به دادسرای        
چنانچه عقیده بر تعقیب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه می فرستد ، در غیر این صورت قرار منع پیگـرد صـادر مـی شـود                             

ب مورد ، از طرف شاکی یـا رئـیس کـانون ،             قرار منع پیگرد ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ، حس           . . )د  . و  . ک  . ا  . ق  . ل  .  آ   64ماده  (
دادگـاه انتظـامی وکـالء ، چنانچـه شـکایت را وارد و موضـوع را قابـل تعقیـب                     . قابل شکایت در دادگاه انتظـامی وکـالء اسـت           

 . ا.  ل 13مـاده  ( . تشخیص داد رسیدگی کرده و حکم می دهد و چنانچه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می نماید       
رای دادگاه کانون مبنی بر استواری قرار منع تعقیب قطعی و غیـر قابـل شـکایت اسـت و در                      . . )د  . و  . ک  . ا  . ق  . ل  .  آ   65و ماده   . د  . و  . ک  

  .دادگاه عالی انتظامی قضات در آراء متعددی مراتب مزبور را تأیید نموده است . واقع با صدور آن پرونده مختومه تلقی می شود 
صورتی که تخلف را رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان و یا رئیس شعبه اول دادگاه عمومی مرکز استان به دادسـرای                      در  

کانون اعالم نموده باشد و دادسرا موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد ، پرونده را با صـدور کیفرخواسـت بـه دادگـاه انتظـامی                          
یر این صورت نظر خود را ، با ذکر دلیـل ، بـه دادسـتان اسـتان در حـال حاضـر                       وکالء ، جهت رسیدگی ، ارجاع می دهد ؛ در غ          

 اطالع می دهد و اگر مقام قضائی مزبور به نظـر دادسـرای        )رئیس دادگستری استان یعنی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی مرکز استان             (
  .)د. و . ک . ا .  ل 15ماده ( . تقاضا می نماید کانون تسلیم نگردید ، رأساً از دادگاه انتظامی وکالء رسیدگی به موضوع را 

چنانچه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابـل تعقیـب دانـست مـی توانـد از دادگـاه انتظـامی                          -درخواست وزیر دادگستری    
بت بـه آن تقاضـای      مـی توانـد نـس      شودوکالء با ذکر دالیل امر تقاضای رسیدگی نماید و چنانچه به حکم دادگاه مزبور تسلیم نـ                

  . در این صورت صدور ادعانامه الزم نیست و رسیدگی به دادگاه انتظامی رجوع می شود . تجدید نظر نماید 
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در صورتی که دادسـرای کـانون ، در پـی اعـالم تخلـف وکیـل از طـرف مقامـات                        همانطور که گفته شد ،      -در خواست دادستان استان     
 مقـام  و چنانچـه    . نماید می بایست نظر خود را باذکر دلیل به دادستان استان اعالم نماید              قضائی موضوع را قابل تعقیب تشخیص ن      

 به نظر دادسرای کانون تـسلیم  نگـردد ، راسـا رسـیدگی بـه موضـوع را از دادگـاه انتظـامی وکـالء ، در خواسـت                        مزبور   قضائی
   . می شود ارجاع دگاه انتظامی در این خصوص نیز صدور ادعانامه الزم نیست و رسیدگی به دا. نماید  می

رئیس کانون، شخصاً ، یا به در خواست شش نفر از اعضاء هیـات مـدیره ، مـی توانـد در خواسـت تعقیـب و                             -درخواست رئیس کانون    
  . تعلیق وکیل را مستقیما از دادگاه کانون بنماید مشروط بر اینکه تخلف اعالم شده مقتضی تعلیق وکیل باشد 

  تعلیق وکیل . 3

  .هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی 
وزیر دادگستری یا رئیس هیات مدیره کانون وکالء می توانند ، چنانچه بـه جهتـی از جهـات ، اشـتغال         -تعلیق وکیل تحت پیگرد انتظامی        

در ایـن   . تعلیـق موقـت او را از دادگـاه انتظـامی وکـالء درخواسـت نماینـد                    انند ، وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی ند        
صورت دادگاه کانون موظف است در جلسه خارج از نوبت به درخواست رسیدگی نموده و در صـورت اقتـضاء رای بـر تعلیـق               

وزیـر دادگـستری یـا رئـیس        . باشـد   این رای اگر چه از سوی وکیل قابل تجدید نظر است اما فورا قابل اجراء مـی                  . صادر نماید   
مرجع تجدید نظر در تمام مـوارد مزبـور دادگـاه عـالی انتظـامی           . کانون نیز از رای  عدم تعلیق حق درخواست تجدید نظر دارند             

همچنین تعلیق وکیـل مـورد تعقیـب را شـش           . قضات می باشد که خارج از نوبت رسیدگی نموده و رای صادره قطعی می باشد                
ء هیات مدیره کانون مـی تواننـد از رئـیس کـانون در خواسـت نماینـد کـه در ایـن صـورت مـشارالیه مکلـف اسـت              نفر از اعضا  

  ) .وکیل مورد نظر باید تحت تعقیب انتظامی باشد ( درخواست تعلیق وکیل را به دادگاه انتظامی وکالء تسلیم نماید 

 اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صـادر شـود دادسـتان بایـد               در صورتیکه نسبت به وکیلی به       -تعلیق وکیل تحت پیگرد کیفری        
رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکالء رجوع می شود و در صـورتی کـه دادگـاه دالئـل را       

ماید و حکم مزبـور موقتـا   قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شوؤن وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می ن             
قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاه ها ابالغ می شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل بـه ارتکـاب جنایـت مطلقـا و در مـورد             
جنحه هاییکه به تشخیص دادگاه انتظامی وکالء ادامه وکالت منافی شوؤن وکالت اسـت محرومیـت وکیـل از شـغل وکالـت در            

  . کانون، آگهی و به دادگاه ها ابالغ می شود روزنامه رسمی و مجله
  رسیدگی دادگاه ، صدور رای وشکایت از آن . 4

دادگاه انتظامی وکالء پس از رسیدن ادعانامه یاتقاضای رسیدگی از طرف مقامات مربوطه وآماده بودن موضوع برای رسـیدگی               
ی دوقبضه به وکیل مورد تعقیب ابالغ می نماید کـه درظـرف   رونوشت ادعا نامه یا تقاضا را به وسیله مامورکانون یا پست سفارش      

ابالغ ادعانامه . پاسخ دهد)  کیلومتری ویک ماه درسایر موارد60ده روز پس از ابالغ درمرکز واطراف آن تا شعاع           ( مهلت مقرر   
ی رایی کـه علیـه وکیـل    یاتقاضای رسیدگی به وکیل تحت پیگرد ، قبل از رسیدگی وصدوررای دادگاه وکالء، به قید بی اعتبار  

  .دادگاه عالی انتظامی قضات ، درفسخ چنین آرائی هیچگاه تردید ننموده است . صادر می شود ، الزامی است 
پس از رسیدن پاسخ یا انقضای مهلت ، وقت رسیدگی به اطالع دادستان می رسد ودر وقت مزبور دادگاه ، چنانچه توضـیح شـخص تحـت                           

  .نموده و حکم می دهد ودرغیر این صورت پس ازاخذ توضیح نسبت به صدور رای اقدام می نماید پیگرد الزم نباشد ، رسیدگی 
تجدیدنظر از آرایی که از دادگاه وکالء صادر می شود به این ترتیب است که مرجع تجدیـد نظـر آراء              -آراء صادره از دادگاه کانون وشکایت از آن         

  .  نتظامی قضات ومهلت تجدیدنظر ده روز با رعایت مسافت است قابل تجدیدنظر درتمام موارد دادگاه عالی ا

  .رای دادگاه دراستواری قرار منع پیگرد دادسرای انتظامی کانون درهر حال قطعی است  
  . رای دادگاه مبنی بر تعلیق یا عدم تعلیق وکیل قابل تجدیدنظر است  
 به باالاز 4رجه یک ،دو و سه ، نسبت به وکیل قطعی وبه مجازاتهای درجه رای دادگاه مبنی بر محکومیت وکیل تحت پیگرد به مجازات های د    

 . سوی اوقابل تجدیدنظر است 
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  . رای برائت ورای مجازات درجه چهار به باال از طرف رئیس کانون قابل تجدیدنظر است  
  . رای برائت ورای مجازات درجه چهار به باال از طرف دادسرای کانون قابل تجدیدنظر است  
  . ،که تعقیب با شکایت او به عمل آمده ، قابل تجدیدنظر است ) خصوصی ( لیه آراء صادره از دادگاه وکالء ، از طرف شاکی ک 
  . کلیه آراء دادگاه وکالء از طرف وزیر دادگستری قابل تجدیدنظر است ، مشروط باینکه تعقیب به درخواست او صورت گرفته باشد  
  .ی دادستان استان قابل تجدیدنظر است ، مشروط باینکه تعقیب به درخواست اوصورت گرفته باشد کلیه آراء دادگاه وکالء از سو 

آن . بدیهی است آراء کانون می بایست ، درهرحال به وکیل تحت پیگرد، کانون ، دادسرای انتظامی ونیز به شـاکی ابـالغ شـود                    
  . استان است می بایست به نامبردگان نیز ابالغ شوددسته از آرائی که قابل شکایت از طرف وزیر دادگستری یا دادستان

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دوسال ازتاریخ وقوع امر مـستوجب تعقیـب اسـت      -مرور زمان ، استرداد شکایت ، استعفای مشتکی عنه وآثار آن        
 ، عـدم  1363نگهبـان ، درسـال      شـورای   . و، درمواردی که تعقیب به عمل آمده ، دوسال از تاریخ آخرین اقـدام انتظـامی اسـت                   

درعین حال مقررات مربوط به مـرور       . استماع دعوا به سبب شمول مرور زمان دردعوای مدنی را خالف شرع اعالم نموده است                
که توجه به آن مستلزم ایراد خوانده مـی بـود ، مـرور            . ق.زمان انتظامی به قوت خود باقی است ، وبرخالف مرور زمان مقرردرق           

  .می از قواعد آمره بوده وتوجه به آن مستلزم ایراد مشتکی عنه نمی باشدزمان انتظا

  .استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه مانع تعقیب ورسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است 
ف باشـد دادگـاه مـی توانـد مجـازات حـداقل را ،       هیچ تخلفی را نمیتوان عفو کرد واگر موجبی بـرای تخفیـ       -عفو و تشدید مجازات انتظامی      

محکومین به مجازات انتظامی چنانچه ظرف سـه سـال از تـاریخ قطعـی شـدن                 .عنداالقتضاء ، تعیین نموده ویا یک درجه تخفیف دهد        
   .حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شوند به مجازاتی تا دو درجه باالتر از مجازات مورد حکم محکوم خواهند شد 

  وبالعکس ) کیفری یا مدنی (تعقیب انتظامی واثر آن بر تعقیب حقوقی .  5
ازطرف دیگر ، چنانچه نسبتی کـه بـه         . تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نمی باشد          . د.و.ک.ا.ق.ل. آ 89به موجب ماده    

 انتظـامی ممکـن نباشـد رسـیدگی         شخص مورد تعقیب داده شده است متضمن جنبه کیفری باشد بطوری که تفکیک آن ازجنبه              
  .انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری درمراجع عمومی خواهدبود 
∗∗∗ 

  دادستان کل کشور   -  سومگفتار 
دادستان کل کشور بـر کلیـه دادسـراهای عمـومی و انقـالب و                قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد ،           288متن ماده   

ور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می تواند اقدام به بازرسی کند و تـذکرات و                   نظامی نظارت دارد و به منظ     
همچنین وی پیشنهادهای الزم را به رئیس قـوه قـضاییه و سـایر              . دستورهای الزم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید           

  . مراجع قضایی و اجرائی ذیربط ارائه می کند 
ن کل کشور در اجرای وظایف قانونی خود ، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مـورد مراتـب را بـرای تعقیـب قـانونی بـه دادسـرای                               چنانچه دادستا  

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 288 ماده 1تبصره [ . انتظامی قضات ، مراجع قضایی یا اداری صالح اعالم می کند 
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 288 ماده 2تبصره [ . همکاری های الزم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند  

   . 1دادستان کل کشور می تواند انتصاب ، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دهد 
 جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رئیس کل دادگستری استان ذیـربط بـا           پیشنهاد انتصاب ،   

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 289 ماده 1تبصره [  .دادستان کل کشور است 
پس از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح بـا دادسـتان کـل    پیشنهاد انتصاب ، جابه جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستانهای نظامی     

  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری  289 ماده 2تبصره [  . کشور است 
دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال ، منافع و مصالح ملی و خسارت               قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        290به موجب ماده    

  . المللی پیگیری و نظارت نماید  ارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صالح داخلی ، خارجی و یا بینو

                                                           
  قانون جدید آیین دادرسی کیفری 289متن ماده . 1
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در مواردی که مطابق قانون ، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئوالن کـشوری بـه عهـده دیـوان عـالی کـشور اسـت ،                     
   .1 الزم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می گیرداقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات

کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قـانونی پـس از اتخـاذ تـصمیم بـر                  قانون جدید آیین دادرسی کیفری ،        292به موجب ماده    
  . بط اعالم گردد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور ، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذیر

 نـسبت بـه      دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسـط مراجـع مربوطـه ،                       
  ] قانون جدید آیین دادرسی کیفری 292تبصره ماده [  .کند رفع ممنوعیت خروج اقدام می

 ، امـور خیریـه و اوقـاف عامـه و امـور محجـورین و غایـب مفقـوداالثر         هرگاه در موارد حقوق عامه و دعـاوی راجـع بـه دولـت      
سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خالف شرع بیّن و یا قانونی تـشخیص دهـد بـه طـور                           بی

   . 2کندبه رئیس قوه قضائیه اعالم میقانون جدید آیین دادرسی کیفری  477مستدل مراتب را جهت اعمال ماده 
مطابق ماده مذکور ، در صورتی که رئیس قوه قـضائیه رأی قطعـی صـادره از هـر یـک از مراجـع قـضائی را خـالف شـرع بـیّن                                 
تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئـیس قـوه قـضائیه                 

شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خالف شرع بـیّن اعـالم شـده ،              . ی قطعی صادر نماید     برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأ        
  . رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند 

عالی کشور ، سازمان قـضائی نیروهـای مـسلح ، دادگاههـای             شامل احکام و قرارهای دیوان      ) اعم از حقوقی و کیفری      ( آراء قطعی مراجع قضائی        1تبصره  
  . تجدیدنظر و بدوی ، دادسراها و شوراهای حل اختالف می باشند 

آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها ، اگر توسـط رئـیس قـوه قـضائیه خـالف شـرع بـیّن                 2تبصره  
  .  مشمول احکام این ماده خواهد بود تشخیص داده شود ،

در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری اسـتان در انجـام                               3تبصره  
 با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست وظایف قانونی خود ، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خالف شرع بیّن تشخیص دهند ، می توانند          

  . مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است ؛ مگر اینکه خالف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد . تجویز اعاده دادرسی نمایند 

  
∗∗∗ 
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  چهارمفصل 

  دادرسی کیفریروش های 
  

ف ، موارد خاصی برای توضـیح و تبیـین نظامهـای مختلـف رسـیدگی کیفـری                   کشورهای مختل  آیین دادرسی کیفری  در قوانین   
حقـوق   بحث در نظامهای دادرسی و تعیین ویژگیهای هر یک از آنها بر مبنـای مطالعـه تـاریخ تحـوالت                       ، بنابراین. وجود ندارد   

 در هـر کـشوری روش       1  .کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان پذیر اسـت                  
معذالک از نظر اصـول     . دادرسی کیفری ویژه ای وجود دارد که متناسب و منطبق با احتیاجات و نیازمندیهای همان جامعه است                  

و مبانی می توان گفت ، بین بعضی از روشهای مختلف دادرسـی کیفـری وجـوه تـشابه و تجـانس وجـود دارد بـه همـین اعتبـار                               
  :  دسته یا گروه تقسیم کرد سه را به یین دادرسی کیفریآتوان روشهای مهم  می

  اتهامی ♣
 تفتیشی ♣

 ختلطم ♣

  .روش دادرسی اسالمی را نیز می توان در ادامه به این تقسیم بندی اضافه نمود ♣

∗∗∗  
   روش دادرسی اتهامی-گفتار اول 

یستم در روم ، یونان قـدیم و فرانـسه   این س. این سیستم روش انتقام خصوصی را تحت قاعده در آورد و از بی نظمی خارج نمود   
پس از هجوم وحشیان به ویژه در قرن نهم میالدی وجود داشته و در حال حاضر هم با مختصر تغییراتی در کشورهای آمریکـای                        

ای در مقررات قـانون دادگاههـ     . شمالی ، کانادا ، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بر رسیدگیها حاکم است                 
  .نیز برخی از ویژگی های نظام اتهامی به چشم می خورد) 15/4/1373(عمومی و انقالب 

  ی نظام دادرسی اتهامی ویژگیها– الف
ناچـار  . ، در این صورت مقام و مرجعی وجود ندارد که عهده دار تعقیب جـرائم باشـد     ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی  .1

در نتیجـه اگـر زیـان دیـده از بـزه در مقـام شـکایت بـر نیایـد دادرس حـق           . می گـردد  این وظیفه به عهده متضرر از جرم محول   
  .رسیدگی به موضوع اتهام را نخواهد داشت 

 به وضوح حکایت از نقش زیان دیده از جـرم در   ،» در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد    « قاعده معروف و قدیمی     
  .تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد

دادنـد کـه از دعـوی خـود تـا پایـان محاکمـه                 این نظام ، برای جلوگیری از طرح شکایت هـای نـاروا، شـاکی را سـوگند مـی                  در
  . شد نظر نکند و اال به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد ، به مجازاتی دیگر محکوم می صرف

. ی نیست و اطالعات قضایی ویژه ای را در امـر دادرسـی نـدارد                 شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می کند قاضی حرفه ا           .2
  در حقیقت متهم توسط افراد عادی که هم طبقه او هستند مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد  

دادرسی با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صـورت        .  شفاهی بودن محاکمه ، پرونده کتبی وجود ندارد          .3
   )ادعا و دفاع به صورت شفاهی است ( یرفت می پذ

علنی بودن محاکمه ، افرادجامعه می تواننـد در جلـسه دادگـاه حاضـر شـوند و صـحنه قـضاوت را از نزدیـک تماشـا کننـد و                                .4
  .اظهارات طرفین را بشنوند این روش سبب می شود که احکام بال فاصله پس از صدور در معرض افکار عمومی قرار گیرد 

                                                           
 دکتر محمد آشوری ، منبع پیشین.  1
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مـدعی خـصوصی و     .  بودن محاکمه ، یعنی شاکی خصوصی اعالم جرم می کند و متهم از آن دفاع به عمل می آورد                     دافعیت  .5
حتی تحقیق از شـهود نیـز       . متهم هردو مانند خواهان و خوانده در دعوی حقیقی در یک محل قرار می گیرند و مرافعه می کنند                    

به علت .شاکی باید کلیه ادله موجود علیه متهم را  تا جلسه دادرسی ارائه کند . ی به وسیله طرفین انجام می گیرد نه به وسیله قاض         
فقدان مرحله بازپرسی یا بازجویی از جلسه محاکمه، متهم الاقـل در جلـسه رسـیدگی از کلیـه اتهامـات و ادلـه مثبتـه آن اطـالع                             

 پایان پذیرفتن تحقیقات از سوی دادگاه قاضی با در یافت و این ادله آزادانه مورد بحث قرار می گرفت و پس از دفاع متهم و               می
  . نظر گرفتن ادله اقدام به صدور حکم می کرد 

بی طرفی قضات ، قضات مثل داوران، صحنه مرافعه را تماشا و پس از استماع سخنان طرفین ، دالیل آنان را بررسی و اقدام به     .6
  . انشاء رای می نمایند 

در نظام های نوین رسیدگی رعایت تساوی       . ، این امر از نظر فقهای امامیه از واجبات است         دعوی  رعایت تساوی بین اصحاب      .7
ای  بین اصحاب دعوا فقط تکلیفی نیست که بر عهدۀ قاضی نهاده شده باشد، مقنن نیز به نوبه خود مکلف به وضع قوانین به گونـه        

از این تکلیف مقـنن هـم اکنـون بـه     . عادالنه فراهم کنداست که رعایت حقوق اصحاب دعوا را ، جهت برگزاری یک دادرسی           
  .تعبیر می شود» تساوی سالحها « رعایت 

 قضات همانند داوران بی طرف صحنۀ مرافعه را تماشا می کنند و پـس از اسـتماع سـخنان طـرفین ، دالیـل               ، قطعی بودن آراء    .8
توجـه بـه اصـول و مشخـصات مزبـور بـه             . ای صادر قطعی اسـت    ر. آنان را بررسی کرده و آنگاه مبادرت به انشاء رای می نمایند           

تواند در سرنوشت محاکمه داشته  نان چه تاثیری میآخوبی می رساند که فصاحت و بالغت هر یک از طرفین دعوی  یا وکالی             
 گردش کار به این شکل است که شاکی پس از حضور در جلسه دادرسی باید شکایت خـود را مطـرح کنـد در صـورت                         . باشد  

  . اعتراف متهم قاضی رای مقتضی را صادر خواهد کرد 
نخستین پرسش قاضی از متهم این است که آیا اتهام را قبول دارد یا خیر ؟ در صورت اقرار، نیازی به اظهـار نظـر هیئـت منـصفه                             

   )حقوق انگلیس( . شود  نیست و گاهی خودش مجازات را تعیین و چنانچه متهم اتهام یا اتهامات را نپذیرفت رسیدگی آغاز می
   در دادرسی اتهامی ادله اثبات دعوی- ب

قسامه ، شهادت شهود ، اقرار و سوگند مهمترین ادله اثبات دعوی در نظام اتهامی به شمار می آیند تعداد کسانی که برای قـسامه         
یکه متهم نمی توانست ادله اقامه      در صورت .  تن می رسید     72الزم بود بر حسب زمان و مکان و  نوع اتهام متفاوت بود و گاهی به                 

  ) دوئل . ( تن می داد )  داوری ایزدی( کند ، سوگند وی به تنهایی کافی نبوده و ناگزیر باید به آزمونهای سنتی اوردالی 
   محاسن سیستم اتهامی - ج

دهد تا از خود دفـاع   م قرار میاین سیستم تمام امکانات را در اختیار مته . علنی بودن و تدافعی بودن از جمله محاسن مهم آنست           
  . تری تامین و تضمین می گردد  نماید و بی گناهی خود را اثبات نماید در نتیجه حقوق و آزادیهای متهم به نحو مطلوب

   معایب سیستم اتهامی- د
.  نمـی شـود    در عمل محاکمه منجر به مباحثه و مبادله می گردد و برای کشف حقیقت و اجرای عدالت توجـه زیـادتری مبـذول                      

. دادرس بنا به اقتضای دالیل اقامه شده از سوی طرفین و به خالف اعتقاد و ایمـان بـاطنی خـود مجبـور بـه انـشاء رای مـی شـود             
ست که چون مقام رسمی برای تعقیب جرائم وجود نـدارد اختیـار تعقیـب بزهکـاران بـر عهـده مـدعیان خـصوصی                 ا اشکال دیگر این  

در جوامع کوچک که بین اعضای آن همبستگی        .  اختیار تالی فاسد دارد و به مصلحت جامعه نیست           بدون شک این تفویض   . افتد   می
ولی در جوامع بـزرگ جهـان   ).  طایفه- قبیله -خانواده .( وجود دارد شاید بتوان امیدوار بود که این روش قابل پذیرش و اعمال باشد           

رزیده ای تشکیل می دهند واگذاری اختیار تعقیب معقول نخواهد بود زیـرا             های تعلیم دیده و و     امروزی که بزهکاران گروهها و دسته     
  . به راحتی تبهکاران می توانند مدعیان خصوصی را از سر راه بر دارند و از تعقیب و مجازات در امان بمانند 

∗∗∗  
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   تفتیشی روش دادرسی  –گفتار دوم 
روش دیگری پـا     و ور ارزش، اهمیت و اعتبار خود را از دست بدهد         معایب و ایرادات نظام اتهامی سبب شد که این سیستم به مر           

  1. به عرصه وجود نهد که بعدها به سیستم دادرسی تفتیشی معروف شد و قلمرو اجرایی وسیعی پیدا کرد 
   تفتیشی دادرسی ویژگیهای نظام- الف

تـوان   از ثمرات خیلی مهم این روش می. یب جرائم است  در این نظام مقام و مرجع خاصی وجود دارد که عهده دار تعق        ، قضات حرفه ای   .1
جـرائم غیـر قابـل    ( پیدایش تئوری تقسیم بزه ها به جرائم ارتکابی علیه منافع حکومت و جامعه وجرائم علیه منافع خصوصی افراد را نام بـرد      

  .) گذشت و قابل گذشت 
براسـاس ایـن سیـستم    . شـوند  اص مطلع درامرقضا ودادرسـی انتخـاب مـی       قضات ازبین افراد معمولی برگزیده نمی شوند بلکه از میان اشخ           .2

  . قاضی فقط به امرقضا اشتغال دارد وشغل دیگری نمی تواندداشته باشد 
العمـوم در   مـدعی . یابـد   به عکس روش اتهامی، مباحثه و مجادله بین شاکی خـصوصی و مـتهم جریـان نمـی                 ،   غیرترافعی بودن رسیدگی    .3

بـی  . بدیهی است که موقعیت طرفین دعوی یکسان نیست و نمایندگان حکومت از موقعیت بهتری برخوردارنـد                 . می گیرد   مقابل متهم قرار    
اطالعی متهم از اتهامات و دالیلی که در غیاب او جمع آوری شده و  عدم حضور و دخالت وکیل مدافع حق دفاع متهم را بـه حـداقل مـی                               

  . نه را از بین می برد رساند و امکان برگزاری یک دادرسی عادال
  .کلیه گفته ها ومباحثه ها گفته می شود . محاکمه کتبی است . 4
 قضات نمی توانند متهم را محکوم کنند مگر درصورت احراز دالیلی که قانون مشخص کرده است اقرار مهمترین                    ، سیستم دالیل قانونی    .5

کرد و تاثیر پذیری اقرار در پایان بخشیدن رسـیدگی   ز از رسیدگی به سایر  دالیل میدر واقع اقرار ، قاضی را بی نیا. دالیل اثبات جرم است     
  2. شد  کیفری سبب متوسل شدن قاضی به شکنجه متهمان می

شهادت دومرد بدون توجه به تقوا و پاکـدامنی او حتـی بـرای صـدور                . در این روش از شهادت نیز به عنوان ادله اثبات جرم استفاده می شد               
شهادت زنان پذیرفته نبود و در واقع می توانست به عنوان اماره محسوب شود با وجود این در دو جرم ارتـداد           . دام کفایت می کرد     حکم اع 

  . و سوء قصد به جان پادشاه شهادت زنان و افراد نابالغ می توانست دلیل تلقی گردد 
   )سری بودن محاکمه ( غیر علنی بودن رسیدگی   .6
دادگاهها از حیث سلسله مراتب به دادگاه عالی و تالی تقـسیم        . ن است در دادگاههای مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد           ممک  واحد جرم .7

  . در دادگاه تالی وحدت قاضی و در دادگاه عالی سیستم تعدد قاضی حکمفرماست . می شوند
   معایب سیستم تفتیشی- ب

  الزام متهم به ادای سوگند   .1
   وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و هنگام مواجهه شهود با متهم  عدم امکان دخالت .2
  عدم اطالع صحیح متهم از اتهامات منتسب به خود   .3
  الزام شاهد به تائید مجدد مودای گواهی   .4
  .استفاده از شکنجه به عنوان وسیله قانونی برای وادار کردن متهم به اقرار   .5
 بودن و غیر ترافعی بودن و به ویژه با توجه به وجود حاکمیت دلیل قانونی و اختیار وسیع قـضات در اخـذ اقـرار از                  نادیده گرفتن نفع متهم ، سری     ( 

  .) پذیرد و افراد بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب گردند متهم و تجاوز به حقوق و آزادی فردی در لوای این سیستم ممکن است ساده تر انجام
   محاسن سیستم تفتیشی- ج
. اند دفاع از اجتماع را تضمین کند  ن سیستم برای دفاع از اجتماع و نظم موجود در آن بسیار مفید می باشد و بهتر از دادرسی اتهامی می تو                     ای

  . تر است   احتمال فرار مجرم از مجازات ضعیف
∗∗∗  

                                                           
  ، جلد اول ، چاپ دوازدهم ، با تجدید نظر و تطبیق با قوانین جدید انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دکتر محمود آخوندی ، آیین دادرسی کیفری .  1
حتمالی جرم به دستگاه قضایی آن هـم قبـل از اجـرای    هدف کسب اقرار از متهم و تکمیل پرونده مقدماتی بود و شکنجه قبلی در مورد محکومان به مرگ با هدف اجبار محکوم علیه به معرفی معاونان و شرکای ا                    : شکنجه های تمهیدی    . 2

   .حکم اعدام
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   روش مختلط یا فرانسوی -گفتار سوم 
درسی تفتیشی حقوق و آزادیهای مـتهم را تـامین نمـی کـرد در نتیجـه انتقـادات       دادرسی اتهامی منافع جامعه را نادیده می گرفت و دا      

برای احتراز از معایب سیستمها ی اتهامی و تفتیشی و در عـین حـال اسـتفاده معقـول از                    . زیادی از طرف حقوقدانان را به دنبال داشت         
با این توضیح کـه جنبـه هـای مثبـت هـر دو      .  باشد  میمحاسن هر دو سیستم ، به تدریج روشی به وجود آمد که از هر دو سیستم متاثر          

دانشمندان فرانسوی در ایجاد و نضج این سیستم مختلط نقش مهمی را ایفاء کـرده انـد و                   . سیستم را دارا و از معایب آنها عاری است        
  . نامند  سوی نیز می؛ لذا این روش را سیستم دادرسی فران برای نخستین بار در این کشور به موقع اجرا گذاشته شده است

در این نظام دو مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه از یکدیگر جداست و مقررات حاکم بر آنها با یکدیگر تفـاوت                
    رسیدگی کیفری در مرحله کشف و تحقیق مقدماتی به صورت تفتیـشی و در مرحلـه دادرسـی بـه طـور اتهـامی صـورت                          . دارد  

یگر این سیستم ابتکاری است که در تفکیک بین مرحله تعقیب و تحقیق بـه عمـل آمـده اسـت بـدین                       از مشخصات د  . می گیرد   
مـن  . آوری دالیل به عهده قاضی تحقیق می باشد          ترتیب که وظیفه تعقیب جرم به عهده دادسرا و تکلیف تحقیق از متهم و جمع              
  . حیث المجموع می توان گفت در ایران سیستم دادرسی مختلط حکمفرماست 

روپــایی و آســیایی و بــه تــدریج در طــول قــرن نــوزدهم و بــویژه قــرن بیــستم قــوانین کــشورهای ا بایــد گفــت ، حقــوق مقایــسه در
  . ، آیین رسیدگی به جرائم را بر پایه و اساس نظام مختلط یا اتهامی پی ریزی کرده اندالتین امریکای

شورهای امریکـای جنـوبی و مرکـزی ، کـشورهای جدیـد االسـتقالل               کشورهای فرانسه ، بلژیک ، ایتالیا ، آلمان ، بسیاری از کـ            
 مستعمره فرانسه بوده اند ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قبل از فروپاشی ، کشورهای سوسیالیستی سـابق                   افریقایی که سابقاً  

ای انگلـیس ، امریکـای    بـرعکس، در کـشوره    . انـد   اروپای مرکزی و اغلب کشورهای عربی خاورمیانه نظام مخـتلط را برگزیـده            
المنافع  شمالی ، کانادا ، استرالیا ، افریقای جنوبی ، نیجریه ، فلسطین اشغالی و تا حدودی در هند و بسیاری از کشورهای مشترک                      

  1. گیرد بریتانیا ، دادرسی کیفری طبق قواعد نظام اتهامی صورت می
∗∗∗  

   روش دادرسی اسالمی-گفتار چهارم 
 در عین ساده و کامـل بـودن بـا          .در نظام اسالمی با آنچه که در دنیای خارج از اسالم می گذرد متفاوت است              قواعد دادرسی کیفری    

به هر حال به علت وجود ممیزات خاص، حقوقی است مستقل و قائم بـه               . روشهای دادرسی اتهامی و تفتیشی و مختلط سنخیت ندارد          
شـرایط و فقیـه عـادل قـضاوت را بـر عهـده               وست که در غیبت آنها فقیه جامع      در سیستم اسالمی قضاوت منصب امام یا نائب ا        . ذات  

  . مقام قضا در صورت داشتن اهلیت و شرایط الزم حسب مورد واجب کفایی یا عینی و یا مستحب است  قبول تصدی. خواهد داشت 
حکم به محض صدور  ( ،بودن رسیدگی یکدرجه ای ، امکان عزل قاضی ، وحدت قاضی  :  عبارتند ازبرخی از ویژگیهای این سیستم

قاضی در جرائم حق الهی به محض اطالع می تواند رسیدگی و حکم صادر نماید در حالیکه در حق الناس رسـیدگی                      ) اجرا می شود    
  برای اثبات و نوع هر یـک    . بهره مندی از حکومت اصل برائت        .  تجدید نظر در احکام    ،منوط به درخواست زیان دیده از جرم است         

  .از جرائم منصوص وجود دالیل معین و مشخص ضروری است 
 اقرار یا شهادت باید مبین حقیقت باشـد و قاضـی حتـی مجـاز                 . علم  قاضی   ، قسامه   ر ،  اقرا ،شهادت   :  عبارتند از   ادله اثبات جرم  

  . است طبق علم خود عمل کند و دالیل را نادیده بگیرد 
ه عمل آید و به دفعات تکرار شود تا بیم اشتباه و نسیان در آن نباشد تا قاضی به صحت                    اقرار باید در کمال آزادی از طرف مقر ب        

اقرار هرگاه با تهدید یا تطمیع یـا شـکنجه حاصـل شـود ارزش و اعتبـار نخواهـد داشـت ؛ زیـرا چنـین اقـراری                        . آن مؤمن گردد    
  . تواند کاشف حقیقت باشد  نمی

                                                           
 دکتر محمد آشوری ، منبع پیشین . 1
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 اثبات وقوع جرم و مـسئولیت  ، امکان بهره مندی متهم از اصل برائت         .اهی است    شف  معموال محاکمه .جلسه دادرسی علنی است     
آزادی . هر گونه ابهام و اجمال در نصوص به نفع متهم منظور و منجر به برائت او می گـردد                    . کیفری متهم به عهده مدعی است       

لـه تحقیقـات مقـدماتی از مرحلـه رسـیدگی       در این نظـام حقـوقی مرح  همچنین. ازخود در این نظام وجود دارد       عمل برای دفاع    
هیئـت منـصفه در     . قاضی صالحیت دارد که به تمام مراحل رسیدگی کند و حکم دهد و اجرا کنـد                 . شده است   نقطعی تفکیک   

  . این سیستم جایگاهی ندارد و شکنجه و سایر بد رفتاری در این سیستم مذموم است 
  : د است دکتر آشوری در مورد نظام دادرسی اسالمی معتق

همـه  . حقوق اسالمی نه تنها ویژگی نظام اتهامی را داراست بلکه به سهم خود در تکمیل و تکامل آن نقش مهمـی داشـته اسـت                          
نظامهای اتهامی در مراجعه مستقیم به قاضی و طرح دعوی در مقابل او ، وحدت قاضی ، علنـی و شـفاهی بـودن رسـیدگی و بـه                             

بـا آنکـه در     ( مجاز بودن قاضی به تحصیل دلیل       : رخی ویژگی های دیگر نظام اتهامی اسالمی        ب. ویژه ترافعی بودن آن مشترکند      
در حقوق اسالم قاضـی در      . نظام اتهامی قاضی نقش حاکم را دارد و اصحاب دعوی باید دالیل خود را ارائه دهند و اثبات کنند                  

پذیرش اصل برائت، فقدان هیئت منصفه، عـدم        ) یقت است عین بی طرفی مجاز به انجام دادن تحقیقات الزم برای دستیابی به حق            
  . عنوان یکی از طرق اثبات دعوی فقدان اوردالی  بهضرورت طرح شکایت از سوی زیان دیده در جرائم الهی، تشریح قسامه

در . ود  درصورت ظهور جنون ، کفر ، فسق ، غلبه نسیان ، کوری ، کری و یا زوال ملکه اجتهاد قاضی از شغل خود عزل مـی شـ                           
  . خارج از موارد مذکور ، بنا به قول مشهور ، عزل قاضی جایز نیست مگر این که به مصلحت جامعه مسلمین باشد 

قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن اسـت     « به موجب اصل یکصدو شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران             
  . » ... به اقتضای مصلحت جامعه تغییر داد مگر .... بدون محاکمه و ثبوت جرم 

رسیدگی کیفری به روش وحدت قاضی صورت می . در قوانین جزایی اسالمی سیستم تعدد قاضی پیش بینی و مقرر نشده است            
گیرد ، به این معنی که کلیه جرایم ارتکابی را اعم از حدود و دیات و قـصاص و تعزیـرات قاضـی واحـد رسـیدگی مـی کنـد و                   

وق اسالمی در عین توجه به فواید و مصالح عملی سیستم وحدت قاضـی از مزایـای سیـستم تعـدد نیـز غافـل                      حق. حکم می دهد    
نبوده و به قاضی رسیدگی کننده اجازه داده است علماء و روحانیون و فقها را در محاکمات شرکت دهد و نظریه مشورتی آنـان                       

  .  باشد از فتاوی آنان تبعیت کند را بخواهد ؛ بدون این که تحت تأثیر آنان قرار گیرد و مکلف
رأی صـادر قطعـی بـوده و    . بر حسب اقتضای سیستم دادرسی اسالمی به کلیه جرم ها فقط در یک مرحله رسـیدگی مـی گـردد                  

  .ای و نظارت دیوان کشور وجود ندارد رسیدگی دو مرحله. فوری به موقع اجرا گذاشته می شود 
جنبه حق اللهی دارند و یا جنبه حق الناسی ؛ برای تعقیب جرایم نوع اول که جنبه عمومی           در قلمرو نظام حقوق اسالمی جرایم یا        

دارند به اعالم شاکی خصوصی نیازی نیست و قاضی شرع به هر نحوی از وقوع آن مطلع گردد مکلف اسـت مرتکـب را تحـت                          
از این قبیل اسـت  . زات شرعی محکوم نماید تعقیب و محاکمه قرار دهد و در صورت ثبوت جرم با دالیل مقرر ، متهم را به مجا           

  .  جرم زنا ، لواط و شرب خمر 
حق ندارد با متهم مصالحه کند یا او را ببخشد و یا نوع و میـزان  . اختیار قاضی در تعقیب جرایم مذکور محدود و منصوص است  

  . مجازات را تغییر دهد 
 دارنـد قاضـی وقتـی شـروع بـه رسـیدگی مـی کنـد کـه مـدعی           به عکس ، در جرایم نوع دوم که جنبه خصوصی یا حق الناسـی  

مجنی علیه و قائم مقام قانونی او تنها افراد ذیحقی هستند کـه مـی تواننـد تعقیـب مـتهم را درخواسـت              . خصوصی آن را بخواهد     
  .  بازدارند حتی بعد از اعالم شکایت می توانند گذشت کنند و متهم را از تحمل مجازات. کنند یا از آن صرف نظر نمایند 

جرایم مشمول احکام قصاص و دیات و بسیاری از جرایم باب تعزیرات جنبه خصوصی دارنـد و بـدون درخواسـت مجنـی علیـه            
  . قابل تعقیب نیستند و با گذشت مدعی خصوصی تعقیب ترک می شود و کیفر ساقط می گردد 
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محدود و منصوص است و حـق تجـاوز    » حد  « مال مجازات   تذکر این نکته این را الزم می داند که اگر اختیار قاضی شرع در اع              
البته حداکثر میزان تعزیر نباید از      . از آزادی عمل نسبی برخوردار می باشد        » تعزیر« از آن را ندارد ؛ در مقابل در اعمال مجازات           

 گذشـت مـدعی خـصوصی ،    قاضی شرع با اختیاری که در زمینه اجرای تعزیر دارد می توانـد در صـورت        . تجاوز بنماید   » حد  « 
   .مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را در حدود تأدیب مجازات کند 

N  خواننده محترم ضمن پوزش ، جزوات شما باید دارای مشخصات ذیل باشد:   
  : نوشته شده باشد ذیلجمله شما باید جزوه  در بریدگی قسمت پایین کادر . 1
  »  66912180 - 09123787199.  ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است مهور به مهر سبزتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی م«  
اشـی از   ممکـن اسـت ن    کنیـد     با توجه به صفحه بندی دقیقی که روی جزوات انجام شده ، بنابراین اگـر فـضاهای خـالی نامناسـبی را مـشاهده مـی                          . 2

  .گرفتگی چیزی در آن موضع باشد  الک
  . شود  ای باشدکه در اکثر صفحات ، به خصوص صفحات فرد مشاهده می گراند یا زمینه جزوات شما باید دارای یک بک . 3
  .جزوات شما با کیفیت پرینت کامپیوتری و نیز با طلق و فنر زرد ، موزون و مناسب صحافی و ارائه شده است  . 4

بدین معنـی اسـت        ، رو دارید  چنین مشخصاتی را ندارد و فاقد مهر سبزی است که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است                       ای که در پیش     زوه اگر ج 
  . که  جزوه شما از این مرکز تهیه نشده ، در نتیجه محتمل منطبق بر اساس آخرین تغییرات در قوانین و مقررات نبوده ، و به روز نیست 

  
∗∗∗  
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   پنجمفصل 

  پرسشنامه
  

 ، بر اساس قوانین اسبق کیفری ، از جمله قانون سابق آئین دادرسـی کیفـری                 1392 الی   1371سؤاالت مندرج در پرسشنامه های آئین دادرسی کیفری ، ذکر شده از               :توجه  
 و 1392بـر ایـن اسـاس بـا تـصویب قـانون جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری در سـال            . نظیم شده اسـت  طرح و ت] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری     [

 پرسشنامه ها محل تردید شد، در نهایت ، به جهـت آنکـه بـرای خودآزمـائی بـه      1392 الی 1371 ، موضوعیت و استفاده از سؤاالت از      1394االجراء شدن آن از تیرماه       الزم
ح داده شد که ، پرسشهای مذکور باقی بمانند ، منتهی خوانندگان گرامـی بـا توجـه بـه مـتن درس ، بـرای پرسـشهای مـذکور ، گزینـه هـا و           قلت سؤال مواجه نباشیم ، ترجی   

 سؤاالتی است   بنابراین پرسشنامه اصلی و جدید جزوات ، در واقع        . های جدید تنظیم نمایند ، تا به نوعی ، کمکی هم باشد در بازآوری و نیز ثبات و حفظ محفوظات                      پاسخ
   . 1 به بعد آورده شده است1392  سالکه از

  

  74 سراسری     ارشد                                                                                                             رسیدگی به جرم قاچاق اسلحه در صالحیت کدام دادگاه است؟                -1
   انقالبالف ـ

  ب ـ عمومی
  ج ـ نظامی

  د ـ تعزیرات حکومتی
  

  74  سراسری    ارشد                                                                                            دادرسیهای تفتیشی به کدام صورت است؟-2
  الف ـ شفاهی و علنی

   شفاهی و سری–ب 
   کتبی و سری–ج 
   کتبی و علنی-د
  

  75  سراسری      ارشد                                                                                         شود؟          کدام یک از موارد زیر منابع مستقیم قواعد دادرسی کیفری محسوب نمی-  3
                 رأی وحدت رویه–الف 

                   قانون–ب 
   عرف و عادت -ج
  بع و فتاوی معتبر فقهی منا-د
  

  75  سراسری         ارشد                                                                                       دادرسیهای اتهامی به کدام صورت است؟- 4
   شفاهی و علنی- الف
   سری و ترافعی-ب
     کتبی و سری-ج
   کتبی و علنی-د
  

  75  آزاد ارشد                                                                            شود؟   از مشخصات دادرسی تفتیشی محسوب نمی کدامیک از عبارات زیر- 5
  . محاکمه بصورت غیر ترافعی است- الف
  . محاکمه بصورت ترافعی است-ب
  . محاکمه کتبی است-ج
  . محاکمه سری است-د
  

  75  آزاد ارشد                                                                             شود؟ مشخصات سیستم دادرسی اتهامی محسوب نمی کدامیک از عبارات زیر از - 6
  .  محاکمه شفاهی است- الف
  .  محاکمه علنی است- ب
  . محاکمه بصورت ترافعی است-ج
  . محاکمه به صورت غیر ترافعی است-  د
  
  75   قضاوت                                                                         :رسیهای مختلط رسیدگی کیفری در سیستم داد-  7

  . در مرحله دادرسی تفنیشی و در مرحله تحقیقات مقدماتی اتهامی است-الف
  . در مرحله دادرسی تفیتشی، اتهامی و در مرحله تحقیقاتی تهامی است-ب
  .مقدماتی، تفتیشی و در مرحله دادرسی اتهامی است در مرحله تحقیقات -ج
  . در مرحله تحقیقات اتهامی، تفتیشی و در مرحله دادرسی تفتیشی است-د
  
  

                                                           
 هم که بر اساس قوانین اسبق کیفری طرح و ارائـه   فقط سؤاالت آزمون کانون وکالی دادگستری با قانون جدید طرح شد ، اما سواالت آزمون استخدام قضات ، همچنین سؤاالت آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری         1393البته در سال    . 1

 .  اصالح و ویرایش شد ، شده بود نیز در دپارتمان حقوق و علوم سیاسی با قانون جدید آیین دادرسی کیفری تطبیق 

   ج-7 د                                                  -6  ب                                                    -  5  الف                                               –4                            ج                      – 3   ج                                                   – 2  الف                                                  – 1       
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  76  آزاد ارشد                                                                          باشد؟   کدام یک از موارد زیر از جمله مشخصات دادرسی به روش اتهامی می- 8
   کتبی-الف
    ترافعی-ب
   سری-ج
   غیر علنی-د
  
  76     قضاوت                                                                               :             در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری - 9

  .ثنائیشود مگر در موارد خاص و است  عطف بماسبق نمی-الف
  .شود مگر در موارد خاص و استثنائی  عطف بما سبق می-ب
  . به نظر قاضی رسیدگی کننده است-ج
  . به نظر متهم بستگی دارد-د
  

  77  آزاد ارشد                                                                                                   : یکی از ویژگیهای رسیدگی در سیستم اتهامی است - 10
    قابل اعتراض بودن تصمیم قاضی-الف
  ای بودن رسیدگی  یک مرحله-ب 
   سری بودن رسیدگی-ج
  . تدافعی بودن-د
  

  77 آذر.   قضاوت                                                                                توان قوانین شکلی جزائی را از قوانین ماهوی جزائی تشخیص داد؟                 به چه ترتیب می- 11
   با توجه به هدف قانون -الف
  . با توجه به موضوع قانون-ب
  . با توجه به درج آن در قوانین جزائی و یا آئین دادرسی کیفری-ج
  . هیچکدام-د
  

  77  آذر. قضاوت                                                                                                   کدامیک از هدفهای آئین دادرسی کیفری مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرد؟  -12
        الف ـ نفع متهم

                  نفع جامعه-ب
       نفع متضرر از جرم-ج
   نفع هر سه-د
  

  80  آبان.      مشاوره حقوقی                                                      :  در سیستم دادرسیهای مختلط رسیدگی کیفری -13
  . در مرحله تحقیقات مقدماتی تفتیشی و در مرحله دادرسی اتهامی است-الف
  . در مرحله دادرسی تفتیشی و در مرحله تحقیقات مقدماتی اتهامی است-ب
  . در مرحله دادرسی تفتیشی ـ اتهامی و در مرحله تحقیقاتی اتهامی است-ج
  . در مرحله  تحقیقاتی اتهامی ـ تفتیشی و در مرحله دادرسی تفتیشی است-د
  

                                          :            4/12/1392 و قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، مصوب ) 28/7/1381( با ا جرای قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب - 14
  82  مهر.  وکالت                                                                            .قات مقدماتی کلیه جرائم بر عهدۀ بازپرس نهاده شده استالف ـ تحقی

  .ها فقط مجاز به انجام تحقیقات مربوط به جرائم مستوجب مجازات تعزیری هستند ب ـ دادستان
  .زپرسان، قانوناً مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی در همۀ مواردندها نیز، همانند با ج ـ دادستان

  .شود د ـ فقط تحقیقات مقدماتی جرائمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاههای کیفری استان است توسط بازپرس انجام می
  

تحقیقـات   ، 4/12/1392د آیـین دادرسـی کیفـری مـصوب     و قانون جدی 1381 به موجب قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب          -15
      مقدماتی چه جرائمی بر عهده بازپرس است؟

  82  آذر.      مشاوره حقوقی                                                                                                                                                                                                     جرائمبرخیالف ـ 
  .شود ب ـ کلیه جرائم به جز آنچه مستقیماً در دادگاه مطرح می
  . است ]1کیفری  [ ج ـ فقط جرائمی که در صالحیت دادگاه کیفری استان
  .د ـ فقط جرائمی که در صالحیت دادگاه انقالب است

  
  82  آذر.         مشاوره حقوقی                                                                                           :     های قضایی سیدگی مقدماتی به جرائم دارندگان پایه مرجع صالح به ر-16

      .الف ـ دادسرای عمومی و انقالب شهرستان محل وقوع جرم است
  . است  شهرستان مرکز استانی که جرم در آن به وقوع پیوستهب ـ دادسرای عمومی و انقالب

  .ج ـ دادسرای عمومی و انقالب تهران است
  د ـ دادسرای دیوان عالی کشور

  
  ج            - 16              ب                       - 15  الف                                   -14  الف                                -13  د                                 -12  ب                                –11  د                                 – 10                              ب     –9  ب                                  -8     
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  82  آذر.  مشاوره حقوقی                                                  :  دادگاه صالح در رسیدگی به جرم مأمور انتظامی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب گردیده است-17
                                                                                                               الف ـ دادگاه نظامی

                            ب ـ دادگاههای انقالب
  ج ـ دادگاههای عمومی و جزایی           

  دگاههای عمومی جزائی و یا کیفری استاند ـ حسب مورد دا
  

  82  اسفند.  ارشد سراسری                                                                                      شود؟  کدام یک از مشخصات نظام دادرسی مختلط محسوب می- 18
  .الف ـ دادرسی در تمام مراحل تدافعی است

  . مراحل غیر تدافعی استب ـ دادرسی در تمام
  .ج ـ در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی غیرتدافعی و در مرحله دادرسی تدافعی است
  .د ـ در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی تدافعی و در مرحله دادرسی غیرتدافعی است

  
  82  اسفند.     ارشد سراسری                                                                                               . . . . هر گاه دادستان در مورد نوع جرم با نظر بازپرس موافق نباشد - 19

  .الف ـ نظر دادستان متبع خواهد بود
  .ب ـ نظر بازپرس متبع خواهد بود

  .باشد ج ـ حل اختالف با دادگاه تجدیدنظر استان می
  .باشد  عمومی یا انقالب محل مید ـ حل اختالف حسب مورد با دادگاه

  
 شخصی که در تهران مرتکب دو فقره کالهبرداری شده است، به اتهام ارتکاب جعل کارت شناسایی نیروی انتظامی و حمل یک کیلوگرم مواد مخدر در کرج - 20

  82  اسفند. ارشد سراسری                                                                                                           ؟ رسیدگی به اتهامات وی در صالحیت کدام دادگاه است. شود دستگیر می
                    الف ـ کلیه اتهامات در دادگاه عمومی تهران                                                             

    کرجب ـ کلیه اتهامات در دادگاه عمومی
  ج ـ جعل و کالهبرداری در دادگاه عمومی تهران و حمل مواد مخدر در دادگاه انقال ب کرج
  د ـ جعل و کالهبرداری در دادگاه عمومی کرج و حمل مواد مخدر در دادگاه انقالب کرج

  
  83 مهر .    وکالت                                                                                               :             در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس -21

  . نظر دادستان متبع است –الف 
  . حل اختالف با دادگاه عمومی کیفری است–ب 
  . حل اختالف توسط رئیس حوزه قضایی به عمل می آید–ج 
  .قیق ازدادستان مخالفت دادستان بی تاثیر است نظر به ضرورت استقالل قاضی تح–د 
  

  83  مهر.      وکالت                                                                                                                                 :                                                                    درحوزه قضایی بخش -22
 دادسرا تشکیل نمی شود و دادرس علی البدل وظایف دادستان را انجام می دهد و در جرایمی که در صالحیت دادگاه کیفری استان اسـت رئـیس      -الف  

  .دادگاه یا دادرس علی البدل تحت نظارت دادستان مربوط تحقیقات مقدماتی موردنیاز را انجام می دهد 
  .ای عمومی و انقالب تشکیل و دادستان و بازپرس هریک به وظایف خود عمل می کنند دادسر–ب 
   . وظایف دادسرا را مدیر دفتر عهده دار می شود–ج 
  .هد دادسرای انقالب تشکیل می شود، بازپرس تحقیقات مقدماتی مورد نیاز را در هنگام وقوع جرایم و دادرس علی البدل وظایف دادستان را انجام می د–د 
  

  83  مهر.        وکالت                                                                                     :                 در قوانین موضوعه ایران در اموری که به بازپرس ارجاع می شود دادستان - 23
  . فقط نظارت بر اقدامات قضایی دادیاران را عهده دار است–الف 

   . فقط در جرایم مهم که در صالحیت دادگاههای استان است حق نظارت دارد–ب 
  . با توجه به ضرورت استقالل مقام تحقیق از مقام تعقیب کننده حق هیچگونه اظهارنظر ندارد–ج 
  .د حق نظارت و ارائه تعلیمات الزم را در همه موارد دارد و حتی می تواند تکمیل تحقیقات را درخواست کن–د 
  

  83  مهر.    وکالت                                                                                           :      در جرایمی که رسیدگی به آنها قانوناً در صالحیت دادگاههای کیفری استان است - 24
  .قدماتی را عهده دار شوند داگاههای کیفری استان باید در همه موارد، راساً تحقیقات م–الف 

  . تحقیقات مقدماتی ، همانند سایر جرایم ، توسط بازپرس ، دادستان و یا دادیار صورت می پذیرد–ب 
  . تحقیقات مقدماتی الزاماً توسط بازپرس صورت می پذیرد و دادستان مطلقاً حق تحقیق ندارد –ج 
  .جام تحقیقات توسط دادیاران مجازنیست  تحقیقات توسط دادستان یا بازپرس انجام می شود و ان–د 
  

  83 مهر. وکالت                                                                         دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی از چند نفر قاضی تشکیل می شود؟-25
                                                                                               یک نفر                                –الف 

   سه نفر –ب 
   پنج نفر –ج 
   هفت نفر –د 
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  83  مهر. وکالت                                   در صورت اختالف بین بازپرس و دادستان راجع به رفع قرار بازداشت موقت حل اختالف به چه ترتیب به عمل می آید؟  -26
                                                                                                                                                  با تبعیت از نظر دادستان –الف 

   طبق تصمیم متخذه از سوی بازپرس –ب 
   )کیفری ( گاه عمومی و انقالب  توسط داد–ج 
   از طریق دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه کیفری استان –د 
  

  83  مهر.           وکالت                                                                                                                   :                                                                                       در نظام مختلط -27
  . تحقیقات مقدماتی غیر علنی ، ترافعی و شفاهی است –الف 

  . تحقیقات مقدماتی علنی ، غیرترافعی و کتبی است -ب 
  .تحقیقات مقدماتی به طریق تفتیشی و رسیدگی دادگاه به طریق اتهامی است -ج 
  .ت مقدماتی به طریق تفتیشی و کتبی است تحقیقا-د 
  

  83  اسفند. ارشد سراسری                                                                                     : در صورت بروز اختالف در صالحیت بین دو بازپرس دادسرای عمومی و انقالب -28
                              .                                           است  حل اختالف با دادگاه استان مربوطه -الف
  . حل اختالف با دادگاه عمومی کیفری محل است -ب
  . با توجه به اینکه اصل بر صالحیت مراجع عمومی است بازپرس دادسرای عمومی صالح به رسیدگی است -ج
  .دم صالحیت نیست و دادستان در این گونه موارد تعیین تکلیف می کند  هیچ یک از دو بازپرس مجاز به صدور قرار ع-د
  

  83  اسفند  . ارشد سراسری                                                                             :   در صورت صدور قرار بازداشت متهم از سوی بازپرس و در قوانین موضوعه کنونی -29
  . یا معاون او مجاز به مخالفت نیستند و نظر بازپرس به عنوان مقام مستقل تحقیق الزم االتباع است  دادستان-الف
  . دادستان مجاز به مخالفت است و در این صورت نظر دادستان معتبر است-ب
  . حل اختالف توسط دادگاه کیفری استان ، در وقت اداری و خارج از نوبت به عمل می آید -ج
  .حسب مورد با دادگاه عمومی کیفری و یا انقالب محل است  حل اختالف -د
  

  :   در صورت صدور قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت دلیل ، تعقیب مجدد متهم برای همان اتهام پس از کشف دالیل جدید -30
  83    اسفند.   ارشد سراسری                                                                                                               .  عالوه بر درخواست دادستان ، صدور مجوز از سوی دادگاه نیز ضروری است-الف
  . برای یک مرتبه و رأساً از سوی دادستان مجاز است -ب
  . به تجویز دیوان عالی کشور امکان پذیر است -ج
  . برای همیشه فاقد و جاهت قانونی است -د
  

 قانون اصالح قانون دادگاههای     3م قضایی پس از مضی مدت دو یا چهار ماه به شرح مندرج در بند ط ماده                   ضرورت تمدید یا ابقاء قرار بازداشت از سوی مقا         -31
  83  اسفند.          ارشد سراسری                                                                                                                                                                   :        1381عمومی و انقالب مصوب 

  . ناظر به قرار بازداشت موقت و قرار وثیقه منجر به بازداشت است -الف
  .  قرار بازداشت و قرار کفالت منجر به بازداشت را شامل می شود -ب
  . کلیه قرارهای تأمین منجر به بازداشت را شامل می شود -ج
  . ناظر به موارد قرار بازداشت اجباری است  فقط-د
  

واقع شده در حوزه قضایی بخش در صالحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشـد ، قاضـی                 ) به استثنای اتهام لواط و زنا       (  در صورتی که جرم مورد اتهام        -32
  83  اسفند.     ارشد سراسری                                                                                                                                                                                            :                 دادگاه بخش 

  . به عنوان دادگاه اقدامات الزمه را معمول می دارد -الف
  .م تحقیقات مقدماتی می کند  به جانشینی بازپرس اقدام به انجا-ب
  . از بازپرس نزدیکترین حوزه قضایی انجام تحقیقات مقدماتی را تقاضا می کند -ج
  . هیچگونه اقدامی به عمل نمی آورد و پرونده جهت هر گونه اقدامی به دادگاه استان ارسال می شود -د
  

  83 اسفند .     ارشد سراسری                                                                                :      میل تحقیقات  در صورت بروز اختالف بین دادستان و بازپرس در ارتباط با تک-33
  .                                       بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است -الف
  .قضایی است  حل اختالف با دادگاه کیفری عمومی همان حوزه -ب
  . دادستان انجام تحقیق مورد نظر خود را از یکی از دادیاران تقاضا می کند -ج
  . بازپرس مقامی مستقل است که هیچگونه الزامی به تعبیت از نظر دادستان ندارد -د
  

                                         :                               ع صالح رسیدگی عبارست است از  در حقوق موضوعه کنونی و در کلیه جرایمی که در قانون برای آن مجازات اعدام لحاظ شده است ، مراج-34
  83    اسفند.  ارشد سراسری                                                             در جرایم مواد مخدر ، دادگاههای انقالب و در سایر جرایم دادگاه کیفری استان -الف
   دادگاه تجدید نظر استان -ب
   دادگاه کیفری استان -ج
   دادگاه عمومی جزایی -د
  
  
  الف            -34  الف                                -33  ب                                 -32  ج                                 - 31  الف                                -30                                ب  –29  ب                               –28  ج                                  - 27  ج                                 - 26     
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  83  اسفند.         ارشد سراسری                                                                                                 دادگاه کیفری استان از چند نفر تشکیل می شود ؟                                 -35
   در کلیه جرایم از سه نفر -الف
   در کلیه جرایم از پنج نفر -ب
   سه نفر در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و پنج نفر در سایر جرایم -ج
   پنج نفر در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و سه نفر در سایر جرایم -د
   

  84  اردیبهشت.       قضاوت                                                                                                      :                                 ی که مصلحت طفل اقتضا نماید رسیدگی  در صورت-36
  .  بدون حضور متهم انجام می گیرد -الف
  .درسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت ودر هر حال رای دادگاه حضوری محسوب می شود  در قسمتی از مراحل دا-ب
  . چنانچه دادرسی حتی در قسمتی بدون حضور متهم انجام شود رای حضوری ودر قسمت دیگر غیابی است-ج
  .  فقط در قسمتی از مراحل دادرسی دادگاه رای حضوری صادر می نماید -د
  

  84  اردیبهشت.       قضاوت                                                                                                                                       :                  یوان عالی کشور  آرای هیات عمومی د-37
   قابل تجدید نظر است در صورت اقتضاءقانونی -الف
  . عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر است  با رای هیات -ب
  .  قابل تجدید نظر نبوده وفقط به موجب قانون بی اثر می شوند -ج
  .  اگر قانون تصویب شود می توان از آن تجدید نظر خواهی نمود -د
  

  84  اردیبهشت. آزاد ارشد                                                                                                                  کدام یک از نظامهای دادرسی تعادلی محسوب می شود؟          -38
       اتهامی -الف
       تفتیشی -ب
       مختلط-ج
   اسالمی-د
  

  84  اردیبهشت. آزاد ارشد                                                                                                                 .                ………… اخذ آخرین دفاع از متهم توسط بازپرس -39
           . اختیاری است-الف
   . الزامی است-ب
     . بستگی به دالئل موجود در پرونده دارد-ج
   . بستگی به نظر دادستان دارد-د
  

  84  اردیبهشت. آزاد ارشد                                                                                                                                 .. ………… فک قرار بازداشت موقت توسط بازپرس -40
      . باید با موافقت دادستان باشد-الف
  . نیاز به موافقت دادستان ندارد-ب
        . باید با موافقت دادگاه باشد-ج
  . باید با موافقت رئیس دادگستری باشد-د
  

  84  آبان. وکالت                                                                              :                           درپرونده های کیفری از حوزه قضایی یک استان به حوزه قضایی استان دیگر-41
   . کشور صورت می گیرد به درخواست دیوان عالی-الف
  . به درخواست رئیس حوزه قضایی استان مبداء و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد-ب
  . به درخواست رئیس حوزه قضایی استان مقصد وموافقت رئیس دیوان عالی کشور صورت می گیرد-ج
  . مقصد امکان پذیر است به درخواست رئیس حوزه قضایی استان مبداء و قبول رئیس حوزه قضایی استان-د
  

  84  آبان. وکالت                                                                                رسیدگی به کدام دسته از جرائم ابتداً درصالحیت دادگاه کیفری استان نیست؟                         -42
   جرائم قضاوت-الف
   جرائم مطبوعاتی-ب
  ائم مستوجب قصاص عضو جر-ج
   سال حبس10 کلیه جرائم مستوجب بیش از -د
  

  84  آبان. وکالت                                                                         :                               دادستان تقاضای بازداشت متهم راکرده است لیکن بازپرس با آن موافق نیست-43
  .عقیده بازپرس متبع است -الف
  . عقیده دادستان متبع است-ب
  . حل اختالف با رئیس حوزه قضایی می باشد-ج
  .  حل اختالف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقالب محل خواهد بود-د
  
   د- 43 د                                  - 42  ب                                   -41 الف                                   -40  ب                                -39  ج                                 –38  ج                              –37  ب                                -36  ج                                     - 35     
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  84  آبان. وکالت                                                                                                                                :                                                                                      شعب تشخیص-44
  . قاضی است و در دیوان عالی کشور تشکیل می شود3 مرکب از -الف
  .ود قاضی است و در دیوان عالی کشور تشکیل می ش5 مرکب از -ب
  . قاضی است و در دادگاه تجدید نظر استان تشکیل می شود3 مرکب از -ج
  . قاضی است و در دادگاه تجدید نظراستان تشکیل می شود5 مرکب از -د
  

  84  آبان. وکالت                                                                                              :                                                                درحوزه قضایی بخش وظیفه دادستان بر عهده-45
  . رئیس حوزه قضایی بخش است-الف
  . دادستان شهرستان متبوع است-ب
  . مدیر دفتر دادگاه رسیدگی کننده است-ج
  . دادرس علی البدل حوزه قضایی همان بخش است-د
  

  گیرد؟  در غیر موارد منافی عفت، در کدام دادسرا انجام می رایم داخل در صالحیت دادگاه کیفری استان ،ـ تحقیقات مقدماتی ج46
  84    اسفند.  ارشد سراسری                                                                                       دادسرای مرکز استان                                                               -الف
  دادسرای محل وقوع جرم  -ب
  دادسرای محل وقوع با اعطای نیابت   -ج
  . تحقیقات مقدماتی فاقد مجوز است-د
  

رای تعقیـب مـتهم    چنانچه بعد از رفع نقص جهتی ب      . نماید    ـ پس از صدور کیفر خواست ، دادگاه به دلیل نقص تحقیقات ، انجام اموری را به دادسرا محول می                   47
  84  اسفند. ارشد سراسری                                                                                                                                                                                    وجود نداشت ، تکلیف چیست ؟ 

  .کند  واست را مسترد میـ کیفر خالف 
  . کند ب ـ دادسرا صرفاً نقص تحقیق را رفع می

  . کند  ج ـ با اظهار نظر  نهایی مجدد ، پرونده را به دادگاه اعاده می
  . کند  د ـ دادسرا حسب مورد قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب صادر می

  
  84  اسفند. ارشد سراسری                                                                                                                       ـ رسیدگی به تخلفات رانندگی در صالحیت کدام مرجع است ؟48

  الف ـ دادگاه بخش 
  ب ـ دادگاه عمومی جزایی 

  ج ـ شورای حل اختالف 
  د ـ تعزیرات حکومتی 

  
  84  اسفند. ارشد سراسری                                                                                         جلس خبرگان در صالحیت کدام دادگاه است ؟ ـ رسیدگی به جرایم روحانیون م49

  الف ـ دیوان عالی کشور 
  ب ـ دادگاه ویژه روحانیت 

  ج ـ دادگاه کیفری استان 
  د ـ دادگاه نظامی یک 

  
  84  اسفند. ارشد سراسری                                                                                                                                         شود ؟  م وزرا در کدام دادگاه رسیدگی میـ به جرای50

  ) تهران ( الف ـ دادگاه کیفری استان مرکز 
  قوع جرم ب ـ دادگاه محل و

  ج ـ دادگاه کیفری استان 
  د ـ دیوان عالی کشور 

  
 84  اسفند. ارشد سراسری                           مرجع قابل تجدید نظر می باشد ؟                                               های کیفری استان در کدام  احکام غیر قطعی دادگاهـ  51
  ان  دادگاه تجدیدنظر است–الف
   شعبه تشخیص دیوان عالی کشور -ب
   دیوان عالی کشور -ج
  . غیر قابل تجدید نظر است-د

    
 84  اسفند. ارشد سراسری                                                                                 نماید، تکلیف باز پرس چیست؟  دادستان از باز پرس درخواست تکمیل تحقیقات میـ  52
  .                                     باید تبعیت کند-الف
  . کند  در صورت تمایل تبعیت می-ب
  .  دادستان چنین حقی را ندارد-ج
  . کند  در صورت اختالف رفع اختالف می-د
  

  الف           -52     ج                             -51  الف                                    - 50  ب                               -49  ج                                -48  ب                               –47  ب                               - 46                              د       -45  ب                                   - 44     
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 84  اسفند. ارشد سراسری                                                                           .. . . . . . .  اگر دادستان با قرار بازداشت موقت صادره از سوی باز پرس موافق نباشد ـ 53
  .  نظر دادستان منبع خواهد بود-الف
  .  نظر باز پرس منبع خواهد بود-ب
  .  حل اختالف با دادگاه صالحه است-ج
  .  حل اختالف با دادگاه تجدیدنظر استان است-د
  

 84  اسفند. ارشد سراسری                                                                                                های ذیل با وجود قطعیت اعتبار قضیه محکوم بها ندارد؟  یک از قرار کدامـ  54
   موقوفی تعقیب -الف
   عدم صالحیت -ب
  ل  منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل برای بار او-ج
  هم منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل انتسابی به مت-د
  

  85  اسفند .       ارشد سراسری        :                                                                                                                                                                             ضابطین دادگستری ـ 55
  . حق اخذ تأمین از متهم را ندارند –الف 
   . می توانند با اخذ ضامن معتبر متهم را آزاد کنند-ب
   . می توانند فقط در صورت اخذ وثیقه متناسب متهم را آزاد کنند-ج
   . می توانند با معرفی کفیل از جانب متهم او را آزاد کنند-د
  

  85  اسفند. ارشد سراسری                                                                       .به عمل می آید ............ راد اتهام زنا به متهم ، تحقیقات مقدماتی توسط  در صورت ای-56
   بازپرس محل وقوع جرم –الف 
   دادگاه کیفری استان با تعدد قاضی-ب
  مرکز استان بازپرس مستقر در دادسرای -ج
   دادگاه کیفری استان با حضور هیأت منصفه-د
  

  85  اسفند. ارشد سراسری                                                      .مکلف به انشای رأی است ................  قاضی دادگاه عمومی کیفری پس از اعالم ختم دادرسی -57
   بالفاصله–الف 
   ظرف یک ماه-ب
  از گذشتن یک هفته  پس -ج
   درهمان جلسه ، مگر در صورت لزوم تمهید مقدمات ظرف یک هفته-د
  

  85  اسفند. ارشد سراسری           .                                                                                                                    به عهده بازپرس است ........... .... تحقیقات مقدماتی -58
   کلیه جرایم–الف 
   غالب جرایم-ب
   جرایم مستوجب قصاص و حدود-ج
   فقط جرایم در صالحیت دادگاه کیفری استان-د
  

  85  اسفند. ارشد سراسری                                                                                                  : در نظام کیفری ایران ، بازپرس نسبت به اعالم حق داشتن وکیل به متهم -59
   . مکلف است–الف 
   . تکلیفی ندارد مگر اینکه اتهام او سنگین باشد- ب
   . تکلیفی ندارد لیکن با ید فرصت استفاده از وکیل را برای او فراهم کند-ج
  .قات را به تعویق اندازد  تکلیفی ندارد لیکن تا حضور وکیل منتخب متهم باید تحقی-د
  

  85  اسفند. ارشد سراسری                           واگذار شده بود.............  در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب ، امر تعقیب و تحقیق از جرائم به -60
   رؤسای حوزه قضایی-الف
   قضات محاکم عمومی و انقالب -ب
  ا و اداره آگاهی  رؤسای کالنتری ه-ج
   دادستانها ، دادیاران و بازپرسان-د
  

  85  اسفند. ارشد سراسری                                                                                                 .است ............  در نظام رسیدگی تفتیشی ، تحقیقات مقدماتی به صورت -61
  غیرترافعی  وسری  علنی ، –الف 
   علنی ، ترافعی و کتبی -ب
   غیرعلنی ، ترافعی و شفاهی -ج
  غیرترافعی و کتبی  غیرعلنی ،-د
  
  د             -61  الف                                  - 60  ج                                 - 59  الف                                -58  د                              -57  ب                                -56  الف                                - 55  ج                                   - 54  الف                                - 53     
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  85  اسفند. اسری ارشد سر                                               .مورد نظارت قرار گیرند ..........  بازداشتگاه های نیروهای ضابط و سایر بازداشتگاه ها باید از سوی -62
   فقط دادستان ها –الف 
   رئیس سازمان زندان ها ی محل -ب
   وزیر کشور یا یکی از معاونان او-ج
    محاکم ، دادسراها و هیأت های نظارت و بازپرسی قوه قضائیه -د
  

  85  اسفند. ارشد سراسری              انقالب محل نیست ؟  در کدام یک از موارد ذیل حل اختالف بین بازپرس و دادستان در صالحیت دادگاه عمومی کیفری یا -63
   قرار موقوفی تعقیب –الف 
   قرار عدم صالحیت محلی و ذاتی -ب
   قرار منع تعقیب -ج
   قرار بازداشت موقتی که توسط بازپرس رأساً صادر شده -د
  

  85  اسفند. ارشد سراسری                                                                              .................... چنانچه دادیار قرار کفالت را به قرار وثیقه تبدیل کند ، این اقدام -64
  . باید به تأیید دادستان برسد و توسط متهم نیز قابل اعتراض است -الف
  . نیازی به تأیید دادستان ندارد ولی توسط متهم قابل اعتراض است -ب
  .به تأیید دادستان برسد ولی از سوی متهم قابل اعتراض نیست  باید -ج
  . نیازی به تأیید دادستان ندارد و از سوی متهم نیز قابل اعتراض نیست-د
  

  85  اسفند. ارشد سراسری                                                                                    ................... اخذ آخرین دفاع توسط بازپرس پس از ختم تحقیقات مقدماتی -65
  . در جرائمی که داخل در صالحیت دادگاه کیفری استان باشد ، الزامی است -الف
  . در جرائمی که داخل در صالحیت دادگاه انقالب باشد ، الزامی است -ب
  . در صورتی که بازپرس متصدی امر تحقیق باشد الزامی است -ج
  .وارد کامال استثنایی الزامی است  جز در م-د
  

  85  اسفند. ارشد سراسری                                                                                                                  کدامیک از موارد زیر از مشخصات نظام دادرسی اتهامی است ؟-66
  علنی بودن دادرسی  رعایت حقوق جامعه و غیر–الف 

   رعایت حقوق جامعه و غیرترافعی بودن دادرسی–ب 
   رعایت حقوق و منافع فردی و اجتماعی و ترافعی بودن دادرسی -ج
   رعایت حقوق و منافع فردی و غیرعلنی بودن دادرسی-د
  

  86 آذر.                وکالت                                                        :ن صورت درای.  بازپرس قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده و به موافقت دادستان نیز رسیده است -67
  . شاکی خصوصی می تواند نسبت به آن اعتراض کند ، تصمیم مرجع صالح رسیدگی به اعتراض هر چه باشد قطعی است -الف
  . این تصمیم از ناحیه شاکی قابل تجدید نظر است  در صورتی که تصمیم دادگاه صالح بر تأیید قرار مذکور باشد ،-ب
   . در صورتی که تصمیم دادگاه بر نقض قرار باشد از ناحیه متهم قابل تجدید نظر است-ج
  . قرار منع تعقیب قابل اعتراض نیست -د
  

 زندان به سر برد و دو یا چهارماه از صدور یـا ابقـاء                 در صورت تشخیص نقص تحقیقات دادسرا از سوی دادگاه و اعاده آن به همان دادسرا چنانچه متهم در                   -68
  86  اسفند.            ارشد سراسری  ...............                                                                                                                   سرای عمومی قرار بازداشت او گذشته باشد داد

   .  موظف به بازبینی است-الف
   .قرار ندارد) تخفیف ، فک یا ابقاء (  تکلیفی به بازبینی -ب
   .  در اجرای دستور دادگاه متقاضی رفع نقص ، مکلف به بازبینی است-ج
   . فقط با کسب اجازه از رئیس حوزه قضایی مربوط موظف به بازبینی  است-د
  

  86  اسفند.                 ارشد سراسری   ................                                                تکمیل تحقیقات س و دادستان در ارتباط با   در صورت بروز اختالف بین بازپر-69
  .  بازپرس موظف به اجرای درخواست قانونی دادستان است -الف
   .  حل اختالف با دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است-ب
   . یکی از دادیاران اقدام مورد نظر دادستان را انجام می دهد -ج
   .  بازپرس با توجه به تفکیک مقام تعقیب از تحقیق ، الزامی به پیروی از تقاضای قانونی دادستان ندارد-د
  

  86  اسفند.       ارشد سراسری                                                                                                                            ..........  اگر دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده کند ، -70
   .  خواستن رفع نقص از دادسرا به علت این که از آمار کسر شده موجه نیست-الف
   .دام کند  چون کیفرخواست از دادسرا صادر شده ، فقط باید دادسرا نسبت به رفع نقص اق-ب
   .  دادگاه از دادستان می خواهد که در دادگاه حاضر شده و نسبت به رفع نقص اقدام کند-ج
   .  دادگاه خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند -د
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  87  بهمن.             وکالت                                                        :یار حوزه یک دادسرا مرجع حل اختالف عبارت است از در صورت بروز اختالف بین دادستان و داد-71
           دادگاه کیفری استان  -الف
   دادگاه تجدید نظر استان -ب
           دادگاه کیفری عمومی -ج
  .تبعیت از نظر دادستان است ندارد دادیار مکلف به ی رفع اختالف مورد-د
  

ها که در موارد مشابه اعم از حقـوقی، کیفـری و امـور                 هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به آرای متفاوت شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه                -72
  87 بهمن .            وکالت                                         .شود یل میروسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشک................ حسبی در استنباط از قوانین با حضور 

       اکثریت نسبی اعضاء  -الف
      دو سوم اعضاء  -ب
       سه چهارم اعضاء   -ج
   اکثریت مطلق  -د
  

  87  بهمن. سراسری  ارشد                                                                                                                                         کدام گزینه در صالحیت شورای حل اختالف است؟-73
                                        تا سه ماه حبس       -الف
   ضربه شالق45تا  -ب
      ی نقدی    تا سی میلیون ریال جریمه -ج
  ی نقدی  یمهمیلیون ریال جر 50تا  -د
  

 .............. کند، رفـع نقـص از        شود، چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده         در مواردی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه کیفری استان مطرح می            -74
  87 بهمن .  سراسری ارشد                                                                                                                                                                                              .شود درخواست می

                                دادسرای مربوط     -الف
  دادسرای مرکز استان -ب
             ضابطان دادگستری مرکز استان       -ج
  ری محل وقوع جرمضابطان دادگست -د
  

  87  اردیبهشت.  آزاد ارشد                                                                                                                         باشد؟  هر شعبه شورای حل اختالف مرکب از چند عضو می-75
                                               سه عضو اصلی         -الف

  یک عضو -ب 
                        البدل     سه عضو اصلی و دو عضو علی  -ج

  البدل سه عضو اصلی و یک عضو علی -د 
  

  87  اردیبهشت.  آزاد ارشد                                                                                                                                                                    .............نظام دادرسی مختلط-76
                                                        .     تعادلی است-الف
  .بیشتر متکی بر منافع فردی است -ب
                              .      بیشتر متکی بر منافع جامعه است  -ج
  .بیشتر متکی بر منافع حاکمیت است -د
  

  87  اردیبهشت.  آزاد ارشد                                                                    های فردی بیشتر تاکید دارد؟ های دادرسی بر رعایت حقوق و آزادی  کدام یک از نظام-77
                  تفتیشی    -الف
                         مختلط     -ب
                            اسالمی   -ج
  اتهامی -د
  

  88 آذر .           وکالت                                 قرار منع پیگرد صادرشده از جانب بازپرس ، مورد مخالفت دادستان قرار می گیرد مرجع حلّ اختالف کدام است ؟-78
   دیوان عالی کشور-الف
   دادگاه عمومی حقوقی -ب
   دادگاه عمومی جزایی-ج
   دادگاه تجدیدنظر استان-د
  

  88  آذر.     وکالت                                                                                                  رسیدگی به اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی در صالحیت کدام دادگاه است ؟-79
   انقالب-الف
  2 نظامی -ب
  1 نظامی -ج
   عمومی جزایی-د
  

  د           -79  ج                                 -78             د                         -77  الف                                - 76  ج                                     -75  الف                                - 74  ج                               -73  ج                                  -72                           د        - 71     



 
   
   

  

103

 
 ]کیفری مبانی آیین دادرسی [    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 

 بازپرس قرار تأمین کیفری وثیقه صادر می کند که به لحاظ عجز از تودیع وثیقه منجر به بازداشت متهم می شود ، دادستان به این قرار اعتـراض و بـا نظـر                                  -80
  89 آذر .            وکالت                                                                                                                                                                       :بازپرس مخالفت می کند ، در این صورت 

  . حل اختالف با دادگاه تجدیدنظر استان است -الف
  .از نظر دادستان می باشد  بازپرس مکلف به تبعیت -ب
  . از موارد اختالف بوده و حال اختالف با دادگاه عمومی کیفری است -ج
  . از موارد اختالفی نیست و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نمی باشد -د
  

  90  آبان .        قضاوت                               جع است؟ در صورت حدوث اختالف بین بازپرس و دادستان در خصوص صالحیت یا نوع جرم حل اختالف با کدام مر-81
   دادگاه عمومی جزایی-الف
   دادگاه تجدیدنظر استان-ب
   دادگاه کیفری استان -ج
   حسب مورد دادگاه عمومی یا انقالب محل-د
  

  90 آبان .               قضاوت                                                                                                                              ...............کیفری عطف به ماسبق ..............  قوانین -82
  . نمی شوند مگر مساعد به حال متهم باشند– شکلی -الف
  . نمی شوند مگر مساعد به حال متهم باشند– ماهوی -ب
  .مساعد به حال شاکی باشند می شوند مگر – ماهوی -ج
  . می شوند مگر مساعد به حال شاکی باشند– شکلی -د
  

از شعبه رسیدگی کننده بـه یکـی از         ................ و موافقت   .............. های نظامی می تواند با درخواست          احاله دعوای جزایی در دادسراها یا دادگاه       -83
  90 بهمن .      ارشد سراسری                                                                                                                                                                  .شعب مشابه در استان دیگر صورت گیرد

  دادگاه مربوطه قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا –  رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح -الف
   رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح –  قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه در موارد ضروری -ب
   قاضی رسیدگی کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه –  رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در موارد ضروری -ج
   عالی کشور  دیوان–  رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور -د
  

بـازپرس  .  شخصی به اتهام ارتکاب جرم کالهبرداری تحت تعقیب دادسرای محل قرار گرفته و به علت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت موقت به سر می برد                          -84
  90 بهمن .    ارشد سراسری                                                                                                                                                                                                                    : مکلف است

  .گیری کند  چنانچه دو ماه از مدت بازداشت وی سپری شده است نسبت به فک یا تخفیف قرار تأمین ، تصمیم-الف
  .ماه از مدت بازداشت سپری شده باشد نظر دادستان را اعمال نماید  چنانچه دو -ب
  .  چنانچه چهار ماه از مدت بازداشت گذشته باشد از دادستان کسب تکلیف کند-ج
  .   چنانچه چهار ماه از مدت بازداشت وی سپری شده باشد نسبت به فک یا تخفیف قرار تأمین اتخاذ تصمیم نماید-د
  

  91  اردیبهشت.                                                                                                        ارشد آزاد .نظارت دارد ............ ئیس کل دادگستری استان  در مرکز استان ر-85
   فقط بر کلیه دادگاههای حوزه آن استان و دادسراهای نظامی -الف
  وزه آن استان فقط بر دادسراهای ح-ب
   بر دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و دادسراهای نظامی-ج
   بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان-د
  

  :تخفیف دهد ..............  چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند می تواند -86
   حکم بدوی را تأیید و بدون نیاز به استدالل به تشخیص خود و بدون اینکه نیاز به درخواست محکوم علیه باشد مجازات را -الف
  91 اردیبهشت.  د  ارشد آزا                                                                    حکم بدوی را تأیید و مستدالً مجازات را حتی بدون درخواست محکوم علیه -ب
    فقط در صورت تقاضای محکوم علیه مجازات را -ج
  . تخفیف از آن دادگاه بدوی است و دادگاه تجدیدنظر فقط مجاز به تأیید یا نقض حکم محکومیت نخستین است -د
  

  .مجازات را تشدید کند .. .............. در امور کیفری ، موضوع محازاتهای تعزیری یا بازدارنده ، مرجع تجدیدنظر می تواند -87
  91 اردیبهشت.  ارشد آزاد                                                                                                                    فقط در صورت تقاضای تجدیدنظر دادستان -الف
   فقط در مورد مجرمان سابقه دار به تقاضای دادستان-ب
  ر صورت تقاضای تجدیدنظر دادستان یا شاکی خصوصی  د-ج
  . مطلقاً مجاز به تشدید مجازات نیست -د
  

  91 اردیبهشت  .                     ارشد آزاد                                        . است .............  استان مختلف در صالحیت  دو  حل اختالف بین دو دادسرای واقع در حوزه-88
   دیوانعالی کشور -الف
   دادسرای مرکز استان بزرگتر -ب
   دادگاه کیفری استانی که مجرم در حوزۀ آن زندانی -ج
   دادگاه تجدیدنظر استانی که جرم در حوزۀ آن کشف شده -د
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  91آبان .                                                                                     وکالت .                       را دارد............. دادگاه کیفری استان تهران صالحیت رسیدگی به جرایم  - 89
  مشاوران وزرا -الف
   شهرداران مراکز استان ها-ب
   نظامی افسران از درجه سرتیپ به باال-ج
   مدیران کل اطالعات استان ها-د
  

  91آبان .                                                                                            وکالت ؟شود ، وظایف دادستان بر عهده کیست در حوزه قضایی بخش که دادسرا تشکیل نمی  -90
  رئیس حوزه قضایی -الف
   دادرس علی البدل-ب
   دادستان نزدیکترین حوزه قضایی-ج
   دادستان مرکز شهرستان-د
  

. دادستان ، تقاضای بازداشت موقت متهم را می نماید ولی بازپرس مخالفـت مـی کنـد                 . قطع عمدی دست جواد ، تحت تعقیب قرار می گیرد           کریم به اتهام     -91
  91آبان  .                                                                                                قضاوت وظیفه کدام است ؟                                                                                                                         

  . نظر بازپرس به عنوان مرجع تحقیقات مقدماتی ، متبع است -الف
  . نظر دادستان به عنوان مرجع تعقیب ، متبع است -ب
  .  کرد دادگاه عمومی محل ، حل اختالف خواهد-ج
  .   دادگاه کیفری استان ، حل اختالف خواهد کرد-د
  

  کدام است ؟» الف « دادگا صالح برای رسیدگی به اتهام . با درجه سرتیپ تمام در شهر اراک مرتکب جرم نظامی شده است » الف  « -92
  91آبان    .  قضاوت                                                                                                                                                      دادگاه کیفری استان مرکزی-الف
   دادگاه کیفری استان تهران-ب
   دادگاه نظامی تهران-ج
   دادگاه نظامی شهر اراک-د
  

  91آبان   . ایی ، بر عهده کدام مرجع است ؟                                                  قضاوت  اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم ، صادره از دادگاههای عمومی جز-93
   واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط-الف
   واحد اجرای احکام مدنی دادگستری مربوطه-ب
   دادگاه صادرکننده حکم قطعی-ج
   دادگاه بدوی صادرکننده حکم -د
  

  91بهمن   . حیح است ؟                                                                                                                                                                                   ارشد سراسری کدام عبارت ص -94
  .شهرستان مرکز استان یا معاون او پس از اظهارات شاکی و متهم استماع می شود   در دادگاه کیفری استان اظهارات دادستان -الف
  . در دادگاه کیفری استان فقط اظهارات دادستان شهرستان محل وقوع جرم استماع می شود -ب
  .ماع می شود  در دادگاه کیفری استان اظهارات دادستان شهرستان محل وقوع جرم یا معاون او فقط پیش از اظهارات شاکی است-ج
  .   در دادگاه کیفری استان اظهارات دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان ، پیش از اظهارات شاکی و متهم استماع می شود -د
  

  91بهمن   . هد ؟                                              ارشد سراسری در چه صورت دادگاه تجدیدنظر استان می تواند پس از رسیدگی مجازات محکوم علیه را تخفیف د -95
  در صورتی که محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ، می تواند ضمن تأیید حکم بدوی مـستدالً مجـازات را تخفیـف دهـد ، حتـی اگـر                   -الف

  .محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد 
  .حکوم علیه درخواست تجدیدنظر کرده باشد ، ضمن تأیید حکم بدوی می تواند مجازات او را تخفیف دهد  در صورتی که م-ب
  .  در هر صورت فقط می تواند پس از نقض حکم بدوی مجازات محکوم علیه را تخفیف دهد ، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد-ج
  .ظر کرده باشد ، می تواند پس از نقض حکم بدوی مجازات وی را تخفیف دهد  در صورتی که محکوم علیه تقاضای تجدیدن-د
  

  .است .........و تحت ریاست .......... دارای مجتمع های جزایی مستقل ، به عهده واحد اجرای احکام ............. اجرای احکام مدنی صادره از  -96
  91بهمن    .  ارشد سراسری    دادگاه صادرکننده حکم                                                       -ع ها  کیفری مستقر در این مجتم-  دادگاه عمومی جزایی -الف
   دادگاه صادرکننده حکم- مدنی مستقر در این مجتمع ها - دادگاه عمومی جزایی -ب
   دادستان عمومی و انقالب محل- کیفری در معیت دادگاه - دادگاه انقالب -ج
   دادستان عمومی و انقالب محل- مدنی مستقر در این مجمتع ها -ه عمومی جزایی  دادگا-د
  

   وظیفه چیست ؟. احمد به اتهام نابینا کردن چشم جواد تعقیب شده و بازپرس برخالف نظر دادستان با بازداشت موقت او مخالفت می کند  -97
  92آبان    .  قضاوت                                                                                                                           .                       نظر بازپرس الزم االتباع است  -الف
  .  حل اختالف با دادگاه عمومی است -ب
  . نظر دادستان الزم االتباع است -ج
  .   دادگاه کیفری استان رفع اختالف می کند -د
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  92آبان  . چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص تشخیص دهد ، کدام مورد صحیح است ؟                                                                                             قضاوت  -98
  .  رأساً تحقیقات را تکمیل و سپس کیفرخواست صادر می کند -الف
  . کیمل تحقیقات را بخواهد و در این صورت ، به لحاظ حدوث اختالف دادگاه عمومی حل اختالف خواهد کرد  نمی تواند ت-ب
  .  می تواند تکمیل آن را بخواهد مشروط بر اینکه بازپرس نقص تحقیقات را بپذیرد -ج
  .  می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند -د
  

  نانچه قرار تأمین خواسته بنا به تقاضای شاکی ، توسط دادگاه عمومی جزایی صادر شده باشد ، این قرار چه وضعیتی دارد ؟چ -99
  92آبان  .  قضاوت                                                                                                                     . به تقاضای شاکی و دادستان قابل تجدیدنظر است -الف
  . فقط به تقاضای متهم قابل اعتراض است -ب
  . غیرقابل اعتراض است -ج
  . فقط به تقاضای دادستان قابل اعتراض است -د
  

  جع ، انجام می گیرد ؟ احاله دعوای جزایی از یک استان به استان دیگر ، در جرایم خاص نظامی ، به ترتیب بنا به پیشنهاد و موافقت کدام مرا-100
  92آبان  .  قضاوت                                                                                                       رئیس حوزه قضایی مبدأ ، شعبه اول دادگاه نظامی یک استان-الف
   دادگاه محل وقوع جرم ، دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم-ب
   رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دیوان عالی کشور-ج
   رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ، قاضی رسیدگی کننده-د
  

  92من  به. دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری استان مستقر در شهرستان غیر مرکز استان بر عهده کدام مرجع است ؟                                  ارشد سراسری  -101
    دادستان همان شهرستان غیرمرکز استان-الف
   یکی از دادیاران شهرستان مرکز استان-ب
   دادستان شهرستان مرکز استان-ج
   هر یک از مقامات مذکور در سایر گزینه ها-د
  

  92بهمن  .                                                              ارشد سراسری دادگاه صالحیتدار برای رسیدگی و تجدیدنظر به اتهام سرقت حدّی کدام است ؟                        -102
    دادگاه تجدیدنظر استان-  دادگاه عمومی کیفری -الف
   دیوان عالی کشور- دادگاه کیفری استان -ب
   دیوان عالی کشور - دادگاه عمومی کیفری -ج
  ستان دادگاه تجدیدنظر ا- دادگاه کیفری استان -د
  

  92بهمن  . اگر دادستان تقاضای بازداشت موقت متهم را نماید و بازپرس با آن موافق نباشد تکلیف قضیه مطابق حقوق ایران چیست ؟             ارشد سراسری  -103
  .  متهم مطلقاً بازداشت نمی شود زیرا بازپرس قاضی تحقیق است و الزامی به تبعیت از دادستان ندارد -الف
  .تهم بازداشت می شود زیرا بازپرس به عنوان ضابط قضایی باید از نظر دادستان تبعیت کند  م-ب
  . دادستان و بازپرس هر دو ضابط قضایی هستند و اختالف باید در دادگاه عمومی و انقالب حل شود -ج
  . حل شود  دادستان و بازپرس هر دو قاضی تحقیق هستند و اختالف باید در دادگاه عمومی و انقالب -د
  

  92بهمن  .رسیدگی به اعتراض اولیاء دم نسبت  به قرار منع تعقیب صادره از دادسرای شهرستان در چه مرجعی صورت می گیرد ؟                  ارشد سراسری  -104
    دادگاه عمومی محل-الف
   دادگاه کیفری استان-ب
   دادگاه انقالب محل-ج
   تان دادگاه عمومی شهرستان مرکز اس-د
  

  92بهمن  . کدام گزینه در خصوص مقام یا مقام هایی که قانوناً اختیار صدور قرار اناطه را دارند ، درست است ؟                                                 ارشد سراسری  -105
    فقط دادستان-الف
   فقط بازپرس-ب
   فقط قاضی رسیدگی کننده به پرونده-ج
  ضی رسیدگی کننده به پرونده  بازپرس و قا-د
  

  92بهمن  . اگر به علت عدم کفایت دلیل ، قرار منع تعقیب متهم صادر شود ، کدام گزینه درست خواهد بود ؟                                                         ارشد سراسری  -106
  . ست دادستان و با اجازه دادگاه می توان به همین اتهام او را تعقیب کرد   پس از قطعی شدن قرار در صورت کشف دالیل جدید با درخوا-الف
  .  پس از قطعی شدن قرار با درخواست دادستان و با اجازه دادگاه صالح می توان با عنوان اتهامی جدید او را تعقیب کرد -ب
  . به همین اتهام او را تعقیب کرد  پس از قطعی شدن قرار در صورت کشف دالیل جدید به درخواست دادستان می توان -ج
  .  پس از قطعی شدن قرار دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد -د
  

  الف           - 106  د                             -105  الف                                 -104  د                              -103   الف                              - 102  الف                              -101  د                                 -100  ج                              -99  د                                - 98     
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  94آبان .                                          قضاوت                                                                                                       کدام مورد در خصوص قرار تعلیق تعقیب صحیح است ؟-107
  . که مجازات آنها قابل تعلیق است صادر می شود 8 تا 6 در جرایم تعزیری درجه -الف
  . صادر می شود 8 و 7 صرفاً در جرایم تعزیری درجه -ب
  . صادر می شود 8 تا 6 در تمام جرایم تعزیری درجه -ج
  .اض است  قطعی و غیرقابل اعتر-د
  

  94آبان .                                                                                                                                                     قضاوت  قرار تعلیق تعقیب توسط کدام مقام صادر می شود ؟-108
   دادستان و بازپرس-الف
   با تأیید دادگاه دادستان-ب
   دادستان و یا دادرس دادگاه-ج
   بازپرس و یا دادرس دادگاه-د
  
  
  
  
  

  ج             -108                                                                                                                                                                                                                    الف                                                                                                                                   -107     
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