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 مقدهم

 با رعض سالم و ادب و احترام خدمت دانش ژپواهن گرامی

ود ات جایی هک رد توان داریم  و  مطالبی هک از زبرگان  و اساتید خود فرا گرفته ایم  را رد اختیاراتن قرار دهیم.  رهچند این مدتی است هک رد خدمت شما زعزیان هستیم و سعی رب این ب 

تجمیع مطاللب مربوط هب این زبرگان می باشد  ولی  
تسهیل و 

نشان میشویم بهترین شیوه ربای همچنان خاطر مطالب باغنای رتشیب رد بسیاری از آاثر اتلیفی موجود می باشد اما هدف ما  

ن و استادان می باشد.  خودآموزی رجوع هب اصل کتب و آاثر این اندیشمندا

ستودنی است لذا    توجهات و عنایات   نسخه  اهی قبلی این مجموهع مورد لطف و عنایت خیل کثیری از دوستان حقوقی قرار گرفت؛  عالوه رب این هک دقت و نکته سنجی دوستان گرامی

 و تشکر می باشد.  همه شما زبرگواران شایسته تقدری

گاشته شده است؛ از جمله  کتاب آنیی داردسی کیفری اقنون   رد  نسخه جدید این  مجموهع  نیزسعی  رب آن شده است ات از نظریات اساتید  زبرگ این رشته  هک آاثرشان  مطابق   با   جدید    ن

و رد آنیی داردسی کیفری دکتر   مرتضی انجی زواره     دو جلدی ، کتابستاد دکتر منصور رحمدلا  آنیی داردسی کیفری  جلد  3، ی خالقیآنیی داردسی کیفری دکتر  عل   دو جلدی

ری استاد مرحوم جناب دکتر  محمود کتب آنیی داردسی کیف  سابق  قلم زده اند از جمله  آنیی داردسی کیفریمواردی هک همچنان    می توان از نظریات اساتیدی هک رد رابطه با اقنون   

 دیگر اساتید این رشته نیز   استفاده شده است. آخوندی  و  استاد    دکتر محمد آشوری 

گارنده   هب    از باب غفلت بوده و ن
ً

همچنین چنانچه رد مقام ارجاع موردی مطالب  هب اساتید صاحب نظر مطلبی از قلم افتاده باشد، صراف
اب نظریات اساتید چیه عنوان قصد انتس 

رد.  محترم هب خود ، هک هجیتن سالها تدریس و تحقیق آن زبرگواران می باشد   را ندا

گارش  مجموهع ای رد رابطه با اقنونی هک رد راستای تفسیر و تشریح با کمبود منابع مواهج است بسیار دشوار می نماید و چیه  گارنده ای را مصون از اشتباه نخواهد گبدیهی است ن شت؛لذا از ن ذا

ت اینترنی   همه ی زعزیانی هک رد حین مطالعه این مجموهع با اریاداتی مواهج می شوند خواهشمند است با بیان ااقتندات  و پیشنهادات خود از طریق پس 

fakhroddin.ab@gmail.com .اینجانب را رد بهبود کیفیت این مجموهع یاری نمایند 

********* 

ن د همچنین از عالهق مندا
داه کات   عوت می شود جهت اطالع از رویدا صصی   ما   رد تلگرام ویپبندند: و ن تخ

 حقوق کیفری هب کاانل 

https://telegram.me/CriminalLawStudies
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 اختصاری  نشانه های* 

 

 قانون آیین دادرسی کیفری            ق.آ.د.ک                 

 قانون آیین دادرسی مدنی                   ق.آ.د.م           

 قانون مدنی                ق.م                  

 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب                        ا.ق.ت.د.ع.اق.

 قانون مجازات اسالمی               ق.م.ا                 

 جرایم نیروهای مسلح قانون            ق.ج.ن.م               

 قانون دادرسی نیروهای مسلح             ق.د.ن.م               

 قانون چک           ق.چ                      

 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس ، ارتشا ، کالهبرداری          ق.ت.م.م.ا.ا.ک         

 اساسیقانون          ق.ا                         

 اداره حقوقی قوه قضائیه           ا.ح.ق.ق                 

 قانون هیئت منصفه            ق.ه                      

 جرایم قابل گذشت                            ج.ق.گ

 جرایم غیر قابل گذشت           ج.غ.ق.گ              
 

 

 

 

 

لت این نیست هک همه ی مجرمین مجازات شوند»     هنر عدا

لت    هنر   «ع »علی «                         نشود    مجازات      بی گناهی   هک    است   آن    عدا

 علی )ع (
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 آیین دادرسی کیفری کلیاتمفاهیم ول: فصل او

  مفهوم شناسیگفتار اول: 
 آیین یعنی شیوه، روش.  

 ای که ناشی از جرم است.  یعنی رسیدگی به پرونده دادرسی کیفری 

       .پس آیین دادرسی کیفری روش های رسیدگی به پرونده های کیفری را به ما می آموزد 
 

 کجاست؟ی کیفری در حقوق ما آیین دادرسجایگاه باید بدانیم اول 
 

                                                                                                                                تجارتیا حقوق   و مثل حقوق مدنی   : خصوصیحقوق                                                                                         

                                                                                                                                    سیحقوق اسا                                                          داخلی یا ملّی                                             

              حقوق کار                 حقوق عمومی                                            حقوق             

                     کیفریحقوق           

                                       المللیخارجی یا بین                                    

 و ...                                                                                  
 

                                  

   1.دادگاه های داخلی الزم االجراست فقط در و است حقوق عمومی داخلیای از شاخهپس آیین دادرسی کیفری 
 

 تعریف آیین دادرسی کیفری :ار دومگفت

کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم،  آیین دادرسی» 2ق.آ.د.ک 1با ماده مطابق 

تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف 

 .«شود دیده و جامعه وضع می امات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهو اختیارات مق

این  تعریف فوق، تعریفی است که خود مقنن از آیین دادرسی کیفری به عمل می آورد. ،طور که مالحظه می کنید مانه

می باشد. از جمله می توان به تغییر تعریف نسبت به تعریف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری سابق دارای نوآوری هایی 

میان طرفین، همچنین تصریح « صلح و سازش»و « میانجیگری»و پیش بینی « تعقیب متهم»به « تعقیب مجرمان»اصطالح غلط 

اشاره نمود. از ایرادات تعریف فوق، همانطور که برخی از حقوق دانان به  «دیده و جامعه حقوق متهم، بزه»مقنن به رعایت 

مقرر در قانون سابق وارد می کردند می توان به عدم تصریح مقنن به صالحیت مراجع کیفری که یکی از موضوعات تعریف 

 3مهم مورد بحث در آین دادرسی کیفری است اشاره نمود.
 

 

                                                           
 14، ص 88آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ چهاردهم، سال  - 1
می باشد و هر کجا بخواهیم به قانون سابق اشاره کنیم با ذکر تاریخ تصویب به عمل  92ین دادرسی کیفری مصوب سال زین پس، منظور از ق.آ.د.ک، قانون آی - 2

 خواهد آمد.  این منوال در مورد قانون مجازات اسالمی هم رعایت خواهد شد.

 * برای اطالع از نشانه های اختصاری رجوع کنید به قسمت ابتدایی جزوه 
 11، ص 1394یین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، چاپ بیست و یکم، سال خالقی، علی، آ - 3

 کیفری دادرسی آیین
 

 قوق جزای عمومیح

 یقوق جزای اختصاصح

 
 

 

 حقوق کیفری شکلی

 

 حقوق کیفری ماهوی
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 آیین دادرسی کیفری ویژگی های: گفتار سوم

و پیشرفت هایی نسبت به قانون آیین دادرسی  نوآوری ها از ( 8الی  1)مواد  قانون آیین دادرسی کیفری جدید در اصول کلی

 آیین قانون مقدماتی ماده به توجه با قانون آیین دادرسی کیفری کنندگان تدوین باب، این برخودار می باشد. در سابق کیفری

 آیین مسلم قواعد و اصول اول، صلف در سیاسی، و مدنی حقوق المللی بین میثاق 1۴ ماده از پیروی به و فرانسه کیفری دادرسی

 کامل استقالل و طرفی بی دعوا، طرفین حقوق تضمین انطباق دادرسی کیفری با قانون، .1اند نموده بینی پیش را کیفری دادرسی

 و کننده محدود اقدام های منع برائت، اصلرعایت  دادرسی، اطاله منعیا  مهلت کوتاه ترین در تصمیم اتخاذ قضایی، مراجع

 فوری اطالع اشخاص، حیثیت و کرامت و خصوصی حریم به احترام قضایی، مقام نظارت بدون و قانون حکم بدون آزادی لبسا

 رعایت و دادرسی فرایند در خود حقوق از شاهد و دیده بزه متهم، اطالع وکیل، به دسترسی حق اتهام، ادله و موضوع از متهم

)عادالنه بودن و ومنصفانه  .است قانون آیین دادرسی کیفری جدید در مذکور قواعد و اصول این مهمترین از شهروندی حقوق

در فرآیند قانون گذاری از  متاسفانه بودن دادرسی، از اصولی پیش بینی شده در الیحه قانون آیین دادرسی کیفری جدید بود که

ن توجیه که مفهوم اصل منصفانه بودن دقیقا از دیدگاه برخی از حقوق دانان شاید با ای .حذف گردید 2رات مندرج در ماده مقر

این  6ال  3فعلی تغییر یافت. با وجود این تغییر، مواد  2معلوم نیست، بعدا در کمیسیون قضایی مجلس به شکل عبارت ماده 

نه قانون، به شاخصه های دادرسی منصفانه و رعایت آنها در دادرسی کیفری اشاره می کنند که حاکی  از پذیرش اصل منصفا

 (2بودن دادرسی در نظام عدالت کیفری ماست

 قانون  به دادرسی کیفری مستند بودن(بند اول

 احکام» مقرر می داردق.ا هم  166اصل این خصوص، در  «.قانون باشد مستند بهدادرسی کیفری باید »ق.آ.د.ک  2مطابق با ماده 

قانون مجازات اسالمی فصل  «.است شده صادر حکم آن اساس بر که دباش اصولی و قانون مواد به مستند و مستدل باید هادادگاه

قانون بودن »اختصاص داده و « اصل قانون بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری»چهارم از کتاب کلیات را به عنوان 

 به حکم»مقرر می دارد ن خصوص در ایق.م.ا  12می داند. ماده  «قانونی بودن جرائم، مجازات ها»را هم ردیف  «دادرسی کیفری

                                                           
  92آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری تطبیقی، تقریرات کالسی دوره ی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، نیمسال اول  - 1
 28خالقی، علی، پیشین، ص  - 2

توسط کشف جرم اصوالً  را از وظایف دادسرا می داند، اما کشف جرمق.آ.د.ک  22هر چند ماده ( کشف جرم:  1

 همان قانون در مقام احصاء وظایف ضابطین موید همین معناست. 28طین به عمل می آید. ماده ضاب

 ق.آ.د.ک( 22)ماده . ال ًدر دادسرا به عمل می آیدتعقیب جرایم اصو :متهم( تعقیب  2

 (ق.آ.د.ک 92. )ماده اصوالً توسط بازپرس به عمل می آید: )تحقیقات مقدماتی مقدماتی ات ( تحقیق 3

 ق.آ.د.ک 82( میانجیگری و صلح و سازش میان طرفین: ماده 4

 بدوی        در دادگاه های بدوی                           

  ( رسیدگی5

 تجدید نظر      در مراجع تجدید نظر                         
 

 (ق.آ.د.ک 484و  22)ماده .: اجرای حکم هم از وظایف دادسرا خواهد بودحکم  ( اجرا6
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 مقرر کیفیات و شرایط رعایت با و قانون موجب به ،صالح دادگاه طریق از باید آنها اجرای و تربیتی و تأمینی اقدام یا مجازات

 .آیین دادرسی کیفری استنباط نمودقانون از مواد مختلف می توان  را به قانوندادرسی کیفری  استنادهمچنین . «باشد آن در

 که باشد اصولی و قانون مواد به مستند و موجه مستدل، باید دادگاه رأی» که مقرر می داردق.آ.د.ک  37۴خیر ماده امانند قسمت 

را شاید  شرعو عدم تصریح به انطباق آن با  قانون باکیفری منطبق بودن دادرسی تصریح مقنن به  «.است شده صادر آن براساس

 دادگاه احکام و قرارها»می داشت  ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر 9 مادهفقهی تلقی نمود. معتبر قضات به منابع  مانعی بر سر راه استنادبتوان 

 و همچنین 1نسخ این ماده«. است شده صادر حکم آن مبنای بر که باشد اصولی و شرع یا قانون به مستند و بوده مستدل باید ها

 این شاید بتوان دلیل دیگری برای تقویت را آیین دادرسی کیفری جدید در قانون 2ق.آ.د.ک سابق 21۴ماده مفاد پیش بینی عدم 

 دانست. مدعا

 ( تضمین حقوق طرفین دعوابند دوم

 ... دادرسی کیفری باید»آیین دادرسی کیفری تلقی نموده است  ک، تضمین حقوق طرفین را از شرایط الزامی.آ.دق. 2ماده 

، اعتماد کسانی تضمین نماید را حقوق طرفین دعوادرسی کیفری ای که بتواند نظام دا. «...کند تضمین را دعوی طرفین حقوق

را تضمین  که دادرسی کیفری چه حقوقیموضوع این افراد باید از البته . شد خواهد موجبکیفری می شوند را فرآیند که درگیر 

د ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افرا»ق.آ.د.ک  6به موجب ماده  آگاه گردند. می کند

 .«وکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود دادرسی آگاه شوند و ساز

 در دادرسی کیفری افراد( تساوی بند سوم

قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار »...ق.آ.دک  2مطابق با ماده 

به موجب این اصل همه افراد در برابر مقررات آیین دادرسی کیفری با همدیگر برابر  .«، به صورت یکسان اعمال شودگیرند می

شاکیان با شاکیان( را با تساوی حقوق طرفین در دادرسی  -نباید تساوی افراد در موقعیت های مشابه )متهمان با متهمان هستند.

 تغییرات بنیادین درایجاد و  )اصل تساوی سالح ها(3شدنمورد اخیر مستلزم ترافعی  ( اشتباه گرفت.)متهمان با شاکیانکیفری 

می نشاکی و متهم ملحوظ  برای ، حقوق یکسانی راکه مقنن ما در برخی موارددر حالی  کشورمان می باشد دادرسی کیفرینظام 

 دارد.

 سریع بودن دادرسی کیفریبی طرفی، استقالل و ( بند چهارم

 در اشخاص به انتسابی اتهام به کامل استقالل و طرفیبی با باید قضائی مراجع»د.ک در این باره مقرر می دارد ق.آ. 3ماده 

 فرآیند شدن طوالنی یا اختالل ایجاد باعث که اقدامی هر از و نمایند اتخاذ مقتضی تصمیم و رسیدگی ممکن، مهلت کوتاهترین

  «.کنند جلوگیری شود، می کیفری دادرسی

                                                           
 نیز از جمله این مواد منسوخ شده می باشد. 9ق.آ.د.ک نسخ گردیده است که ماده  570 ا، فقط برخی مواد آن به استناد ماده.ع.د.ت.ق.ا.از ق - 1
 دادگاه. است شده صادر آن اساس بر که باشد اصولی و قانون مواد به مستند و بوده موجه و مستدل باید دادگاه رای»ق.آ.د.ک سابق مقرر می داشت  214ماده  - 2

 و نماید صادر را قضیه حکم معتبر فتاوی یا معتبر فقهی منابع به استناد با نباشد مورد خصوص در قانونی اگر و بیابد مدون قوانین در را قضیه هر حکم است مکلف

 «.ورزند امتناع حکم صدور و دعاوی و  شکایات به رسیدگی از مدون قوانین ابهام یا تعارض یا اجمال یا نقص یا سکوت بهانه به توانند نمی دادگاهها
ق.آ.د.ک، ترافعی بودن دادرسی  359و  192رغم عدم تبعیت سیستم دادرسی کیفری کشورمان از سیستم ترافعی، مقنن در برخی مواد قانونی مانند علی  - 3

 کیفری را در برخی موارد پذیرفته است.
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فی و استقالل قضات از اصول دادرسی منصفانه است. در مواردی که مقام تحقیق مکلف به تبعیت از نظر دادستان می باشد بی طر

 اصل استقالل رعایت نمی گردد و مقنن باید اصول کلی پیش بینی شده را در موارد خاص نیز رعایت می نمود. 

ی کیفری باید رعایت گردد. عالوه بر این ماده، مقنن در برخی تسریع در فرآیند کیفری از زمان کشف جرم تا خاتمه رسیدگ

به   ق.آ.د.ک( به صورت ضمنی به ضرورت سریع بودن دادرسی کیفری اشاره کرده است. 9۴، 35، 3۴، 5مواد دیگر هم )مواد 

استفاده می نمود که « مهلت معقول»عبارت  زا« کوتاهترین مهلت»عقیده ی برخی ازحقوق دانان بهتر بود مقنن به جای عبارت 

 1از شاخصه های دادرسی منصفانه می باشد.

  ( رعایت اصل برائتبند پنجم
قانون اساسی هم پیش بینی شده است  37در اصل  پیش از این اصل برائت .«است برائت اصل،»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  ۴ماده 

هرچند که . «گردد ثابت صالح دادگاه در او جرم نکهای مگر شود نمی مجرم شناخته قانون نظر از کس هیچ و است برائت اصل»

اما اشاره ای به این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری سابق  اصل برائت جایگاهی برای خود در قانون اساسی داشته و دارد

  به چشم نمی خورد.

 دالیل اتهام آگاهی متهم از موضوع وحق  (بند ششم

ق.آ.د.ک  91هر چند ماده   .«شود ... آگاه انتسابی اتهام ادله و موضوع از وقت، اسرع در دبای متهم»ق.آ.د.ک  5به موجب ماده 

، مقنن از محرمانه جدیدقانون  در 5 با تصویب مادهاما « گیرد می صورت محرمانه صورتبه مقدماتی تحقیقات»مقرر می دارد 

اسرع »باید در « آگاهی»د کرالبته باید خاطر نشان  ست.ی عدول کرده اودبودن مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به متهم، تا حد

صورت گیرد. لزوم آگاهی متهم از موضوع و دالیل اتهام، شرایط مساعدی « دالیل  اتهام»و نیز « موضوع»و نسبت به « وقت

ته قرار گرفییق و تضدر مواردی مورد استثناء  این حقالبته  برای آمادگی وی جهت تدارک دفاعیات الزم را فراهم می نماید.

 اوراق، از برخی یا تمام به دسترسی یا مطالعه بازپرس، چنانچه»در این خصوص مقرر می دارد ق.آ.د.ک  191شده است؛ ماده 

 کشور خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم از موضوع یا ،بداند منافی حقیقت کشف ضرورت با را پرونده مدارک یا اسناد

 .«کند می صادر را آنها به دسترسی معد قرار دلیل، ذکر با باشد

 به وکیل متهم حق دسترسی (بند هفتم

 این در مذکور دفاعی حقوق سایر و وکیل به دسترسی حق از .... وقت، اسرع در باید متهم»مقرر می دارد ق.آ.د.ک  5ماده 

 سلب »ل پیش بینی نموده است ز این اصا هر چند مقنن در پاره ای موارد ضمانت اجراهایی را برای تخطی ..«شود مندبهره قانون

مقنن حق  اما 2«.است سه و هشت درجه انتظامی مجازات موجب ترتیب به متهم به حق این تفهیم عدم و وکیل داشتن همراه حق

جرائم علیه در »ق.آ.د.ک  ۴8ماده اصالحی . مثالً به موجب تبصره آزادی در انتخاب وکیل را در مواردی محدود نموده است

، در مرحله این قانون است( ۳۰۲جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده )و همچنین  یت داخلی یا خارجیامن

 رئیس قوه قضائیهتحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکالی خود را از بین وکالی رسمی دادگستری که مورد تأیید 

 «.ئیس قوه قضائیه اعالم می گرددباشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکالی مزبور توسط ر

                                                           
 1394، انتشارات شهر دانش، قانون آیین دادرسی کیفری 3ماده  3خالقی، علی، نکته ها در آیین دادرسی کیفری، زیر نویس شماره  - 1
 متهم به حق این تفهیم عدم یا وکیل داشتن همراه حق سلب»اصالح گردید:  1394ق.آ.د.ک؛ مفاد این تبصره به این شکل بود که در سال  190ماده  1تبصره  - 2

 «.می شود تحقیقات اعتباریبی موجب
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 رعایت حقوق شهروندی (بند هشتم

مورد توجه مقنن  «1383های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب قانون احترام به آزادی»حقوق شهروندی نخستین بار در 

 در گردیده اند که مکلف قضائیه قوه ضابطان و دادسراهاو  ونظامی انقالب عمومی، محاکم کلیهقرار گرفت و به موجب آن 

قانون آیین دادرسی  7تصریح ماده  .کنند اجراء و رعایت دقتبه را مقررات مندرج در این قانون خویش قانونی وظایف انجام

کیفری بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و مقرر کردن ضمانت اجرایی برای تخطی از آن نشانگر اهمیت موضوع می باشد. به 

 حفظ و مشروع هایآزادی به احترام قانون در مقرر شهروندی حقوق رعایت کیفری، دادرسی مراحل متما در»موجب این  ماده 

 دادرسی فرآیند در که اشخاصی سایر و دادگستری ضابطان قضائی، مقامات تمام سوی از 15/2/1383 مصوب شهروندی حقوق

 اسالمی مجازات قانون( 570) ماده در مقرر مجازات به وارده، خسارات جبران بر عالوه متخلفان. است الزامی دارند، مداخله

 شده مقرر شدیدتری مجازات قوانین سایر در آنکه مگر شوند،می محکوم ۴/۴/1375 مصوب( بازدارنده هایمجازات و تعزیرات)

  .«باشد

از اصول کلی و اساسی )بخش کلیات( مواردی مورد تصریح مقنن قرار گرفته است که  7الی  1در مادتین  ،همانطورکه اشاره شد

نظام قضایی تا چه مقدار به این قضات و ضابطین محترم و در کل،  ،آیین دادرسی کیفری به شمار می آید. این که در عمل

و پیشین، نظام اصول پایبند خواهد ماند هنوز مشخص نیست چراکه علی رغم پیش بینی برخی از این حقوق در قوانین خاص 

 همین در بردانده سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاقخود را نسبت به آنها اثبات کرده است. مثالً  بی اعتنایی بارها قضایی

و  1ایم به این میثاق ملحق شدهتصویب گردیده و ما نیز سالهاست که است که سالها پیش مقرر در آیین دادرسی کیفری اصول 

آنچه در اما متاسفانه به حقوق مقرر در میثاق پایبند نبوده ایم.  ؛ی آیدقوانین داخلی ما به حساب م به منزلهق.م  9ماده  به حکم

یه گام رو به جلو بودن قانون آیین دادرسی کیفری جدید را  ،تا همین جا کلیات آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفت،

که مقنن از پیش ای  ه سیاست تقنینیامید است با درک درست نظام قضایی از فلسفنسبت به مقررات پیشین تداعی می نماید. 

 در عمل نیز شاهد اثرات مثبت این قانون باشیم.در قانون جدید دنبال می کند، این اصول  بینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1354ی و سیاسی مصوب قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین المللی حقوق مدن - 1
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 ویژگی  قوانین شکلی :چهارمگفتار 
 

 ین شکلی به شمار می رود.دو ویژگی بارز قوان تفسیر موسع،و  عطف به ما سبق شدن
 

 سبق شدنبند اول: عطف به ما 

. اصوالً قوانین به گذشته عطف نمی شوند و گفته می بازگشت آثار قانون جدید به گذشتهعطف به ما سبق شدن قوانین یعنی 

استثنائاتی وجود دارد که قوانین به گذشته عطف می  1شود قانون اثر قهقرایی ندارد و تاثیر آن نسبت به حال و آینده است.

 .2وانین شکلی و قوانین ماهوی قائل به تفکیک شداین بین باید بین ق رشوند. د

 الف( قوانین کیفری ماهوی:

 :۴مگر در برخی موارد استثنایی 3)اصل بر عطف به ما سبق نشدن است(قوانین کیفری ماهوی اصوالٌ به گذشته عطف نمی شوند. 

 قانون جدید مبتنی بر تخفیف باشد، -1

 تامینی و تربیتی باشد،قانون جدید مبتنی بر عدم مجازات یا اقدامات   -2

 قانون جدید از جهات دیگر مساعد به حال متهم باشد، -3

 خود مقنن تصریح به عطف شدن قانون جدید به گذشته نماید. -۴

 :شکلی( قوانین کیفری ب

 قوانین کیفری ماهوی( اصوالٌ به گذشته عطف می شوند. مگر در برخی موارد استثنایی: خالفقوانین کیفری شکلی )بر

 
 

 

 

 :5، فوراً اجراء می شودونقوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قان *

 قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت -1

 6در این مورد پرونده برای بررسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود() قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم -2

 ربوط به شیوه دادرسی قوانین م -3

 قوانین مربوط به مرور زمان -۴
 

                                                           
 ق.م.ا پیش بینی شده است.  10ق.م و  4ق.ا و همچنین مادتین  169عطف به ما سبق نشدن در اصل  - 1
 تشخیص ماهوی قوانین از را شکلی قوانین توان می "قانون موضوع" به توجه رود. با می شمار به شکلی مقررات جزو کیفری دادرسی آیین ماهیت لحاظ از - 2

 (آخوندی ردکت.)داد
می گردیم ویژگی این اصل به این شکل است که هرگاه مقنن در مورد عطف شدن یا نشدن قانون کیفری ماهوی به گذشته تصریحی ننموده باشد، به اصل باز  - 3

 و می گوییم قانون جدید به گذشته عطف نمی شود.
اید به آن توجه داشت این که عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی برابر با صدر ق.م.ا پیش بینی شد است. نکته ای که ب 10این استثنائات در ماده  - 4

، مختص مقررات و نظامات دولتی است)تعزیرات(. بنابراین حدود، قصاص و دیات همواره عطف به ما سبق 45همان قانون و نیز رای وحدت رویه شماره  10ماده 

 می شوند.
 ق.م.ا 11ماده  - 5
 11ه تبصره ماد - 6

 ،(   قانون شکلی جدید بر خالف حقوق مکتسبه باشد 1

 ق.آ.د.ک( 296ماده  3. )مانند تبصره که به گذشته عطف نشود (  خود قانونگذار تصریح کرده باشد 2
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 ع( تفسیر موسّبند دوم
 

  در قوانین شکلی به دلیل اینکه تاثیری در میزان محکومیت و مجازات ندارد )بر خالف قوانین ماهوی( تفسیر موسع پذیرفته

 شده است.

   در صورتی که به نفع متهم باشدقیاس نیز پذیرفته شده است() 
 

 

 مستقیم         

                                                                                                       

                                                                                                   (  عرف و عادت          1           ستقیمغیرم                                                                        

                                                               (  دکترین2                                                                                                       

 

 1است جرم خصوصی حیثیت به رسیدگی آن فرعی موضوع و جرم عمومی حیثیت به رسیدگی ک.د.آ اصلی موضوع. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 48آخوندی، پیشین، ص  - 1

 منابع آیین دادرسی کیفری

 منظور از قانون اعم از قانون اساسی و سایر قوانین است که با تشریفات :(  قانون1

 تصویب می رسد مانند قانون آیین دادرسی کیفری  خاص درمجلس به

 (قانون آیین دادرسی کیفری  471 ادهم)(  آراء وحدت رویه 2

 ق.ا( 167)اصل   (   فتاوای معتبر 3
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  یظامات و تحوالت آیین دادرسی کیفرنفصل دوم:

 

 

 نوع نظام دادرسی آشنا خواهیم شد : 4در آیین دادرسی کیفری  ما با  *

 
 
 

 
  

 

 ()اولین نظام دادرسی امی اته دادرسی یژگی های نظامالف ( و
 

      ِدادرس حق رسیدگی به موضوع اتهام را نخواهد  ، )تا زمانی که زیان دیده از بزه در مقام شکایت بر نیاید شاکی ضرورت طرح شکایت

 داشت(

       ( ستقیماً نزد قاضی ارائه می گردیددادسرا وجود نداشت و پرونده مفقدان نهاد تعقیب) 

       (واد خواندن و نوشتن در سطح جامعهبه دلیل فقر سرسیدگی ) شفاهی بودن 

       ( اصل تساوی سالح ها   –دکتر آخوندی واژه تدافعی را به کار می برد ترافعی بودن رسیدگی-) 

       ( اصحاب دعوارعایت تساوی بین دو طرف) 

        وجود هیات منصفه 

       علنی بودن رسیدگی 

      عدم توجه به نفع جامعه وع فردی رعایت حقوق و مناف. 

             مبتنی بوده است . انتقام شخصی قصاص ومی توان گفت پایه واساس دادرسی اتهامی بر  :نکته 

 . اوردالی یا دوئل اقرار، ، سوگند ، شهادت شهود قسامه ،: ادله اثبات دعوا در نظام اتهامی :نکته 

 تفتیشی  دادرسی ویژگی های نظام (ب

 ت حرفه ای )حرفه ای بودن دادرسی(قضا 

 ( نقش دادستان را نیز ایفا می کند )در این نظام قاضی وحدت قاضی و دادستان 

 (-سرّی بودن  –ممانعت از حضور مردم یا اصحاب رسانه ) غیر علنی بودن رسیدگی 

 غیر ترافعی بودن رسیدگی 

  هامی()بر عکس نظام ات توجه به منافع جامعهعدم توجه به نفع متهم و 

  وجود مرجعی برای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم 

 ( جیوتربه دلیل کتبی بودن ) سواد خواندن و نوشتن 

د کسانی که قص به اشاره می کنیم. آنلذا به اختصار به  است اندکبسیار  حقوقی های مختلف دوستان عزیز با توجه به این که امکان طرح سوال از این قسمت در آزمون

 .به کتب مربوطه مراجعه فرمایند در این خصوصرا دارند توصیه می شود به منظور تسلط بیشتر و دکترا مقطع کارشناسی ارشد  شرکت درآزمون های سراسری
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دادرسی تفتیشی نظام از ثمرات  (حیثیت عمومی)غیر قابل گذشت و قابل گذشت()تقسیم جرایم به جرایم خصوصی :نکته

 است.

 و آمد وجود به بتدریج یین دادرسی کیفریآ تفتیشی سیدگیر نظام و عقاید تفتیش دادگاههای پیدایش با همزمان :نکته

 . یافت تکامل

)اصل  را ثابت کند است مگر اینکه او قادر باشد خالف آن همتگناهکاری مدر نظام دادرسی تفتیشی اصل بر  :نکته

 (مجرمّیت

 اقسام شکنجه اقرار ، شهادت ،  تفتیشی : نظام در دعوا اثبات ادله :نکته

 نظام دادرسی مختلط  ج ( ویژگی های

وجود  یجلوگیری از محو آثار جرم نیاز بیشتر که  به سرعت و دقت در جمع آوری  دالیل و  تحقیقدر این نظام در مرحله 

دارد. ولی برخی از ویژگی های  آن را ویژگیو  غیرترافعی( ، سرّی ، غیرعلنی ، )کتبی پیروی شدهنظام تفتیشی  دارد از

و  نظام اتهامی از در دادگاه محاکمهدر مقابل ، پس از جمع آوری دالیل و در مرحله ی  . بین رفته استتفتیشی مثل شکنجه از 

 پیروی شده است . )ترافعی،علنی،حق داشتن وکیل( ویژگی خاص آن

 نام دارد .« لینظام تعاد» نام دیگر این نظام ، :نکته

 باشد . مختلط رسیبه نظر نظام دادرسی کشور ما به اقتباس از نظام داد :نکته

 د ( ویژگی های نظام دادرسی اسالمی :

 وحدت قاضی 

 مجاز بودن قاضی به تحصیل دلیل 

 پذیرش اصل برائت 

 فقدان هیات منصفه 

 فقدان اوردالی 

 تحریم دوئل 

 عدم نیاز طرح شکایت از سوی زیان دیده در جرایم حق اللهی 

  یک درجه ای بودن رسیدگی 

 اییقطعیت احکام جز در موارد استثن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت عمده  دکتر آخوندی، دکتر خالقی و علی الخصوص محترم، جنابان،د اساتی آیین دادرسی کیفری های از کتاب« نظامات دادرسی»این قسمت از جزوه 

 اختصار مطالب از ارجاع موردی آنها پرهیز می نماییم. پراکندگی و دکتر آشوری مطرح می شود و لذا به دلیلمطالب از کتاب آیین دادرسی کیفری 
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: 

دومبخش   

 دادسرا

  جموعه از دادسرا شروع خواهیم کرد. یعنی اولین جایی که اصوال ً پرونده های کیفری به جریان که ما در این م توجه داشته باشیددوستان عزیز 

؛ همچنین از . این که چه اشخاصی در دادسرا حضور دارند و چه تصمیماتی در دادسرا گرفته می شودادسرا و انواع آن آشنا خواهیم شد. با دمی افتند

. بعد از آن به دادگاه خواهیم رفت و با انواع دادگاه ها و چگونگی قرار خواهد گرفتبررسی  دقت موردزمان شروع تا خاتمه وظایف دادسرا با 

. توجه داشته کیفری را به پایان خواهیم رساند اجرای حکم آیین دادرسی و مختومه شدن پروندهتصمیم گیری آنان آشنا خواهیم شد و نهایتاً با 

 .از اهمیت زیادی برخوردار استباشید که این قسمت از بحث )دادسرا( 
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 دادسرا ساختار  فصل اول:
 گفتار اول( تاریخچه دادسرا 

 نهاد دادسرا وارد کشور ما  با همین قانون و  شمسی، قانون اصول محاکمات جزایی تصویب شد 1290ن در سالدر ایرا

 .گردید

  شد اما بعدها بدلیل انتقادات زیادی که به دادسرا ندادسرا از نظام قضایی ایران حذف  ،57الب اسالمی در سال با پیروزی انق

با تصویب قانون تشکیل دادگاههای  15/۴/73در نتیجه در تاریخ  (از جمله فقدان این نهاد در سیستم قضائی اسالمیگردید )وارد 

سال به  1هم در مدت قوه قضائیه سال داد و رئیس  5انحالل دادسرا را ظرف مدت  عمومی و انقالب به رئیس قوه قضائیه اختیار

 1 داد. هبیش از هشتاد سال عمر دادسرا خاتم

  2چندانی مواجه نشده و حذف نشدند! یبا ایراد شرعدادسرای نظامی و ویژه روحانیت  جالب اینکه 

 از راهای عمومی و انقالب ائیه الیحه اصالح قانون تشکیل دادگاهرئیس جدید قوه قض ،عملیاینکه با بروز مشکالت  اًنهایت 

. دسرا به نظام قضایی ایران بازگشتبه تصویب مجلس رسید و دا 28/7/81سال  طریق هیات دولت به مجلس تقدیم کرد و در

 3دسرا(قانون احیاء دااصطالحاً گفته می شود قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب که )

 آیین دادرسی کیفری سابق کامالً و همچنین قانون اصالح ، قانون 92در سال  هر چند با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری

در نظام همچنان دادسرا خ گردیده است اما ونسمدر پاره ای موارد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 

اختصاص داده  این نهاد دادسرا و حدود صالحیت آن بهتحت عنوان صل خاصی از این قانون وجود دارد و ف قضایی کشور ما

 شده است.

 گفتار دوم( ویژگی دادسرا 

لسله اصل س .کنددادیار از معاون دادستان هم تبعیت میو کند دادیار و معاون از دادستان تبعیت می ( سلسله مراتب:بند اول

 . بینی شده استپیش 1370 ستریقانون اصول تشکیالت دادگ 62در ماده  یوسئیس و مرئروابط ر مراتب که عبارت است از

وجود  قضایی حوزهیک ت قضا تنها در میاندر دادسرا  مراتباصل سلسله  .بازپرس تابع اصل سلسله مراتب نیست :نکته

 (ندارد از دستورات دادستان تبریز شهرستان مراغه تکلیفی به تبعیت بازپرسبنابراین ) .دارد
 

  :استقالل دادسرا  (بند دوم

 دادگاه موظف به محاکمه متهّم است.دادسرا که کیفر خواست صادر کرد  در برابر دادگاه: -1

 تواند می  شاکی برابر  در  و   کند  نی را که مناسب تشخیص داد صادریتواند هر قرار تأمدر مقابل متهم می در برابر طرفین: -۲

 و   ادهکیفری را به جریان بیاندازد یا در صورت شکایت قبلی به گذشت او ترتیب اثر ند  شکایت تعقیب  وندب در برخی موارد 

 ادامه دهد. را تعقیب

                                                           
 41خالقی، پیشین، ص  - 1
 42همان، ص  - 2
 43همان، ص  - 3
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که در حال وجود داشت  1290مصوب کق.آ.د. 335یا دادیار در ماده  امکان رد دادستان قابل ردّ بودن:غیر ( بند سوم

 اجراست.دسرا و دادگاه نظامی قابل حاضر در دا

 ۴2۴ماده  .بودت دادسرا به میان نیامده حرفی از قابل رّد بودن قضا .د.ع.اتا.ق.ق. متن اصالح شدهدر ق.آ.د.ک سابق و همچنین 

 شاکی،. کنند امتناع رسیدگی از دادرس، رد جهات وجود صورت در باید نیز دادسرا قضائی مقامات»ق.آ.د.ک مقرر می دارد 

بنابراین به  .«...کنند اعالم او به کتبی صورت به را مراتب و رد را بازپرس یا دادستان توانند یم نیز متهم یا خصوصی مدعی

 صراحتاً امکان رد قضات دادسرا وجود دارد. موجب مقررات جدید

تهّم توان به جبران خسارت مت متهّم از اتهام انتسابی به او، دادسرا را نمیائیعنی در صورت بر ( عدم مسئولیت:بند چهارم

 1ل قلمداد کرد.محکوم و یا بعنوان مفتری مشمو

 دادسرا انواعگفتار سوم( 
 : نوع دادسرا در کشورمان داریم 4در حال حاضر * 

 

 : دادسرای دیوان عالی کشور  ( 1

 مستقر تهران در کشور عالی دیوان»ق.آ.د.ک  ۴62به موجب ماده کند. این دادسرا در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می

همچون دیوان عالی کشور  و جاست همانتشکیل این دادسرا هم  محل بنابراین می باشد چون مقّر دیوان پایتخت«.  است

 .صالحیت محلّی آن تمام کشور است

 نظارت نظامی و انقالب و عمومی دادسراهای کلیه برو  دسرای دیوان عالی کشور قرار دارددادستان کل در رأس دا :نکته

 2دارد

 وظایف دادستان کل : * 

( به وظایف دادستان کل اختصاص یافته است اما وظایف 293الی 288از قانون آیین دادرسی کیفری )مواد  فصل دهمچند هر 

اهم در همین قانون و قوانین خاص، وظایف دیگری نیز برای وی پیش بینی شده که به  مورداًایشان به این موارد مقید نبوده و 

  ردد.آنها اشاره می گ
 ( ق.آ.د.ک 288ت اداری بر دادسرا های کل کشور )م نظارت و ریاس -1

 ک(ق.آ.د. ۴71ماده درخواست صدور رای وحدت رویه ) -2

 (ق.آ.د.ک ۴20ماده ایم مرتبط با نظم و امنیت کشور )تقاضای احاله پرونده در جر – 3

 (ق.آ.د.ک ۴72یه ، صدور رای اصراری ماده رای وحدت روصدور یات عمومی دیوان عالی کشور )شرکت در جلسات ه -۴

 (ق.آ.د.ک ۴75ماده  بتقاضای اعاده دادرسی )بند  -5

 (ق.آ.د.ک ۴69ماده ین رسیدگی به پرونده های کیفری )شرکت در جلسات شعب دیوان عالی کشور  در ح – 6

 (آ.د.کق. ۴77ماده  3تبصره قوه قضائیه ) اعالم احکام و آراء خالف بّین شرع به رئیس   -7

 تقاضای فرجام خواهی در امور مدنی  -8

 ق.آ.د.ک( 289)ماده  قضائیه قوه رئیس به دادسراها قضائی مقامات خدمت محل و شغل تغییر و جایی جابه پیشنهاد انتصاب، -9

                                                           
 47خالقی، پشین، ص  - 1
 ق.آ.د.ک 288ماده  - 2



 

  
14 

 

فخرالدین عباسزاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             آنیی داردسی کیفری               

 حقوق به وارده خسارت و ملی الحمص و منافع اموال، به راجع جرائم در المللیبین خارجی یا داخلی، ذیصالح مراجع طریق از نظارت و پیگیری -10

 ق.آ.د.ک( 290. )ماده دارد دعوی طرح به نیاز که عمومی

 دیوانعالی عهدهبه کشوری مسؤوالن و مقامات تخلفات به رسیدگی و تعقیب قانون، مطابق که مواردی الزم در تحقیقات و مقدماتی انجام اقدامات -11

 ق.آ.د.ک( 291)ماده  است کشور

 ق.آ.د.ک( 292 عیت خروج اشخاص به مراجع ذی ربط که از سوی مقامات قضایی به عمل آمده است )مادهاعالم ممنو -12

 بی مفقوداالثر غایب و محجورین امور و عامه اوقاف و خیریه امور دولت، به راجع دعاوی و عامه حقوق موارد در حکم نقض درخواست -13

 ق.آ.د.ک( 293. )ماده دهد تشخیص قانونی یا و شرعی ینمواز بیّن خالف در صورتی که رای صادره را سرپرست

 عللی به که صورتی در است، متهم و شاکی مشخصات بیان متضمن که علنی محاکمات در پرونده گزارش و رسیدگی جریان انتشار درخواست -1۴

  ق.آ.دک( 35۴ماده  2. )تبصره یابد ضرورت جامعه، عمومی نظم حفظ یا و جمعی وجدان دارشدن خدشه قبیل از

 : دادسرای عمومی و انقالب  ( 2

  از هم جدا بودند.انقالب قبالً دادسرای عمومی و دادسرای 

  دادسرای مستقل احساس نشد و یک  2بعد از حذف و احیاء مجدد بدلیل محدود بودن شعب دادگاه انقالب نیازی به ایجاد

 1دادسرا با نام دادسرای عمومی و انقالب ایجاد شد.

 شود.  ایجاد میهای آن حوزه  در معیت دادگاه هر شهرستانحوزه قضایی عمومی و انقالب در  یلحاظ محلّی دادسرا از

  (ق.آ.دک 22ماده)

  و همچنین دادگاه انقالب را داراست. 2و  1این دادسرا صالحیت تحقیقات مقدماتی جرایم داخل در صالحیت دادگاه کیفری 

 .دادسرایی به نام دادسرای استان وجود ندارد .2را وجود نداردبخش دادس حوزه قضایی در :نکته

  که  )دادسراهای تخصصی( داده شود تخصیصممکن است شعبی از دادسرای عمومی و انقالب برای رسیدگی به جرایم خاص

در این خصوص .د.ک آق. 25در این صورت این دادسراها، صالحیتی جدای از دادسرای عمومی و انقالب نخواهند داشت. ماده 

 جرائم امنیتی، جرائم دولت، کارکنان جرائم دادسرای قبیل از تخصصی دادسراهای قضائیه، قوه رئیس تشخیص به»مقرر می دارد 

در این  .«شودمی تشکیل شهرستان دادسرای نظر زیر شهروندی حقوق و اقتصادی ای، رایانه دارویی، و پزشکی امور به مربوط

با استناد  ؟گردد که آیا دادسراهای تخصصی شعبی از دادسراهای عمومی و انقالب خواهند بود یا خیرمورد این سوال مطرح می 

 22می داند و همچنین ماده  شهرستانق.آ.د.ک که نظارت بر دادسراهای تخصصی را از وظایف دادسرای  25به قسمت ذیل ماده 

پیش بینی کرده است و با دقت در رویه جاری در  انشهرستهمان قانون که تشکیل دادسرای عمومی و انقالب را در هر 

می توان خصوص تشکیل دادسراهای تخصصی در شهرستان تهران )دادسرای ویژه جرایم رایانه ای یا دادسرای ویژه قتل( 

 ، دادسراهای تخصصی شعبی از دادسراهای عمومی و انقالب خواهند بود. دریافت

ساز و کار این دادسراها و حتی عدم  و تبیین و عدم تعیین دادسراهای تخصصی مقنن به اختصاص یک ماده ی کلی بهاکتفا 

مشکالت عدیده ای را در رویه به دنبال داشته باشد که این  ممکن است ،اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی در این خصوص

را نیز تحت الشعاع قرار می ی کیفری آیین دادرسقانون  5اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مقرر در ماده در درجه اول موضوع 

 دهد.
                                                           

 37خالقی، پشین، ص  - 1
 .«است دادگاه البدلعلی سدادر عهده بر وی غیاب در و قضائی حوزه رئیس عهده بر دادستان وظایف بخش، قضائی درحوزه»ق.آ.ک  24برابر با ماده  - 2
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 *  وظایف دادستان جزء :

دادستان شهرستان که منظور همان  -وظایف و اختیارات دادستانبه ( 88الی  6۴فصل سوم از قانون آیین دادرسی کیفری )ماده 

و آیین دادرسی کیفری  قانونو در مواد دیگر  محصور در این موارد نیستاختصاص یافته اما وظایف دادستان جزء  -می باشد

 اشاره می کنیم. آنها به مهمتریندر اینجا قوانین متفرقه وظایف دیگری به ایشان اختصاص یافته است که 

 (آ.د.کق. 11وای عمومی )ماده تعقیب دع -1

 (آ.د.کق. 23ریاست و نظارت بر دادسرای عمومی و انقالب )بند الف ماده  -2

 (آ.د.کق. 32)ماده  ریاست بر ضابطین دادگستری -3

 (ق.آ.د.ک 268صدور کیفر خواست )ماده  – ۴

 (ق.آ.د.ک 300حضور در دادگاه و دفاع از کیفر خواست )ماده  – 5

 ( آ.د.کق.  7۴نظارت بر تحقیقات مقدماتی )ماده  – 6

 (آ.د.کق. 92اظهار نظر در مورد کلیه قرارهای دادیار )ماده  -7

 (آ.د.کق. 265ه ای از قرارهای اعدادی بازپرس )ماده هایی و پاراظهار نظر در مورد قرارهای ن - 8

 (آ.د.کق. 92ماده نیست ) یکالحیت دادگاه کیفری جرایمی که در صمورد اقدام به تحقیقات مقدماتی در  -9

 ( ق.آ.د.ک 92و  89مواد ه ها به شعب بازپرسی و دادیاری )ارجاع پروند -10

 (کق .آ.د. 70اده منصب قیم موقت ) -11

 (ق.م.ا 55اجرای مجازات )م  درخواست لغو قرار تعلیق -12

 (ق.م.ا 58م پیشنهاد آزادی مشروط ) – 13

 ق.آ.د.ک( 230م ذ وجه االلتزام یا وجه الکفاله )صدور دستور ضبط وثیقه یا اخ -1۴

 ( ق.آ.د.ک 81ماده صدور قرار تعلیق تعقیب )  -15

 و... ق.آ.د.ک( ۴75ماده  پتقاضای اعاده دادرسی )بند  - 16
 

 نوجواناندادسرای ( 3

 عدم اختصاص دادگاهی  دلیل این موضوع رانام وجود نداشت. شاید  ا اینسابق دادسرایی بآیین دادرسی کیفری قانون  در

به عبارتی دادگاه اختصاصی برای اطفال وجود نداشت و صرفاً شعبی از دانست.  و نوجوانان به جرایم اطفالبرای رسیدگی خاص 

)دادگاه تخصصی( از طرف دیگر جرایم اطفال  1دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال تخصیص داده می شد.

  را اطفال   به  مربوط تحقیقات   و همین موضوع نیاز به اختصاص دادسرایی خاص برای انجاممطرح می شد   دادگاه مستقیماً در 

 .2می نمود مرتفع

پیش بینی و نوجوانان دادگاه خاصی را با نام دادگاه اطفال  ،ی جدید برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفالقانون آیین دادرسی کیفر

دادگاه انقالب،   دادگاه کیفری دو، های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه» ق.آ.د.ک 29۴ماده  به استناد نموده است.

                                                           
 اطفال جرایم کلیه به رسیدگی برای عمومی دادگاه های از چند شعبه یا یك نیاز صورت در و قضایی حوزه هر در»ق.آ.د.ک سابق مقرر می داشت 219ماده  - 1

  . «شود می داده اختصاص
 تا فقط آنها قانونی مجازات که جرائمی همچنین است، لواط و زنا حد مشمول جرائم آنها موضوع که هائی پرونده »ق.ا.ق.ت.د.ع.ا  3ماده  3به موجب تبصره   - 2

این مقرره به استناد م «. شود می مطرح مربوط دادگاه های در مستقیماً اطفال جرائم و باشد می ریال( 1000000) میلیون یك تا نقدی جزای یا و حبس ماه سه

 ی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید ابقا گردیده است. ق.آ.د.ک نسخ گردیده اما مفاد آن در برخ 570
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 اطفال جرائم کلیه به»قانون   همان 30۴استناد ماده  و همچنین به  «شود های نظامی تقسیم میدادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه

  و دادگاه اطفال این ترتیب  به . «...شود می رسیدگی نوجوانان و اطفال دادگاه در شمسی تمام سال هجده از کمتر افراد و

  1شناخته می شود. «ه تخصصیدادگا»و نه به عنوان یک  «دادگاه اختصاصی»در مقررات جدید به عنوان یک  نوجوانان

 و نوجوانان و اطفال دادگاه معیت در»به نام دادسرای نوجوانان ایجاد گردیده است هم دادسرایی  ،ق.آ.د.ک 285به موجب ماده 

 با و دادستان معاونان از یکی سرپرستی به نوجوانان ویژه دادسرای عنوان با انقالب و عمومی دادسرای از ای شعبه آن، محل در

در این ماده « اطفال»نام و عدم اشاره به « دادسرای نوجوانان»اکتفا مقنن به نام . «...شودمی تشکیل بازپرس، چند یا یک ضورح

 طور به -اطفال-2سال پانزده زیر افراد جرائم تمامی مقدماتی تحقیقات»ماده اخیر الذکر  1چرا که به استناد تبصره نبوده  دلیلبی 

 دادگستری ضابطان عهده بر قانون طبق که را وظایفی کلیه مذکور دادگاه و آید می عمل به نوجوانان و الاطف دادگاه در مستقیم

 .«دهدمی انجام است دادسرا و

      را  به عمل سال هجده تا پانزدهاشخاص  یعنی« نوجوانان» این دادسرا صرفاً تحقیقات مقدماتی جرایم ارتکابی توسط ،بنابراین

اشخاص   مقدماتی این تحقیقات که آیین دادرسی کیفری قانون ۴(3۴0) و 3(306) مواد موضوعر مورد جرایم د . مگرآوردمی 

 .5خواهد گرفت صورت دادگاه سوی از مستقیم طور  به هم

 به ،ق.آ.د.ک 285به استناد ماده  نوجواناننام دادسرای اختصاص شعبه ای از دادسرای عمومی و انقالب به سوال این است که 

 است یا خیر؟ در یک تفسیر می توان گفت این دادسرا یک دادسرای اختصاصی است و  معنای تخصصی بودن این دادسرا

محدود بودن پرونده های مربوط به جرایم  را باید در اختصاص شعبه ای از دادسرای عمومی و انقالب به نام دادسرای نوجوانان

همچنین تخصیص شعبی از دادسرای عمومی و انقالب برای انجام  6دانست.جدید  عدم نیاز به تشکیل دادسرای نوجوانان و

لزوم چنین  نوجوانان یدادسراجوز رئیس قوه قضائیه دارد که در مورد تنیاز به )دادسرای تخصصی( تحقیقات در موارد خاص 

 بییندر مقام تدرسی کیفری یحه قانون آیین داال 25ماده از طرف دیگر  7تاییدی از طرف مقام مذکور پیش بینی نشده است.

 مذکور یند قانون گذاری، دادسرایکه بعدها در فرآ 8بود کردهنوجوانان هم اشاره تخصصی به نام دادسرای  مصادیق دادسراهای

                                                           
 و خانوادگی امور مانند خاص جزائی یا حقوقی دعاوی به رسیدگی برای کیفری و حقوقی دادگاه های از شعبی تخصیص»ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر می دارد  4ماده  - 1

نکته ای که اینجا مطرح می گردد این است که هرچند مقنن در ماده  .«است قضائیه قوه یسرئ اختیارات و وظایف از مقتضیات و مصالح رعایت با اطفال جرائم

را  4ق.آ.د.ک و اختصاص دادگاههای خاص برای اطفال، حداقل باید ماده  294از قانون اخیر الذکر را منسوخ نمی داند اما با توجه به ماده  4از ق.آ.د.ک، ماده  570

 منسوخ دانست. در موارد معارض به صورت ضمنی
در ماده  سال 15زیر « افراد»سال تمام قمری است. چون مقنن از عنوان  15و  9ق.م.ا به ترتیب  146هر چند سن بلوغ در دختران و پسران به استناد ماده  - 2

 ی بالغ گردیده و طفل محسوب نمی شوند!سالگ 9هم شامل دختران هم می شود  هم پسران، هر چند دختران در سن « افراد»استفاده نموده، بنابراین عبارت 
 جرایم منافی عفت - 3
 هفت و هشتجرایم تعزیری درجه  - 4
 ق.آ.د.ک 285قسمت اخیر ماده  - 5
ا، فایده این تفکیك را باید در تشخیص صالحیت ذاتی دانست. به بیان دیگر صالحیت ذاتی دادسرای اختصاصی مستقل است اما تخصصی بودن دادسراه - 6

 ی در صالحیت ذاتی آنها با دادسرای عمومی و انقالب ایجاد نخواهد کرد.تغییر
 به مربوط جرائم امنیتی، جرائم دولت، کارکنان جرائم دادسرای قبیل از تخصصی دادسراهای ،قضائیه قوه رئیس تشخیص به»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  25ماده  - 7

  .«شودمی تشکیل شهرستان دادسرای نظر زیر روندیشه حقوق و اقتصادی ای، رایانه دارویی، و پزشکی امور
 پزشکی امور به مربوط جرائم امنیتی، اطفال و نوجوانان، جرائم دولت، کارکنان جرائم دادسرای قبیل از تخصصی دادسراهای ،قضائیه قوه رئیس تشخیص به» - 8

 .«شودمی شکیلت شهرستان دادسرای نظر زیر شهروندی حقوق و اقتصادی ای، رایانه دارویی، و
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ق.آد.ک )دادسراهای تخصصی( را می توان  25از این ماده حذف گردید. حذف دادسرای نوجوانان از مصادیق مندرج در ماده 

 ر تقویت فرض پیش گفته دانست.دلیل دیگری ب

 )مالک کلیه آزمون ها این نظر می باشد( 1به نظر برخی اساتید دادسرای نوجوانان یک دادسرای تخصصی است. :نکته

 دادسرای نوجوانان  ق.آ.د.ک،  285طرفی به استناد ماده   و از2چون دادگاه اطفال در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می گردد 

نخواهد  وجود   نوجوانان  بخش دادسرای  حوزه قضایی نابراین در ب  ،ایجاد خواهد گردید و نوجوانان ادگاه اطفالنیز در معیت د

 داشت.

    دادسرای نظامی:( 4

 شود.در دادگاه نظامی رسیدگی می مسلحنیروهای  ءبه جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضا 

 ق.آ.د.ک( 578)ماده تشکیل می شود.  این دادگاه در مرکز هر استان 

  ق.آ.د.ک( و  578)ماده  دادسرای ناحیه تشکیل می شود.تشخیص دهد رئیس قوه قضائیه نقاطی که ضرورت آن را  در

از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات الزم  دادسرای نظامی ناحیهبر اقدامات قضات  دادستان نظامی استان

 صره ماده اخیر()تب .نمایدرا ارائه می

 و... » دارد می مقرر کیفری دادرسی آیین قانون 22 ماده اخیر قسمت کند.ها دادسرای نظامی فعالیت میدر کنار این دادگاه 

 .«شودمی تشکیل نظامی دادسرای استان، نظامی های دادگاه معیت در همچنین

 .آ.د.ک(ق 288)ماده  دادستان کل کشور در راس این دادسرا قرار دارد. 

 مشخص شده است. 1290 مصوب کق.آ. د.در  این دادسرا حدود وظایف و اختیارات 
 

 : ( دادسرای ویژه روحانیت5
 

 نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب آیین با مطابق کند.دگاه ویژه روحانیت فعالیت میاین دادسرا در کنار دا

 کند.عمل می 138۴با اصالحات  1369

  است شده این دادسرا در یازده شهر تشکیل .  

  آیین نامه فوق( 3تعیین می گردد.)ماده  رهبری مقام توسطدارد که  قراردر راس این دادسرا، دادستان منصوب 

 3.است بینی نشدهپیشدر تشکیالت این دادسرا  بازپرسی :نکته

 

 

 

 

                                                           
 قانون آیین دادرسی کیفری 285ماده  1خالقی، پیشین، زیر نویس شماره  - 1
 «.شود در هر حوزه قضائی شهرستان یك یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  298تبصره ماده  - 2
 39خالقی، پیشین، ص  - 3
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 ) عمومی و انقالب(دادسرا  مقامات( چهارمر گفتا
    دادسرای عمومی و انقالب را مورد بررسی قرار  ساختار ها پرداختم، ما به تفکیک آن نواع دادسراها که در گفتار قبلیاز بین ا

در این دادسرا  شانتحقیقات مقدماتی ،چراکه قسمت عمده ای جرایم و اصوال مباحث ما پیرامون این دادسرا خواهد بود. می دهیم

در مورد ساختار و وظایف دادسراهای اختصاصی هم در موارد لزوم  .دسرای عمومی است()اصل با صالحیت دا به عمل می آید

حال می خواهیم بدانیم چه کسانی در دادسرا حضور دارند و سمت آنها و حدود وظایف آنها  اشاره ای به آنها خواهیم نمود.

 چیست؟
 

 

 دادستان: -1
 

   ق.آ.د.ک( 23)ماده  .را بر عهده دارد 1ریاست دادسرا دادستان 

  (ق.آ.د.ک 23ماده داشته باشد. ) اداری کارمند و بازپرس دادیار، معاون، توانددادستان به تعداد نیاز می 

   مدعی العموم(, گویند. )نماینده جامعهمی «قاضی تعقیب»به دادستان 

 را باشد که در مباحث آتی به بررسی آن در برخی موارد استثنائی ممکن است اختیار تحقیقات مقدماتی برخی جرایم را نیز دا 

 خواهیم پرداخت.
 

 

 بازپرس:-۲

   مستنطق سابق()گویند. می «قاضی تحقیق»به بازپرس 

   ق.آ.د.ک( 92)ماده  دارد. عهده بررا  جرائم تمام مقدماتی تحقیقاتبازپرس وظیفه 

  .به تبعیت از نظرات دادستان نیست()یعنی جز در موارد خاص ملزم  بازپرس تابع اصل سلسله مراتب نیست 
 

 

 دادیار: -۳

  ق.آ.د.ک( 88. )ماده دار وظایف دادستان نیز باشدتواند عهدهدادیار نماینده دادستان است و می 

   دادیار  و گاهی هم گاهی دادیار اجرای حکمدادیار اظهار نظر،دادیار گاهی دادیار ارجاع است، گاهی دادیار تحقیق، گاهی

 ندان است.ناظر ز

   ق.آ.د.ک( 92نهایی و قرارهای منتهی به بازداشت دادیار بایستی به تایید دادستان برسد. )قسمت اخیر ماده کلیه قرارهای 
 

 معاون دادستان -4

   خواهد کرد.به عنوان نماینده دادستان عمل  دادستان در امور مختلفی که از طرف دادستان ارجاع می شودمعاون 

  دستان زیر نظر دادستان بوده و از دستورات وی تبعیت خواهد نمود.معاون دا 

   ق.آ.د.ک( 285معاون دادستان، سرپرستی دادسرای ویژه نوجوانان را بر عهده خواهد داشت.)ماده 

                                                           
به عمل « دادسرای ویژه روحانیت»دادسرا، دادسرای عمومی و انقالب است و اشاره به دادسراهای اختصاصی با ذکر کامل نام آنها مانند  زین پس، منظور از - 1

 خواهد آمد.
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 وظایف دادسرافصل دوم: 

  تعقیب جرایم( اولگفتار 
 

 ق.آ.د.ک پیش بینی شده است که عبارتند از: 22ه مهمترین وظایف دادسرا در ماد

  جرم، کشف  -1

  متهم، تعقیب -۲

  تحقیقات، انجام -۳

 مورد، این در الزم دعوای اقامه و عمومی حقوق حفظ -4

  کیفری، احکام اجرای  -5

  حسبی امور انجام -6

  قانونی، وظایف سایر و

 

تعقیب  عقیب است. بنابراین تحقیقات مقدماتی فرع برانجام تحقیقات مقدماتی منوط به تصمیم دادسرا برای شروع به ت :نکته

قانون گذار برای شروع به تعقیب و جلوگیری از تعقیبات  تواند تعقیب را شروع کند؟دادسرا می چه موقعامّا  .می باشد جرایم

 ناروا جهاتی را پیش بینی کرده است که در صورت فقدان این جهات نمی توان تعقیب کیفری را شروع کرد.

 دادستان

 معاون

 بازپرس

 دادیار

 «ریاست دادسرا »

 «قاضی تعقیب»
 

 «نماینده دادستان»
 

 «قاضی تحقیق»
 

نماینده »

 «دادستان
 

اداریکارمندان   

 دادسرامقامات 
 

 دادیار ارجاع  -1

 دادیار تحقیق -2

 دادیار اظهار نظر -3

 دادیار اجرای حکم -4

 دادیار ناظر زندان -5
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 ق. آ. د. ک(  64ماده  )  بشروع به تعقیبرای جهات قانونی  ند اول:ب
 

 شکایت شاکی یا مدعی خصوصی -الف

 اعالم و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن -ب

 وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس -پ

 اظهار و اقرار متهم -ت

 رم به طرق قانونی دیگراطالع دادستان از وقوع ج -ث

 
 

 

 1وقوع جرم اقرار متهم است.بردن به ترین وسیله برای پیمعتبرترین و قطعی اقرار متهّم:اظهار و ( 1

شود یعنی ما بین جرایم از جهت تعقیب یا همان قابلیت تعقیب یا شروع به تعقیب قائل اقراری باعث شروع به تعقیب نمی هراما 

  . به تفکیک هستیم
 

 

 شاکی شکایت به منوط مجازات، اجرای و رسیدگی و تعقیب ادامه و شروع که باشندمی جرائمیق.م.ا،  100ماده  1به موجب تبصره  : قابل گذشت -1

 یا  ق. م.ا ( از کتاب تعزیرات 748) 517ماده   تبصره و موادی مثلق.م.ا  104ماده در جرایم قابل گذشت  ). است وی گذشت عدم و

  2( احصاء شده است ق. چک 11ماده 

 شروع در وی گذشت و شاکی شکایت که باشندمی جرائمی گذشت، قابل غیر جرائمق.م.ا،  100ماده  2به موجب تبصره : غیرقابل گذشت -2

 .ندارد تأثیری مجازات اجرای و آنها ادامه و رسیدگی و تعقیب به
 

 

قانون است و  ت به موجبجرایم غیر قابل گذش با شتجرایم قابل گذ بین بیان می کند که تفکیک کق.آ.د. 12تبصره ماده 

عبارتی اصل بر  بهاست. نموده  جرایم قابل گذشت را احصاءو ق.م.ا به عمل آورده  10۴قانون گذار هم این تفکیک را در ماده 

 .دبل گذشت بودن آن تصریح کرده باشقا ذشت است مگر این که قانون گذار بهاین است که کلیه جرایم غیر قابل گ

را شروع کند. چون به استناد اقرار متهم تعقیب وی تواند میدادسرا ن ودو جرم قابل گذشت ب مرتکب جرم شد شخصیپس اگر 

 کند و منتظر شکایت شاکی میمیآوری دالیل آثار جرم را جمعدادستان نهایتاً  3برای این کار شاکی باید شکایت کرده باشد.

  باشد.می باشد همین قدر اقرار کافی برای شروع به تعقیب میاما اگر جرم دارای جنبه عمو شود.

 

 

 

 
 

                                                           
 .«است خود جانب از جرم ارتکاب به شخص اخبار از عبارت اقرار» ق.م.ا مقرر می دارد  164ماده  - 1
جزو  1370( که به موجب قانون مجازات اسالمی مصوب801الی  789ق.م.ا از کتاب تعزیرات )  566الی  558ضوع مواد تخریب اموال تاریخی فرهنگی مو - 2

 ق.م.ا جدید از عداد جرایم قابل گذشت خارج شدند.  104جرایم قابل گذشت بودند، به موجب ماده 
 .«شودمی موقوف او گذشت صورت در و شروع شاکی شکایت با قطف گذشت، قابل جرائم در متهم تعقیب »ق.آ.د.ک مقرر می دارد  12ماده  - 3

 جرایم
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 * البته مقنن شرایطی را برای اقرار پیش بینی کرده است. این شرایط عبارتند از:

. این و باید در صحت اقرار تردیدی وجود نداشته باشد هر اقراری هم نمی تواند جهتی برای تعقیب باشدموثق بودن اقرار:  -1

  پیش بینی شده است. 3ق.م.ا 170و هم در ماده  2ق.آ.دک 309و بند ث ماده  1360 واددر مموضوع هم 

 ق.م.ا( 167ماده ) اقرار باید منجّز باشدمنجز بودن اقرار:  -۲

 168ماده )اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.اهلیت اقرار کننده:  -۲

 ق.م.ا(

 ق.م.ا( 165تبصره ماده ).ب جرم قابل توکیل نیستاقرار به ارتکاباشرت اقرار کننده: م -۳
 

مقام قانونی او )وراث در جرم ( یا قائممجنی علیه یا بزه دیده) ز وقوع جرم مستقیماً متضرّر شدهکسی که ا ( شکایت شاکی:2

 متحمل جرم وقوع از که است شخصی دیده بزه»ارد می د مقررق.آ.د.ک  10ماده . ۴تواند بعنوان شاکی شکایت کندقتل( می

 کند، مطالبه را وارده زیان و ضرر جبران هرگاه و "شاکی" کند، درخواست را مرتکب تعقیب چنانچه و گردد می زیان و ضرر

 «.شودمی نامیده "خصوصی مدعی"
 

 

 
 

 

در جرایم قابل گذشت شکایت برای شروع به ( اما ق.آ.د.ک 6۴ماده بند الف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است )

 و پیش بینی شده ق.آ.د.ک 12در تبصره ماده )این تصریح . م است چون تا شکایت نباشد دادسرا حق تعقیب نداردرسیدگی الز

 (ا متوقف بر شکایت شاکی نموده استاقدامات دادسرا در جرائمی که واجد جنبه خصوصی هستند ر

 ق.آ.د.ک( 69 )ماده .باشد شفاهییا  کتبی تواندمی شکایتدر امور کیفری  :نکته

 (ق.آ.د.ک  68تواند شخصاً شکایت کند یا وکیل بگیرد. )ماده شاکی می :نکته

 بزه و -یعنی جرایم قابل گذشت -است شاکی شکایت به منوط کیفری، تعقیب که مواردی در» ق.آ.د.ک 70 مادهبه موجب 

 محجور به ضرر توجه یا وقت فوت موجب نیز قیم نصب و ندارد دسترسی آنان به یا داشتهن قیم یا ولی و باشد می محجور دیده،

 آن در مداخله یا شده جرم مرتکب خود قیم یا ولی که صورتی در همچنین و قیم نصب یا قیم یا ولی مداخله و حضور تا شود،

 برای را ضروری اقدامات و کند می تعقیب را ریکیف امر خود یا و تعیین موقت قیم عنوانبه را شخصی دادستان باشد، داشته

                                                           
 که ایخبره اهل و کارشناس شهود، اظهارات و کند می متهم از تحقیقات به شروع دادگاه اقرار، صحت در تردید وجود یا متهم سکوت یا انکار صورت در » - 1

 «نماید می استماع د،کننمی معرفی آنان وکیل یا و متهم خصوصی، مدعی شاکی، یا دادستان
 نباشد، آن بودن اختیاری و صحت در تردیدی نیز و اقرار در ایشبهه و شك گونههیچ که طوری به کند، جرم ارتکاب به اقرار صریح طور به متهم هرگاه»  - 2

 «.کند می صادر رأی اقرار، استناد به دادگاه
 برخالف امارات و قرائن رسیدگی کننده قاضی بررسی با اینکه مگر نمی رسد، دیگر ادله به نوبت و است تبرمع وی اقرار کند، جرم ارتکاب به اقرار متهم هرگاه» - 3

 .«می کند ذکر رأی در را اقرار مخالف امارات و قرائن و دهدمی انجام را الزم بررسی و تحقیق ،دادگاه صورت دراین که باشد اقرار مفاد
 54خالقی، علی، پیشین، ص - 4

 بزه دیده

 : وقتی که تعقیب کیفری مرتکب را تقاضا نماید شاکی است

 : وقتی که جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه نماید مدعی خصوصی است
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 به او قیم یا و ولی دیده،بزه که مواردی در حکم این. آورد می عملبه متهم فرار از جلوگیری و جرم ادله آوریجمع و حفظ

 .«است جاری نیز نباشد شکایت به قادر بیهوشی قبیل از عللی

 مذکور ترتیب رعایت دارد مالی جنبه که کیفری دعاوی در فقط سفیه صشخ خصوص در»ماده اخیر نیز مقرر می دارد  تبصره

 .1«نماید شکایت طرح شخصاً تواند می سفیه مالی، موارد غیر در و است الزامی ماده این در

 ، -یعنی جرایم قابل گذشت -است شاکی شکایت به منوط کیفری تعقیب که مواردی در»همان قانون  71 مادههمچین به استناد 

 دادستان نکند، شکایت به اقدام علیهمولّی مصلحت وجود با او قانونی سرپرست یا قهری ولی و باشد مجنون یا طفل دیده بزه راگ

 از ناتوان سن، کهولت یا ذهنی یا جسمی معلولیت قبیل از عللی به که دیدگانیبزه مورد در همچنین. کند می تعقیب را موضوع

 موقوف محجور، افراد خصوص در صورت، این در. کندمی تعقیب آنان موافقت جلب با را وضوعم دادستان هستند، دعوی اقامه

 .«است دادستان موافقت به منوط نیز حکم اجرای یا تعقیب شدن

 وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس (3

 :است مشهود زیر موارد در جرم ،ق.آ.د.ک ۴5 به موجب ماده 
 از پس بالفاصله را جرم آثار یا و یابند حضور جرم وقوع محل در بالفاصله یادشده مأموران یا شود واقع دادگستری ضابطان منظر و مرئی در -الف

 .کنند مشاهده وقوع

 .کنند یمعرف مرتکب عنوان به را معینی شخص آن، از پس بالفاصله یا جرم وقوع حین اند،بوده جرم وقوع ناظر که بیشتر یا نفر دو یا دیدهبزه - ب

 محرز متهم به یادشده ادله و اسباب تعلق یا و شود یافت متهم تصرف در جرم ادله و اسباب یا واضح آثار و عالئم جرم، وقوع از پس بالفاصله - پ

 .گردد

 .شود دستگیر جرم وقوع از پس بالفاصله یا باشد فرار حال در یا داشته فرار قصد جرم، وقوع از پس بالفاصله متهم -ت

 مأموران ورود جرم، وقوع از پس بالفاصله یا حال همان در ساکن، شخص و باشد وقوع حال در یا افتاده اتفاق افراد، سکنای محل یا منزل در جرم -ث

 .کند درخواست خود سکنای محل یا منزل به را

 .دهد خبر را آن وقوع و کند معرفی را خود جرم، وقوع از پس بالفاصله متهم - ج

 2 .باشد داشته شهرت سوء نیز محل آن در و باشد ردولگ متهم - چ
 

ق.آ.د.ک است. به عبارتی  ۴5قرار می گیرد، صدر بند الف ماده  6۴آنچه که موضوع بند ب ماده  ،از انواع مصادیق جرم مشهود

زپرس تلقی        زمانی به عنوان یکی از جهات تعقیب برای دادستان یا با تعددی است اماهر چند جرم مشهود دارای مصادیق م

. 3این مقامات مذکور واقع شده باشد« در مرئی و منظر» ۴5یا به عبارت مندرج در بند الف ماده « در برابر»می گردد که جرم 

 کند، می شروع را تحقیقات -یعنی جرم مشهود باشد -باشد جرم وقوع ناظر بازپرس، چنانچه»می دارد  رق.آ.د.ک مقر 89ماده 

پس در مورد بازپرس  .«دهد می ادامه را تحقیقات دادستان، ارجاع صورت در و رساند می دادستان اطالع به فوری را مراتب

جرایم مشهود( منوط به ارجاع دادستان نیست اما ادامه  مصادیق در جرایمی که خود ناظر وقوع آن بوده )نه در همه حقیقشروع ت

تان ناظر وقوع جرمی باشد که خود وی برابر قانون حق انجام تحقیقات آن نیازمند ارجاع دادستان می باشد. حال اگر دادس حقیقت

                                                           
تبصره ی تبصره یکی از ایرادات فاحش قانون آیین دادرسی کیفری سابق را برطرف نموده است که دقیقاً و به غلط خالف این حکم را مقرر نموده بود.  این -  1

 .«باشد می الرعایه الزم ماده این در مذکور ترتیب غیرمالی دعاوی در فقط غیررشید خصوص در »ق.آ.د.ک سابق مقرر می داشت 73ماده 
صرف همچنین  .«ندارد معینی حرفه یا شغل و معلوم معاش وسیله و مشخص مأوای و مسکن که است کسی ولگرد»ق.آ.د.ک  45ماده  2به موجب تبصره  - 2

 ولگرد بودن کافی نیست و باید با سوء شهرت داشتن جمع باشد.
 58خالقی، علی، پیشین، ص  - 3
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، می تواند علی رغم تعقیب آن جرم تحقیقات مقدماتی آن را نیز انجام دهد. اما اگر برابر با قانون این 1جرم را نیز داشته باشد

 و حضور از پیش تا قانون، این ... موضوع جرائم بودن مشهود صورت در»ق.آ.د.ک  77مجوز را نداشته باشد، برابر با ماده 

 اقدامات متهم شدن مخفی و فرار از جلوگیری و جرم وقوع ادله آوری جمع عالئم، و آثار حفظ برای دادستان بازپرس، مداخله

 .«آورد می عمل به را الزم

 2مشاهده صحنه فیلمبرداری جرم از مصادیق جرم شمهود نیست! :نکته

 وع جرم به طرق قانونی دیگراطالع دادستان از وق (4

ق.آ.د.ک. با این وجود آنچه از مجموع  6۴یعنی مواردی غیر از مصادیق مقرر در ماده  «به طرق قانونی دیگر»عبارتاز  دمرا

غیر قابل گذشت  جرایم مستنبط می گردد این است که در این خصوص هم باید بین جرایم قابل گذشت ومطالب پیش گفته 

در صورتی مجوز تعقب خواهد بودکه ، «یبه هر طریق» یا« به طرق قانونی دیگر» و اعالم جرم به دادستان قائل به تفکیک شد

  .غیر قابل گذشت باشدمذکور جرم 

 ( اعالم جرم توسط دیگران:5

 ق.آ.د.ک قابل تقسیم بر سه قسم می باشد که هر قسمت به صورت جداگانه مورد بررسی قرارخواهد گرفت. 6۴بند ب ماده 

 اعالم جرم توسط اشخاص موثق و مطمئن( الف 

باید این قسمت از بند ب  .رفین جرم نیستنداین افراد ط نه مجرم را که اقرار کند. که شکایت کند گویداین بند نه شاکی را می 

تواند تعقیب را رتی میدادستان در صو ، توسط این افراد  عالم جرمابا  ق.آ.د.ک را ناظر بر شاهدان و مطلعان جرم بدانیم. 6۴ماده 

 :3شروع کند که
 .به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشدشروع به تعقیب نیاز  -1

 ( پیش بینی شده است ق.آ.د.ک 65صدر ماده در هر دو مورد ؛ )شاهد جرمخود وقوع جرم را دیده باشد. اعالم کننده  -2

که در این صورت به صرف اعالم نمی توان تعقیب را ( .د.کق.آ 65)ادامه ماده  ۴اما ممکن است خود وقوع جرم را ندیده باشد

 :شروع کرد مگر این که

 به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشد.شروع به تعقیب نیاز  -1

 دالیل صحت ادعا موجود باشد یا -2

 5وع تعقیب وجود دارد(جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد )در این مورد بدون وجود دالیل صحت ادعا بازهم امکان شر -3

  67ماده   در  غیر حضوری  بصورت  جرم  بینی کرد. و اعالماعالم جرم بصورت حضوری را پیش ق.آ.د.ک 65همچنین ماده 

 :بینی شده است و شرایط شروع به تعقیب در این حالتپیشق.آ.د.ک 

 به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشد.شروع به تعقیب نیاز  -1

 عمومی است یا و امنیت اللت بر امر مهمّی نماید که موجب اخالل در نظم دوقوع جرم  -2

                                                           
 حق انجام تحقیقات مقدماتی را دارد اشاره خواهد شد.در مطالب آتی به مواردی که داستان قانوناً  - 1
 58، ص 1خالقی، پیشین، جلد  - 2
 53خالقی، علی، پیشین، ص  - 3
 اصطالحاً گفته می شود، مطلّع - 4
 شرط سوم در قانون آیین دادرسی کیفری سابق پیش بینی نشده بود. - 5
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 رای شروع به تحقیق کفایت می کند.ب دادستانقراینی باشد که به نظر  همراه با -3

حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص  زمینه نهادی که اساسنامه آنها در های مردمسازمان» ق.آ.د.ک 66ماده به موجب 

جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق  یناتوان دارای مار وبی

در این مورد اعالم کنندگان جرم از  ....« های فوق اعالم جرم کنندنسبت به جرائم ارتکابی در زمینه توانندمیشهروندی است، 

در این ماده وجود دارد این  است که به اعالم جرم  این اشخاص در زمینه  طرف اشخاص حقوقی می باشند. نکته دیگری که

 .نه اعالم هر جرمی است شدهفعالیت کاری خود اشاره 

 جهت وی رضایت کسب باشد، خاص دیده بزه دارای شده واقع جرم که صورتی در» همان ماده مقرر می دارد 1تبصره همچنبن 

 سرپرست یا قیم ولی، رضایت باشد، سفیه مالی جرائم در یا و مجنون طفل، دیده بزه انچهچن. است ضروری ماده این مطابق اقدام

 قیم رضایت أخذ با مذکور های سازمان باشد، شده جرم مرتکب خود قانونی، سرپرست یا قیم ولی، اگر. شود می أخذ او قانونی

 .«.دهند می انجام را الزم اقدامات دادستان، تأیید یا اتفاقی

تیب سازمان های مردم نهاد حق اعالم جرم دارند نه شکایت! عالوه بر حق اعالم جرم، حق معرفی نماینده جهت حضور بدین تر

در دادسرا و دادگاه و دریافت احضاریه و نیز حق اظهار نظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند. متن ماده قبل از اصالح، به 

به رای صادر شده نیز اعتراض نمایند اما در پی اصالح این ماده، حق اعتراض به رای از این سازمان ها اجازه می داد که نسبت 

 1متن ماده حذف شد.

 از شروط کنندگان جرم نیز اعالم این دسته از «وثاقت و مطمئن بودن»نهایت این که عالوه بر شرایط مطروحه در این قسمت، 

 مقنن قرار گرفته است. یداکق.آ.د.ک مورد ت 6۴الزامی است که در بند ب ماده 

 اعالم و اخبار مقامات رسمی (ب

 از رسمی اشخاص و مقامات هرگاه»ق.آ.د.ک اشاره کرد که مقرر می دارد  72در این خصوص می توان به مواردی مانند ماده 

 .«دهند عاطال دادستان به فوری را موضوع مکلفند شوند، مطلع خود کاری حوزه در گذشت غیرقابل جرائم از یکی وقوع

مورد مواخذه  رایا شاهد وقوع جرم بود و اعالم نکرد  گردیداز وقوع جرم مطلع که شخصی توان نمی که البته باید خاطر نشان شد

اشخاص تکلیف به اعالم وجود دارد و در صورت  امّا استثنائاً برای برخی پیش بینی نشده استقرار داد چون ضمانت اجرایی 

 ق.م.ا کتاب تعزیرات(  606)ماده  مورد نظر مقنن مواجه خواهند شد. با ضمانت اجرایی و ترک این تکلیف قانونی

 دادگستری اعالم جرم توسط ضابطینپ( 

 بر »اعالم جرم توسط ضابطین دادگستری زمانی به عنوان یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب محسوب می گردد که 

 جهت آشناییاما  2.«شود تنظیم و تهیه قانونی مقررات و ضوابط اساس بر و نباشد قضیه مسلم قرائن و احوال و اوضاع خالف

 یند دادرسی کیفری ایفا می نمایند کسانی هستند و چه نقشی را در فرآ چه این که ضابطین ،ضابطین دادگستری با عزیز دوستان

از گرایش طراحان سوال به طرح سواالت  یتکابه دلیل این که بررسی درصد فراوانی سواالت آزمون های حقوقی ح همچنینو 

 به طور جداگانه به بررسی آن می پردازیم.از این قسمت می نماید 
 

                                                           
 62خالقی، پیشین، ص  - 1
 ق.آ.د.ک 36ماده  - 2
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 بند دوم: ضابطین دادگستری
 

 تعریف ضابطین دادگستری:  -1

 تحت که هستند مأمورانی دادگستری ضابطان»که تعریف می نماید  نحوضابطین دادگستری را به این ک ق.آ.د. 28ماده 

 از جلوگیری و یافتن شناسایی، جرم، وقوع ادله آوری جمع و عالئم و آثار حفظ جرم، کشف در دادستان تعلیمات و تنظار

 .«کنند می اقدام قانون موجب به قضائی، تصمیمات اجرای و اوراق ابالغ مقدماتی، تحقیقات متهم، شدن مخفی و فرار
 

 انواع ضابطین دادگستری: -۲
 

 1نیز استفاده شده است.« ضابطین قضایی»از اصطالح « ضابطین دادگستری»رد به جای اصطالح در این قانون در برخی موا

 :2شوند دسته تقسیم می 2به ضابطین  ق.آ.د.ک 29به موجب ماده 
 

 :عام ینضابط الف(
 

   ،دنیت عام دخالت در هر جرمی را دارصالحضابطین عام. 

  باشند دیده را مربوط آموزش که ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی داران درجه و افسران فرماندهان، شامل.  

  و کنندمی وظیفه انجام مورد این در مربوط ضابطان نظارت تحت اماابط دادگستری محسوب نمی شوند کارکنان وظیفه، ض 

)تبصره  .نیست وظیفه رکنانکا قانونی مسؤولیت نافی مسؤولیت این. است ضابطان با رابطه این در شده انجام اقدامات مسئولیت

 ق.آ.د.ک( 29ماده 

 نظامی ضابط وظیفه، کارکنان»قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:  603ماده  2در خصوص ضابطین نظامی نیز تبصره  

 رابطه این در شدهانجام اقدامات مسؤولیت و کنندمی وظیفه انجام مورداین در مربوط ضابطان نظارت تحت اما شوند،نمی محسوب

 «.نیست وظیفه کارکنان مسؤولیت نافی مسؤولیت این و است نظامی ضابطان با
 

 ضابطین خاص: ب (
 

 محسوب دادگستری ضابط شده محول وظایف حدود در خاص قوانین موجب به که مأمورانی و مقامات شامل خاص ضابطان 

 شوند؛می

                                                           
 قانون آیین دادرسی کیفری 29ماده  1پیشین، زیر نویس شماره خالقی،  - 1
ضابطین نظامی )آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری،  -3ضابطین خاص  -2ضابطین عام  -1دسته تقسیم می کنند:  3برخی از حقوق دانان ضابطین را به  - 2

  مهارت ازکسب پس زیر مأموران»ی در خصوص ضابطین نظامی مقرر می دارد: قانون آیین دادرسی کیفر 603(؛ ماده 88، سال 141، ص 1انتشارات سمت، ج

 :باشندمی نظامی ضابط مربوط کارت اخذ و الزم های

 مسلح نیروهای دژبان مأموران ـ الف

 قانونی وظایف و هامأموریت چهارچوب در مسلح نیروهای اطالعات حفاظت مأموران ـ ب

 مسلح ینیروها قضائی و بازرسی مأموران ـ پ

 انتظامی نیروی دیدهآموزش داراندرجه و افسران فرماندهان، ـ ت

 نظامی ضابطان سایر حضور عدم صورت در مشهود جرائم در مسلح نیروهای داراندرجه و افسران ـ ث

 .«شوندمی محسوب نظامی ضابط محوله وظایف حدود در خاص قوانین موجببه که مأمورانی و مقامات ـ ج
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دهند در داخل زندان انجام می زندانیان یمی کهات به امور زندانیان یعنی جرنسب ( روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان:1

 (در خارج از زندان ضابط محسوب نمی شوند) .1زمان مرخصّی خارج از زندان نیست و شامل جرایم ارتکابی در

 نظامی های بازداشتگاه و ها زندان مأموران و معاونان رؤسا،»قانون آیین دادرسی کیفری:  603ماده  1همچنین به استناد تبصره 

 .«شوندمی محسوب نظامی ضابط ،.... نظامی زندانیان به مربوط امور در

 ( مامورین وزارت اطالعات: ۲
 

  قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در  205ماده  «ب»بند دخالت مامورین اطالعات در جرایم خاص در

 :ی شده استپیش بین 89تاریخ 

 پیشگیری و مقابله با فساد و اختالل در امنیت اقتصادی   -1

 جرایم سازمان یافته ضد امنیتی – ۲

 اقدامات تروریستی -۳

 تهدیدات نرم امنیتی - 4

  وزارت اطالعات در 1390سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب  ءقانون ارتقا ۴ماده  1مطابق با تبصره همچنین ،

 2د.نضابط قوه قضائیه  محسوب می گرد «مالی کالند فساپرونده های »

 وزارت» که به موجب آنکرد اشاره 89 مصوب مخدر مواد با مبارزه قانون به الحاقی ۴۴ ماده به توان می در همین راستا 

 مرتبط یافتهنسازما قاچاق المللیبین و ایمنطقه اصلی های شبکه زمینه در الزم اطالعات آوریجمع ضمن است مکلف اطالعات

 او که ایقاضی یا کل دادستان حکم با آنها تعقیب و شناسایی به نسبت قانونی اختیارات حوزه در قانون، این موضوع جرائم با

 .«نماید اقدام نیز صالح ذی مراجع و انتظامی نیروی به اطالعاتی سرویس ارائه به نسبت همچنین و اقدام کندمی تعیین

  نسبت  اطالعات وزارت اطالعاتحفاظتو همچنین مأموران  ...»قانون آیین دادرسی کیفری:  603ماده  1به استناد تبصره

 «.شوندمحسوب می ضابط نظامیاست،  صالحیت رسیدگی سازمان قضائیکه در  جرائم کارکنان وزارت مزبوربه 
 

 سازمان اطالعات سپاه (۳

 اضافه گردیده است. 139۴سی کیفری در سال این عبارت در راستای اصالحات قانون آیین دادر :نکته

 سپاه اطالعات سازمان و اطالعات وزارت»: است آمده گراناخالل مجازات و ارزی اخالل با مقابله طرح 10 ماده دربرای مثال  

 منظور هب را الزم اقدامات است موظف و شده محسوب خاص ضابطه قانون این موضوع اتهامات مورد در اسالمی انقالب پاسداران

 «دهد انجام تحقیقات تکمیل و سازی مستند کشف،

 : مأمورین نیروی مقاومت بسیج (4
 

 .ه استشرط کرد 3قانون حمایت از بسیج ضابط بودن اعضا بسیج را منوط به  1ماده 
 . جرم مشهود باشد -1

 یا باشد اقدامی نکند.نباشد عام ضابط  -2

                                                           
 65لقی، پیشین، ص دکتر خا - 1
 66خالقی، پیشین، ص  - 2
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 د.ضابط عام باشد و نیاز به کمک داشته باش -3
 

ه باید مجّوز خاص هم داشته باشند که این مجّوز از طرف معاونت آموزشی نیروی مقاومت بسیج و معاونت سیاسی حوز :نکته

ق.آ.د.ک هم مورد توجه مقنن قرار گرفته شده است که در  30به این موضوع در ماده  1.شود نمایندگی ولی فقیه اعطاء می

 مباحث آتی به آن اشاره خواهیم کرد.
 

  مسلّح نیروهای سایر ( 4

به منظور  موارد   در برخی می باشد.  بیگانگان   سپاه( حراست از کشور در برابر تجاوز -اصوالً وظیفه ی نیروهای مسلح )ارتش

ممکن است در مواردی از قوای مذکور به عنوان تقویت نیروی انتظامی که وظیفه برقراری نظم و امنیت داخلی را بر عهده دارد 

 دادگستری کمک گرفته شود.  ضابط

ق.آ.د.ک مقرر می دارد  29بند الف ماده  .مداخله سایر نیروهای مسلح به عنوان ضابط دادگستری به موجب قانون خواهد بود

 ضابط شود، محول آنان به ضابطان وظایف از برخی یا تمام قانون موجب به که مواردی در مسلح نیروهای سایر همچنین»

 2.«شوندمی محسوب

تواند ورود و خروج به محل بازرسی را در صورت ضرورت، بازپرس می»قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:  1۴۴ماده 

حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و 

 «.یروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری استصورت، نمربوط استفاده کند که در این

ن دادگستری در موارد خاص ان ضابطین نظامی نیز در کنار ضابطیهمانطور که پیشتر اشاره کردیم به عقیده برخی از حقوق دان

 603ین مورد می توان به ماده ضابط محسوب می شود. البته حوزه فعالیت این دسته از ضابطین محدود به جرایم نظامی است. در ا

 اجرای»از این ماده مقرر می دارد:  3 تبصرهکه پیشتر مورد بررسی قرار گرفت. قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود 

 «.است مربوط نظامی ضابطان عهدهبه انتظامی و نظامی های یگان در عمومی قضائی مراجع دستورهای و تصمیمات

و جریان هایی که برای مبارزه با عوامل  اشاره کرد که به موجب آن اساسنامه سپاه پاسدارن  5ماده  تبصره می توان به همچنین

خلع سالح افراد فاقد  ،توسل به قوه قهریه، براندازی یا اقدام علیه حاکمیت قوانین جمهوری اسالمی از طریق در صدد خرابکاری

، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور اعالم ومبا نیروی انتظامی در مواقع لز مجوز و همچنین همکاری

 3قوه قضائیه عمل می کنند. شده است به عنوان  ضابط

تحت شرایطی ضابط دادگستری محسوب می برخی افراد هم در برخی قوانین خاص  :به موجب قوانین خاص ( سایر مأمورین5

کاری خودشان می باشد، نه این که صالحیت مداخله در هر جرمی  به حیطه ین افراد محدودگردند. اصوالً ضابط محسوب شدن ا

                                                           
قانون آیین دادرسی کیفری فراگیری مهارت های الزم و تحصیل کارت مخصوص، برای همه ضابطین عام و خاص الزم است. )خالقی،  30البته به موجب ماده  - 1

 (69پیشین، ص 
 انتظامی نیروی بودن ضابط وظایف از برخی یا تمام ملی امنیت عالی شورای که واردیدرم مسلح سایر نیروهای»ق.آ.د.ک سابق مقرر می داشت  15ماده  4بند  - 2

واگذاری تعیین ضابطین به »ق.آ.د.ک جدید نیز پیش بینی شده بود که با ایراد شورای نگهبان به این ترتیب که  29؛ مفاد این بند در ماده «کند محول آنان به را

 امکان پذیر شد. «به موجب قانون»مواجه گردید و مداخله سایر نیروهای مسلح فقط « ق.ا است 176و  85شورای عالی امنیت خالف اصول 
 70خالقی، پیشین، ص  - 3
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 ینضابط  و ...  آهن راه انتظامی پلیس ،شهرداری مامورین ،مثل مأمورین جنگلبانی، شکاربانی، فرمانده هواپیمارا داشته باشند. 

 :  1آنها عبارتند ازمهمترین   .هستند خاص

 مأمورین» 13۴6قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب  5۴ دهما بر اساسمامورین جنگلبانی: ( الف

 ردیف در شوندمی قانون این در مذکور جرائم تعقیب و کشف مأمور جنگلبانی سازمان احکام موجب به که جنگلبانی

 2.«نمود خواهند وظیفه انجام محل دادستان تعلیمات تحت حیث این از و محسوب دادگستریضابطین

ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب  ،87قانون نظارت بر ذبح شرعی مصوب  8 مادهطبق  :شرعی( ناظران  ب

و موظفند از موارد خالف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی از  گردیده

 .رهبری ابالغ و اجراء نمایندمعظمبا اذن مقام فقیه در سازمان دامپزشکیطریق دفاتر نمایندگی ولی

اجرای احکام افرادی  دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات و :های ویژه روحانیت  آیین نامه دادسراها و دادگاه ۲5ماده  ( پ

 . باشنددر حکم ضابطین قضائی می. این افراد در زمان انجام مأموریت  را راساً استخدام نماید
 

 

 

 

 

 

 
 

 

تامل دیگری که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مشاهده می شود و ما مشابه آن را در قوانین سابق      نکته قابل: نکته

( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع جرائم چنانچه»ق.آ.د.ک است. به موجب این تبصره  ۴5ماده  3نمی یافتیم، تبصره 

 توانند می شهروندان تمام دادگستری، ضابطان حضور عدم صورت در شود، واقع مشهود صورت به قانون این( 302) ماده

این مقرره به تاسی از حقوق فرانسه  .«آورند عمل به جرم صحنه حفظ و جرم مرتکب فرار از جلوگیری برای را الزم اقدامات

 به شهروندان محول می گردد:به شرح زیر طی و به موجب آن قسمتی از وظایف ضابطین تحت شرایوارد قوانین ما شده است 
 جرم مشهود باشد، -1

 ضابطین دادگستری حضور نداشته باشد،  -2

با میزان ثلث  جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانیو  قطع عضوحبس ابد، ، سلب حیاتجرم ارتکابی از جمله جرایمی باشد که مجازات آن  -3

 3باشد. ر و باالترمجازات تعزیری درجه چهایا  کامل یا بیش از آندیه 

 مداخله شهروندان اختیاری است و مقنن تکلیفی در این خصوص ایجاد نکرده است. :نکته

                                                           
 54، ص 2آخوندی، پیشین، جلد  - 1
 72خالقی، پیشین،  - 2
آ.د.ک را در پی دارد یا نه جای سوال است! خود حقوق ق. 302این که شهروندان از کجا باید بدانند که آیا جرم ارتکابی توسط متهم، مجازات مندرج در ماده  - 3

 ست!دانان در بیشتر موارد برای اطالع از نوع ضمانت اجرایی به قانون مراجعه می کنند حال آنکه چنین توقعی از شهروندان عادی به شدت نابجا

 ابطینض

 ضابطین خاص

 ضابطین عام

 روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان -1

 مامورین وزارت اطالعات -2

 اسالمی انقالب پاسداران سپاه بسیج مقاومت نیروی مأموران -3

 یا تمام قانون موجب به که مواردی در مسلح نیروهای سایر -4

 .شود محول آنان به ضابطان وظایف از برخی

  سایر ضابطین در قوانین خاص مانند -5

 .باشند دیده را مربوط آموزش که ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی درجه داران و افسران فرماندهان، شامل

 مامورین جنگل بانی -1

 مامورین شکاربانی -2

 ناظران شرعی -3

 فرمانده هواپیما -4

 ماموران وصول عایدات و کشف قاچاق -5



 

  
29 

 

فخرالدین عباسزاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             آنیی داردسی کیفری               

 1همه ی این شرایط باید باهم جمع باشند تا قانوناً امکان مداخله شهروندان مهیا باشد.: نکته

 : عبارت تمام شهروندان، خود بزه دیده را هم شامل می گردد.نکته

 ضابطین بر رظمقررات نا -3

 سایر. است دادستان با دارند عهده به ضابط عنوانبه که وظایفی حیث از دادگستری ضابطان بر نظارت و ریاست :نکته

 (ق.آ.د.ک 32ماده ) .دارند نظارت حق دهند، می ارجاع ضابطان به که اموری در نیز قضائی مقامات

یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران  همچنین :نکته

 ق.آ.د.ک( 32)تبصره ماده  .محکومیت انتظامی تا درجه چهار است

  مورد بار یک ماه دو هر حداقل را مربوط واحدهای ضابطان، وظایف اجرای حسن بر نظارت منظور به دادستان :نکته

 صادر را الزم دستورهای و قید شود،می تهیه منظور این به که مخصوصی فترد در را مراتب مورد، هر در و دهدمی قرار بازرسی

 ق.آ.د.ک( 33)ماده  .کندمی

 انتظامی نیروی در نوجوانان و اطفال ویژه پلیس نوجوانان، و اطفال مورد در ضابطان وظایف اجرای حسن منظوربه  :نکته

 (ق.آ.د.ک 31 ادهم) .شودمی تشکیل ایران اسالمی جمهوری

 و وثاقت بر عالوه دادگستری، ضابط عنوان احراز»و واجد مهارت های الزمه باشند ضابطین باید موثق و مورد اعتماد  :کتهن

 تحصیل و مربوط قضائی مرجع نظر زیر آموزشی های دوره گذراندن با الزم های مهارت فراگیری به منوط بودن اعتماد مورد

 نظر از و ممنوع کارت، این فاقد اشخاص سوی از گرفته صورت اقدامات و تحقیقات. است دادگستری ضابطان ویژه کارت

مهارت »و « موثق بودن»نکته ای که باید به آن اشاره کرد این که مقنن برای ضابطین دو ویژگی )؛ 2«است اعتبار بدون قانونی

    و بال اعتبار می داند. آیا بر این اساسقائل گردیده و در قسمت اخیر ماده فقط اقدامات ضابطین فاقد مهارت را ممنوع « داشتن

؟! بهتر بود مقنن به ممنوعیت و بی اعتباری قائل شداقدامات ضابطین غیر موثق و غیر قابل اعتماد ارزش قانونی  توان بهمی 

 معتبر درصورتی ضابطان گزارش»شاید تا حدودی کمک کننده باشد:  36ماده  (.اقدامات ضابطین غیر موثق نیز اشاره می کرد

 «.شود تنظیم و تهیه قانونی مقررات و ضوابط اساس بر و نباشد قضیه مسلم قرائن و احوال و اوضاع خالف بر که است

 و قرائن»اگر چنانچه عالوه بر این که خود ضابطین باید مورد وثوق باشند، اطالعات دریافتی توسط ضابطین نیز باید موثق باشد. 

 به اطالع از پیش باید آنان نیست، موثق منابع از دادگستری ضابطان اطالعات یا است تردید دمور جرم وقوع به مربوط امارات

 دادستان به را آن نتیجه و آورند عملبه را الزم تحقیقات اشخاص، جلب و احضار یا بازرسی و تفتیش حق داشتن بدون دادستان،

 3.«کندمی اتخاذ را مناسب قضائی تصمیم یا و صادر را یقاتتحق تکمیل دستور گزارش، این به توجه با دادستان. دهند گزارش

                                                           
 متاسفانه ضمانت اجرایی عدم رعایت شرایط فوق در قانون پیش بینی نشده است! - 1
اره، ق.آ.د.ک؛ شرط داشتن مهارت های الزم و دوره های آموزشی، هم در مورد ضابطین عام و هم در مورد ضابطین خاص الزم الرعایه است. )ناجی زو 30ماده  - 2

 (95، ص 1394ناجی، آشنایی با آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات  خرسندی، 
 ق.آ.د.ک؛  43ماده  - 3
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کند، و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می اسرع وقتضابطان دادگستری مکلفند در » سریع بودن :نکته

 خالف بر که است معتبر صورتی در ضابطان گزارش» معتبر بودنو  1«نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند

دو ویژگی بارز اقدامات  2«شود تنظیم و تهیه قانونی مقررات و ضوابط اساس بر و نباشد قضیه مسلم قرائن و احوال و اوضاع

 ضابطین به شمار می آید.

 محول آنان به را تأمین أخذ توانندنمی نیز قضائی مقامات و ندارند را متهم از تأمین أخذ اختیار دادگستری ضابطان :نکته

 .شودمی اقدام قانون این مقررات طبق قضائی مقام توسط تنها باشد، داشته ضرورت متهم از تأمین أخذ هرگاه هرصورت در. کنند

  ق.آ.د.ک( ۴1)ماده 

 باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با  - یعنی الزامی نیست -بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان

 ق.آ.د.ک( ۴2)ماده  .موازین شرعی انجام شود رعایت

 ضابطان توسط پرونده با مرتبط اشخاص سایر و مطلعان و شهود دیده،بزه اقامت محل و هویت به مربوط اطالعات افشای 

 ق.آ.د.ک( ۴0)ماده  .است ممنوع کند، می معین قانون که مواردی در جز دادگستری،

 جبران درخواست حق از را شاکی». همچنین 3«نمایند قبول وقتهمه را شفاهی یا یکتب شکایت» موظفند دادگستری ضابطان

 او را اظهارات خود گزارش درو  ۴«سازند آگاه حقوقی هایمعاضدت سایر و موجود مشاورهای خدمات از مندی بهره و خسارت

 .5«کنند ذکر قضائی مراجع به وارده زیان و ضرر مورد در»

 شناسایی جرم، وقوع ادله آوری جمع و عالئم و آثار حفظ جرم، کشف به نسبت ضابطان وظایف انجام از ناشی هایهزینه تحمیل

 اوراق ابالغ تهدیدات، برابر در او خانواده و دیده بزه از حمایت وی، دستگیری متهم، شدن مخفی و فرار از جلوگیری و یافتن و

 ق.آ.دک( 62ماده ) .است نوعمم 6دیده بزه بر عنوان هر تحت قضائی تصمیمات اجرای و
 

 

 

 . شودمی صادر                     صورت به دادگستری ضابطان به قضائی مقام دستورهای

 

 
 

 

                                                           
 را آن گزارش شده، تعیین مهلت پایان در باید ضابطان نشود، میسر پرونده تکمیل یا دستور اجرای چنانچه»موجب تبصره همین ماده نیز  ق.آ.دک؛ به 35ماده  - 1

 .«کنند ارسال مربوط قضائی مقام یا دادستان برای علت ذکر با
 ق.آ.د.ک 36ماده  - 2
 ق.آ.د.ک 37ماده  - 3
 ق.ا.د.ک 38ماده  - 4
 .کق.آ.د 39ماده  - 5
 علی رغم عدم تصریح مقنن، این موضوع در مورد بزهکار یا همان متهم هم صادق می باشد. - 6

  کتبی

   صریح

 مهلت با قید

 مقدور کتبی دستور صدور که فوری موارد در

 و شودمی صادر شفاهی صورت به دستور نیست،

 و  دستورها انجام ضمن باید دادگستری ضابط

 صورت در معموله اقدامات مراتب و درج

 بیست ظرف  حداکثر و وقت اسرع در  مجلس،

 قضائی مقام مضایا به را آن ساعت چهار و

 ق.آ.د.ک( 34. )ماده برساند
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 وظایف و اختیارات ضابطین: -4
ق.آ.د.ک می توان  ۴6و  ۴۴ غیر مشهود متفاوت است. از مجموع مواد جرائم اقدامات ضابطین در برخورد با جرایم مشهود و

 ضابطان» مشهود محدود است و حق مداخله بدون دستور مقام قضایی را ندارندکه اقدامات ضابطین در جرایم غیر یجه گرفتنت

 دادستان به الزم دستورهای أخذ و تکلیف کسب برای را مراتب غیرمشهود جرائم در جرم، وقوع از اطالع محض به دادگستری

 «...کندمی اتخاذ مناسب قضائی تصمیم یا و صادر را تحقیقات ادامه دستور زم،ال بررسی از پس نیز دادستان و کنندمی اعالم

 اشیاء و اشخاص بازرسی همچنین آنها، تفتیش و بسته و تعطیل اماکن منازل، به ورود»همان قانون  55همچنین به موجب ماده 

 .«باشد داده ارجاع ضابط به کلی طوربه را تحقیقات اجرای وی چند هر است، قضائی مقام موردی اجازه با غیرمشهود جرائم در

 از جلوگیری و جرم وقوع ادله و عالئم آثار، ادوات، آالت، حفظ منظور به را الزم اقدامات تمام »...اما ضابطین در جرایم مشهود 

 آمده دستبه مدارک و جنتای بالفاصله و دهند می انجام را الزم تحقیقات آورند، می عمل به تبانی، یا و متهم شدن مخفی یا فرار

 و تلفن شماره نشانی، اسم، باشد؛ داشته حضور جرم وقوع صحنه در مطلعی یا شاهد چنانچه همچنین. رسانندمی دادستان اطالع به را

 قانون این( ۴6) ماده ذیل و ماده این اجرای در دادگستری ضابطان. کنند می درج پرونده در و أخذ را ایشان مشخصات سایر

 داشته وجود وی توسط مشهود جرم ارتکاب بر قوی امارات و قرائن که نمایند بازداشت را متهم توانند می صورتی در فقط

 ضابطان ،باشد ضروری تحقیقات تکمیل برای متهم نگهداری ،مشهود جرائم در چنانچه»این قانون نیز  ۴6بر اساس ماده «. باشد

 تصمیم اتخاذ برای فوری را مراتب و کنند تفهیم و ابالغ متهم به کتبی طور به و بالفاصله را آن ادله و اتهام موضوع باید

 «دهند قرار نظر تحت را متهم ساعت چهار و بیست از بیش توانند نمی ضابطان حال، هر در. برسانند دادستان اطالع به قانونی
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ساعت یک ظرف حداکثر باید گیرد، قرار نظر تحت مجرمانه عناوین از هریک علت به اداری وقت از خارج فردی هرگاه

 صورت در و نماید بررسی را موضوع است، مکلف نیز کشیک قاضی یا دادستان. شود اعالم کشیک قاضی یا دادستان به مراتب

 ق.آ.د.ک( ۴7ماده ) .آورد عمل به قانونی اقدام متهم گرفتن قرار نظرتحت محل در حضور با نیاز

 (رای وحدت رویه) .رسیدگی می شوددادگاه عمومی  دردر مقام ضابط بودن  جرایم ضابطینبه  :نکته

اقدامات 

 ضابطین

 جرایم در 

 مشهود

 جرایمدر     

 غیر مشهود

 حق مداخله ندارند -1

 

 کنندمی اعالم دادستان به الزم دستورهای أخذ و تکلیف کسب برای را مراتب -2

 آالت، حفظ منظور به را الزم قداماتا تمام -1

 از جلوگیری و جرم وقوع ادله و عالئم آثار، ادوات،

 می عمل به تبانی، یا و متهم شدن مخفی یا فرار

 .آورند

 به را آمده دستبه مدارک و نتایج بالفاصله -2

 .رسانندمی دادستان اطالع

 حق بازداشت متهم  را  دارند  به  شرطی که  -3

 توسط جرم ارتکاب بر قوی امارات و قرائن -1

 باشد. داشته وجود متهم

 ضروری تحقیقات تکمیل برای متهم نگهداری -2

 .باشد

 طور به و بالفاصله را آن ادله و اتهام موضوع -3

 کنند. تفهیم و ابالغ متهم به کتبی

 به قانونی تصمیم اتخاذ برای فوری را مراتب -4

 .برسانند دادستان اطالع

 .ت بیشتر باشدساع 24مدت نگهداری نباید از  -5
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 :در بازداشتحقوق متهم * 
 

  نباید که متهم با مالقات پایان در تواندمی وکیل .نماید وکیل حضور تقاضای تواند می متهم گرفتن، قرار نظر تحت شروع با -1

 . البته در برخی موارد استثنائی محدودیت های 1دهد ارائه پرونده در درج برای را خود کتبی مالحظات باشد ساعت یک از بیش

 را وکیل با مالقات امکان گرفتن قرار نظر تحت شروع از پس هفته یک تا و به موجب آن متهم هم در این مورد وجود دارد

 :2جرایم باشداین و آن زمانی است که نوع جرم ارتکابی یکی از  نخواهد داشت
 

 

 ق.م.ا ازکتاب تعزیرات( 74۳الی  7۲9یا همان  51۲الی  498)موضوع مواد  کشور، خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم 

 متاسفانه تعریفی از جرایم سازمان یافته در این قانون به عمل البته )قانون آیین دادرسی کیفری  ۳۰۲موضوع ماده   یافته سازمان جرائم از یکی

 نیامده است(
 

 اطالع آنان بودن نظرتحت از مزبور مراجع طریق از توانند می تحت نظر اشخاص برادر و خواهر فرزندان، همسر، ن،والدی-2

 نظرتحت اشخاص خانوادگی و اجتماعی حیثیت با که حدی تا گرفتن، قرار نظر تحت درباره فوق بستگان به پاسخگویی. یابند

 د.ک(ق.آ. ۴9)ماده  .است ضروری باشد، نداشته منافات

 و کند آگاه بودن نظرتحت از را خود آشنایان یا خانواده افراد ممکن، وسیله هر یا تلفن وسیلهبه تواند می نظرتحت شخص -3

 شخص که دهند تشخیص ضرورت بر بنا آنکه مگر آورند، عمل به خصوص این در را الزم مساعدت مکلفند نیز ضابطان

 .برسانند قضائی مقام اطالع به مقتضی دستور أخذ برای را مراتب باید صورت این در. کند استفاده حقی چنین از نباید نظرتحت

 ق.آ.د.ک( 50)ماده 

 نظرتحت شخص از دادستان تعیین به پزشکان از یکی وی، نزدیک بستگان از یکی یا نظرتحت شخص درخواست به بنا -۴

 ق.آ.د.ک( 51)ماده  .شود می ضبط و ثبت پرونده در پزشک گواهی. آوردمی عملبه معاینه

 

 

 
 

 

نهایت این که مقنن برای دقت در انجام تکالیف قانونی از سوی ضابطین از یک طرف و تضمین حقوق متهم از طرف دیگر در 

 از تخلف»ق.آ.د.ک  63پیش بینی کرده است. به موجب ماده را نیز یی هاضمانت اجرا ،از تکالیف قانونی آنها فرض تخلف

 این( 1۴1) و( 59) ،(55) ،(53) ،(52) ،(51) ،(۴9) ،(۴2) ،(۴1) ،(۴0) ،(39) ،(38) ،(37) ،(35) ،(3۴) ،(30) مواد مقررات

  .«است دولتی خدمات از انفصال سال یک تا ماه سه به محکومیت موجب ضابطان، توسط قانون

 

 

                                                           
 ق.آ.د.ک 48ماده  - 1
 ق.آ.د.ک 48تبصره ماده  - 2

آیین قانون  آن اشاره نمودیم. برای مطالعه به فصل دوم از بخش دومِ  شده که ما صرفاً در اینجا به اهمّ ای ضابطین مقررتکالیف دیگری هم بر

 فرمایید. مراجعه  (63الی  28)مواد  دادرسی کیفری
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 تحقیقات مقدماتی( دوم گفتار

دادگستری، کشف ق.آ.د.ک نیز در مقام تعریف ضابطین  28ماده اصوالً توسط ضابطین انجام می شود.  کشف جرمگفتیم که 

جرم را از وظایف ضابطین می داند. اما تعقیب جرم از مهمترین وظایف دادسرا به شمار می رود. در این فصل دو وظیفه ی عمده 

ین دادرسی کیفری به سایر را مورد بررسی قرار می دهیم و در ادامه ی آی« تحقیقات مقدماتی»و عمدتاً « تعقیب جرم»دادسرا 

 وظایف دادسراها اشاره خواهد شد.
  

 دیگر یا بازپرس سوی از که است قانونی اقدامات مجموعه»را این گونه تعریف می کند؛  مقدماتی تحقیقاتق.آ.د.ک  90ماده 

 متهم شدن مخفی یا فرار از جلوگیری و یافتن شناسایی، جرم، وقوع ادله آوریجمع و عالئم و آثار حفظ برای قضائی، مقامات

 «.شود می انجام

«       مقامات قضایی»با توجه به تعریف فوق می توان دریافت که مقنن تحقیقات مقدماتی را صرفاً اقداماتی می داند که از سوی 

اشت که را جزو مراحل تحقیقات مقدماتی محسوب نمی کند. البته باید توجه د« ضابطین دادگستری»انجام گرفته و اقدامات 

بعد از  اقدامات ضابطین از زمان کشف جرم تا مداخله مقام قضایی داخل در این تعریف نمی شود و اگر چنانچه مقامات قضایی

. این تعریف خواهد بودانجام تحقیقات را به ضابطین ارجاع نمایند، اقدامات آنها داخل در تعریف تحقیقات مقدماتی  ،مداخله

« کشف جرم»که تحقیقات مقدماتی را اقدامات انجام شده از زمان  استق.آ.د.ک سابق  19ماده  دقیقا برعکس تعریف مقرر در

می دانست که اصوالً این مرحله توسط ضابطین انجام می گیرد. محدود کردن تحقیقات مقدماتی به « تسلیم به مراجع قضایی»تا 

به  تانبنابراین اگر شما مشاهده کنید ماشین 1نیز قرار گرفته بود.اقدامات ضابطین در قانون سابق مورد انتقاد برخی از حقوق دانان 

مطلع می نمایید و آنها نیز با حضور در محل و بررسی کم و  جرمدر اولین اقدام مامورین پلیس را از این  ،سرقت رفته است

دهند. تا اینجا بر اساس قانون کیف قضیه، شکایت شما را تنظیم می کنند و فردا در اولین فرصت اداری به دادسرا ارجاع می 

دادرسی کیفری جدید، اقدامات انجام شده داخل در مرحله تحقیقات مقدماتی نیست چراکه هنوز مقام قضایی اقدامی انجام  آیین

 2نداده است. اما بر اساس قانون سابق، تحقیقات مقدماتی، صرفاً این مرحله را شامل می شد.

 «از ویژگی های بارز تحقیقات مقدماتی به شمار می رود: «محرمانه بودن»و « سریع بودن 

 مستمر نحو به و سرعت به باید مقدماتی تحقیقات»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  9۴ماده  ،تحقیقات مقدماتی «سریع بودن»در مورد 

 .«نیست آن انجام مانع تعطیل ایام و شود انجام

 مقدماتی تحقیقات»ق.آ.د.ک در این باره مقرر می دارد  91د. ماده آن می باش« محرمانه بودن» یقدماتمویژگی دیگر تحقیقات 

همچنین می توان به قسمتی از ماده  .«نماید مقرر دیگری نحو به قانون که مواردی در مگر می گیرد صورت محرمانه صورتبه

 وکیل. نماید وکیل حضور قاضایت تواند می متهم گرفتن، قرار نظر تحت شروع با»همان قانون اشاره نمود که مقرر می دارد  ۴8

بنابراین اصل بر محرمانه بودن  «.نماید مالقات نظر تحت شخص با ،مذاکرات و تحقیقات بودن محرمانه به توجه و رعایت با باید
                                                           

 151خالقی، علی، پیشین، ص - 1
 به موجب این ماده ضابطان .داند می نیز ستریدادگ ضابطین وظایف از را مقدماتی تحقیقات کیفری، دادرسی آیین قانون 29 ماده در مقنن وجود این با  -2

 قانون موجب به قضایی، تصمیمات اجرای و اوراق ابالغ ،مقدماتی تحقیقات ...، جرم، کشف در دادستان تعلیمات و نظارت تحت که هستند مأمورانی دادگستری

مقدماتی را در انحصار مقام قضایی می داند نه اشخاص دیگر باید وظیفه  قانون آیین دادرسی کیفری که تحقیقات 90البته در تطبیق با ماده «. کنندمی اقدام

 تحقیقات مقدماتی ضابطین را محدود به مواردی نمود که مقام قضایی به ایشان ارجاع می دهد.
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اما محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی نسبت به چه  .دی که خود مقنن تجویز نموده باشدتحقیقات مقدماتی است مگر در موار

 مورد نظر مقنن می باشد؟ کسانی
 

 متهم و حقیقات مقدماتی نسبت به شاکیبودن تمحرمانه  -1

دامنه ی این توسیع گفتیم که اصل بر محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است مگر در مواردی که خود مقنن استثناء کرده باشد. 

 ک.د.آ.ق 100 ماده. را برای شاکی قائل می باشدنیست و مقنن امتیازات بیشتری  به یک میزاناستثنائات نسبت به شاکی و متهم 

 یابد، حضور تحقیقات در و کند اظهار را اشادله و معرفی را خود شهود تحقیقات، هنگام در تواند می شاکی» دارد می مقرر

 هزینه به یا و کند مطالعه ندارد، منافات حقیقت کشف ضرورت با که را پرونده اوراق سایر یا مقدماتی تحقیقات مجلس صورت

هر چند دامنه ی استثنائات اصل محرمانه بودن در مورد متهم نسبت به شاکی محدودتر  1.«بگیرد رونوشت یا تصویر آنها از خود

ق.آ.د.ک  5ها کاسته است. ماده  است اما قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون سابق تا حدودی از این محدودیت

 دفاعی حقوق سایر و وکیل به دسترسی حق از و آگاه انتسابی اتهام ادله و موضوع از وقت، اسرع در باید متهم»مقرر می دارد 

؛ بنابراین همانطور که مالحظه می شود حق اطالع و آگاهی از موضوع و دالیل اتهام تا «شود مندبهره قانون این در مذکور

 تهم است. حدودی عدول از اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی نسبت به م
 

 مقامات رسمیمحرمانه بودن تحقیقات مقدماتی نسبت  -۲

 این حفظ به موظف دارند حضور مقدماتی تحقیقات جریان در که اشخاصی کلیه»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  100قسمت دوم ماده 

این است که سوال  .«شوند می محکوم ای حرفه و  شغلی  اسرار افشای جرم مجازات به تخلف، صورت در و هستند اسرار

 :مورد ضروری استناظر به چه کسانی است. ذکر چند نکته در این « کلیه اشخاص»عبارت

دعوا   طرفین  به  نسبت  مقدماتی تحقیقات   )یا به عبارت صحیح تر محرمانه ماندن( این ماده بیانگر محرمانه بودن؛ اوالً

را باید به مقاماتی که در جریان تحقیقات « ت مقدماتیقایکلیه اشخاص حاضر در تحق»عبارت و  نمی باشد متهم( -)شاکی

محدود نمود چراکه از و...  یا مدیر دفتر دادیار ،یا مقامات قضایی نظیر بازپرس 2ضابطین مترجم، کارشناسان،حضور دارند مثل 

 مجازاتطرف دیگر  محکوم نمود و از ش می باشدمربوط به خود ی کهیک طرف مثالً متهم را چگونه می توان به افشای اسرار

به مناسبت شغل یا حرفه ی به کسانی است که  محدودق.م.ا   872یا همان 6۴8 مقرر در ماده ای حرفه و شغلی اسرار افشای جرم

 3.محرم اسرار محسوب می شوندخود 

 که مواردی در مگر»ق.آ.د.ک  92مقرر در ماده عبارت ماندن تحقیقات مقدماتی مطلق نیست و محرمانه محرمانه بودن یا دوماً؛ 

این مطلب که تا حدی برداشت است. در برخی موارد استثنائی آن  از تخطیداللت بر امکان « نماید مقرر دیگری نحو به قانون

                                                           
 حاوی اسناد و شده بندیطبقه مدارک و اسناد ارائه»ماده اخیر الذکر  2پیش بینی شده است. مثالً به استناد تبصره  شاکیالبته محدودیت هایی هم برای  - 1

 انتشار از باید شاکی» همان ماده 3 و یا تبصره« است ممنوع شاکی به خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم و عفت منافی جرائم تحقیقات به مربوط مطالب

 «. صالح مراجع در خود حق احقاق مقام در مگر کند، امتناع است ممنوع قانون یا شرع موجب به آنها انتشار که مدارکی و مطالب
 ضابطان توسط پرونده با مرتبط اشخاص سایر و مطلعان و شهود دیده،بزه اقامت محل و هویت به مربوط اطالعات افشای»ق.آ.د.ک مقرر می داد  40ماده  - 2

 .«است ممنوع می کند، معین قانون که مواردی در جز دادگستری،
کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و »یرات مقرر می دارد ق.م.ا از کتاب تعز 648ماده  - 3

 لیون ریال جزایهرگاه در غیراز موارد قانونی ، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یك روز تا یك سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزارتا شش می شوند

 « .نقدی محکوم می شوند
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 به مربوط مشخصات سایر و تصویر انتشار»شده است که  به این شکل مقررق.آ.د.ک  96در ماده  اول را نیز تقویت می کند

 زیر اشخاص مورد در مگر 1است ممنوع قضائی و انتظامی مراجع و هارسانه توسط مقدماتی تحقیقات حلمرا کلیه در متهم هویت

 مجاز آنان هویت به مربوط مشخصات سایر یا و تصویر انتشار ،2شهرستان دادستان موافقت و بازپرس درخواست به تنها که

 :است

 و ۳بوده متواری که قانون این( 302) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع عمدی جرائم ارتکاب به متهمان -الف

 منظور به ،نباشد موجود آنان به دستیابی امکان دیگری طریق از و باشد داشته وجود آنان به اتهام توجه برای کافی دالیل

 .شود می رمنتش آنان نگاری چهره طریق از آمده دست به تصویر یا و اصلی تصویر ،ادله تکمیل یا و آنان شناسایی

 تصویر و اندکرده اقرار بازپرس نزد نامعلومی و متعدد اشخاص به نسبت جرم فقره چند ارتکاب به که شده دستگیر متهمان -ب

 .شودمی منتشر آنان، توسط خصوصی دعوای اقامه یا و شکایت طرح و دیدگانبزه آگاهی برای آنان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آوریجمع و تحصیل در و آورد عمل به را فوری اقدامات جرم، عالئم و آثار امحای از جلوگیری برای است مکلف بازپرس 

 ق.آ.د.ک( 95. )ماده نکند تأخیر جرم وقوع ادله

 کند متوقف را خود تحقیقات است، مشکل او به دسترسی یا و شده مخفی نیست، معین متهم آنکه عذر به تواندنمی بازپرس 

 ق.آ.د.ک( 10۴)ماده 

ق.آ.د.ک به جریان افتاد دادسرا  6۴م کشف شد یا شاکی شکایت نمود یا تعقیب به هر جهتی از جهات مندرج در ماده حال جر

وظایف خود را شروع می نماید. اگر شاکی مستقیماً دعوی خود را در دادسرا مطرح نماید باید شکوائیه تقدیم نماید. شکوائیه بر 

                                                           
متهم محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی نگردیده است و  هویت به مربوط مشخصات سایر به عقیده برخی از حقوق دانان علی رغم ممنوعیت انتشار تصویر و - 1

 .آ.د.ک(ق 96ماده  2با ارسال پرونده به دادگاه این ممنوعیت مرتفع نمی گردد )خالقی، پیشین، زیر نویس شماره 
 عمل خواهد شد و حل اختالف با دادگاه می باشد. 271و  269در صورت اختالف بین بازپرس و دادستان برابر با مواد عمومی و مطابق با ماده  - 2
 (4یس شماره متواری بودن با مجهول المکان بودن متفاوت است و مفاد این ماده در خصوص افراد مجهول المکان کاربرد ندارد. )همان، زیر نو - 3

 تصویر ی که  انتشارموارد

 مشخصات سایر یا و

 متهم هویت به مربوط

 می باشد مجاز

 .باشد عمدیجرم اتکابی  -1

 

 از نوع مجازات جرم ارتکابی   -2

 

 

 

 متهم متواری باشد -3

 باشد داشته وجود متهم به اتهام هتوج برای کافی دالیل -4

 نباشد موجود متهم به دستیابی امکان دیگری طریق از -5

 انتشار تصور یا مشخصات متهم با هدف شناسایی او یا تکمیل ادله باشد. -6

. همچنین فرض دیگری برای تجویز انتشار پیش بینی شده است و آن جمع همه ی شرایط  فوق برای تجویز انتشار ضروری است *

در این صورت انتشار با  متعدد و نامعلومی نماید متهم نزد مقام تحقیق  اقرار به ارتکاب چند فقره جرم  نسبت به اشخاصن که اگر  ای

 6در این حالت نیازی به وجود شرایط ).آنان صورت می گیرد توسط خصوصی دعوای اقامه یا و شکایت طرح و دیدگانبزه هدف  آگاهی

 گانه فوق نیست(

 ، رجم و ....()اعم از قصاص، اعدام  حیات، سلب -1

  ابد، حبس -2

 )با قصاص عضو اشتباه گرفته نشود( و عضو قطع -3

  یا آن از بیش یا کامل دیه ثلث میزان با جسمانی تمامیت علیه عمدی جنایات -۴

 باشد چهار درجه تعزیری مجازات -5
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. شکوائیه همان تقاضای تعقیب 1ند دادخواست نیازی به برگ های مخصوص نداردروی برگ معمولی هم قابل طرح است و همان

و گفتیم که امر ارجاع شکوائیه است ارجاع  مندجرم ارتکابی است که بزه دیده متحمل شده است. در دادسرا شروع تحقیقات نیاز

است. بنابراین شکوائیه  یجرایم نیز با بازپرساصل بر این است که تحقیقات مقدماتی کلیه  در دادسرا بر عهده دادستان می باشد.

 2از طریق دادستان به یکی از شعب بازپرسی ارجاع خواهد شد.

 

 

 
 

و استثنائاً در صورتی که بازپرس ناظر جرم ارتکابی باشد تحقیقات را شروع نموده ولی  استارجاع دادستان  بااصل  :نکته

 می باشد. ادامه تحقیقات بازهم منوط به ارجاع دادستان

در برخی موارد استثنائی، دادستان نیز می تواند تحقیقات مقدماتی جرایم را خودش انجام دهد یا ق.آ.د.ک  92ر با ماده ببراگفتیم 

. امکان انجام تحقیقات از )که در این صورت به این دادیار خواهیم گفت دادیار تحققیق( به یکی از دادیاران خود ارجاع نماید

 :در صورتی امکان پذیر است کهسوی دادستان 

 باشد در دادسرا کمبود بازپرس -1

 دیه ثلث میزان با جسمانی تمامیت علیه عمدی جنایات و عضو قطع ابد، حبس حیات، سلب آنها مجازات که نباشدجرم ارتکابی از جرایمی  -۲

 .باشد باالتر و چهار درجه تعزیری مجازات یا آن از بیش یا کامل

 

گفتیم بر  که هر کدام از این دو شرط فراهم نباشد دادستان حق انجام تحقیقات مقدماتی را نخواهد داشت. دنموالبته باید توجه 

ق.آ.د.ک، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان از جهات شروع به تعقیب به شمار می رود. اما اگر جرم  6۴اساس بند پ ماده 

فوق الذکر( باشد همان طور که مالحظه  2)یعنی جرایمی مندرج در بند  ق.آ.د.ک 302از جرایم مندرج در ماده  مشهود، ارتکابی

همان قانون از این کار منع شده است و  92کردیم، دادستان حق انجام تحقیقات مقدماتی را نخواهد داشت چون به موجب ماده 

 مخفی و فرار از جلوگیری و جرم وقوع ادله آوری جمع عالئم، و آثار حفظ برای »... ق.آ.د.ک 77با ماده مطابق صرفاً  دادستان

  .«آورد می عمل به را الزم اقدامات متهم شدن

  به دسترسی عدم و وظیفه انجام از وی بودن معذور یا بازپرس حضور عدم صورت در : »92همچنین به موجب تبصره ماده 

ه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه این قانون، دادرس دادگا( 302) ماده موضوع جرایم در دادسرا آن در دیگر بازپرس

 «.دهدقضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می

                                                           
 شکوائیه تنظیم در تا دهد قرار مراجعان اختیار در و کند تهیه را فوق موارد بر مشتمل متحدالشکل اوراق است مکلف قضائیهقوه»مقرر می دارد  68تبصره ماده  - 1

 «.نیست شکایت استماع مانع مزبور اوراق از استفاده عدم. گیرد قرار استفاده مورد
 را تحقیقات باشد جرم وقوع ناظر بازپرس، چنانچه. است دادستان ارجاع به منوط بازپرس سوی از مقدماتی تحقیقات به شروع» ک.د.آ.ق 89 ماده با مطابق - 2

 .«دهد می ادامه را تحقیقات دادستان، ارجاع صورت در و رساند می دادستان اطالع به فوری را مراتب کند، می شروع

 جهات قانونی برای شروع به تحقیق بازپرس
 ارجاع دادستان -1

 

 بازپرس خود ناظر وقوع جرم باشد  -2
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  ی نیست. بنابراین حتی اگر قانوناً سبازپر ارجاع شده بهنداشتن حق انجام تحقیقات مقدماتی به معنی عدم مداخله در تحقیقات

را خواهد  صورت می گیرد 1حق نظارت بر تحقیقاتی که از جانب بازپرس ،تی را نداشته باشددادستان حق انجام تحقیقات مقدما

 مواد قانونی زیر داللت بر این موضوع دارد:داشت. 

 دارد را الزم تعلیمات ارائه و نظارت حق شود، می ارجاع بازپرس به که اموری در دادستان»ق.آ.د.ک  73 ماده » 

  جریان تواندنمی اما کند؛ نظارت آن انجام نحوه بر و یابد حضور مقدماتی تحقیقات در تواندمی ندادستا» ق.آ.د.ک 7۴ماده 

  «سازد متوقف را تحقیقات

  چند هر آید،می عمل به او حوزه در تحقیقات که است دادستانی عهده برنظارت بر تحقیقات مقدماتی » ق.آ.د.ک 75ماده 

  .«است افتاده اتفاق وزهح آن از خارج که باشد امری به راجع

  به کلی طوربه را تحقیقات جریان یا بخواهد بازپرس از را جرمی در تحقیق آنکه از پیش دادستان » ق.آ.د.ک 76ماده 

 مکلف بازپرس صورت،این در. کند تقاضا بازپرس از را الزم اقدامات و تحقیقات برخی اجرای تواند می کند، واگذار بازپرس

 .«کند ارسال وی نزد را نتیجه و دهد انجام را دادستان تقاضای مورد اقدام یا تحقیق فقط است

 کندمی قید صورتمجلس در را مراتب و اجراء را دادستان قانونی تقاضای تحقیقات، جریان در بازپرس» ق.آ.د.ک105 ماده 

 .«نماید می اعالم دادستان به را مراتب اشدنب مقدور تقاضا انجام که نحوی به شود، مواجه اشکال با اجراء هنگام در هرگاه و

 ادستان و چه بازپرس( منع شده است:در برخی موارد دادسرا از انجام تحقیقات مقدماتی )چه د  :نکته

نجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع ا»در این خصوص مقرر می دارد اصالحی ق.آ.د.ک 102 ماده  -1

ی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای است و پرسش از هیچ فرد

شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود 

 .«توسط مقام قضائی انجام می شود

 که :در صورتی این حق را دارد  و دادگاه  توسط دادسرا ممنوع استدر هر صورت منافی عفت بنابراین تعقیب و تحقیق جرایم 

 باشدجرم در مرئی و منظر عام واقع شده الف( 

 دارای شاکی باشدب( 

 پ( به عنف باشد

 ت( سازمان یافته باشد
 

  طور مستقیم، در دادگاه صالح  به جرائم منافی عفت به» :در این خصوص مقرر می دارد ق.آ.د.ک 306همچنین ماده

 2 «.رسیدگی می شود

 دادگاه و آید می عمل به نوجوانان و اطفال دادگاه در مستقیم طور به سال پانزده زیر افراد جرائم تمامی مقدماتی تحقیقات -2

 ق.آ.د.ک( 285ماده  1)تبصره  .دهدمی انجام است دادسرا و دادگستری ضابطان عهده بر قانون طبق که را وظایفی کلیه مذکور

                                                           
تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم »صادق است و اگر مقنن به آن اشاره نکرده صرفا به این دلیل است که اصل را در نظر گرفته که این موضوع در مورد دادیار هم  - 1

 بنابراین اگر دادستان در مواردی که حق انجام تحققات مقدماتی را دارد این موضوع را به دادیار ارجاع دهد، حق نطارت خواهد داشت.« با بازپرس می باشد
 و تقبیل مانند تعزیری نامشروع رابطه جرائم همچنین حدی، جنسی جرائم قانون، این در عفت منافی جرائم از منظور»به موجب تبصره الحاقی ماده فوق:  - 2

 «.است مضاجعه
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 ق.آ.د.ک( 3۴0. )ماده شود می مطرح دادگاه در مستقیم طور به هشت، و هفت درجه تعزیری جرائم -3

 مستقیم، طور بهفوق الذکر شوند به اتهاماتشان   3و  1در صورتی که مرتکب جرایم مقرر در بند سال  هجده تا پانزده افراد  -۴

 ق.آ.د.ک( 285)ماده .شود می رسیدگی دادگاه در

جرایم ارتکابی در حوزه قضایی بخض به دلیل فقدان دادسرا به صورت مستقیم در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد ) ماده  -5

 قانون آیین دادرسی کیفری( 2۴

 

 تصمیمات دادسرا  گفتار سوم:

 

  

  

 

 .رددرنوشت دعوی مطروحه مشخص می گمیم قضایی مکتوبی است که در آن ستص :رای

  قرار استحکم و رای اعم از. 

وقتی که تصمیم دادگاه در ماهیت قضیه باشد یعنی وقتی که دادگاه بخواهد اعالم کند آنچه که ادعا شده، اعم از کیفری  :حکم

 کند. یا مدنی، ثابت است یا ثابت نیست، در واقع حکم صادر می

 ات یا اظهار نظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در عبارت است از تصمیم مرجع قضائی برای تکمیل تحقیق :قرار

 1. دادگاه

 تامین) اموال یا (کفالت قبولی)اشخاص سایر ،(محلی تحقیقات)شاکی ،(موقت بازداشت) متهم به ناظر است ممکن قرار 

 2.باشد( خواسته

 خواهد بود. قراراظهار نظر بازپرس به شکل دهد و در نهایت باید اظهار نظر کند و بازپرس تحقیقات را انجام می 

 !تصمیمات دادسرا فقط به شکل قرار خواهد بود اما در دادگاه امکان صدور قرار و حکم وجود دارد : نکته

 :  شوندتقسیم می دسته قرارها به دو* 

کند برای رسیدگی مثل ارجاع امر به این قرارها پرونده را معّد و مهیّا می :(تمهیدی یا مقدماتیهمان یا )قرارهای اعدادی  -1

 3، قرار عدم صالحیت.، قرار تحقیقات محلّی ، قرار معاینه محّل کارشناسی

                                                           
  197خالقی، علی، پیشین، ص  - 1
 200آشوری، محمد، پیشین، ص  -  2
 (195دانند؛ آشوری، پیشین، ص نهایی می قرار را محلی و ذاتی از اعّم صالحیت عدم قرار ان)برخی از حقوق دان 197خالقی، علی، پیشین، ص  - 3

 قرار

 

 

 حکم

 قرار نهایی
 

 قرار اعدادی

 

محکومیت حکم  
 

برائت حکم  

 

 

 رای
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هام متهّم و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه محتوای این قرارها اظهار نظر در مورد اتّ قرارهای نهایی: -۲

 1متهم است.

  رقراختلفی مثل قرار معاینه محلّ،قرارهای تمهیدی مدهد و در طول این تحقیقات دماتی را انجام میپس بازپرسی تحقیقات مق 

نهایی  هایو این قرار اظهار نظر کند قالب قرار نهایی ی در انتهای این تحقیقات باید درصادر کند ول تواند... می کیفری و تأمین

 ررسی خواهیم کرد.تعدادشان محدود است که ب

 .شودموجب پایان تحقیقات می ی نهاییقرارها  :نکته

استثناءِ هم در قرار اعدادی باید برای اظهار نظر نزد دادستان فرستاده شوند. ) ی نهاییقرارها ،برخالف قرارهای اعدادی :نکته

ستان فرستاده می نظر نزد داد بدلیل اهمیت آن، برای اظهارست اما ا اعدادی یک قرارکه  بازداشت موقت قرار وجود دارد مثل

قانون  265. محدوده زمانی برای ارسال پرونده بعد از صدور قرار نهایی نزد دادستان پیش بینی نشده است اما به موجب ماده (دشو

 در خصوص قرار های نهایی بازپرس اظهار نظر نماید. روز  ۳ظرف آیین دادرسی کیفری، دادستان باید 

 تحقیقات، ختم و کفایت اعالم و الزم تحقیقات انجام از پس »کیفری مقرر می دارد: قانون آیین دادرسی  26۴ماده  :نکته

 «.کند اعالم مناسب، قرار قالب در روز پنج ظرف حداکثر را خود عقیده مستند، و مستدل صورت به است مکلف بازپرس

 شد.روز می با 5بنابراین مدت صدور قرار های نهایی بعد از اعالم ختم تحقیقات مقدماتی 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

نیز در زمره قرار های  «قرار توقف تحقیقات مقدماتی»و  «قرار بایگانی کردن پرونده»به عقیده برخی از حقوق دانان  :نکته

 2نهایی است.

 بند اول: قرار های نهایی
 

 

 :(مجرمیتجلب به دادرسی )قرار قرار ( 1
 

 

 و صادر ... دادرسی به جلب قرار متهم، به جرم انتساب برای کافی ادله وجود و ارتکابی عمل بودن جرم صورت در بازپرس 

 جرم صورت در بازپرس »قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:  265. ماده کند می ارسال دادستان نزد فوری را پرونده

                                                           
 197همان، ص  - 1
 286و  285همان، ص  - 2

 قرارهای نهایی

 قرار موقوفی تعقیب

تعقیب قرار منع  

مجرمیت قرار
 

  

عمل جرم است و قابل انتساب به متهم اما مشمول 

 موارد سقوط دعوای عمومی است .
 

موجود باشد اکمهدالیل کافی برای جلب متهم به مح   

عمل جرم نباشد – 1  

 دالیل کافی جهت انتساب بزه به متهم عدم وجود  – 2
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و پرونده را فوری نزد دادستان .....صادر  یدادرس به جلب قرار متهم، به جرم انتساب برای کافی ادله وجود و ارتکابی عمل بودن

 «.کندارسال می

 در صورت موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی کیفر خواست صادر می گردد. :نکته

در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، »قانون آیین دارسی کیفری:  268به موجب ماده 

این «. کندبا صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میدادستان ظرف دو روز 

دارد با قرار جلب به  روز فرصت 3ق.آ.د.ک نیست و دادستان 265روزه پیش بینی شده در ماده  3روزه داخل در مدت  2مدت 

 در نماید.فرصت دارد کیفر خواست صا نیز روز 2دادرسی موافقت نماید و 

      : قرار منع تعقیب( 2

 بینی شده است.پیشق.آ.د.ک  265شرایط صدور قرار منع تعقیب در بند ک ماده 
 

 * موارد صدور قرار منع تعقیب:
 

 ن را جرم بداند(مان وقوع قانونی وجود نداشته که آعمل جرم نباشد. )یعنی در ز -1

م هم واقع شده ولی دالیل کافی که نشان دهد این فرد مرتکب آن رم است، جدالیل کافی وجود نداشته باشد. )یعنی عمل جر -2

 برای رعایت اصل برائت( .جرم شده وجود ندارد 

منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ... در صورت موافقت دادستان با قرار »قانون آیین دادرسی کیفری:  267به موجب ماده 

گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بالفاصله آزاد تأمین و قرار نظارت قضایی ملغی میصورت، قرار کند. در اینابالغ می

 «.شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نمایدمی

 قرار موقوفی تعقیب:( 3

  ،با عمل، غیر قابل تعقیب به این معنی که از نظر مرجع تحقیق، به دالیل شکلی غیر مرتبط  یک قرار شکلی است. این قرار

 1 کیفری است.

  که متهم به دالیلی  مواردی ،آناست و عالوه برپیش بینی شده  ق.آ.د.ک 13ماده بیشتر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در 

ن ای .مانند مصونیت سیاسی که عمل جرم هست اما قابل تعقیب کیفری نیست را هم باید از موارد صدور قرار موقوفی بدانیم

 2د.گرد بررسی می و موناع تعقیب دعوای عمومیتحت عنوان موارد سقوط دعوای عمومی در گفتار های بعدی موارد 
 

 (عمومی دعوای سقوطقرار موقوفی تعقیب )موارد  صدور موارد *
 

 

 ( فوت متهم یا محکوم علیه:الف

  .ومی جرایم می شودبنابراین فوت متهم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عم :نکته

 به کیفری امر تعقیب هرگاه. نیست خصوصی دعوای سقوط موجب عمومی دعوای سقوط»البته باید خاطر نشان شد که  :نکته

 صورتی در است، مکلف کیفری دادگاه شود، برائت حکم یا تعقیب منع قرار صدور به منتهی یا موقوف قانونی جهات از جهتی

                                                           
 284خالقی، پیشین، ص  - 1
 285همان، ص  - 2
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 چند هر متهم فوت نابراینب. 1«نماید رأی صدور و رسیدگی به مبادرت باشد، شده مطرح اهدادگ آن در خصوصی دعوای که

 .شد نخواهد خصوصی حقوق تضییع باعث اما شود می عمومی دعوای سقوط موجب

 (ق.م.ا 259اده )م .قصاص ودیه ساقط می شود ، هر گاه کسی که مرتکب قتل مستوجب قصاص شده بمیرد نکته: 

 جزای کند امّا چون اسقاط بعد از فوت محکوم علیه ساقط کنیم این مطلب به حقوق خصوصی لطمه وارد میا اگر دیه ر :نکته

ق.آ.د.ک 13ماده  1به همین دلیل تبصره 2تر است که با فوت متهّم ساقط شود.شود به موجب لطمه به حقوق خصوصی نمی نقدی

ل نموده است. به عقیده برخی ازحقوق دانان در مواردی که مرتکب ون مجازات اسالمی محوتعیین تکلیف در مورد دیه را به قان

 المال بیت از باید دیه که مواردی در»قانون آیین دادرسی کیفری:  85جرایم مستوجب دیه فوت نماید با استفاده از مالک ماده 

 دادگاه به مقتضی حکم صدور رایب دادستان دستور به پرونده جهات، سایر به راجع قانونی تصمیم اتخاذ از پس شود، پرداخت

موقوفی  اده در مواردی که پرونده با قرارحکم این م»قانون آیین دادرسی کیفری:  85ماده  1و به موجب تبصره « شودمی ارسال

 3«.تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است

در مورد اشخاص حقوقی فقط انحالل قهری و قانونی را باید از موارد سقوط دعوای عمومی دانست نه انحالل ارادی. به  :تهنک

در صورت انحالل غیر ارادی شخص حقوقی حسب »قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:  692همین دلیل است که ماده 

شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری  می  مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر

 ۴«.شود جرم وفق مقررات مربوط اقدام می است. در مورد دیه و خسارت ناشی از
 

 ()استرداد شکایت ( گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت:ب

 باشد. «قابل گذشت»مورد نظر، م گذشت شاکی تنها زمانی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد که جر 

 احصاء جرایم ق.گذشت ل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، قابل گذشت بودن استثناء است و نیاز به تصریح دارد. )اص

 جرمی بودن گذشت قابل چنانچه»ق.م.ا که مقرر می دارد  103. همچنین مطابق با ماده (صورت گرفته است اق.م. 10۴ماده در 

با  .«باشد گذشت قابل شرعاً و بوده الناس حق از اینکه مگر شودمی محسوب گذشت غیرقابل باشد، نشده تصریح قانون در

عنایت به مطالب پیش گفته می توان دریافت هم اکنون جرایم در دو صورت قابل گذشت محسوب می گردد، یکی تصریح 

 5قانون و دیگری تعیین شرع که در حق الناس امکان پذیر است.

 2و مطابق با تبصره  رت قرار موقوفی اجرا صادر می شودکه در این صو گذشت ممکن است بعد از صدور حکم باشد :تهنک

 6.ق.م.ا آثار تبعی هم نخواهد داشت 25ماده 

                                                           
 ق.ا.د.ک 20ماده  - 1
 162؛ همچنین ر.ک ناجی، پیشین، ص 221وری، محمد، پیشین، ص ؛ همچنین برای مشاهده نظر موافق نگاه کنید به آش108خالقی، علی، پیشین، ص  - 2
؛ به عقیده برخی از حقوق دانان اگر فوت مرتکب بعد از صدور حکم قطعی یا در حین اجرای حکم باشد و محکوم علیه محکوم نیز محکوم به 119همان، ص  - 3

 (162توفی استیفاء می گردد. )ناجی زواره، پیشین، ص ق.آ.د.ک از ماترک محکوم علیه م 535پرداخت دیه گردد، مطابق با ماده 
 همان - 4
 123همان، ص  - 5

 108، ص 2همان، پاورقی شماره  -6 
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 به را خود قطعی رضایت ،گذشت قابل جرائم در شاکی هرگاه دادگاه، به ارسال از قبل و کیفرخواست صدور از پس :نکته

 موقوفی قرار صورت، این در. کند می عدول کیفرخواست از دادستان دادسرا، در پرونده وجود صورت در کند، اعالم دادستان

 در دادستان کند، اعالم را خود قطعی رضایت شاکی هرگاه گذشت، غیرقابل جرائم در. شود می صادر بازپرس توسط تعقیب

 در که صورتی در و کند معلق را تعقیب و عدول کیفرخواست از اندتو می تعقیب، تعلیق قرار صدور شرایط بودن فراهم صورت

      صادر جدید کیفرخواست اساس این بر و عدول قبلی کیفرخواست از دادستان کند، تغییر مجازات نوع شاکی رضایت نتیجه

 ق.آ.د.ک( 283ماده  ).«کند می

  ق.آ.د.ک( 389موقوفی تعقیب است )بند پ ماده گذشت شاکی در مرحله دادرسی )دادگاه( هم از موجبات صدور قرار 

 (68مورخ  525)رای وحدت رویه عدم پی گیری او  به معنی گذشت نیست.  و عدم حضور شاکی نکته :

  شود. ضایت نامیده میباید بعد از وقوع جرم باشد اگر قبل از وقوع جرم باشد ر )اعم از کتبی یا شفاهی( گذشت 

  72ه باید عاقل و بالغ و مختار باشد و با توجه به مالک تبصره ماده گذشت کنند بنابراین ستحق ا ءفایگذشت نوعی است  

 ق.آ.د.ک می توان رشید بودن وی را نیز در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد اضافه نمود.

  ق.م.ا( 101ماده  2گذشت قیم اتفاقی منوط به اجازه دادستان می باشد. )تبصره 

  ق.م.ا( 101.)ماده باشد منجّز ایدب گذشت 

 ق.م.ا( 101.)ماده باشد یافته تحقق علیهمعلقٌ یا شرط آن که شودمی داده اثر ترتیب درصورتی معلق و مشروط شتگذ 

گذشت مشروط آن است که گذشت کردن شاکی همراه با وضع شرطی مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری باشد، مثل اینکه 

متهم هزینه های درمانی یک سال آینده مرا که در اثر ارتکاب جرم تحمیل خواهد شد بپردازد من هم گذشت شاکی بگوید اگر 

می کنم. گذشت معلق آن است که اثر گذشت از ابتدا از سوی شاکی موکول به تحقق نتیجه ای معین باشد، مثل این که شاکی 

شده ام من دیگر شکایتی ندارم. در هر حال از نظر نتیجه تفاوتی بگوید در صورت پرداخت کلیه هزینه هایی که تا کنون متقبل 

 حکم صدور و رسیدگی تعقیب، مانع معلق یا مشروط گذشت»بین گذشت معلق و مشروط نیست. مطابق با تبصره همان ماده 

 با علیهمحکومٌ  صورت، این در. است علیهمعلقٌ یا شرط تحقق عدم به منوط گذشتقابل جرائم در مجازات اجرای ولی ،نیست

 حق اسقاط و گذشت دم، ولی یا علیهمجنیٌ اگر»مقرر می دارد ق.م.ا  361در همین راستا ماده 1.«شودمی آزاد مناسب تأمین قرار

 .«است باقی او برای شرط، حصول تا قصاص حق کند، دیگری امر یا المصالحهوجه پرداخت به مشروط را قصاص
 

  2.م.ا قابل گذشت است.ق 260حد قذف مطابق با ماده 

 .3حد سرقت تا قبل از ثبوت جرم قابل گذشت و بعد از آن غیر قابل گذشت است 

 .۴مجازات قصاص قابل گذشت می باشد 
 

                                                           
 124خالقی، پیشین، ص  - 1
 ورثه از هریك و گرددمی منتقل همسر از غیر به ورثه همه به باشد نکرده گذشت نیز مقذوف و نشده اجراء اگر قذف حد»ق.م.ا  260مطابق با ماده  - 2

 همان قانون یکی از شرایط اسقاط حد قذف را گذشت 261همچنین بند پ ماده «. باشند کرده گذشت دیگران چند هر کند مطالبه را آن اجرای و تعقیب تواندمی

 او می داند. ورثه وی، گذشت  فوت درصورت و مقذوف
 .«صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد»د که به موجب آن ق.م.ا یکی از شرایط سرقت حدی را موردی می دان 268بند ذ ماده  - 3
 .«است قصاص حق سقوط موجب آن، از پس یا حکم صدور از پیش مصالحه، یا گذشت»ق.م.ا مقرر می دارد  363ماده  - 4
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 ق.م.ا( 102)ماده گذشت همگی آنها الزم است.،د برای موقوف شدن تعقیب نت چند نفر باشاگر شکّا  :نکته

  (اق.م. 102)تبصره ماده  اشدبذشت حق است و قابل توراث میگ :نکته

 و:ف( مشموالن عپ

 اقدام به عفو  باشد.ش از طرف جامعه میشعفو یعنی بخشیدن متهم )البته این به معنی بخشیدن متهم از جانب شاکی نیست( این بخ

 شود: عفو به دو نوع تقسیم می .1گیردط نمایندگان آن صورت میاز جانب جامعه توس
 

 :عفو عمومی  -1

شود، تعقیب و دادرسی را عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می»ق.م.ا مقرر می دارد  97ماده 

 بنابراین : .«شودکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میموقوف می

 شود. )قوه مقننه(میاعمال  قانون موجب به عمومی عفو 

بنابراین سبب سلب عنوان مجرمانه از اعمال افراد مشمول عفو         ،به موجب قانون صورت می گیرد چون عفو عمومی :نکته

  2جرم نیز موثر است. -همچنین شرکا  –می گردد در نتیجه نسبت به معاونین 

 شود.یم اعطاء )اعم از منصوص و غیر منصوص شرعی( تعزیر موجب جرائم در عمومی عفو :نکته

 آثار و موقوف مجازات اجرای محکومیت، حکم صدور صورت در. کند می موقوف را دادرسی و تعقیب عمومی عفو 

 3.شودمی زائل نیز محکومیت (های تبعی و تکمیلیمجازات)

  (و تکمیلی های تبعیبرد )مجازاتاثر آن را هم از بین می هم  مجازات وعفو عمومی هم 

 ۴تکرار جرم در عفو عمومی وجود ندارد. امکان شمول قاعده 

 ()ادعای خصوصی به قوت خود باقی است 5.به خسارت مدعی خصوصی وجود داردامکان مطال :نکته
 

 

 

 

 عفو خصوصی: -۲

با  پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسالمی»ق.م.ا مقرر می دارد  96ماده 

 بنابراین : 6.«مقام رهبری است

  ا(ق.م. 96به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با رهبری است )ماده این عفو 

برخالف عفو عمومی که در صورت تصویب در هر مرحله تاثیر گذار بود، حتی شامل حال متهمانی که تعقیب آنها  :نکته

تأثیرگذار  تواند می فقط بعد از صدور حکمخصوصی  عفو  ق.م.ا 96 موجب صدر ماده به هنوز شروع نشده بود نیز می شد اما 

  باشد )در حق محکومان تأثیر دارد(

                                                           
 126خالقی، پیشین، ص  - 1
 همان - 2
 ق.م.ا 97ماده  - 3
 229آشوری، محمد، پیشین، ص  - 4
 .«ندارد زیاندیده خسارت جبران و دیه پرداخت در تأثیری ... عفو،».م.ا مقرر می دارد ق 98ماده  - 5
 ق.م.ا هم پیش بینی شده است. 110اصال  4این عفو به عنوان یکی از اختیارات رهبری در بند  - 6
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 1.باشد های تبعی مگر اینکه تصریح شدهکند نه مجازاتفقط اجرای مجازات اصلی را متوقف می نکته:

  وجه به ضوابط حاکم بر تفکیک حق اسالمی امکان پذیر است و در حدود، قصاص و دیات با تعفو عمومی در حدود موازین 

 2اهلل از حق الناس و آثار مترتب بر آن صورت می پذیرد.
 

  :۳سخ مجازات قانونین( ت

   کندنسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می »ق.م.ا  99به موجب ماده.» 

 ۴معنای مباح کردن عمل مجرمانه است.سخ مجازات قانونی به ن 

و مجازات مقرّر در زمان ارتکاب جرم را  ان رسیدگی به آن، قانونی وضع شودفاصله زمان ارتکاب جرم تا زماگر در   :نکته

 .د و سبب موقوف شدن دعوای عمومی گرددشوحذف کند این قانون چون مساعد به حال متهّم است عطف بماسبق می

 شود( میشود امّا موقوفی صادر ن )عطف میشود  قانون خفیف را شامل نمی :نکته

 آید.مجازات به موجب قانون بعمل می سخِن :نکته

عمل می کند نه  یجرم می شود و به شکل نسخ موضوع یبا نسخ قانون به علت این که منجر به امحای آثار قانون نکته:

 5شخصی، به شرکا و معاونین جرم نیز تسری میابد.

 6نسخ قانون تاثیری در حقوق مدعی خصوصی ندارد. نکته:

 سخ بر دو نوع است:ن  *

آیین دادرسی کیفری مصوب که قانون  کق.آ.د.  570ماده مثل  کندسخ قانون را صریحاً اعالم میگذار نقانون :حسخ صرین -1

 .را صریحاً نسخ نموده است 78

حکایت از  از تعارض میان دو قانون سابق و الحق به نحوی که مانع اجرای همزمان آن گردد و به طور ضمنی :سخ ضمنین -2

 7ونگذار به لغو قانون قدیم نماید.قصد قان

                                                           
اما سوال اینجاست که منظور « میکند... منتفی را محکومیت رآثا همه عفو،»را فاقد آثار محکومیت می داند « عفو»ق.م.ا به صورت عام،  98هرچند که ماده  - 1

چه « شودمی رفع مشروط آزادی مدت اتمام یا عفو زمان از فوق مدت های گذشت از پس محکومیت تبعی اثر ...، عفو در»ق.م.ا از عفو  25ماده  3مقنن در تبصره 

قابلیت اجرایی پیدا نمی  25ماده  3اخیر الذکر فاقد آثار تبعی بدانیم، تبصره  98ستناد ماده نوع عفوی است؟! اگر عفو را به صورت عام )عمومی و خصوصی(و به ا

را باید ناظر بر عفو  25ماده  3کند که چنین کار لغو و بیهوده ای از مقنن بعید است. تفسیر در پرتو اصول حقوق کیفری عمومی، به این شکل باید باشد که تبصره 

؛ البته چنین 128می را به دلیل صدور آن از سوی قوه مقننه و تاثیر آن بر وصف مجرمانه فاقد آثار تبعی بدانیم. )خالقی، پیشین، ص خصوصی بداینم و عفو عمو

 (392تفسیری پیش از این مورد توجه برخی از حقوقدانان نیز قرار گرفته بود. ر.ک. ساوالنی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، ص 
 231شوری، محمد، پیشین، ص آ  - 2
گفت نسخ قانون چون نمی شود که مجازات نسخ شود ولی عنوان مجرمانه برقرار اشتباه است و باید می« نسخ مجازات» برخی از حقوق دانان معتقدند اصطالح  - 3

 تفاده نموده است.ق.م.ا به درستی از اصطالح نسخ قانون اس 99؛ البته مقنن در ماده 118باشد ر.ک.خالقی، پیشین، ص 
 134خالقی، پیشین، ص   - 4
 240آشوری، محمد، پیشین، ص  - 5
ق.آ.د.ک حکم متفاوتی بیان نموده و موقف شدن اجرای حکم را  506ق.آ.د.ک در این خصوص صراحت دارد اما به اشتباه مقنن در قسمت اخیر ماده  20ماده  - 6

 (170وثر دانسته و موجب سقوط دعوای خصوصی می داند )ناجی، پیشین، ص در حقوق شاکی و مدعی خصوصی در صورت نسخ قانون م
 134خالقی، پیشین، ص   - 7
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     سخ محسوبخود را از دست بدهد باز هم نوعی نولی قانون سابق اعتبار اجرایی حتی اگر قانون جدیدی وضع نشود  :نکته

 )قوانین موقت( 1.شود می

  سخ قانون عمل دیگر جرم نیست و نا چون ب شد در میاسخ مجازات عمل دیگر جرم نیست )پس باید قرار منع تعقیب صنبا

 شده قرار موقوفی تعقیب صادر شود. بینیپیش ق.آ.د.ک 6( امّا چون در ماده از موارد صدور قرار منع تعقیب است
 

 : ه( اعتبار امر مختومث

ی کرد و یا را ط -اعم از بدوی، تجدید نظر و فرجام خواهی -در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی

مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختومه برخوردار است و در نتیجه، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن، فاقد 

 2مجوز قانونی است.

وسط همان شاکی موضوع پرونده که ت همان اتهامِ معلوم شود که متهّم قبالً بخاطراگر در جریان تحقیقات مقدماتی بنابراین 

اعم از اینکه اجرا شده یا نشده باشد( صادر  وت ائقطعی )اعم از محکومیت، بر حکم او و در مورد هدطرح شده محاکمه شم

( از ادامه تعقیب خودداری ق.آ.د.ک 13ماده  چبه استناد بند مرجع تحقیق باید با صدور قرار موقوفی تعقیب ) ،گردیده است

 3کند.

ین است که آیا قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختومه برخوردار سوالی که در اینجا مطرح می گردد ا

 ؟هستند یا خیر

 278. ماده باید قائل به تفکیک شددر مورد قرار منع تعقیب اما  امر مختوم برخوردار است.اصوالً از اعتبار  قرار موقوفی تعقیب

 بار توان نمی شود، قطعی دلیل هر به و صادر تعقیب منع قرار ارتکابی، ملع نبودن جرم علت به هرگاه»ق.آ.د.ک مقرر می دارد 

 قطعی دادسرا در و صادر تعقیب منع قرار دلیل، کفایت عدم یا فقدان علت به هرگاه. کرد تعقیب اتهام همان به را متهم دیگر

 دادستان نظر با صورت، این در که جدید دلیل کشف از پس مگر کرد، تعقیب اتهام همان به را متهم دیگر بار تواننمی شود،

 را او توانمی دادستان درخواست به جدید دلیل کشف از پس شود، قطعی دادگاه در قرار این اگر و است تعقیب قابل یکبار برای

 ند،ک تجویز را مجدد تعقیب دادگاه، که صورتی در. کرد تعقیب اتهام، به رسیدگی برای صالح دادگاه اجازه با یکبار برای

 .«کندمی رسیدگی مقررات مطابق بازپرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  135همان، ص  - 1
 231آشوری، محمد، پیشین، ص   - 2
 136خالقی، علی، پیشین، ص  - 3

 ر استبرخوردا قطعیاز اعتبار امر مختوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 منع تعقیب اگر علت صدور قرار

 

  باشدجرم نبودن عمل 

 

 

 دالیل کافی وجود نداشته باشد

 

 در مرحله دادسرا قطعی شده باشد
 

 
 

 

 در مرحله دادگاه قطعی شده باشد

با نظر  جدید دلیل کشف از پس

یکبار تعقیب مجدد برای  دادستان

 دیگر انجام می شود.
 

با نظر  جدید دلیل کشف از پس

تعقیب  تجویز دادگاهو دادستان 

 دیگر انجام  می شود. یکبارمجدد برای 
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  ن تقریباً هما ارد صدور حکم برائتموهر چند  ؛ائتنه حکم بر ق.آ.د.ک می باشد 278ماده فقط قرار منع تعقیب مشمول

 1.موارد صدور قرار منع تعقیب است

 2ندارد و محدود به زمان معینی نیست. اعتبار امر مختوم نیازی به ایراد از سوی متهّم :نکته
امّا ممکن است  که قطعی شده باشد. تصمیم قضایی سابق )اعم از حکم یا قرار( الزامی استبه اعتبار امر مختوم ،در استناد 

در  نشده و اعتبار امر مختوم نیافته باشد کهرسیدگی قبلی در جریان باشد و هنوز منجر به صدور حکم نشده یا حکم آن قطعی 

 برای این فرض حلّی در آیین دادرسی کیفری راه .صادر کرد 6ماده  5توان قرار موقوفی تعقیب به استناد بند نمی این صورت

حل آن به صورت خودداری از رسیدگی )قرار امتناع از م به این فرض اشاره شده و راهآ.د.ق. 8۴ماده  2ی نشده امّا در بند بینپیش

 3بینی شده است.پیش (مآ.د. 89ماده ) ده به مرجعی است که موضوع در آن مطرح استرسیدگی( و ارسال پرون

 : گانه استفاده از اعتبار امر مختومشرایط سه* 

 ه و متهّم در یک پرونده یکی باشد.بزه دید ( وحدت اصحاب:1

جدید شاکی شکایت کرده و باعث شروع اگر در پرونده قبلی ضابطین باعث به جریان افتادن تعقیب شده باشد و در پرونده مثال ً

شکایت ر شخصی ولی یا قیم او حجتعقیب شده باشد شرط وحدت اصحاب در هر پرونده یکی است. یا در پرونده سابق بدلیل 

در  ۴ه باشد شرط وحدت اصحاب موجود است.کرده و در پرونده جدید بدلیل خروج وی از حجر خودش شکایت مطرح کرد

 5ه وجود دارد که همان شخص به عنوان متهم، شاکی یا معاون مجدداً مورد پیگرد واقع گردد.مورد متهم وحدت آنگا

 سبب دعوی مبنا و هدفی است که براساس آن اقدام به رسیدگی کرده است. ( وحدت سبب:۲

وای سابق سبب دعوی در رسیدگی کیفری اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است بنابراین اگر سبب دعوی در دع

مول اعتبار امر مختوم شرط وحدت سبب تأمین نیست و مش،اعمال مجازات باشد و در دعوای فعلی جبران خسارت مالی بزه دیده 

 7همچنین آرائ مراجع اداری و انظباطی مانع از طرح دعوای کیفری علیه متهم نیست. 6نخواهد بود.

 8ه در رسیدگی سابق مطرح بوده است.ید همان عملی باشد کعمل موضوع تعقیب کیفری در رسیدگی جد ( وحدت موضوع:۳

یعنی نه تنها تعقیب  ها. جزایی داده شده به آن صفدر مقایسه بین دو عمل هم مادّیت آن اعمال مورد توجه است نه و نکته :

 .9شده است عبلکه تعقیب مجدّد همان عمل مناتهام، مجدّد همان 

 
                                                           

 82مورخ  3638/7نظریه مشورتی شماره  - 1
 138خالقی، علی، پیشین، ص  - 2
 139همان، ص  - 3
 140ن، ص هما - 4
 235آشوری، پیشین، ص  - 5
  141خالقی، پیشین، ص - 6
 236آشوری، پیشین، ص  - 7
 142خالقی، پیشین، ص  - 8
 توان یك بار تحت عنوان کالهبرداری فرد را تحت تعقیب قرار داد و بار دیگر تحت عنوان خیانت در امانت )برای مالحظه نظر همسو که واقعهیعنی نمی - 9

و برای مشاهده نظر مخالف ر.ک. گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی  237ابل تعقیب مجدد نمی داند ر.ک. آشوری، محمد، پیشین، ص مجرمانه را ق

 (57، ص 86کیفری، تهران، جنگل، 
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 1انه متفاوت مورد رسیدگی قرار داد.ند بار تحت عنوان مجرمچتوان در مورد تعدد معنوی نمی :نکته

در کشورهایی که دو دادگاه جداگانه به ترتیب به امور حقوقی و کیفری  حاکمیت امر حقوقی بر کیفری وجود ندارد. :نکته

موجب قاعده رسیدگی می کنند در صورتی که دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی هم زمان با دعوای کیفری مطرح گردد، به 

ق.آ.د.ک  18ماده  2دادگاه حقوقی باید منتظر تصمیم دادگاه کیفری بماند.« دعوای کیفری دعوای حقوقی را متوقف می کند»

 امر ماهیت در مؤثر کیفری قطعی رأی هرگاه»بیانگر اصل الزم االتباع بودن تصمیمات مراجع کیفری برای مراجع حقوقی است 

 .«است االتباعالزم کند، می رسیدگی زیان و ضرر یا حقوقی امر به هک دادگاهی برای باشد، حقوقی

 ( مرور زمان:ج 

  عبارت است از گذشتن مدتی که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعالم شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به مرور زمان

 3دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست.

حقوقی، در امور کیفری مرور زمان همیشه مسقط است اما هیچ گاه موجب امحای محکومیت نمی گردد  بر خالف امور :نکته

و به این علت فقط مجازات به مرحله اجرا گذاشته نمی شود و در صورت ارتکاب جرم مجدد از سوی مرتکب، با رعایت 

 ۴مقررات تکرار جرم برای او مجازات تعیین می شود.

 5مله قواعد آمره است و قابل اسقاط از طرف ذی نفع نیست.مرور زمان از ج :نکته

 این قانون را به تبیین احکام مرور زمان اختصاص داده است. 113الی  105مواد  ،مقنن این بار در قانون مجازات اسالمی 

 در بود م مهم مخالفبکاریا با مرور زمان در جرایده است. مثالً شورها پذیرفته نشسقوط دعوای عمومی در همه مکاتب و ک . 

برخی از کشورها مانند انگلستان مرور زمان پذیرفته نیست. در فقه امامیه نیز ظاهراً قول مشهور بر عدم پذیرش مرور زمان 

 6است.

و تنها در جرایم تعزیری مورد مرور زمان در حدود، قصاص و دیات پذیرفته نشده است به دالیل شرعی، در قوانین ما  :نکته

در برخی موارد جاری نمی داند؛ دسته اول در مورد  را مقنن مرور زمان ،قرار گرفته است. در مورد تعزیرات هم شناسایی

 ق.م.ا که شامل: 109و دسته دوم در مورد جرایم مندرج در ماده  7تعزیرات منصوص شرعی

 الف( جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛  

                                                           
 143خالقی، پیشین، ص  - 1
 237آشوری، پیشین، ص  - 2
 205همان، ص  - 3
 209همان ص  - 4
 همان - 5
 205همان، ص  - 6
همان قانون که دو نوع  107و  106را نام برده و اشاره ای به مواد  105به نحو سوال برانگیزی از میان مواد مربوط به مرور زمان، فقط ماده  115تبصره ماده  - 7

بعید به نظر می رسد که مقصود قانون دیگر مرور زمان را بیان می کند، نکرده است. استثنائی بودن حکم تبصره فوق مستلزم تفسیر محدود آن است، ولی بسیار 

نسبت به تعزیرات  107و  106گذار و شورای نگهبان، که بر اساس رای فقهای آن، تبصره مذکور به قانون اضافه شده است، پذیرش مرور زمان مندرج در مواد 

 (148، ص 2منصوص شرعی باشد. )خالقی، پیشین، پاورقی شماره 
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به عقیده برخی  ؛ق.م.ا با رعایت مبلغ مندرج در آن ۳6و جرایم موضوع تبصره ماده ب( جرایم اقتصادی شامل کالهبرداری 

. در مورد کالهبرداری در صورتی این بند شامل جرایم در حکم کالهبرداری نظیر انتقال مال غیر نیز می شوداز حقوق دانان 

خود یک میلیارد ریال را شامل می شود( اما در ) بیش از آن باشدیا  یک میلیارد ریالمشمول مرور زمان نمی شود که مبلغ آن 

باشد )خود  بیش از یک میلیارد ریالدر صورتی مشمول مرور زمان نمی شوند که مبلغ آنها  36مورد جرایم مقرر در تبصره ماده 

 1 یک میلیارد ریال را شامل نمی شود(.

 .می شود پ( جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

 انمرور زم اقسام *

 :2نوع مرور زمان در قوانین ما شناخته شده است ۴ق.م.ا هم اکنون  109و  106با توجه به مواد  :نکته

اطالع بزه دیده از وقوع یک جرم قابل گذشت و عدم شکایت از متهم ظرف مدتی از تاریخ  انقضاء :مرور زمان شکایت -1

ق.م.ا در خصوص مرور زمان شکایت واجد نکات  106ماده  .۴که پس از آن وی نمی تواند از متهم شکایت کند 3مدت یک سال

 زیر می باشد:

  است. الع وقوع جرمطسال از تاریخ ا 1مدت مرور زمان شکایت 

 یکساله جریان نخواهد   موعد  دارد نگه خویش سلطه تحت را وی شاکی جانب  از شکایت  امکان  عدم  دلیل  به متهم  اگر 

 5داشت.

 حق شکایت خواهند داشت. شش ماه از تاریخ وفاتدر مهلت  هر یک از ورثه ویضرر از جرم، در صورت فوت مت 

 جریان دارد. جرایم تعزیری قابل گذشتدر  فقط مرور زمان شکایت  

در  ق.م.ا 105ماده  .پس از آن متهم قابل تعقیب نیست که است وقوع جرمتاریخ از گذشت مدتی  مرور زمان تعقیب: -۲

 مان تعقیب واجد نکات زیر می باشد:خصوص مرور ز

  سال متغیر می باشد که بسته به درجه جرم تعزیری متغیر خواهد بود. 15سال تا  3مدت مرور زمان تعقیب از 

 

                                                           
 148و  147خالقی، پیشین، ص  - 1
 147خالقی، پیشین، ص  - 2
د. مانند مدت مدت هایی که قبالً برای شکایت بزه دیده در مورد برخی قوانی خاص پیش بینی شده بود همچنان معتبر بوده و تحت تاثیر حکم فوق قرار ندار - 3

 (146ص  1قانون صدور چك )همان، پاورقی شماره  11شش ماهه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای شکایت دارنده چك از صادر کننده، مقرر در ماده 
 وقوع از اطالع تاریخ از سال یك مدت در جرم از متضرر هرگاه گذشتقابل تعزیری جرائم در»ق.م.ا در خصوص مرور زمان شکایت مقرر می دارد  106ماده  - 4

 صورت این در که نباشد شکایت به قادر اختیار، از خارج دلیلی به یا ودهب متهم سلطه تحت اینکه مگر شودمی ساقط او کیفری شکایت حق نکند، شکایت جرم،

 یك هر نباشد شکایت طرح از وی صرفنظر بر دلیلی و کند فوت مذکور مدت انقضای از قبل جرم از متضرر هرگاه. شودمی محاسبه مانع رفع تاریخ از مزبور مهلت

 به درصورتی بوده، متهم سلطه تحت شاکی که مواردی از غیر»تبصره ماده فوق نیز مقرر می دارد  .«دارد شکایت حق وفات تاریخ از ماه شش مهلت در وی ورثه از

  .«باشد نشده زمان مرور مشمول قانون این( 105) ماده طبق شکایت موضوع جرم که شودمی رسیدگی او ورثه یا وی شکایت
 موضوع جرم که شودمی رسیدگی او ورثه یا وی شکایت به درصورتی بوده، متهم سلطه تحت شاکی که مواردی از غیر»ق.م.ا مقرر می دارد  107تبصره ماده  - 5

به نظر می رسد مباشرت متهم در تحت سلطه قرار دادن شاکی الزم نیست و حتی اگر این  .«باشد نشده زمان مرور مشمول قانون این( 105) ماده طبق شکایت

ام گیرد بازهم مشمول ماده خواهد بود. اما این که آیا حکم تحت سلطه قرار گرفتن شاکی توسط متهم به ورثه وی کار توسط شخص دیگری به خواست متهم انج

 هم تسری می یابد یا خیر قابل تامل است!
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 .1به عقیده برخی از حقوق دانان مرور زمان تعقیب منحصر به جرایم تعزیری غیر قابل گذشت می باشد 

  قبل از اطالع بزه دیده از وقوع جرم یا قبل از شمول مرور زمان شکایت )یک سال(  قابل گذشت، اگرتعزیری در جرایم

مگر اینکه  2ق.م.ا سپری شده باشد و جرم مشمول مرور زمان گردد شاکی دیگر حق شکایت ندارد. 105های مقرر در ماده  مدت

ماه وقت دارد  6مطلع گردد،  7یری درجه سال و نیم از وقوع جرم تعز 2شاکی بعد از  اگربنابراین  تحت سلطه متهم باشد.

ق.م.ا  105جرم مورد نظر مشمول مرور زمان مقرر در ماده سال کامل می گردد(  3)شکایت کند نه یک سال چون بعد شش ماه 

 خواهد شد.

 به قرار زیر است: 105ابق با ماده مواعد مرور زمان تعقیب مط 
 سالپانزده انقضای با سه تا یک درجه تعزیری جرائم -الف

 سالده انقضای با چهار درجه تعزیری جرائم -ب

 سالهفت انقضای با پنج درجه تعزیری جرائم -پ

 سالپنج انقضای با شش درجه تعزیری جرائم -ت

 .سالسه انقضای با هشت و هفت درجه تعزیری جرائم -ث

شکل، مرور در این  تعقیب متهم جرم است.این نوع مربوط به پرونده های تشکیل شده در جهت مرور زمان صدور حکم:  -3

زمان با انقضای مدتی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در پرونده منجر به صدور حکم قطعی نگردد موضوع مشمول مرور 

ق.م.ا در خصوص مرور زمان صدور حکم واجد نکات زیر می  105ماده  3زمان شده و دیگر نمی توان به آن رسیدگی نمود.

 شد:با

 .مواعد مرور زمان صدور حکم همان مواعد پیش بینی شده برای مرور زمان تعقیب است 

  محاسبه می گردد. تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقمرور زمان صدور حکم از 

 استماع جویی،باز جلب، احضار، قبیل از قانونی وظیفه یک اجرای در قضائی مقامات که است اقدامی تحقیقی، یا تعقیبی اقدام 

چون اقدامات  ق.م.ا( 105ماده  1)تبصره  .دهند می انجام قضائی نیابت و محلی معاینه یا تحقیقات مطلعان، و شهود اظهارات

تعقیبی و تحقیقی در این ماده منحصر به مقام قضایی گردیده است بنابراین دخالت ضابطین دادگستری قاطع مرور زمان نخواهد 

 بود!

دیگر امکان اجرا وجود است که پس از آن  میتقطعی شدن حکم محکواز تاریخ گذشت مدتی  : مجازاتجرای امرور زمان  -۳

 ق.م.ا در خصوص مرور زمان اجرا واجد نکات زیر می باشد:107ماده  ندارد.

  ۴ شروع می شود. تاریخ قطعیت حکم کیفریمرور زمان اجرا از 

                                                           
 174ناجی، پیشین، ص - 1
 149خالقی، پیشین، ص   - 2
 150همان، ص  - 3
 قسیم بندی می کند:کیفری قطعی را به چهار دسته ت آراء ق.آ.د.ک 490 ماده - 4

 .می کند صادر نخستین دادگاه که قطعی رأی -الف

 .باشد شده رد آن فرجام یا تجدیدنظر درخواست یا باشد نشده فرجام یا تجدیدنظر درخواست یا واخواهی آن به نسبت قانونی مهلت در که رأیی -ب

 .باشد کرده صادر نخستین رأی نقض از پس یا تأیید را آن تجدیدنظر مرجع که رأیی -پ

 .باشد رسیده فرجام مرجع تأیید به که رأیی -ت
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 سال بسته به درجه جرم تعزیری متغیر خواهد بود. 20تا  5آن بیشتر بوده و بین  مواعد مرور زمان اجرا نسبت به انواع دیگر 

 به موجب این ماده:
 سالجرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست -الف

 سالجرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده -ب

 سالجرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده -پ

 سالبا انقضای هفتجرائم تعزیری درجه شش  -ت

 سالجرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج -ث

 از زمان مرور باشد، مانعی رفع یا مدت گذشتن به موکول مجازات بقیه یا تمام اجرای اگر »همچنین به موجب تبصره ماده فوق: 

 «.شودمی محاسبه مانع رفع یا مدت آن انقضای تاریخ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 قطع مرور زمان *

     قطع مرور زمان به این معنی است که واقعه یا رویدادی در مدت مرور زمان رخ دهد که اثر مدت قبلی را از بین ببرد به

 گونه ای که گویی مرور زمان آغاز نشده است.

  جع ذی صالح )اعم از توسط بزه دیده در مرا« شکایت کیفری»آنچه باعث قطع مرور زمان می شود مرور زمان شکایت در

  1کالنتری، دادسرا، شورای حل اختالف و...( است.

  2است. البته منظور از تعقیب، شروع به تعقیب است.« تعقیب متهم»عامل قطع مرور زمان  مرور زمان تعقیبدر 

  کیفری است.« قطعیت یافتن حکم» در مرور زمان صدور حکمعامل قطع مرور زمان 

 مقرر در حکم است. و اگر بعد از شروع مجازات، مجدداً قطع « شروع به مجازات»ن اجرای مجازات عامل قطع مرور زما

 3مرور زمان کیفری به جریان می افتد.« قطع اجرای حکم»گردد که در این صورت از تاریخ 

                                                           
 153خالقی، پیشین، ص  - 1
 154همان، ص  - 2
 که مواردی در و است مجازات اجرای قطع تاریخ زمان، مرور شروع تاریخ شود، قطع علت هر به ولی شروع مجازات، اجرای هرگاه»ق.م.ا  108مطابق با ماده  - 3

 در که باشد شده قطع محکوم عمدی رفتار براثر مجازات اجرای اینکه مگر است انقطاع آخرین تاریخ از زمان مرور شروع ودش قطع نوبت یك از بیش

 «.شودنمی اعمال زمان مرور صورت این

 مبدا مرور زمان کیفری

 

اجرای مجازات در مرور زمان  

 
 

صدور حکمدر مرور زمان   

 
 

تعقیبدر مرور زمان   

 
 

شکایتدر مرور زمان   

 

 از تاریخ اطالع شاکی -

 از تاریخ فوت متضرر از جرم توسط ورثه -

 

 از تاریخ وقوع جرم

 

تحقیقی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا  

 

 از تاریخ قطعیت حکم
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 ند اعمال می گردد هر قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونین اعم از این که تعقیب شده یا نشده باش

 معاونان یا شرکا از برخی مورد در حکم اجرای به شروع همچنین چند تعقیب فقط در مورد یک نفر از آنها شروع شده باشد.

 ق.م.ا( 112)ماده  .است محکومان دیگر به نسبت زمان مرور قاطع جرم

 مدت آن بستگی به مرحله تعلیق مرور زمان( و )بر خالف  1، مرور زمان جدیدی آغاز می گردداز تاریخ قطع مرور زمان

 .خواهد بود( متغیر  یا بعد از آن باشد انقطاع )قبل از صدور حکم

 تعلیق مرور زمان *

 .2تعلیق مرور زمان وضعیتی است که در آن جریان مرور زمان به دلیل عاملی خارجی متوقف می شود 

 یب، صدور حکم و اجرا می توان مواردی را به عنوان مثال ذکر کرد:در مورد تعقلیق مرور زمان در مراحل مختلف تعق 

مثالً از افرادی باشد که برای تعقیب آنها کسب اجازه از مقامی خاص ضروری باشد،  مدر مورد مرور زمان تعقیب، اگر مته -

نابراین مرور زمان به مانند تعقیب کیفری قضات، در این صورت چون امکان تعقیب قبل از کسب اجازه ممکن نمی باشد ب

حالت تعلیق در می آیدو از تاریخ اخذ اجازه مرور زمان محاسبه خواهد شد. اصوالً قرار اناطه هم از عوامل تعلیق مرور زمان است 

به نحوی که جریان مرور زمان را تا هنگام صدور رای از مرجع حقوقی به حالت تعلیق در آورده، پس از آن مجدداً مرور زمان 

 تاریخ از تعقیب زمان مرور اناطه، قرار صدور مورد در »ق.م.ا مقرر می دارد  105ماده  2می شود. با این حال تبصره ی رجا

از این حکم پیداست که اوالً؛ قانونگذار، اناطه .«شودمی شروع است، آن صدور به منوط کیفری رسیدگی که مرجعی رأی قطعیت

انسته است چون می گوید مرور زمان از تاریخ قطعیت رای مرجعی دیگر شروع می را از عموال قطع و نه تعلیق مرور زمان د

دانسته است در حالیکه قبل از صدور قرار اناطه تعقیب کیفری « تعقیب»شود. ثانیاً؛ وی صدور قرار اناطه را موثر بر مرور زمان 

وثر بر مرور زمان صدور حکم باشد نه مرور شروع شده و مرور زمان تعقیب از هم گسسته است. پس صدور قرار اناطه باید م

 3زمان تعقیب.

در مرور زمان صدور حکم باید عواملی که بعد از انجام آخرین اقدام تعقیبی با تحقیقی، قانوناً رسیدگی و صدور حکم قطعی را  -

 ۴.مانند حدوث جنون ؛به تاخیر می اندازند باید موجب تعلیق مرور زمان دانست

رای مجازات هر عاملی که با وجود آن نتوان قانوناً مجازات قطعی را به اجرا در آورد باعث تعلیق مرور زمان در مرور زمان اج -

 5ق.م.ا( ۴6ق.آ.د.ک( یا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات )ماده  501دانست. مانند بارداری زن محکوم به شالق )ماده 

                                                           
 215آشوری، پیشین، ص  - 1
بعد از رفع حالت تعلیق محاسبه خواهد شد و ثانیاً بعد از دوره در مورد تعلیق، بر خالف قطع مرور زمان، اوالً اگر مدتی قبالً سپری شده باشد، مدت مزبور  - 2

ق شده و جریان تعلیق امکان شمول مرور زمان وجود دارد. برای مثال در مرور زمان شکایت از زمانی که شاکی تحت سلطه متهم قرار می گیرد مرور زمان تعلی

اً به جریان می افتد در این حالت مدت قبل و بعد از تعلیق با یکدیگر جمع شده و مجموعاً نمی یابد. حال اگر مدتی بعد سلطه متهم رفع شد مرور زمان مجدد

 (156مدت مرور زمان یك ساله را تشکیل می دهند )خالقی، پیشین، ص 
 157خالقی، پیشین، ص  - 3
 157خالقی، ص  - 4
 مانعی رفع یا مدت گذشتن به موکول مجازات بقیه یا تمام اجرای اگر»ی دارد ق.م.ا اشاره نمود که مقرر م 107ماده  2همان؛ همچنین می توان به تبصره  - 5

 آزادی اعطای یا مجازات اجرای تعلیق موارد در»ق.م.ا مقرر می دارد  111همچنین ماده  .«شودمی محاسبه مانع رفع یا مدت آن انقضای تاریخ از زمان مرور باشد،

 .«است حکم یا قرار لغو تاریخ زمان، مرور مبدأ مشروط، یآزاد حکم یا تعلیق قرار لغو صورت در مشروط



 

  
52 

 

فخرالدین عباسزاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             آنیی داردسی کیفری               

 قاهره )جنگ، اشغال نظامی و امثال آنها که در اثر آن دستگاه قضایی از  اصوالً علل تعلیق مرور زمان یا عملی است مانند قوه

 1کار افتاده باشد( یا حقوقی است مانند قرار اناطه، مصونیت پارلمانی، کسب مجوز و تعلیق قاضی متهم و ...

 اتباع ایرانی اجراء می است که در ایران حکم دادگاه خارجی نسبت به یمبنی بر فرض ق.م.ا 107ماده  2 تبصرهنهایتا این که 

 قانونی، های نامه موافقت و مقررات حدود در ایرانی اتباع درباره کشور از خارج های دادگاه احکام اجرای زمان مرور»: شود

 شود در کشورها اجرا نمی هایی که توسط کشورهای بیگانه صادر می)اصوالً احکام دادگاه« .است ماده این مقررات مشمول

در  اگر ایرانیمحکومان نام دارد. یعنی   انتقال است که   المللیبین همکاری   نوع  این یک  ای استثنائات(رهشود مگر درپا

د و اگر به  عللی  حکم  اجرا  گرد به کشور متبوع خود یعنی ایران منتقل میمجازاتش شود ولی برای اجرا  می محکوم ترکیه 

 2نشود مشمول مرور زمان خواهد شد.

 3.دادگاه ک محاسبه مدت های مرور زمان، مجازات های  مقرّر در قانون است نه در حکممال :نکته

  شود، صادر متعدد قطعی هایمحکومیت احکامی یا حکم موجب به شخص یک مورد در هرگاه» ق.م.ا 110 مادهبه موجب 

 .«است زمان مرور قاطع ها،محکومیت دیگر به نسبت ها،محکومیت از یک هر اجرای به شروع

 جرم از متضرر و نیست خصوصی مدعی حقوق استیفای از مانع مجازات، اجرای یا حکم صدور تعقیب، شدن موقوف :نکته

 ق.م.ا( 113)ماده  .نماید اقامه صالح مرجع در را خصوصی دعوای تواندمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ان نسبت به جرایم سابق بر وضع آن فوراً اجرا خواهد شد.ق.م.ا قوانین مربوط به مرور زم 11مطابق با بند ت ماده  :نکته
 

 

                                                           
 216آشوری، پیشین، ص  - 1
 158خالقی، ص  - 2
 217آشوری، پیشین، ص  - 3

جرایمی که 

مرور زمان در 

 آنها جاری

 نمی شود 

 حدود، قصاص و دیات -1

 تعزیرات منصوص شرعی -2

 ق.م.ا : 109تعزیرات پیش بینی شده در ماده  -3

 کشور خارجی و داخلی امنیت لیهع جرائم -الف

 تبصره موضوع جرائم و کالهبرداری شامل اقتصادی جرائم -ب

 ماده آن در مقرر مبلغ رعایت با قانون این( 36)ماده

  مواد مخدر با مبارزه قانون موضوع جرائم -پ

 

 قانون این 36 ماده در شده بینی پیش موراد اسالمی مجازات قانون 109 ماده طبق

  : از اند عبارت که.شوند نمی زمان مرور مشمول هم
 ارتشاء و رشاء _ الف

 اختالس _ ب

 دیگری یا مجرم توسط مال تحصیل صورت در قانونی مقررات و حق فبرخال نفوذ اعمال _ پ

 کشوری و دولتی معامالت در دولت کارمندان و مجلس نمایندگان و وزراء مداخله _ ت

 خارجی معامالت در تبانی _ ث

  خارجی معامالت در پورسانت أخذ  _ج
 دولت به نسبت دولتی مأمورین تعدیات _ چ

 گمرکی جرائم _ ح

 کاال ققاچا _ خ

 مالیاتی جرائم _ د

 پولشویی _ ذ

 کشور اقتصادی نظام در اخالل _ ر

 دولتی یا عمومی اموال در غیرقانونی تصرف _ ز
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                                                                                                             جدول مرور زمان

 مرور زمان اجرا مرور زمان تعقیب و صدور حکم جرایم تعزیری

 :3 و 2 و 1 درجه تعزیری

 سال 10 از بیش حبس -

 ریال (1000000000میلیارد) یک تا ( ریال360000000) میلیون شصت و سیصد از بیش نقدی جزای -

 اموال مصادره کل  -

 انحالل شخص حقوقی -

 
 

 سال 15

 

 

 سال 20

 :4 درجه تعزیری

 سال ده تا سال پنج از بیش حبس -

 ( ریال360000000میلیون ) شصت و سیصد تا ریال (180000000) میلیون هشتاد و یکصد از بیش نقدی جزای -

 انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی -

 

 سال 10

 

 سال 15

 5 درجه تعزیری

  سال پنج تا سال دو از بیش حبس -

  ( ریال180000000میلیون ) هشتاد و یکصد تا ( ریال80000000میلیون ) هشتاد از بیش نقدی جزای -

  سال پانزده تا پنج از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت -

 حقوقی اشخاص برای اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از دائم ممنوئیت -

 حقوقی اشخاص برای سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از دائم ممنوئیت -

 

 

 سال 7

 

 

 سال 10

 6 درجه تعزیری

  سال دو تا ماه شش از بیش حبس -

  ریال( 80000000) میلیون هشتاد تا ریال( 20000000) میلیون بیست از بیش نقدی جزای -

  ضربه نه و نود تا یک و سی از شالق -

  سال پنج تا ماه شش از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت -

  ها رسانه در قطعی حکم انتشار -

 سال 5 مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص برای اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از ممنووعیت -

 سال 5 مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص برای سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از ممنووعیت -

 سال 5 مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص توسط تجاری اسناد از برخی اصدار از ممنوعیت -

 

 

 

 

 سال 5

 

 

 

 

 سال 7  

 8 و 7 درجه تعزیری

  حبس ماه شش تا -
  ( ریال20000000) میلیون بیست تا نقدی جزای -
 ضربه سی تا شالق -
 ماه شش تا اجتماعی حقوق از محرومیت -

 

 

 سال 3

 

 

 سال 5

 

قانون آیین دادرسی کیفری  در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شالق یا هر سه باشد ، : نکته

ر مبحث مربوط به قواعد مرور زمان، در این خصوص تکلیفی مجازات حبس را مالک قرار داده بود. در قانون مجازات عمومی د

 ها،مجازات تعدد درصورت»ق.م.ا را مالک قرار داد؛  19ماده  3پیش بینی نشده است اما شاید بتوان حکم مقرر در تبصره 

  یکهیچ اب مجازاتی اگر همچنین. است مالک حبس مجازات شدیدتر، مجازات تشخیص امکان عدم درصورت و شدیدتر مجازات
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  .شودمی محسوب هفت درجه مجازات باشد نداشته مطابقت ماده این گانههشت بندهای از

 تاریخ انتظامی قضات را از تعقیب زمان مرور مدت ،90ظارت بر نحوه رفتار قضات مصوب قانون ن  25ماده  تبصره :نکته

 .می داند سال سه تعقیبی اقدام آخرین یا و وقوع تخلف
 

 توجه کنید : به این مثال

 ا.م.ق 19 ماده موجب به که است حبس سال 1 تا ماه 1 عدوانی تصرف مجازات (است شده عدوانی تصرف جرم مرتکب شخصی

 حال. شود می آگاه تصرف وقوع از و گردد می بر ایران به ملک مالکِ) باشد می شش درجه تعزیری حبس نوع از 22 مصوب

 ا در.م.ق 106 ماده طبق( شود می زمان مرور مشمول جرم و داشت نخواهد ایتشک حق دیگر نکند شکایت سال 1 اگر ظرف

 شکایت حق نکند، شکایت جرم، وقوع از اطالع تاریخ از سال یک مدت در جرم از متضرر هرگاه گذشت قابل تعزیری جرائم

 پرونده و کند می شکایت فرد علیه ماه 2 گذشت از بعد مالک .نماید می تصرف رفع متصرف فرد )شود می ساقط کیفری او

 داشته دقت هم اینجا در . گردد می قطعی رای و کند می محکوم حبس ماه 6 تحمل به را متهم دادگاه . افتد می جریان به کیفری

 شد نمی قطعی حکم صدور به منتهی تعقیبی اقدام آخرین یا جرم وقوع تاریخ از سال 5 ظرف اگرق.م.ا  105مطابق با ماده  باشید

 رای قطعیت از بعد اجراء زمانِ  مرور و شود، می متواری متهم. نداشت وجود متهم تعقیب امکان دیگر زمان مرور شمول لدلی به

 گذرد می حکم قطعیت تاریخ از سال 7 از بیش چون حالت این در. شود می دستگیر متهم سال 9 از بعد ) سال 7 ( شود می شروع

 .نماید می صادر .آ.د.کق 13 ماده استناد به اجرا موقوفی قرار دادگاه و شده زمان مرور مشمول جرم

 در جرایم خاص * مقررات مروبط به مرور زمان

 طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به

 قانون آیین دادرسی کیفری( 620ماده ) .شودشود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی محسوب می 

  که ارتکاب این مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور )کادر( نیروهای مسلح در مواردی

سی قانون آیین دادر 621ماده ) .جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست

  کیفری(

  صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان

شوند، موجب  نمایند یا دستگیر می  طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می پایور نیروهای مسلح که به

قانون آیین دادرسی  622ماده ) .گیردشود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمیساب نمیتبدیل ایام فرار به انت

 کیفری(

 ٌعلیه برخالف درخصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکوم

قانون آیین دادرسی  623ماده ) .شودور زمان محسوب نمیقوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مر

 کیفری(

 و در مورد  سال پس از اعالم پایان جنگیک، زمان جنگجرائم در صالحیت دادگاه نظامی دو نسبت به  ابتدای مرور زمان

نون آیین دادرسی قا 62۴ماده ) .است پایان آنسال پس از اعالم سه، زمان جنگجرائم در صالحیت دادگاه نظامی یک 

 کیفری(
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 نباشد، تعقیب قابل متهم دیگر، قانونی جهات یا و خصوصی مدعی یا شاکی گذشت ،زمان مرور شمول دلیلبه کهصورتی در 

ماده )بند ب  .شودمی آزاد فوری دادگاه، دستور به باشد زندانی متهم چنانچه صورتاین در. کندمی صادر تعقیب موقوفی قرار

 یین دادرسی کیفری(قانون آ 389

 عدم صالحیت، رد مرور زمانهای خود از قبیل متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکالی آنان باید تمام ایرادها و اعتراض ،

دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را 

شود، ه دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمیظرف مهلت مقرر ب

مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام 

 قانون آیین دادرسی کیفری( 388ماده ) .مهلت ممنوع است

  هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مزبور بالفاصله به

جزء مدت مرور زمان محسوب شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می

 ی کیفری(قانون آیین دادرس 81ماده  3)تبصره  .شودنمی

 بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که  -جرایم مربوط به صدور چک- جرائم مذکور در این قانون

دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی 

 (1382قانون صدور چک مصوب  11)ماده  فری نخواهد داشتعدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کی

 چ( توبه مرتکب

  ق.آ.د.ک پیش بینی نشده  13توبه، به عنوان یکی از عوامل سقوط دعوای عمومی و در نهایت صدور قرار موقوفی در ماده

 تصاص داده است.اخ مجازاتبه عنوان یکی از عوامل سقوط را به توبه، ق.م.ا  119الی  11۴است ولی مقنن مواد 

توبه مرتکب در همه ی جرایم آثار یکسانی ندارد و در برخی موارد منجر به موقوفی تعقیب می گردد که ذیال به آنها  :نکته

 نموده است.« موارد پیش بینی شده در قانون»توبه را منحصر به  13اشاره خواهیم نمود به همین جهت است بند ج ماده 

 ضرر و زیان مدعی خصوصی بی تاثیر است. توبه مرتکب در خصوص :نکته

 )صورت گیرد و با توبه نزد بازپرس و دادیار، تعقیب  به نظر می رسد توبه باید نزد قاضی دادگاه )اعم از بدوی و تجدید نظر

با  و مجازات موقوف نخواهد شد. در این حال، مقامات دادسرا، ضمن ثبت اظهارات متهم، پرونده را پس از تکمیل تحقیقات

 1صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت اتخاذ تصمیم در مورد توبه متهم به دادگاه ارسال می کنند.

 .توبه مرتکب در پاره ای موارد منجر به صدور قرار موقوفی می شود که ذیال به آنها اشاره خواهیم نمود 

 

 

 

                                                           
 130خالقی، پیشین، ص  - 1
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 تاثیر توبه در  جرایم مختلف

 در حدود
 

 در قصاص
 

 در تعزیرات
 

 در دیات
 

  :باشد قبل از اثبات جرماگر توبه 

 ق.م.ا(.  114)ماده  ، مجازات حدی ساقط می شوداز محاربه و قذفغیر همه جرایم حدی  -

 منظور از قبل از اثبات جرم، قبل از صدور رای قطعی است )این موئد از لحظه ا رتکاب جرم شروع می شود(. -

ماده  2)تبصره  قبل از دستگیری باشددر مورد حد محاربه، مقنن  توبه مرتکب را زمانی از موارد سقوط مجازات می داند که  -

 ق.م.ا(.  114
 

 است( اقرار مرتکب)منوط به اثبات جرم از طریق  :باشد بعد از اثبات جرماگر توبه 

در صورتی که حد با اقرار مرتکب ثابت شده باشد دادگاه   می تواند عفو مرتکب را از طریق  ،غیر از قذفهمه جرایم حدی 

 د.رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نمای
 

ق.م.ا(. توبه زانی به عنف و اکراه، با رعایت شرایط  224مستوجب مجازات اعدام است)بند ت ماده  زنای به عنف و اکراه

فوق، هر چند باعث زوال مجازات اعدام می گردد اما مرتکب به حبس یا شالق درجه شش یا هر دو آنها محکوم خواهد شد 

 از موارد سقوط مجازات و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست! ق.م.ا( اما 114ماده  2)تبصره 

 ق.م.ا(. 116و  114در هیچ شرایطی )چه قبل از اثبات چه بعد از آن( با توبه مرتکب ساقط نمی گردد )مواد  ،قذف حد

 ق.م.ا(. 116با توبه مرتکب ساقط نمی گردد )ماده  ،قصاص

 ق.م.ا(. 116اقط نمی گردد )ماده با توبه مرتکب س ،جرایم مستوجب دیه

توبه مرتکب از موارد تخفیف مجازات برای دادگاه به  شمار می رود که اعمال تخفیف در این  :5تا  1در جرایم تعزیری درجه 

 ق.م.ا( 115)ماده مورد برای دادگاه اختیاری است نه الزامی! 

 . ق.م.ا( 115در این جرایم با توبه مرتکب مجازات ساقط می گردد )ماده  :8و  7، 6در جرایم تعزیری درجه 

و کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری  ق.م.ا( 115ماده  2)تبصره تعزیرات منصوص شرعی مقررات راجع به توبه در مورد 

 ق.م.ا( 115ماده  1در مورد آنها اعمال می شود، جاری نخواهد شد. )تبصره 
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باشد خود قاضی می تواند مرتکب را عفو نماید اما در صورتی که  «قبل از اثبات جرم» توبه مرتکبدر مواردی که  :نکته

 11۴)مستفاد از ماده  1قاضی باید از مقام رهبری بخواهد که وی را عفو نماید.، به شرط اقرار مرتکبباشد،  «بعد از اثبات جرم»

 قانون مجازات اسالمی(

مرتکب حین اجرای مجازات هرگاه هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست و سایر حبس ومسرقت حدی مرتبه سدرمورد   :نکته

تواند مجازات او را شود. همچنین مقام رهبری میتوبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می

جازت اسالمی( بدون این که این امر منوط به اثبات جرم از قانون م 278ماده  2)تبصره  نماید.تبدیل به مجازات تعزیری دیگری 

 طریق اقرار باشد.

 ، تاریخ صدور حکم قطعی است.اثبات جرمتاریخ  :نکته

 گردد، توبه، اصالح و ندامت وی بایدد احدراز گدردد و بده در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می

سقوط تظاهر به توبه کرده است نچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب شود. چناادعای مرتکب اکتفاء نمی

در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب بده گردد. مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می

 ق.م.ا(. 117)ماده  دشوحداکثر مجازات تعزیری محکوم می

 118)ماده  ، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نمایدتا قبل از قطعیت حکم تواندمی متهم 

 ق.م.ا(

  ق.م.ا( 119)ماده  تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کندمخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، میدادستان چنانچه. 

 ه درأدح( قاع
ولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفدی ئرخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسهرگاه وقوع جرم یا ب

به گونده ای اسدت کده  120نحوه تنظیم ماده  ق.م.ا(. 120)ماده  شود.مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیآن یافت نشود حسب

دد او باید نتیجه بگیرد که جرم در عالم خارج واقع نشده است ایجاد گر« مرجع قضایی»نشان می دهد اگر شک و شبهه در ذهن 

برای کسدی ایجداد یا مسئولیت کیفری محقق نیست. بر همین اساس و به اعتبار این که اصالً جرمی واقع نگردیده یا مسئولیتی 

 2نگردیده ما این قاعده را در این گفتار )جهات عینی سقوط مجازات( بررسی کردیم.

در جدرائم »ق.م.ا  121قوط مجازات در اثر شبهه به جرایم معینی منحصر نشده ولی از نظر اثباتی مطدابق بدا مداده در قانون ما س

االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیداز بده تحصدیل دلیدل، موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی

  3«.شودحسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی

آن  155ورد شبهه موضوعی اختالفی نیست و اعتقاد بر سقوط مجازات می باشد اما در خصوص شبهه حکمی مقنن در مداده در م

 را رافع مسئولیت کیفری نمی داند مگر در دو مورد استثنائی:

 تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشدالف( 

                                                           
 131خالقی، پیشین، ص  - 1
 166همان، ص  - 2
 166ص 1همان، زیر نویش شماره  - 3
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 جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.ب( 

 «.نیست مجازات از مانع مجازات میزان یا نوع به جهل»رر می دارد: ماده فوق نیز مق تبصره

بر خالف سایر عوامل سقوط دعوای عمومی مانند مرور زمان یا اعتبار امر مختومه که به دلیل شکلی و بدون اظهار نظر در 

واقع دست به یک اظهار نظر  ه تحقیق و رسیدگی امکان پذیر نیست، در مقام اعمال قاعده درا مرجع قضایی بهمماهیت امر ادا

ماهوی مبنی بر عدم تحقق جرم یا عدم مسئولیت کیفری می زند. از این رو، در این مقام، وی باید حسب مورد اقدام به صدور 

 نه قرار موقوفی تعقیب! 1قرار منع تعقیب یا حکم برائت نماید.

 

  

 
 

 :بایگانی کردن پروندهقرار (  4

 

 محکومیت سابقه فقدان صورت در باشد، کرده گذشت یا نداشته وجود شاکی چنانچه هشت، و هفت درجه تعزیری جرائم در

 موجب که احوالی و اوضاع و متهم سوابق و اجتماعی وضع مالحظه با اتهام تفهیم از پس تواندمی قضائی مقام کیفری، مؤثر

 متهم تعقیب از باریک فقط قانونی، مقررات ایترع برای متهم از کتبی التزام أخذ با ضرورت صورت در و است شده جرم وقوع

 کیفری دادگاه در اعتراض قابل ابالغ، تاریخ از روز ده ظرف قرار این. کند صادر را پرونده بایگانی قرار و نماید خودداری

 .است مربوط
 

 شرایط صدور قرار بایگانی کردن پرونده: *
 

 امکان پذیر است. 8و  7درجه  تعزیریقرار بایگانی کردن پرونده صرفاً در جرایم  -1

از شمول حکم این ماده مستثنی هستند اما ممنوعیتی در  6الی  1حدود، قصاص و دیات، همچنین تعزیرات درجه  :نکته

خصوص تعزیرات منصوص شرعی )در صورتی که داخل در درجه بندی هفت و هشت قرار گیرند( در مورد صدور این قرار 

 وجود ندارد.

 جرایم تعزیری غیر قابل گذشت است.جود شاکی یا گذشت وی، در منظور از عدم  و -2

 . موثرفقدان سابقه محکومیت کیفری  -3

چون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد بنابراین صدور این قرار نه توسط  -۴

 ت.بازپرس و نه توسط دادستان بلکه توسط قاضی دادگاه امکان پذیر اس

 تفهیم اتهام به متهم. -5

صورت          است شده جرم وقوع موجب که احوالی و اوضاع و متهم سوابق و اجتماعی وضع مالحظهصدور این قرار با  -6

 می گیرد.

                                                           
 167خالقی، پیشین، ص  - 1

ر های منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی به عنوان قرار های نهایی قانون آیین دادرسی کیفری در کنار قرا

جدید قرار های دیگری را نیز پیش بینی نموده است که باعث خاتمه تحقیقات مقدماتی می شوند و از این حیث قرار 

 یم نمود:نهایی به شمار می روند. در این قسمت به این قرار ها اشاره خواه
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 .قانونی مقررات رعایت برای ضرورت صورت در متهم از کتبی التزام أخذ -7

ه اما در خصوص این قرار فقط اخذ تعهد کتبی؛ اما هر دو مورد در مورد قرار تعلیق تعقیب اخذ تامین پیش بینی گردید :نکته

 به شرط ضرورت مقید گردیده است.

مشخص « رعایت مقررات قانونی»این که متهم تعهد کتبی مبنی بر رعایت مقررات قانونی می نماید، منظور مقنن از  :نکته

 قیب در مورد این قرار پیش بینی نگردیده است.نیست، این در حالی است که اجرای دستورات مقرر برای قرار تعلیق تع

 صدور این قرار نیازی به موافقت متهم ندارد )برخالف قرار تعلیق تعقیب که در آن موافقت متهم شرط است(. :نکته

 .صدور این قرار فقط برای یکبار امکان پذیر است :نکته

 .است مربوط کیفری دگاهدا در اعتراض قابل ابالغ، تاریخ از روز ده ظرف قرار این :نکته

به عقیده برخی این قرار از سوی متهم قابل اعتراض نیست به دلیل این که به سود وی صادر می گردد اما از طرف  :نکته

 1شاکی و دادستان قابل اعتراض می باشد.

اما در صورت صدور احکام صادره دادگاه در جرایم تعزیری درجه هشت را قطعی می داند  ۴27هر چند بند الف ماده  :نکته

 2این قرار در جرایم تعزیری درجه هشت، قابل اعتراض خواهد بود.

جبران ضرر و زیان بزه دیده یا برقراری ترتیبات جبران، از شرایط صدور این قرار نمی باشد. )بر خالف قرار تعلیق  :نکته

 تعقیب(

 توقف تحقیقات:قرار (  5

 ق.آ.د.ک( و از وظایف مرجع تحقیق است. 90ماتی )ماده شناسایی متهم یکی از اهداف تحقیقات مقد 

تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به بازپرس نمی»قانون آیین دادرسی کیفری:  10۴به موجب ماده 

انجام  او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با

ل تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و ازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو ستحقیقات ال

تواند ظرف مهلت شود. شاکی میطور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابالغ میپرونده به

رار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعالم کند یا مرتکب به نحو دیگری اعتراض به قرارها، به این ق

طور مستقیم در دادگاه شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بهشناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می

 .«کندمطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می

 

 

 

 

                                                           
 قانون آیین دادرسی کیفری 80ماده  5زیر نویش شماره خالقی، پیشین،  - 1
 6همان، زیر نویش شماره  - 2
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 شرایط صدور قرار توقف تحقیقات:*

 امکان پذیر است. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشتصدور این قرار  -1

منوط به معلوم شدن هویت رسمی او حداقل با صدور این قرار منوط به معلوم نشدن مرتکب است. البته معلوم شدن مرتکب  -2

بدان وسیله بتوان اقدام به احضار و تفهیم اتهام به او نمود. بنابراین معلوم شدن فقط نام متهم  دو جزء نام و نام خانوادگی است تا

 1یا داشتن فقط یک تصویر فیلم برداری شده توسط دوربین های مدار بسته نمی تواند از اسباب معلوم شدن هویت متهم باشد!

 است نه تاریخ شکایت یا اطالع(. )مالک تاریخ وقوع جرم ل تمام از وقوع جرمادو سگذشتن  -3

صدور این قرار منوط به موافقت دادستان گردیده است. اما مشکل این است که در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که  -۴

مستقیما در دادگاه مطرح می گردد، چگونه می توان موافقت دادستان را توجیه نمود! به عقیده برخی در جرایم تعزیری درجه 

صدور این قرار بر عهده دادگاه است و نیازی به موافقت دادستان نیست اما در جرایم تعزیری درجه شش صدور هفت و هشت 

 2این قرار بر عهده مقام تحقیق و منوط به موافقت دادستان می باشد.

 روز قابل اعتراض می باشد( 10)ظرف  این قرار صرفا از جانب شاکی قابل اعتراض می باشد. -5

 احراز هویت متهم تعقیب مجددا به جریان می افتد البته به شریطی که مشمول مرور زمان نگردد!در صورت   -6

صدور این قرار فرع بر وقوع جرم است. یعنی جرمی واقع شده باشد ولی مرتکب مشخص نگردد. اما چنانچه به رغم انجام  -7

 3تعقیب صادر گردد.تحقیقات کافی دلیلی بر وقوع جرم وجود نداشته باشد باید قرار منع 
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 قانون آیین دادرسی کیفری 104ماده  5خالقی، پیشین، زیر نویس شماره  - 3

در قسمت آتی به این  * برخی موارد هم علی رغم اینکه باعث سقوط دعوای عمومی نمی شود اما مانعی بر سر راه تعقیب دعوای عمومی است .

 موارد اشاره می کنیم.
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 عمومی دعوای موانع تعقیب گفتار ششم:
 

جریان بیافتد یا ادامه د تا تعقیب به نشو که مانع می هستندی موارد رخبموارد سقوط دعوای عمومی مورد بررسی قرار گرفت، اما 

 جنون متهّم -۳اناطه  -۲ها مصونیت -1 بارتند از:عاین موانع  .پیدا کند
 

 :مصونیت -1

   1.عدم امکان تعقیب مرتکب جرم بدلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی خاصمصونیت یعنی 

  گویند یعنی مصونیت در برابر تعقیب قضاییمصونیت را مصونیت قضایی هم می. 

  لمانی و مصونیت تشریفاتی.یت پارمصونیت را تقسیم می کنیم به مصونیت سیاسی و مصون 

 : مصونیت سیاسی الف (

به این کنوانسیون ملحق گردیده از  21/7/۴3وین که ایران نیز در سال  1961به موجب کنوانسیون  :کلماتییپمأموران د -1

ارتباط با آن باشد و او یا بی شغلاعم از مهّم یا غیرمهم، اعم از اینکه مرتبط با  ،معاف هستندجرایم  برابردر تعقیب قضایی 

 2یا بازداشت قرار داد. یب یا توقیفتوان تحت تعقنمی
 

 

 صونیت برخوردارند مشروط بر اینکههم از این م این افراد اهل خانه 
 

 
 

 

 

 

 کشور هم برقرار است. 2گ بین جناین مصونیت حتی در حال  :نکته

الی که د اعمملحق گردیده فقط در مور  ۴/12/53که ایران هم در سال  وین 1963به موجب کنوانسیون  : مأموران کنسولی -2

وقیف یا در توان آنها را تحت تعقیب، تکنسولی مرتکب شوند از مصونیت برخوردارند در جرایم مهم میدر مقام انجام وظایف 

 3انتظار محاکمه گذاشت.

به آن ملحق شده از   ۴/12/53که ایران هم در سال وین  1969براساس کنوانسیون  : نمایندگان یا مأموران مأموریت خاص -3

 باشد.مانند مأمورین دیپلماتیک میها هبرخوردار هستند و مصونیت آن مصونیت

 .در کشور خود قابل تعقیب هستندعلی رغم وجود مصونیت در کشور پذیرنده رم افراد مذکور در صورت ارتکاب ج :نکته
 

 : مصونیت پارلمانی ب ( 

غیر از  یجرم  -جرایم عادی ها در صورت ارتکابرا پذیرفته و آن« مصونیت ماهوی»کشورمان در مورد نمایندگان مجلس فقط

 86)اصل  ت برخوردار هستند.ستند و فقط در قلمرو وظایف نمایندگی خود از مصونیهقابل تعقیب   - ایفای وظایف نمایندگی

 ق. اساسی(

                                                           
 99همان، ص  - 1
 100همان، ص  - 2
 101خالقی، ص  - 3

 مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند. -

 تبعه کشور پذیرنده نباشند. -
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با کسب مجوز از مجلس .)این اصل در ایران  : طبق این اصل نمایندگان مجلس از تعقیب در برابر هر نوع از جرایم معاف است مگر مصونیت پارلمانی  .1

همچون افراد عادی قابل تعقیب و  – یعنی جرایمی خارج از ایفای وظایف نمایندگی -پذیرفته نشده و نمایندگان مجلس در صورت ارتکاب جرایم عادی 

 ! (نیازی به کسب اجازه از مجلس نیستمحاکمه هستند و 

    ق. ا ( 86نسبت به اظهار نظر به مناسبت ایفای وظیفه نمایندگی است )اصل  مصونیت نمایندگان در ایران فقط 

قابل تعقیب پذیرنده نواده او به طور مطلق توسط کشور : طبق این اصل مامور سیاسی و خا مصونیت ماموران سیاسی . 1              

 ( 1961. )کنوانسیون وین  تحقیق ، توقیف و محاکمه نیستند ،

کشور  این امر مانع از تعقیب مامور توسطبنابراین اگر مامور سیاسی در ایران مرتکب قتل شود قابل تعقیب نیست اما             سی.مصونیت سیا2

 خود )کشور فرستنده ( نیست.

ورین کنسولی در صورت : مصونیت مامورین کنسولی همانند مامورین سیاسی است اما مام مصونیت ماموران کنسولی. 2                             

وجود  –قتل  مثل –فاقد مصونیت هستند،امکان بازداشت آنها در جرایم مهم ق.آ.د.ک(  21جرایم مشهود )ماده ارتکاب 

 دارد،امکان اجرای مجازات در صورت محکومیت وجود دارد و باید  به اطالع رئیس پست کنسولی برسد .

                                           ت به مامورین سیاسی محدودتر استبه عبارتی مصونیت مامورین کنسولی نسب 

 : ( اناطه۲
 اناطه یعنی گره خوردن سرنوشت امر کیفری به امر مدنی. 

 ّباشد.رعایت دقّت در کشف حقیقت میص در رسیدگی قضایی و قرار اناطه به دلیل حفظ اصل تخص 

 مرجع صالحیت در آنها به رسیدگی که باشد مسائلی اثبات به منوط متهم جرمیتم احراز هرگاه» ق.آ.د.ک 21به موجب ماده 

 مرجع از قطعی رأی صدور هنگام تا اناطه، قرار صدور با و ذینفع تعیین با است، حقوقی دادگاه صالحیت در و نیست، کیفری

 :اظ ماده فوقبنابراین با لح .«شود می بایگانی موقت صورت به پرونده و معلق متهم، تعقیب صالح،

 .از مرجع کیفری به مرجع کیفری دیگر اناطه صادر نمی گردد 

 .در دعوای کیفری ذینفع می تواند شاکی باشد یا متهم 

 همین  3صره بتا صدور رای قطعی از مرجع حقوقی، پرونده در مرجع کیفری به صورت موقت بایگانی می شود و به حکم ت

 «مان محسوب نمی شودجزء مواعد مرور ز»این مدت  ،ماده

 از یک ماه ظرف ذینفع هرگاه»دارد  میدر دادرسی های کیفری، مقرر پرهیز از اطاله رعایت اصل سرعت و ه دلیل مقنن ب 

   ادامه رسیدگی به کیفری مرجع ندهد، ارائه را آن گواهی و نکند رجوع صالح دادگاه به موجه عذر بدون اناطه قرار ابالغ تاریخ

 .«کندمی اتخاذ مقتضی یمتصم و دهد می

  مقننجدید ق.آ.د.ک 21شده بود، در ماده  اشارهصدور قرار اناطه توسط دادگاه به که سابق ق.آ.د.ک  13بر خالف ماده ، 

  استفاده نموده که دامنه آن دادسرا را هم در بر می گیرد.« مرجع کیفری»این بار از عبارت 

 انواع

 مصونیت

 ماهوی
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قرار اناطه صادر   خودتواند مجدداًدادگاه می گردد، ود و پرونده به دادگاه ارسالشدر دادسرا قرار اناطه صادر  اگر :نکته

 1.دنمای

 :موارد صدور قرار اناطه *

ملکیت قرار اناطه را ناظر به اختالف در حق  2/8/68مورخ  529در مورد اموال رأی وحدت رویه  :اختالف در مالکیت اموال -1

ق.آ.د.ک نیز مورد  21ماده  1کند. این موضوع در تبصره مورد اموال منقول صدق نمی درنسبت به اموال غیرمنقول دانسته و 

 2«.هستند مستثنی ماده این شمول از منقول اموال »تاکید مقنن قرار گرفته است 

 3صرف ادعای مالکیت کافی نیست و مدعی باید مدارک کافی دال بر مالکیت خود را ارائه دهد. :نکته 

 خصی به اتهام ثبت ملک دیگری بنام خود تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و شاکی ادعای مالکیت نسبت در مواردی که ش

به ملک مورد اختالف را دارد چون ملک بنام متهم به ثبت رسیده رسیدگی به قضیه از وظایف دادگاه کیفری است و صدور قرار 

ت ملکی به نام شخصی به ثبت رسید و مواعد اعتراض آن اناطه جایز نیست چون طبق مقررات قانون ثبت چنانچه طبق مقررا

 ۴سپری گردید دیگر هیچ دعوایی در مراجع حقوقی قابل استماع نیست.

متهم منکر روابط زوجیت با شاکی و در نتیجه  و  مثالً زن شکایت ترک انفاق نموده :یا نسب وجود یا فقدان رابطه زوجیت -۲

)در مواردی که سند رسمی ازدواج  نکاح هباید با صدور قرار اناطه اختالف در اصل رابط .باشد عدم تکلیف به پرداخت نفقه می

 در دادگاه حقوقی بررسی شود. وجود ندارد(

 5.خواهد بودرقانونی است از موارد اناطه نچون اساساً چنین ازدواجی غی ،مسلمان باشدغیر اگر زوج  :نکته

 6شاکی قابل اعتراض می باشد.از طرف  دادسرا قرار اناطه صادره از :نکته

ق.آ.د.ک، نیاز به تایید دادستان دارد اما اگر از دادگاه صادر  21ماده  1قرار اناطه صادره از دادسرا به موجب تبصره : نکته

 گردد نیازی به تایید مقام دیگر نخواهد بود.

ق.آ.د.ک  236)طبق ماده داند ض میقابل اعترا دادگاهقرار اناطه را از طرف  1378مصوب  6۴0رأی وحدت رویه: نکته

 .(قابل اعتراض است روز ۲۰مدت ظرف 

                                                           
 90، صفحه 2شماره  خالقی، پیشین، پاورقی - 1
 -قانون مدنی 35ماده  -حکم این ماده مبنای صحیحی دارد و در مورد اموال منقول که تصرف اماره مالکیت است و قانون متصرف را مالك آن می شناسد - 2

غیر منقول نیز به صورت مطلق قائل به صدور  (؛ برخی از حقوق دانان در مورد اموال91ص  1جایی برای صدر قرار اناطه نخواهد بود )همان منبع، پاورقی شماره 

در مورد اموال غیر منقول نیز صدور قرار اناطه زمانی جایز است که »قرار اناطه نیستند و آن را محدود به اموال غیر منقولی که سند رسمی ندارند نموده و معتقدند 

اشته باشد، مدعی مالکیت شود اما چنانچه شاکی سند رسمی در دست داشته باشد، متهم عالوه بر نفی مالکیت شاکی، خود، بدون این که سند رسمی در دست د

 (.193)آشوری، پیشین، ص « دیگر موردی برای ارجاع به دادگاه حقوق و صدور قرار اناطه نیست
 193آشوری، پیشین، ص  - 3
 194دیوان؛ به نقل از آشوری، پیشین، ص  1318مورخ  3038و  60احکام شماره   - 4
 198دیوان عالی کشور؛ همان منبع، ص  2شعبه  1321مورخ  2410حکم شماره  - 5
ق.آ.د.ک  270قانون اصالح قانون تشکیل، حق اعتراض به قرار اناطه را در مورد دادستان نیز پیش بینی کرده بود که به موجب ماده  3شق سوم بند ن ماده  - 6

 این حق صرفاً در مورد شاکی وجود دارد
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باید  ذینفعاست که  مقرر نموده ق.آ.د.ک 21شود و ماده  با صدور قرار اناطه پرونده مستقیماً به دادگاه حقوقی ارسال نمی

م( توسط ق.آ.د. ۴8است )ماده شروع به رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخو یموضوع را پیگیری کند و از طرف

در  م است که باید اقدام به طرح دعوامتهرسد که در این فرض این باشد. به نظر میم( میآ.د.ق  2اده مشخص یا اشخاص ذینفع )

اگر  مرد مدعی وجود رابطه زوجیت است. در اتهام زنادادگاه حقوقی نموده و گواهی آن را به مرجع کیفری تسلیم کند )مثالً 

تواند دعوی نفی عدم ازدواج را در هیچ مرجعی طرح و اثبات نماید و متهم نیز ممکن است از مراجعه منکر ازدواج باشد نمی زن

در این مورد ارجاع پرونده به برخی از حقوق دانان اجعه به دادگاه نداشته باشد. ای مرای بربه دادگاه حقوقی متضرّر شود انگیزه

شروع به رسیدگی در  راکهچ برخی دیگر مخالف این موضوع می باشند اما 1دنداند اشکال میم را فاقدادگاه حقوقی به طور مستقی

 معتقدند در فرض مثال اخیر و نمود پرونده را ارسال و نمی توان مستقیماً بودهدادگاه های حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست 

 .(2ت و رهایی از مجازات ذینفع نیستبرای اثبات روابطه زوجیّ شوهر باید مراجعه کند زیرا اگر زنا ثابت شود هیچ کس جز او

 ( فرض وجود دارد  ۳) ( جنون متهّم:۳

چون باشد  دارای اختالالت روانی یا به اصطالح قانونی، مجنونرم ارتکاب جاگر فرد در حین  جنون در حین ارتکاب جرم: -1

ری برخوردار بوده و قابل تعقیب کیفری نمی باشد. بنابراین در صورت ق.م.ا، این فرد از موانع مسئولیت کیف 1۴9برابر با ماده 

قرار موقوفی همان قانون  370ک و قاضی دادگاه به استناد ماده ق.آ.د. 202به موجب ماده احراز چنین امری، قاضی دادسرا 

ن حالت در محل مخصوصی ق.م.ا اگر مجنون دارای حالت خطرناک باشد تا رفع ای 150و به استناد ماده  دمی نمایصادر 

 3 .نگهداری می شود

پیش بینی شده  متفاوتی در قانونبرای این فرض نسبت به نوع جرم ارتکابی واکنش های  جنون قبل از صدور حکم قطعی: -۲

 است که تفکیک به بررسی آنها می پردازیم؛

ه جنبه حق الناسی دارند قائل به تفکیک شد. در حدود باید بین حدودی که جنبه حق اللهی دارند با حدودی ک الف(جرایم حدی:

مرتکب در این فرض متوقف نمی شود اما اگر جرم مذکور واجد جنبه حق  واجد جنبه حق الناسی با جنونی حدتعقیب جرایم 

شرایط  در جرائم حق الناسیمگر آنکه ق.م.ا(  150ماده  1اللهی باشد، جنون مانع تعقیب دعوای عمومی خواهد بود )تبصره 

در این صورت به ولی . اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند

یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابالغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، 

                                                           
 188پیشین، ص  آخوندی، - 1
 109خالقی، پیشین،  ص - 2
در تحقق آن  برخی از حقوق دانان معتقد بودند اگر ارتکاب جرمی از جانب مجنون مستلزم پرداخت دیه باشد، چون دیه حق متهم بوده و جنون مرتکب تاثیری - 3

فرض قرار مجرمیت )قرار جلب به دادرسی( خواهد بود. اما با تصویب قانون  ندارد، بازپرس نباید اقدام به صدور قرار موقوفی نماید و مناسبت ترین قرار در این

آن، بر این عقیده می باشند که بازپرس در این موارد قرار موقوفی تعقیب صادر نموده و پرونده به دستور  1و تبصره  85جدید و با استناد به مالک مقرر در ماده 

حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. با این حال ممکن است رهایی مجنون در جامعه خطراتی را به دنبال  دادستان )نه همراه با کیفر خواست( جهت صدور

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده »قانون آیین دادرسی کیفری می افزاید  202داشته باشد. از این رو ماده 

کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میعمل میاز نزدیکان او و سایر مطلعان بهاست، تحقیقات الزم را 

دادستان فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور تعقیب نزد دادستان می

باشند و در شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش میبه مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می

 (113)خالقی، ص «. شوندصورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسالمی محکوم می
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میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی  صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و

 .ق.آ.د.ک( 13ماده  2)تبصره  .ادامه می یابد

 ق.م.ا(. 150ماده  1)تبصره  در جرایم مستوجب قصاص جنون مرتکب مانع تعقیب نخواهد بود جرایم مستوجب قصاص: (ب

 ق.م.ا(. 150ماده  1تکب مانع تعقیب مرتکب نخواهد بود )تبصره مرجنون این فرض در  پ( جرایم مستوجب دیه:

 حکم صدور از پیش استناد نمود و جنون مرتکب 13ماده  2در جرایم مستوجب تعزیر باید به صدر تبصره  ت( جرایم تعزیری:

اثبات جرم به نحوی باشد  شرایط در جرائم حق الناسیمگر آنکه دانست  دادرسی و تعقیب موجب توقف افاقه، زمان تا را، قطعی

 1ق.آ.د.ک(. 13ماده  2)تبصره  که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند

 150ماده  1)تبصره  ری نداردیالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تاثطجنون مرتکب در مورد مث( ضرر و زیان ناشی از جرم: 

 ق.م.ا(.

وق می توان مالحظه نمود که جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم تعزیری و جرایم حدی واجد جنبه حق در فروض ف: نکته

نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که مقنن اعمال اقدامات تامینی  اللهی مانعی برای تعقیب مرتکب می باشد.

 هرگاه»ق.م.ا اشعار می دارد  150ست. همچنان که ماده )نگهداری در تیمارستان( را فقط به جرایم تعزیری محدود نموده ا

 و جنون چنانچه شود جنون به مبتال جرم وقوع از پس تعزیر موجب جرائم در یا باشد مجنون ارتکاب، حین در جرم مرتکب

 رفع تا دادستان دستور به باشد عمومی امنیت و نظم مخل وی بودن آزاد و ثابت متخصص، نظر جلب با مجنون خطرناک حالت

بنابراین برابر با مفاد این ماده اگر مرتکب جرم حدی حق اللهی بعد از «. شودمی نگهداری مناسب محل در خطرناک حالت

 ق.م.ا موضوعیت نخواهد داشت. 150ارتکاب جرم مبتال به جنون گردد نگهداری در تیمارستان و اعمال مقررات ماده 

فرض مانعی  2از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی در  دن گفت جنون بعبا عنایت بر مطالب پیش گفته می توا: نکته

 جرم حدی حق اللهی -2جرایم تعزیری  -1برای تعیب دعوای عمومی به شمار می رود: 

 2مشخص نیست که در این فروض با چه قراری تعقیب تا زمان افاقه متوقف خواهد شد! :نکته

باید به تفکیک مورد  عارض شدن جنون پیش از صدور حکم قطعی،رض نیز همانند این ف جنون بعد از صدور حکم قطعی: -۳

 بررسی قرار گیرد؛

. شودنمی ساقط حد شود جنون دچار قطعی حکم صدور از پس حد موجب جرائم از یکی مرتکب هرگاه الف(جرایم حدی:

 ق.م.ا(. 150ماده  1)تبصره 

 تعقیب نیست به طریق اولی مانع اجرای حکم هم نخواهد بود در این فرض جنون مرتکب مانع جرایم مستوجب قصاص: (ت

 ق.م.ا(. 150ماده  1)تبصره 

                                                           
 از ناشی زیان و ضرر همچنین و دیه و قصاص مانند دارد الناسی حق جنبه که هاییمجازات به نسبت»ق.م.ا مقرر است  150ماده  1در قسمت اخیر تبصره  - 1

ی باشد یا خیر و به عبارتی آیا جنون مرتکب حال سوال این است که آیا این موضوع در مورد تعزیرات نیز حاکم م«. نیست رسیدگی و تعقیب از مانع جنون جرم،

ی بین جرایم حق در مجازات های تعزیری که جنبه حق الناسی دارند همانند قصاص ، دیه و .. بی تاثیر می باشد یا نه؟ این در حالی است که مقنن هیچ تفکیک

د جنبه حق اللهی می داند!!!! در این خصوص باید منتظر نظریات اساتید صاحب ق.آد.ک کلیه جرایم را واج 8اللهی و حق الناسی به عمل نیاورده و از طرفی، ماده 

 نظر بود.
 (.202به عقیده برخی از حقوق دانان در این فرض نیز باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد )آشوری، پیشین، ص  - 2
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 ق.م.ا(. 150ماده  1در بند ت )بند اخیر( حاکم می باشد )تبصره  مندرجدر این فرض نیز استدالل  پ( جرایم مستوجب دیه:

 اجرای افاقه، زمان تا شود، جنون به مبتال قطعی، حکم صدور از پس تعزیری، جرائم در علیهمحکومٌ هرگاه ت( جرایم تعزیری:

 503)ماده  شود می وصول علیه محکومٌ اموال از که -مانند جزای نقدی – مالی هایمجازات مورد در مگر میافتد؛ تعویق به حکم

 ق.آ.د.ک(.

 1ن ناشی از جرم در تبصره جنون مرتکب نسبت به مطالبه ضرر و زیا علی رغم اینکه عدم تاثیرث( ضرر و زیان ناشی از جرم: 

گردیده اما با توسل به قیاس اولویت، پس از صدور حکم قطعی نیز می توان « رسیدگی و تعقیب»محدود به مرحله  ق.م.ا150ماده

 بی تاثیر دانست.جنون مرتکب را در مطالبه ضرر و زیان 

یر مالی، تا زمان افاقه، مانعی برای اجرای غ پس از صدور حکم قطعی فقط در جرایم تعزیریِمرتکب بنابراین جنون  :نکته

 ده است.شانداخت، مشخص نخواهد « تعویق»اجرای حکم را به  یصدور چه قرار باحکم تلقی می گردد. این که مرجع کیفری 

 502به تعویق افتادن اجرای حکم در اثر بیماری )که جنون هم می تواند یکی از مصادیق آن باشد(  با شرایطی در ماده البته 

. به عبارت دیگر در کلیه مجازات ها )نه فقط تعزیرات( اگر اجرای مجازات قانون آیین دادرسی کیفری  پیش بینی شده است

موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی محکوم علیه باشد، اجرای حکم تا زمان بهبودی او به تعویق می افتد واگر امید به 

ع اجرای مجازات گردد، فقط در جرایم تعزیری امکان تبدیل مجازات به مجازات مناسب دیگر بهبودی نباشد و بیماری او هم مان

 1توسط دادگاه صادر کنده حکم قطعی وجود دارد.
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  قرارهای اعدادیگفتار هفتم: 
ای رسیدگی مثل ارجاع امر به کند برپرونده را معّد و مهیّا می قرارهایی هستند که یا همان تمهیدی یا مقدماتی قرارهای اعدادی

، قرار عدم صالحیت. در این گفتار از میان قرارهای اعدادی فقط به مهمترین کارشناسی ، قرار معاینه محّل ، قرار تحقیقات محلّی

 خت.قرار تامین کیفری اشاره می کنیم و در مباحث آتی به برخی از آنها نیز خواهیم پردا -2قرار تامین خواسته  -1آنها یعنی 

 قرار تامین خواسته -1
 خواهان اگر و. باشدمی خوانده قطعی محکومیت صورت در خود، خواسته به خواهان دستیابی منظور به خواسته تأمین قرار

 کیفری دعاوی در( م.د.آ. ق 129الی  108 مواد) نمایدمی خوانده اموال از خواسته تأمین قرار صدور به اقدام دادگاه بخواهد،

 اقدام از تا کند مطالبه جرم به کننده رسیدگی کیفری دادگاه از شده وارد او به که را جرم از ناشی زیان و ضرر دتوانمی شاکی

 بینیپیش ک.د.آ.ق 107 ماده در امکان این 1.آید بعمل جلوگیری جرم از دیده زیان حقوق تضییع و خود اموال انتقال به متهم

به تقاضای متهم قابل اعتراض می باشد )بند پ  قرار این و کند می صادر خواسته نتامی قرار شاکی درخواست به دادگاه و شده

 پس شد خواهد توقیف متهم اموال سایر از آن معادل نباشد اگر و آن عین باشد معین عین اگر خواسته. ق.آ.د.ک( 270ماده 

 ممکن آن توقیف ولی است معین عینمال  هک دارد وجود امکان این اما شود توقیف عین همان باید حتماً باشد معین عین اگر

 به باید و نیست ممکن ماشین آن توقیف لکن انداخته دریا در را ماشین ایشان و ایمانی آقای به شده سپرده ماشین مثالً. نیست

 (ک.د.آ.ق 108 ماده) .شود توقیف متهّم اموال سایر از ماشین آن ارزش میزان
 باشدمی کیفری تأمین قرارهای از غیر خواسته تأمین قرار. 

  قرار تامین خواسته توسط متهم قابل اعتراض است. 270به موجب بند پ ماده 

 تودیع یعنی. باشد نمی م.د.آ.ق 108 ماده در مذکور گانه ۴ موارد تابع کندمی صادر دادگاه یا بازپرس که خواسته تامین قرار 

 البته( ک.د.آ.ق 107 ادهم در مندرج شرط تنها) .باشد قبول قابل دالیل بر تنیمب بر باید فقط و. نیست الزم و ... احتمالی خسارت

 در خواسته شود ثابت اگر یا باشد رسمی سند به مستند دعوا اگر مثالً ؛شود نمی تودیع احتمالی خسارت همیشه هم م.د.آق. در

 108 م. ) نیست الزم احتمالی خسارت تودیع باشد شده واخواست تجاری اسناد به مستند دعوا یا و است تفریط و تضییع معرض

 ( م.د.آ.ق

مگر در  – درخواست موجب به اصوالً کیفری امور در و دادخواست موجب به مدنی امور در خواسته تأمین قرار :نکته

 مدنی حکاما اجرای مقررات مطابق خواسته تأمین قرار اجرای اما است -مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد

 ق.آ.د.ک( 109)قسمت اخیر ماده  .شود می اجراء مربوط دادسرای کیفری احکام اجرای در

  بینیپیش با حاضر حال در اما باشدمی جرم از ناشی مالی خسارات مورد در ضمنی طور به خواسته تأمین قرار صدور چند هر 

 صدمات دلیل به اما نداشته مالی خسارت که جرمی مورد در که ردندا وجود منعی هیچ فعلی قوانین در بدنی صدمات قبال در دیه

 2.نماید خواسته تامین قرار صدور به اقدام شاکی تقاضای به قضایی مرجع باشدمی ارش یا دیه مستوجب بدنی
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 موضوع این فریکی تأمین قرار صدور هنگام است مکلف بازپرس شود، توقیف متهم اموال خواسته، تأمین قرار صدور با چنانچه

 ق.آ.د.ک( 107)تبصره ماده  .دهد قرار مدنظر را

 تضییع موجب اجراء در تأخیر و نیست ممکن فوری ابالغ که مواردی در. شودمی اجراء ابالغ، محض به خواسته تأمین قرار 

 خواسته تأمین قرار. رسدمی دستاندا اطالع به فوراً موارد، این. شودمی ابالغ سپس و اجراء تأمین، قرار ابتداء میشود، خواسته

 ق.آ.د.ک( 109)ماده  .میشود اجراء مربوط دادسرای کیفری احکام اجرای در مدنی احکام اجرای مقررات مطابق

 قاضی یا دادستان توسط آن اجرای از ناشی اشکاالت رفع و است بازپرس عهده به خواسته تأمین قرار از اجمال و ابهام رفع 

 از اجمال و ابهام رفع»این قانون که مقرر می دارد  ۴97این ماده را با ماده  ق.آ.د.ک( 110)ماده  .آید می عملبه احکام اجرای

 قاضی با قانونی، و شرعی موازین رعایت با رأی اجرای به مربوط اشکاالت رفع اما است، قطعی رأی صادرکننده دادگاه با رأی

 ؛ اشتباه نگیرید.«شودمی جراءا او نظر زیر رأی که است کیفری احکام اجرای

 اجرای مقررات مطابق خواسته، تأمین قرار اجرای از ناشی اموال توقیف به نسبت ثالث اشخاص اعتراض به حقوقی دادگاه 

 ق.آ.د.ک( 111)ماده  .کندمی رسیدگی مدنی احکام

 زیان و ضرر دادخواست ،دادرسی ختم از بلق تا شاکی چنانچه دارد، نیاز دادخواست تقدیم به خواسته مطالبه که مواردی در 

 ق.آ.د.ک( 112)ماده  .شود می اثر رفع خواسته تأمین قرار از متهم، درخواست به نکند، تقدیم کیفری دادگاه به را خود

 مختومه کیفیت هر به پرونده یا و صادر تعقیب منع قرار یا موقوف متهم تعقیب قانونی، جهات از جهتی به که صورتی در 

 ق.آ.د.ک( 113)ماده  .شود می اثر رفع خواسته تأمین قرار از ،آن اجرای و رأی قطعیت از پس ود،ش
 

 قرار تامین کیفری   -۲
 

  رودمی بشمار اعدادی قرار مهمترین کیفری تأمین قرارهای. 

 یا محاکمه رسیدگی، حین در یا مقدماتی تحقیقات مختلف مراحل در متهم حضور تضمین برای ایوسیله کیفری تأمین قرار 

 در و باشدمی متهّم به دسترسی کلی حالت در و فرار از جلوگیری دیگری، با متهم تبانی از جلوگیری برای یا و حکم اجرای

ق.آ.د.ک اهداف صدور قرار تامین  217ماده  .1است اجتماعی هایضرورت بدلیل فردی هایآزادی و حقوق به تعرض اینجا

 تضمین و او شدن مخفی یا فرار از جلوگیری وی، موقع به حضور و متهم به دسترسی منظور به » :اردشم کیفری را چنین بر می

ق.آ.د.ک سابق پیش بینی نشده  132تضمین حقوق بزه دیده هر چند در ماده «. ...وی زیان و ضرر جبران برای دیده بزه حقوق

همان قانون اشاره نمود که  136ه شده است، مثالً می توان به ماده است اما به طور ضمنی در قسمتی از مواد این قانون به آن اشار

مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست       »مقرر می دارد 

 «. کندمی 

 ق.آ.د.ک( ۴1بطین حق اخذ تامین ندارند )ماده صدور قرار تامین و نظارت کیفری از اختیارات مقام قضایی است و ضا 
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 است: شده بینیپیش ک.د.آ.ق  ۲17 مادهدر  حصری بطور کیفری تأمینده گانه  قرارهای *

شرف قول با حضور به التزام -الف  

التزام وجه تعیین با حضور به التزام -ب  

شرف قول با قضائی حوزه از خروج عدم به التزام -پ  

التزام وجه تعیین با قضائی حوزه از خروج عدم به التزام -ت  

التزام وجه تعیین با انتظامی یا قضائی مرجع به ماهانه یا هفتگی صورت به خود اینوبه معرفی به التزام -ث  

 محل از پرداخت تعهد أخذ از پس و متهم موافقت با التزام،وجه تعیین با حضور به مسلح نیروهای یا کشوری رسمی مستخدمان التزام -ج

مربوط سازمان سوی از آنان حقوق  

 یا الکترونیکی تجهیزات با نظارت طریق از وجهالتزام تعیین با متهم موافقت با شده تعیین اقامت محل یا منزل از خروج عدم به التزام -چ

تجهیزات این با نظارت بدون  

الکفالهوجه تعیین با کفیل أخذ -ح  

غیرمنقول یا منقول مال بانکی، مهناضمانت نقد، وجه از اعم وثیقه أخذ -خ  

 قانونی مقرر شرایط رعایت با موقت بازداشت -د

       در کنارالبته  .دارند قرار دیگر هم طول در یعنی شود انتخاب باید آنها از یکی تنها و بوده الجمعمانع مذکور قرارهای :نکته

 که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد. قرار های تامین کیفری امکان صدور قرار نظارت قضایی وجود دارد

 با اما( کننده رسیدگی قاضی یا) اوست عهده بر تحقیق که باشدمی دادیار یا بازپرس اختیار در قرارها این از یک هر انتخاب 

 را آ.د.ک(ق. 250)مقر در ماده  تأمین قرار تناسب اصل باید و نیست نامحدود اختیارش انتخاب این در تحقیق مرجع حال این

 با نباید میشود صادر زندان سال 10 مجازات با جرمی مرتکب که بیکاری جوان یک مورد در که تأمینی قرار مثالً . کند رعایت

  .1باشد یکی است زندان سال 1 او مجازات که پیرمردی مورد در که تأمین قرار

در قانون سابق برای مرجع  .2است متهّم آزادی و حقوق نقض و قضات کامگی خود از جلوگیری منظور به تناسب اصل :نکته

   ق.آ.د.ک جدید تصویب مقرر 250قضایی در صورت اخذ تامین نامتناسب ضمانت اجرایی پیش بینی نشده بود اما تبصره ماده

 «.است باال به چهار درجه از انتظامی محکومیت موجب نامتناسب تأمین أخذ » :می دارد

 تخفیف یا تشدید اجازه قانون دلیل همین به و یابد ادامه هم متناسب باید بلکه شود صادر متناسب باید اینکه بر عالوه قرار 

 با تحقیقات مراحل تمام در تواند می بازپرس»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  2۴3. ماده است داده قرار کننده صادر قاضی به را تأمین

 «.دهد تخفیف یا دکن تشدید را صادره تأمین قرار قانون، این مقررات رعایت

 تأمین قرار غیاباً تواننمی بنابراین .اوست به «اتهام تفهیم» و تحقیق مرجع نزد متهم حضور بر فرع تأمین قرار صدور :نکته

 «.بازپرس پس از تفهیم اتهام...»...در همین راستا مقرر می دارد  217ماده . نمود صادر کیفری
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 ذاتی صالحیت در ارتکابی جرائم به رسیدگی آنکه مگر شود، می صادر واحد أمینت قرار متهم، متعدد اتهامات برای :نکته

 صادر مستقل و متناسب تأمین قرار دادگاه، هر صالحیت موضوع اتهامات برای صورت این در که باشد مختلف دادگاههای

 ق.آ.د.ک( 218)ماده  میشود

 : کیفری تأمین قرارهای انواع بررسی* 
 

 رت حصری پیش بینی شده است.این قرار ها به صو 

ق.آ.د.ک دو نوع قرار  690موضوعیت نداشته و مطابق با ماده  217در مورد اشخاص حقوقی قرار های مذکور در ماده  :نکته

 تامین کیفری قابل صدور می باشد:

 .ندک های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می  الف د قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت 

ب د قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحالل، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن 

های تعزیری درجه هفت یا هشت برای شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات

 «.مرتکب است

ق.آ.د.ک قرار  287به موجب  ماده نبوده و  217ع قرار های تامین مقرر در ماده سال تمام هم تاب 18متهمان زیر  :نکته

در کانون « نگهداری»سال در صورت ضرورت امکان  18تا  15صادر خواهد شد. و در مورد متهمان « وثیقه»و « کفالت»

 اصالح و تربیت نیز با رعایت شرایطی وجود دارد.  

 ق.آ.د.ک می پردازیم؛ 217ی مقرر در ماده اینک به بررسی قرار های تامین کیفر 

  :شرف قول با حضور به التزام قرار  -1

 که شود صادر متهمینی مورد در شودباید صادر باید اهمیت کم جرایم در قاعدتاً و باشدمی تأمین قرار ترینخفیف قرار این 

 ناشی تعهد رعایت عدم صورت در. هستند پایبند دخو قول به که دهدمی نشان آنها اجتماعی موقعیت و فرد اخالقی خصوصیات

 نهایتاً تحقیق مرجع و است اخالقی سرزنش در فقط اجرایی ضمانت میشود احضار که مواقعی در متهم حضور عدم و قرار این از

 .1نماید شدیدتری تأمین قرار صدور به اقدام تواندمی

در مورد برخی از قرار های  آید؟می پیش اتفاقی چه نکرد قبول را آن متهم و شود صادر شرف قول با حضور به التزام قرار اگر

ضروری می داند. در خصوص امتناع متهم را تامین مقنن رضایت شخصی را که در مورد وی قرار تامین کیفری صادر می گردد 

 التزام اخذ خواهد شد.قرار التزام به حضور با تعیین وجه ق.آ.د.ک،  217ماده  1از پذیرش این قرار مطابق با تبصره 

 صدور این قرار بدین شکل می باشد:
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 :التزام وجه تعیین با حضور به التزام  -۲

 مالی اجرای ضمانت تعهد اجرای تضمین برای و شود حاضر لزوم موقع در که خواهدمی متهم از قرار صدور مرجع قرار این در

 و شود حاضر مرجع در موقع به که شود می متعّهد قرار، این قبول با نیز تهمم. نماید می تعیین نقد وجه معینی مبلغ پرداخت یعنی

 .بپردازد را شده تعیین مبلغ حضور عدم صورت در

 حضور، عدم و عهد نقض از پس تنها و شود نمی اخذ متهم از آن اجرای برای تضمینی هیچ توافق این انعقاد هنگام در :نکته

 (ک. د. آ 230 ماده) 1.کندمی اقدام دادگستری صندوق فعن به التزام وجه اخذ برای دادستان

 الزاماً و شودمی کفالت قرار به تبدیل ک.د.آ.ق  217تبصره ماده  صراحت به نباشد تعهدی چنین دادن به حاضر متهم اگر 

 .کند معرفی کفیل باید
 

 : است شکل این بهبه حضور با تعیین وجه التزام  التزام قرار
 

 حکم اجرای زمان تا حال از شرف قول با حضور به التزام قید به....  پرونده در....  به متهم....  فرزند....  خانم/قایآ آزادی قرار

 .شوم می ملتزم فهمیدم، داشت اظهار. شد ابالغ متهم به قرار مفاد/  گرددمی اعالم و صادر

 

 التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف -۳
 

حوزه قضایی عبارت »قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مقرر می دارد   3 ماده 1تبصره 

 «.است از: قلمرو یک بخش یا شهرستان یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ

  کند. ضمانت  تعهد خود قول شرف یاد میتضمین در این قرار متهم متعهد می شود که از حوزه قضایی خارج نشود و برای

می تواند قرار مزبور را  نهایتاً  تخلف از مقررات این ماده وجود ندارد و مرجع قضایی در صورت مشاهده تخلفبرای اجرایی 

 تشدید نماید.

 و شودمی کفالت قرار به تبدیل ک.د.آ.ق  217تبصره ماده  صراحت به نباشدپذیرش این قرار تامین  به حاضر متهم اگر 

 .کند معرفی کفیل باید الزاماً

  از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن است. البته به نظر می متهم ق.آ.د.ک، امکان خروج  217ماده  2به موجب تبصره

 در تبصره اخیر، قاضی صادر کننده قرار می باشد.« قاضی»رسد منظور از 
 

 کل می باشد:صدور این قرار بدین ش
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 از قول شرف با عدم خروج از حوزه قضایی به التزام قید به. ... پرونده در....  به متهم....  فرزند....  خانم/آقای آزادی قرار

 .شوم می ملتزم فهمیدم، داشت اظهار. شد ابالغ متهم به قرار مفاد/  گرددمی اعالم و صادر حکم اجرای زمان تا حال
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 تعیین وجه التزامحوزه قضائی با  التزام به عدم خروج از -4

  این قرار در نوعش با قرار پیشین تفاوتی ندارد و هدف از صدور آن عدم خروج متهم از حوزه قضایی است اما در نوع

ضمانت اجرایی باهم تفاوت دارند. در قرار قبلی، ضمانت اجرایی در صورت تخلف متهم از مفاد قرار پیش بینی نشده در حالی 

 در این نوع قرار برای تضمین تعهد خود متعهد می گردد در صورت تخلف مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت نماید. که متهم

 الزاماً و شودمی کفالت قرار به تبدیل ک.د.آ.ق  217تبصره ماده  صراحت به نباشد تعهدی چنین دادن به حاضر متهم اگر 

 .کند معرفی کفیل باید

  ق.آ.د.ک، در این مورد نیز امکان خروج متهم از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی ممکن  217ماده  2به موجب تبصره

 در تبصره اخیر، قاضی صادر کننده قرار می باشد.« قاضی»است. البته به نظر می رسد منظور از 

 صدور این قرار بدین شکل می باشد: 

 

 
 

 

 یا انتظامی با تعیین وجه التزام تگی یا ماهانه به مرجع قضائیصورت هف ای خود بهالتزام به معرفی نوبه  -5

می باشد به مرجع قضایی یا انتظامی ماهانه یا هفتگی در این نوع قرار تامین متهم متعهد می شود در موعد مقرر که به صورت 

 پرداخت نماید. را می گردد معرفی نماید و برای تضمین تعهد خود در صورت تخلف مبلغی را که به عنوان وجه التزام تعیین

 الزاماً و شودمی کفالت قرار به تبدیل ک.د.آ.ق  217تبصره ماده  صراحت به نباشد تعهدی چنین دادن به حاضر متهم اگر 

 .کند معرفی کفیل باید

 صدور این قرار بدین شکل می باشد:

 

 

 

 

التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد ن وجهالتزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیی -6

 پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

 (نیروهای مسلحیا  مستخدمان رسمی کشور) .این قرار در مورد اشخاص خاصی صادر می گردد 

 1نماید. قید مستخدمان رسمی، مستخدمان غیر رسمی نظیر پیمانی یا قراردادی را از شمول بند خارج می 

  این افراد متعهد می گردند در صورت لزوم نزد مرجع قضایی حاضر گردیده و برای تضمین تعهد خود نیز در صورت تخلف

 مبلغی را به عنوان وجه التزام پرداخت نمایند و این مبلغ از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوطه وصول خواهد شد.
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تعیین وجه التزام  با ز حوزه قضاییعدم خروج ا به التزام قید به....  پرونده در....  به متهم....  فرزند....  خانم/آقای آزادی قرار

 .میشوم ملتزم فهمیدم، داشت اظهار. شد ابالغ متهم به قرار مفاد/گرددمی اعالم و صادر حکم اجرای زمان تا حال از به مبلغ...

 

ی/انتظامی در موعد معرفی خود به مرجع قضای به التزام قید به....  پرونده در....  به متهم....  فرزند....  خانم/آقای آزادی قرار

 اظهار. شد ابالغ متهم به قرار مفاد/گرددمی اعالم و صادر حکم اجرای زمان تا حال از تعیین وجه التزام به مبلغ... بامقرر 

 .میشوم ملتزم فهمیدم، داشت
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  شرط می باشد اما ظاهراً متهم نمی تواند از صدور این قرار تامین استنکاف « موافقت متهم»علی رغم اینکه در مورد این قرار

در فروض خود این بند را استثناء نموده است. این که وجه التزام از ق.آ.د.ک  217ماده  1نماید و آن را نپذیرد چراکه تبصره 

وجه التزام را ننماید مقنن تصریحی ندارد شاید در این محل حقوق آنها وصول خواهد شد در فرضی که حقوق متهم کفاف مبلغ 

البته بر عقیده برخی از حقوق دانان هدف مقنن از  .گرددموارد تا به میزان مبلغ وجه التزام به صورت ماهیانه از حقوق آنها کسر 

 1محل اشتغال می دانند.افزایش امکان وجه التزام از سوی متهم یا سازمان این بند را تقسیط بندی آن نمی دانند بلکه 

التزام از طریق نظارت با تجهیزات  التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه -7

 الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

خارج نگردد و برای تضمین  ایی()توسط مقام قض از منزل یا محل اقامت تعیین شده که در این نوع قرار متهم متعهد می شود

تعهد خود در صورت تخلف مبلغی را که به عنوان وجه التزام معین می گردد پرداخت نماید. البته برای وقوف مقام قضایی از 

با تجهیزات الکترنیکی همراه باشد )بستن دستبند اجرای این قرار تامین ممکن است توسط متهم، اجرای تعهدات مقرر این قرار 

 ( GPSیا همان ندهای مجهز به سیستم مکان یابیبیا پاها 

  شرط می باشد اما ظاهراً متهم نمی تواند از صدور این قرار تامین « موافقت متهم»علی رغم اینکه در مورد این قرار تامین نیز

 ء نموده است.ق.آ.د.ک در فروض خود این بند را استثنا 217ماده  1استنکاف نماید و آن را نپذیرد چراکه تبصره 

الزم به ذکر است قرارهای مقرر در بندهای ب، ت، ث، ج، چ همراه با تعیین وجه التزام هستند در حقیقت ضمانت اجرایی مقرر 

ق.آ.د.ک، مبلغ وجه التزام در کلیه این قرارها نباید کمتر از خسارات  219در این قرارها یکسان می باشد. بنابراین مطابق با ماده 

ابتدائاً وجهی از متهم دریافت نمی گردد و صرفاً متهم تعهد به پرداخت  ،در این قرارهای تامین ه دیده باشد. همچنینوارد بر بز

 متهمی»ماده اخیر الذکر مقرر می دارد  ق.آ.دک وجه التزام از آنها اخذ خواهد شد. 230دارد و در صورت تخلف مطابق با ماده 

 شود ثابت هرگاه و شود می احضار باشد، الزم حضورش که صورتی در است،...  شده لتزمم خود و صادر تأمین قرار او برای که

 وثیقه از یا و أخذ دادستان دستور به شده تعیین التزام وجه ،اخطاریه واقعی ابالغ صورت در است، نشده حاضر موجه عذر بدون

 .«شود می ضبط قرار وجه معادل شده سپرده

 کفاله:اخذ کفیل با تعیین وجه ال -8

 در تا( کفیل) کند معرفی نیز را شخصی تعهد هنگام در و شود حاضر لزوم موقع در که شود می ملزم فرد قرار نوع این در

 .بپردازد دادگستری صندوق به مبلغی صورت این غیر در کند حاضر قضایی مقام نزد را او کفیل  حضور  عدم  صورت

 2.است جداگانه قرار دو صدور بر مشمل کفالت قرار. کفیل -2 متهم -1. میشوند لتزمم تحقیق مرجع برابر در نفر دو قرار این در

 متهم اینکه از بعد:  کفالت قبولی قرار -2 کند معرفی کفیل بعنوان باید را شخصی متهم کفالت قرار صدور با که:  کفیل اخذ -1

 کفالت قبولی قرار داشت اگر نه یا دارد را ک.د.آ.ق 221 ماده  در مندرج شرایط که ببیند باید قاضی  کرد معرفی را کفیل

نیز ق.آ.د.ک  230مطابق با ماده  .( 22۴)ماده  کند حاضر را متهم لزوم موقع در باید که کندمی اعالم کفیل به و کندمی صادر

 .شد خواهد اخذ کفالهال وجه دادستان دستور به نماید حاضرمتهم را  واقعی، ابالغ  تاریخ از ماه  1 ظرف نتوانستکفیل  اگر

                                                           
 ؛ البته در مواردی امکان تقسیط وجه التزام را ممکن می دانند.235خالقی، پیشین، ص  - 1
 237همان، ص  - 2
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 (ق.آ.د.ک 223 ماده). قبولی قرار صدور ضمن نه شود می مشخص تلاکف اخذ قرار صدور ضمن الکفاله وجه میزان 

 هایخسارت به فقط  نباید قاضی اما(  ق.آ.د.ک 219 ادهم) دارد محدودیت هم مقداری و است قاضی اختیار در الکفاله وجه مبلغ

 هم نقدی جزای ق.آ.د.ک، 233 هماد طبق و شود محکوم هم نقدی جزای به متهم است ممکن چون شدبا داشته توجه ادعا مورد

 آیا اما(  شود رعایت باید هم وثیقه و التزام وجه قرار در همچنین موضوع این) 1است وصول قابل تأمین قرار همین محّل از

در قانون  ؟ خیر یا است قبول به مکلف قضایی مرجع آیا دکن تودیع وثیقه خود خواست به کفالت قرار جای به متهم اگر اینکه

ق.آ.د.ک سابق  132ماده  2سابق تکلیف چنین فرضی مشخص نشده بود و برخی از حقوق دانان با وحدت مالک مقرر در بند 

 صورتی در»ت قانون اخیر التصویب مرجع قضایی مکلف به پذیرش گردیده اس  220این اقدام را ممکن می دانستند اما در ماده 

 می  متهم صورت  این در. است قرار تبدیل و آن قبول به مکلف بازپرس بسپارد، وثیقه کفیل، معرفی جای به بخواهد متهم که

 2.«کند تقاضا را وثیقه آزادی کفیل، معرفی با زمان هر در تواند

 .یا کفالت قرار او مورد در که متهمی»دارد  ق.آ.د.ک مقرر می 226ماده  متهم تا زمان معرفی کفیل در بازداشت خواهد ماند 

 تا تواندمی متهم بازداشت، صورت در اما گردد؛ می معرفی بازداشتگاه به وثیقه سپردن یا کفیل معرفی تا شود می صادر وثیقه

 .«کند عتراضا وثیقه یا کفیل پذیرش عدم یا بازداشت به منتهی قرار اصل به نسبت ،بازپرس قرار ابالغ تاریخ از روز ده مدت

 برای وی که افرادی به متهم دسترسی منظور به را الزم تمهیدات مکلفند زندان معاون یا رئیس و قرار صادرکننده مرجع»البته 

  وقت از خارج چند هر نماید معرفی وثیقه یا کفیل متهم، زمان هر و کنند فراهم کند، می معرفی گذار وثیقه یا کفیل یافتن

)تبصره  .«هستند آن پذیرش به مکلف کشیک قاضی یا قرار صادرکننده مرجع قانونی، شرایط وجود درصورت باشد، اداری

 همان ماده(

 ًدر این صورت متهم حق  می باشد. ضقابل اعتراض نیست اما بازداشت ناشی از آن قابل اعترا بنابراین قرار کفالت اصالتا

ور قرار کفالت در جرایم غیر عمدی که قانوناً در شرایطی ممنوع می باشد صد به دو تصمیم را دارد. اول اصل قرار مثالً ضاعترا

 3ق.آ.د.ک( و دیگری عدم پذیرش کفیلی که معرفی نموده است. 217ماده  3)تبصره 

 از را خود ... ولیتئمس رفع مورد، حسب تواند، می متهم تحویل و معرفی با دادرسی و تحقیقات از مرحله هر در ... کفیل 

 فراهم را ... مسؤولیت رفع مراتب بالفاصله است مکلف مزبور مرجع. کند درخواست است مطرح آنجا در پرونده که مرجعی

 ق.آ.د.ک( 228)ماده  .نماید

  را وی اعزام تواندمی گذار وثیقه یا کفیل نیز، باشد بازداشت مراجع سایر سوی از دیگری علت به متهم که مواردی در 

 . )تبصره ماده اخیر(شودمی اقدام ماده این مطابق متهم حضور از پس صورت ینا در. نماید درخواست

 ممنوع دارد، ضرورت حکم اجرای یا و دادرسی تحقیقات، برای متهم حضور که موردی در جز ... کفیل از متهم خواستن 

   ه بود اما تبصره ماده اخیر مقرر ق.آ.د.ک( در قانون سابق برای حکم این ماده ضمانت اجرایی پیش بینی نشد 229)ماده .است

 «.است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب ماده این مقررات از تخلف»می دارد 

                                                           
 239خالقی، پیشین، ص  - 1
از جانب وی  270عقیده برخی این فرض یعنی تبدیل قرار کفالت به وثیقه هر چند به خواست متهم، نوعی تشدید تامین محسوب و به موجب بند ب ماده  به - 2

 (242قابل اعتراض می باشد )خالقی، پیشین، ص 
 243ص همان،  - 3
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  کفیل به باشد ... کرده معرفی کفیل متهم، چنانچه»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  230در خصوص ضمانت اجرایی این قرار ماده 

 دادستان، دستور به متهم، تحویل عدم و اخطاریه واقعی ابالغ صورت در. دهد حویلت را متهم ماه یک ظرف که شود می اخطار ...

 مقررات مطابق و کیفری احکام اجرای در اجرائیه صدور بدون قطعیت، از پس دادستان دستور. شود می ... أخذ الکفالهوجه ...

ق.آ.د.ک  1۴0ر این ماده در مقایسه با ماده همانطور که مشاهده می گردد موعد مقرر د«. شودمی اجراء مدنی احکام اجرای

بنابراین خواهشمندیم دوستان این موضوع را مورد  .ماه ارتقاء یافته است که جایگاه طرح سوال زیادی دارد 1روز به  20سابق از 

 توجه قرار دهند.

 : است شکل این به هم کفالت قرار

 

  

 

 

 : است شکل این به کفالت قبولی قرار

  

 

 

 
 

در صورت تخلف وجه الکفاله از اموال  وجود دارد.اشخاص حقوقی ق.آ.د.ک امکان کفالت  221به موجب تبصره ماده  :نکته

 1شخص حقوقی اخذ می گردد. به عقیده برخی این تبصره شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی نمی شود.  

 حقوق تضمین قضائی مقام تشخیص هب که صورتی در غیرعمدی جرائم در»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  218ماده  :نکته

 2.«نیست جایز ... و کفالت قرار صدور ،باشد پذیرامکان دیگر طریق به دیدهبزه

 :وثیقه قرار -9

 مبلغ به ایوثیقه تعهد، این انجام تضمین برای و شود حاضر لزوم مواقع در که خواهدمی متهم از قضایی مرجع قرار نوع این در

 انجام تضمین برای نیز ثالث شخص بلکه گردد تودیع او توسط و باشد فرد خود به متعلق وثیقه که داردن لزومی. بپردازد معین

  3.نماید گذاری وثیقه به اقدام قضایی مرجع در تواندمی تعهد

                                                           
 243خالقی، پیشین، ص  - 1
که در صورت عدم صدور این دو قرار که جنبه ی مالی دارند، جبران خسارت بزه دیده از طریق دیگری ممکن  هدف از این شرط حصول اطمینان از این است - 2

 است، مانند این که متهم بیمه نامه یا مبلغ کافی داشته باشد یا امواال وی قبال در نتیجه قرار تامین خواسته توقیف شده باشد.
 244خالقی، پیشین، ص  - 3

 تا حال از ریال....  مبلغ کفالهالوجه به کفیل معرفی قید به.....  پرونده در....  به متهم.....  فرزند....  خانم/آقای آزادی قرار

 بازداشت در االّ و آزاد قبولی قرار صدور و کفیل معرفی صورت در گردد،می اعالم و صادر حکم اجرای و محاکمه ختم

 .کنممی معرفی دارم، کفیل داشت اظهار و شد ابالغ متهم به صادره قرار باشد

 همچنین و شناسنامه فتوکپی تقدیم با است حاضر بازپرسی/دادیاری این در. .... نشانی به....  فرزند....  آقای....  تاریخ به

 در تا کند کفالت مبلغ.....  قابل در.....  آقای....  پرونده متهم از است حاضر داردمی اظهار....  شماره کسب پروانه فتوکپی

 مالئت و هویت اینکه به توجه با و ندک پرداخت را الکفالهوجه یا حاضر را متهم او حضور، عدم و متهم احضار صورت

 .خواهممی رونوشت شدم مطلع گفت کفیل داردمی اعالم کفیل به مراتب و صادر کفالت قبولی قرار است محرز کفیل
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  چین ق.آ.د.ک(. هم 223قرار قبولی وثیقه )ماده  -2قرار وثیقه  - 1قرار جداگانه است: 2قرار وثیقه هم مشتمل بر صدور

 متهم احضار صورت در که کند تفهیم گذاروثیقه ... به وثیقه،...  قبولی قرار صدور ضمنمقام صادر کننده این قرار مکلف است 

)ماده  .شودمی ضبط قانون این مقررات طبق وثیقه ... گذار،وثیقه ... ناحیه از وی معرفی عدم و موجه عذر بدون او حضور عدم و

 ق.آ.د.ک( 22۴

 : وثیقه انواع* 

 .گیردنمی قرار استقبال مورد و شود می متهّم تصرف از سرمایه خروج موجب: نقد وجه  -1

 طرفی از. گیردنمی قرار استقبال مورد هم این و است کننده صادر بانک به مزد کار پرداخت مستلزم: بانکی ی نامه ضمانت -2

 .شود داده قرار وثیقه تواندمی سند این که است آن مالی تباراع و ارزش لحاظ به و نیست مال نفسهفی بانکی نامهضمانت

 مورد) نیست مقدور عمالً( پارکینگ مثل) کافی تجهیزات و ساختمان از دادسراها بیشتر برخورداری عدم بدلیل: منقول اموال -3

 (گیردنمی قرار قضات استقبال

 هم تأمین قرار این) وثیقه اخذ قرار صدور با. است غیرمنقول مال توثیق عمل، در وثیقه شکل ترینرایج: غیرمنقول اموال -۴

 این انجام برای و یابد حضور لزوم صورت در و مقرر موعد در که خواهندمی متهم از( است جداگانه قرار دو صدور بر مشتمل

 1. کند تودیع معین ارزش به( غیرمنقول یا منقول مال بانکی، نامهضمانت نقدی، وجه) ایوثیقه تعهد

 و )که می تواند توسط خود متهم یا شخص دیگری باشد( بوده گذاروثیقه عهده بر وثیقه نوع چهار از یک هر انتخاب :نکته

. ماند می بازداشتدر  وثیقه تودیع متهم تا زمان 2.نماید تعیین را وثیقه مورد مال ریالی ارزش باید فقط قرار کننده صادر مرجع

 (ق.آ.د.ک 226 ادهم)

 اهمیت به توجه با و نباشد کافی متهم حضور تضمین برای کفالت قرار که گیردمی صورت وقتی وثیقه قرار صدور :نکته

 .3باشد ترمناسب وثیقه قرار جرم

 به نسبت ابتدا که است الزم نباشد بانکی نامهضمانت یا نقد وجه که صورتی در ثالث شخص یا متهم توسط وثیقه معرفی از پس

 تعدد صورت در) شود می واگذار دادگستری کارشناس به گذاروثیقه هزینه به کار این که .شود اقدام نآ بهای ارزیابی

 مال عین تلف از جلوگیری برای باشد منقول مال اگر کارشناس نظر اعالم از پس و( شود می انتخاب قرعه قید به کارشناسان

 وقوع محل امالک و اسناد ثبت اداره به امالک دفتر در آن جدر و ملک توقیف مراتب باشد غیرمنقول مال اگر و میشود ضبط

 قضایی مرجع مقدمات این انجام از پس. نماید اقدام بعدی انتقال و نقل از جلوگیری و آن توقیف به نسبت تا شود می اعالم ملک

 ۴. رساندمی گذاروثیقه شخص امضاء به را آن و کندمی صادر وثیقه قبولی قرار

 ر وثیقه نیز باید یادآور شد که اصالتًا قابل اعتراض نیست اما بازداشت ناشی از آن قابل اعتراض می باشد. در این در مورد قرا

صورت متهم حق اعتراض به دو تصمیم را دارد. اول اصل قرار مثال صدور قرار کفالت در جرایم غیر عمدی که قانوناً در 

 د.ک( و دیگری عدم پذیرش وثیقه ای که معرفی نموده است.ق.آ. 217ماده  3شرایطی ممنوع می باشد )تبصره 

                                                           
 246 خالقی، پیشین، ص - 1
 246همان، ص  - 2
 247ص همان، - 3
 246همان، ص  - 4
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 (ک.د.آ.ق 219 ادهم) باشد احتمالی هایخسارت و خصوصی مدعی هایخسارت از کمتر نباید هم وثیقه مبلغ 

 از را خود ...آزادی وثیقه مورد، حسب تواند، می متهم تحویل و معرفی با دادرسی و تحقیقات از مرحله هر در ... وثیقه گذار 

 فراهم را وثیقه آزادیمراتب ...  بالفاصله است مکلف مزبور مرجع. کند درخواست است مطرح آنجا در پرونده که مرجعی

 ق.آ.د.ک( 228)ماده  .نماید

 وجود هم منعی اما ندارد وجود تصریحی چند هر باشدمی قبول قابل نظر به نماید وثیقه تبدیل تقاضای گذاروثیقه چنانچه 

 (بپردازد نقد وجهتودیعی،  سند جای به بخواهد مثالً) 1.ندارد

 دارد، ضرورت حکم اجرای یا و دادرسی تحقیقات، برای متهم حضور که موردی در جز گذاروثیقه ... از متهم خواستن 

صره ماده اخیر ق.آ.د.ک( در قانون سابق برای حکم این ماده ضمانت اجرایی پیش بینی نشده بود اما تب 229)ماده .است ممنوع

 «.است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب ماده این مقررات از تخلف»مقرر می دارد 

 حقوق تضمین قضائی مقام تشخیص به که صورتی در غیرعمدی جرائم در»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  218ماده  :نکته

 2.«تنیس جایز وثیقه ... قرار صدور ،باشد پذیرامکان دیگر طریق به دیدهبزه

  : است شکل این به وثیقه قرار

 

 

 

 

 : موقت بازداشت از غیر تأمین قرارهای اعتبار مدت *

 بازداشت قرار مواعد که است این کنیم می بررسی جدا موقت بازداشت با را تامین قرارهای سایر اعتبار مدت که این علت

 .است متفاوت

 مرحله در قانوناً و شوند می صادر لزوم موارد در مقرر داشته ق.آ.د.ک 217 ماده کیفری تامین قرارهای اعتبار مدت مورد در

 مختلف دالیل به لحضه هر است ممکن البته. است الزم متهم به ،دسترسی اجراء تا محکومیت صورت در و محاکمه و تحقیقات

 اجرا به تأمین قرارهای شود مامت دادرسی مختلف مراحل اینکه از قبل و رسد فرا قرارها این اجراهای ضمانت بستن بکار زمان

همچنین ممکن است که به دلیل تخلف متهم از حضور در مراجع قضایی زمان بکار بستن ضمانت اجرایی این  .شود گذاشته

قرارها فرا رسد و قبل از این که مراحل مختلف دادرسی کیفری به پایان رسد تعهدات مالی ناشی از این قرارها اجرا و اصل آن 

 3دد. بدین ترتیب وقایع مختلف ممکن است سبب پایان یافتن اعتبار این قرارها شود.منتفی گر

 

 
                                                           

 215ص  2خالقی، پیشین، زیر نویس شماره  - 1
 البته به طریق اولی صدور قرار بازداشت موقت هم جایز نیست. - 2
 217همان، ص  - 3

 از الری....  مبلغ به... و نقد وجه از اعم وثیقه معرفی قید به....  پرونده در....  به متهم....  فرزند....  خانم/آقای آزادی قرار

 آزاد قبولی قرار صدور و وثیقه معرفی صورت در تا گرددمی اعالم و صادر دادنامه اجرای و صدور و رسیدگی ختم تا حال

 .دارم وثیقه داشت اظهار متهم شد ابالغ صادره قرار باشد بازداشت در االّ و
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 :کنیممی بررسی فرضدو  دراین موارد را *

مورد بررسی دو قسم  درموضوع  اینو تخلفی مرتکب نگردیده است که  حاضر شدهاول متهم در مواعد مقرر  فرضالف( 

 :قرار می گیرد

 آثار چون برائت حکم یا موقوفی یا شود صادر تعقیب منع قرار که کندنمی فرقی است: شده تبرئه و بوده گناهبی متهم -1

را از موجبات لغو  ،کیفیت هر به پرونده شدن مختومه و ... موقوفی و منع قرارهای صدور ک.د.آ.ق 251 ماده  .دارد یکسانی

 صرف گفته ۴۴72/7 نظریه در یحقوق اداره! دارد؟ قطعیت به زنیا یا است کافی قرار تامین می داند اما صرف صدور این قرارها

 که است ممکن و است متهم به دسترسی تأمین قرار صدور از هدف به عقیده برخی .نیست قطعیت به نیازی و است کافی صدور

از  و نیست  ممته به دسترسی دیگر حالت این در و شود نقض شاکی اعتراض با نیست قطعی و شده صادر که تعقیب منع قرار

ق.آ.د.ک بیانگر این مطلب  267با این وجود ماده  1.است صادره رأی ،قطعیت پرونده شدن مختومه شرایط از یکیطرف دیگر 

 بازپرس، قرار با دادستان موافقت صورت در»است که برای ملغی شدن قرار منع و موقوفی تعقیب نیازی به قطعیت آنها نیست. 

 نظارت قرار و تأمین قرار صورت،این در. کندمی ابالغ طرفین به را مراتب بازپرس تعقیب، منع یا موقوفی موارد ... خصوص در

 رفع مأخوذه تأمین قرار از است مکلف مربوط قاضی. شودمی آزاد بالفاصله باشد، بازداشت متهم چنانچه و گرددمی ملغی قضایی

 «.دنمای اثر

تهم در دادگاه سخنی به میان نیامده است. به عقیده برخی این مورد را نیز باید به ق.آ.د.ک در مورد حکم برائت م 251در ماده 

که متضمن ملحق دانست. زیرا وقتی که به حکم ماده فوق با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات  215سایر موارد مقرر در ماده 

، به طریق اولی صدور حکم برادت که داللت احراز مجرمیت و صدور حکم محکومیت متهم است از قرار تامین رفع اثر می شود

ق.آ.د.ک، استدالل می کنند  376و  251بر بی گناهی متهم است نیز واجد چنین اثری است. و در ادامه با استناد به مالک ماده 

 2 که صرف صدور حکم برائت کافی است و نیازی به قطعیت آن نیست.

 :شده محکوم و شده داده تشخیص مجرم متهم -۲

اجرا اعتبار قرار تامین کیفری خاتمه  و در سایر فروض با اتمام در سه مورد با شروع به اجرافرض  این در ق.آ.د.ک 251 هماد

 شروع با کند، اثبات را خود موجه عذر و حاضر آن از پس یا شود، حاضر مقرر مواعد در علیهمحکومٌ  یا متهم هرگاه » :می یابد

 «.شودمی لغو یا نظارت قضایی تأمین قرار...  هامجازات سایر کامل اجرای با و اجباری اقامت یا تبعید و حبس اجرای به

بنابراین در مورد مجازات حبس و تبعید یا اقامت اجباری صرف شروع به اجرا منجر به لغو قرار تامین خواهد شد و در مورد 

ار تامین رفع اثر خواهد نمود. در مواردی که متهم مجازات از قر لاجرای ک مانند جزای نقدی، شالق و ... سایر مجازات ها

ق.م.ا( یا در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار  ۴6محکوم می شود ولی مجازات به دالیلی مانند تعلیق مجازات اجرا نمی شود )ماده 

 کیفری دانست.این قرارها را عاملی برای لغو قرار تامین  قطعیتق.آ.د.ک( باید  81تعلیق تعقیب صادر می گردد )ماده 
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 :است نشده حاضر مقرر موارد در متهم(  ب

 متهم خود اگر. آیدمی در اجراء به فرض این در تأمین قرارهای اجراهای ضمانت: است شده محکوم و نیافته حضور متهم -1

 (شود می ضبط وثیقه و اخذ التزام وجه) نموده تکلیف تعیینق.آ.د.ک  230 ماده صدر  باشد داده وثیقه یا التزام

 230. مطابق با قسمت اخیر ماده است نموده تکلیف تعیینهمان ماده  اخیر قسمت باشد داده وثیقه یا کفالت دیگری شخص اگر

 میشود اخطار گذاروثیقه یا کفیل به باشد سپرده وثیقه او برای دیگری شخص یا کرده معرفی کفیل متهم، چنانچه » :ق.آ.دک

 مورد، حسب دادستان، دستور به متهم، تحویل عدم و اخطاریه واقعی ابالغ صورت در. دهد تحویل را متهم ماه یک ظرف که

 اجرای در اجرائیه صدور بدون قطعیت، از پس دادستان دستور. شود می ضبط قرار، وجه معادل وثیقه، از یا و أخذ الکفالهوجه

 «.شودمی اجراء مدنی احکام اجرای مقررات مطابق و کیفری احکام

های ضروری مربوط به اجرای دستور، به مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه» :وجب تبصره ماده اخیر نیزبه م

 «.دشو گذار مسترد می وثیقه

 واقعی باید ابالغ ، الکفاله وجه یا وثیقه ضبط برای اما نمایند حاضر را متهم که کند می ملزم را گذار وثیقه و کفیل قانونی ابالغ

ق.آ.د.ک مقرر      231 ادهم موجب به. باشد تأمین قرار اجرای ضمانت شروع برای کافی هم، قانونی ابالغ است ممکن امّا. باشد

 یا واقعی اقامت محل نشانی اخطاریه، واقعی ابالغ امکان عدم منظوربه گذاروثیقه یا کفیل متهم، که شود ثابت هرگاه» :می دارد

 منظور این به دیگر نحو هر به یا شده خارج محل از منظور این به یا نکرده اعالم وثیقه یا کفالت کنندهولقب مرجع به را آن تغییر

 أخذ وثیقه، ضبط برای اخطاریه قانونی ابالغ شود، محرز بازپرس نظر از امر این و است کرده دشوار را واقعی ابالغ امکان

 «.است کافی التزام وجه یا و الکفالهوجه

 ک.د.آ.ق 229 ادهم. است کرده ممنوع را متهم غیرضروری احضارهای گذار قانون ، ناروا احضارهای از جلوگیری برای 

 حکم اجرای یا و دادرسی تحقیقات، برای متهم حضور که موردی در جز گذاروثیقه یا کفیل از متهم خواستن» :مقرر می دارد

جلوگیری از احضارهای ناروا در تبصره همین ماده برای مرجع  در مقررات جدید مقنن برای«. است ممنوع دارد، ضرورت

 .«است چهار درجه تا انتظامی محکومیت موجب ماده این مقررات از تخلف»قضایی ضمانت اجرایی پیش بینی نموده است. 

ین تصمیم قابل حال اگر دادستان بنا به هر دلیلی تصمیم به اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه گرفت ا :نکته

 ابالغ تاریخ از روز ده ظرف زیر موارد در توانند می گذاروثیقه و کفیل متهم،» :ق.آ.د.ک 235 مادهاعتراض می باشد. مطابق با 

 دادگاه اعتراض، این به رسیدگی مرجع. کنند اعتراض وثیقه ضبط یا و الکفالهوجه التزام، وجه أخذ درباره ،دادستان دستور

 :است دو کیفری

 .است نشده رعایت مربوط مقررات وثیقه ضبط یا و الکفالهوجه و التزام وجه أخذ در شوند مدعی هرگاه -الف

 .است کرده حاضر را متهم ثالثی شخص یا اندکرده حاضر را او یا شده حاضر مقرر موعد در متهم شوند مدعی هرگاه -ب

 از یکی به گذاروثیقه و کفیل یا شود حاضر نتوانسته متهم نون،قا این( 178) ماده در مذکور جهات به شوند مدعی هرگاه -پ

 .کنند حاضر را متهم اند نتوانسته جهات آن
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 ادعای به دادگاههمین ماده،  3)مطابق با تبصره  .اندشده معسر التزام یا کفالت قبولی قرار صدور از پس شوند مدعی هرگاه -ت

 حکم الکفاله وجه یا التزام وجه پرداخت از آنان معافیت به آنان، اعسار احراز صورت در و رسیدگی کفیل یا متهم اعسار

 (کندمی

 «.است نبوده ممکن مقرر مهلت در او فوت علت به متهم، تسلیم شوند مدعی گذاروثیقه یا کفیل هرگاه -ث

 شکایت به دادرسی شریفاتت رعایت بدون و نوبت از خارج فوق، موارد تمام در دادگاه» :ماده اخیر مقرر می دارد 1 تبصره

 «.است قطعی دادگاه رأی. میکند رسیدگی

خواهد بود. بخش  علی البدل دادرس یا رئیسدر حوزه قضایی بخش چون دادسرا وجود ندارد وظیفه دادستان در این خصوص با 

 یا رئیس دستور به نسبت اعتراض به رسیدگی مرجع» :ماده اخیر الذکر 2 تبصرهق.آ.د.ک( در این صورت و مطابق با  2۴)ماده 

 «.است استان آن شهرستان نزدیکترین دو کیفری دادگاه بخش، عمومی دادگاه دادرس

 یا و الکفاله وجه یا التزام وجه أخذ بر مبنی دادستان دستور صدور از پس متهم که صورتی در» :ق.آ.د.ک نیز236 مادهمطابق با 

 رفع با دادستان کند، حاضر را او گذاروثیقه یا کفیل یا شود حاضر قضائی جعمر در ،اجرائی عملیات اتمام از پیش و وثیقه ضبط

 تأمین قرار اعتبار صورت، این در. کند می صادر را قرار وجه از چهارم یک تا حداکثر ضبط یا أخذ دستور صادره، دستور از اثر

 و کند اقدام قرار وجه تکمیل به نسبت است، مکلف باشد، کرده وثیقه ایداع خود متهم هرگاه. است باقی خود قوت به صادره

 است مکلف نکند، درخواست را خود مسؤولیت رفع و باشد کرده وثیقه ایداع یا و نموده کفالت متهم از ثالث شخص چنانچه

 مورد، حسب متهم کند، درخواست را خود مسؤولیت رفع ثالث، شخص کهصورتی در. کند اقدام قرار وجه تکمیل به نسبت

 «.کند می اقدام جدید گذاروثیقه یا کفیل معرفی هب نسبت

 قرار، وجه از بخشی ضبط دستور ابالغ تاریخ از روز ده ظرف کفیل، یا گذاروثیقه یا متهم هرگاه»ماده فوق نیز  تبصرهطبق 

 خود قوت به کامل صورتبه صادره تأمین قرار اعتبار و شود نمی انجام ضبط کند، واریز دولت صندوق به را مقرر وجه معادل

 .«است باقی

 : گذاروثیقه یا کفیل فوت* 

 تضمین برای فرعی تعهدی وثیقه ضبط یا الکفالهوجه پرداخت .است متهم کردن حاضر گذاروثیقه یا کفیل اصلی تعهد 

 چون .است راثو بر انتقال غیرقابل متهم کردن حاضر بر مبنی گذار وثیقه و کفیل اصلی تعهد یعنی.است اصلی تعهد اجرای

 ابالغ و یک ماهه اخطار از بعد اگر اما. شود منتفی هم آنها تعهد باید آنها فوت با و نشناسند را متهم اصالً وراث  است ممکن

 چون کنند فوت اگر مرحله این در که آیدمی در اجرا به فرعی تعهد کنند حاضر را متهم نتوانستند گذار ثیقه و و کفیل واقعی

 هستند وراث این صورت این در شود می منتقل وراث به است مالی تعهد یک ماهیتاً  و ندارد نقشی تعهد این اجرای در آنها فوت

 گذار،وثیقه یا کفیل فوت صورت در» :ق.آ.دک اشعار می دارد 23۴ماده  1.دارند اعتراض حق ک.د.آ.ق 235 ماده موجب به که

 مگر کند، اقدام جدید وثیقه ایداع یا کفیل معرفی به نسبت باید مورد، بحس متهم و است منتفی وثیقه یا کفالت قبولی قرار

 «.باشد شده صادر وثیقه ضبط یا الکفالهوجه أخذ دستور آنکه

 

                                                           
 226خالقی، پیشین، ص  - 1
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 : موقت بازداشت قرار -1۰

 به شمار می رودمهمترین و شدیدترین قرار تامین کیفری و  شود می گفته هم احتیاطی توقیف قرار این به. 

 باید موقت بازداشت قرار»مقرر می دارد  ک.د.آ.ق 239 ماده. دارد استدالل و توجیه به نیاز موقت بازداشت ارقر صدور 

البته مستدل و موجه بودن تامین «. شود ذکر قرار متن در متهم اعتراض حق و آن ادله و قانونی مستند و باشد موجه و مستدل

همان قانون بدون اشاره به نوع قرار تامین کیفری اشعار می دارد  250ده مختص قرار بازداشت موقت نیست چراکه مقنن در ما

 «.... باشدموجه و مستدل باید قضائی نظارت و تأمین قرار»

 برسد.  دادستان تأیید بهباید  کند صادر دایار یا بازپرس اگر دادسرا در .دارد تأیید به نیاز قرار این یقرارها سایر رخالفب

. شود ارسال دادستان نزد فوری باید متهم بازداشت قرار»ق.آ.د.ک کیفری است که مقرر می دارد  2۴0ده مستند این ادعا ما

 قرار با دادستان هرگاه. کند اعالم بازپرس به کتبی طور به را خود نظر ساعت چهار و بیست ظرف حداکثر است مکلف دادستان

 روز ده از حداکثر که مورد این در دادگاه رأی صدور تا متهم و ستا صالح دادگاه با اختالف حل نباشد، موافق متهم بازداشت

نکته ای که در این ماده باید مورد توجه دوستان قرار گیرد این است که در قانون سابق در «. شود می بازداشت ،کندنمی تجاوز

باع بود اما در قانون اخیر التصویب فرض مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس، نظر دادستان الزم االت

مرجع صادر کننده این قرار  در صورتی که «.حل اختالف با دادگاه خواهد بودبازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست و 

 روز همان در باید متهم، بازداشت به منتهی تأمین قرار همچنین و دادیار نهائی قرارهای»ق.آ.د.ک  92دادیار باشد به استناد ماده 

در این  «.کند اظهارنظر باره این در ساعت چهار و بیست ظرف حداکثر است مکلف نیز دادستان و برسد دادستان نظر به صدور

ماده فرضی را که دادستان با این قرار مخالفت نماید آیا دادیار تکلیف به تبعیت دارد یا حل اختالف با دادگاه خواهد بود پیش 

 عمومی دادگاههای تشکیل قانون اصالح قانون ۴ ماده ز بندظر می رسد با توجه به سابقه ی قانون گذاری )به نبینی نشده است. 

 قرار سابق، کیفری دادرسی آیین قانون در .باشد داشته تبعیت به تکلیف مورد این در همچنان دادیار (کیفری امور در وانقالب

 بینی پیش موضوعی چنین فعلی قانون در اما رسید می قضایی حوزه رئیس تایید به بایستی نیز دادگاه طرف از صادره بازداشت

 .بود نخواهد قضایی حوزه رئیس تایید به نیازی و نگردیده

 ماده ب بند موجب به شود صادر دادسرا از اگر) . است اعتراض قابل موقت بازداشت قرار تامین، قرارهای سایر برخالف 

 2۴6ماده  موجب به دیا انقالب صادر گرد 2یا  1عم از این که از دادگاه کیفری ا -دگرد رصاد دادگاه از اگر و ک.د.آ.ق 270

 . 1(می باشداستان ق.آ.د.ک قابل اعتراض در دادگاه تجدبد نظر 

 موارد بعضی در و (32 ماده( اختیاری موارد بعضی در موقت بازداشت قرار صدور سابق کیفری دادرسی آیین قانون در 

 مقررات با شدن همسو و آزادی سالب اتاقدام کاهش منظور به، 1392 کیفری دادرسی آیین قانون در اما .بود (35)ماده  الزامی

 . اختیاری صورت به هم آن خاص موارد برخی در مگر نشده دانسته جایز موقت بازداشت قرار صدور المللی بین

  و قرائن دالیل، که زیر، جرائم مورد در مگر نیست، جایز موقت بازداشت قرار صدور»ق.آ.د.ک مقرر می دارد:  237ماده  

                                                           
اما در صورت صدور قرار  ق.آ.د.ک( 428)ماده ی باشدقابل فرجام در دیوان عالی کشور م یكچند آراء صادره از دادگاه کیفری ؛ هر 256پیشین، ص  ،خالقی - 1

هرگاه از رأی صادره »: مقرر می دارد 456ماده همچنین  رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. عموقت از دادگاه کیفری یك مرج بازداشت

استان در صورت  درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تأمین أخذ نشده باشد یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر

 .«ن تصمیم قطعی استکند و ایاقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تأمین متناسب أخذ می
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 د:کن داللت متهم اتهام به توجه بر کافی امارات

 میزان که جسمانی تمامیت علیه عمدی جنایات و 2عضو قطع یا ابد حبس ،1حیات سلب آنها قانونی مجازات که جرائمی -الف

 .3است آن از بیش یا کامل دیه ثلث آنها دیه

 .۴است باالتر و چهار درجه که تعزیری جرایم -ب

 .5است باالتر و پنج درجه آنها قانونی مجازات که کشور خارجی و داخلی امنیت علیه جرایم – پ

 یا چاقو وسیلهبه که اشخاص برای مزاحمت ایجاد و نماییقدرت ،6تظاهر و اطفال و بانوان اذیت و آزار و مزاحمت ایجاد – ت

 .7شود انجام اسلحه نوع هر

( ب) بند مشمول کهصورتی در مجعول سند از تفادهاس یا جعل امانت، در خیانت اختالس، ،10ارتشاء ،9کالهبرداری ،8سرقت – ث

 .11باشد مذکور جرایم از یک هر ارتکاب علت به قطعی محکومیت سابقه فقره یک دارای متهم و نباشد ماده این

                                                           
 صلب باشد. رجم، اعدام، نفس، قصاصجرایمی که مستوجب مجازات  - 1
 است )ا.م.ق 282 ماده (محاربه چهارگانه های مجازات از یکی و )ا.م.ق 278 ماده (دوم و اول بار برای حدی سرقت مجازات عضو قطع - 2
 که این دوم و جنایات این بودن عمدی اول، :است ویژگی دو احراز نماید می جایز را موقت بازداشت قرار صدور جسمانی تمامیت علیه جرایم مورد در که آنچه - 3

 .باشد کامل دیه ثلث از بیش مقرر دیه
 هم بار یك و داند می جایز 4لیا 1 درجه تعزیری جرایم فقط در را موقت بازداشت قرار صدور تعزیری، جرم نوع به توجه بدون بار یك مقنن تعزیرات مورد در - 4

 .نیست 4 تا 1 درجه تعزیری بندی درجه در داخل که نماید می تجویز تعزیری جرایم از خاصی نوع در را قرار این صدور بحث، مورد ی ماده های بعدیِ بند در

 می محسوب 6 درجه تعزیری جرم یك که این وجود با که است تعزیرات( )کتاب ا.م.ق 619 ماده موضوع  )ت بند در مقرر( و اطفال زنان به مزاحمت ایجاد مثال

 .است شده دانسته مورد جایز این در موقت بازداشت قرار صدور اما گردد
 گرم نشده دانسته جایز موارد این ی همه در قرار این صدور که است  )تعزیرات )کتاب ا.م.ق 512 الی 498 موارد موضوع خارجی و داخلی امنیت علیه جرایم - 5

 1 درجه خارجیِ و داخلی امنیت علیه جرایم مورد در شد، نمی بینی پیش بند این اگر حتی .باشد باال به 5 درجه تعزیری جرم نوع از آنها در مجازات مقرر که این

 امنیت علیه( جرایم از دسته این خصوص در 5 درجه تعزیری جرایم نمودن ملحوظ پ، بند ویژگی اما .نمود استناد ماده ب این بند به شد می همچنان 4 الی

 به 511، 510، تبصره ماده 506، 500در مواد  مندرج جرایم در موقت بازداشت قرار صدور که دریافت توان میقانونی  مواد این در دقت با .است )خارجی و داخلی

 .بود اد نخواهدمو ، 015 ماده تبصره ، 056 ، جایز گیرد نمی قرار 5 تا 1 بندی درجه در داخل که این دلیل
 ق.م.ا از کتاب تعزیرات 619موضوع ماده  - 6
 ق.م.ا از کتاب تعزیرات 619موضوع ماده  - 7
 مقرر آن برای عضو قطع مجازات چراکه دانست الف بند مشمول را موضوع باید دوم و اول بار برای حدی سرقت مورد در البته  (تعزیری و حدی از اعم سرقت - 8

 گردیده مقرر حیات سالب مجازات چون چهارم، بار برای حدی سرقت مورد در و شد خواهد لحاظ ث بند سوم، بار برای حدی سرقت صدر خصو .است گردیده

 .)بود خواهد الف بند با لحاظ موقت بازدشت قرار صدور )اعدام(
 .بگیرند قرار بند این مشمول هم کالهبرداری حکم در جرایم رسد می نظر به - 9

 ب بند در داخل حتی آن برای مقرر مجازات به توجه با رشا جرم .است شده اشاره ارتشا به فقط بند این در .نگیرید اشتباه رشا با را ارتشا نمایید تدق دوستان - 10

 .گیرد قرار نمی هم
 را آن که نباشد حدی در تعزیری مجازات نمیزا که این بر مشروط باشد می نظر مد جرم نوع اینجا در که گردید نشان خاطر باید بند این کلیات مورد در - 11

 ب بند گردد می محسوب 5 درجه تعزیری جرم یك که )تعزیرات کتاب(  ا.م.ق 674 ماده موضوع امانت در خیانت مورد در مثال .نماید ماده فوق ب بند در داخل

 و ث بند به استناد با فقط جرم این مورد در موقت بازداشت قرار صدور بنابراین .است 4 الی 1 درجه تعزیری جرایم منحصر در بند این که چرا بود نخواهد مالک

 داشتن گیرد، قرار ب بند در داخل جرمی اگر بند این با مطابق .باشد دارا را الذکر اخیر بند در مقرر به جرایم قطعی محکومیت ی سابقه متهم که است جایز زمانی

 موقت بازداشت قرار صدور وی، کیفری ی سابقه به توجه بدون متهم مورد در ...( وماده نباشد این )ب( بند لمشمو صورتیکه در)  نیست الزم بحث مورد ی سابقه

 تعارض در بند این طرفی از و است معنی بی بند این در آنها به اشاره هستند و ب بند در داخل همواره جرایم این از برخی که اینجاست سوال اما .بود خواهد جایز

 4 درجه تعزیری جرم همواره مشدد، نوع از باشد چه ساده نوع از چه که است این سوال کالهبرداری مورد در المث .داند می مقدم را ب بند ث، بند و ب بند

 اما .اشدب می مالک سابقه کیفری داشتن و گردیده استثناء کالهبرداری که باشد این جواب شاید .است شده اشاره آن به ث بند در چرا پس گردد می محسوب

 باقی ابهام همچنان این و گذارد نمی باقی استثناء این برای جایی (نباشد ماده این (ب( بند مشمول صورتیکه در) عبارت قید با بند این شد گفته که طور همان

 .نمایند نظر اظهار خصوص این در بزرگوار اساتید تا ماند می
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 الزامی، موقت بازداشت موارد»ق.آ.د.ک مقرر می دارد:  237تبصره ماده  خاص قوانین در موقت بازداشت قراردر خصوص 

در برخی «. است ملغی قانون این شدن االجراء الزم تاریخ از مسلح نیروهای جرایم بر ناظر قوانین جز به خاص، وانینق موضوع

  شالق مجازات لغو قانون واحده ماده  موارد مقنن به صورت خاص برای جرایمی قرار بازداشت موقت پیش بینی نموده بود. مثالً

قرار بازداشت موقت پیش بینی نموده بود.به  دیگر  وسیله هر  یا چاقو وسیله به قتل مجر ارتکاب متهمین مورد در 13۴۴ مصوب

 همه موارد قرار بازداشت موقت اجباری منسوخ می گردد.  مسلح نیروهای جرایم بر ناظر قوانینتصریح تبصره، غیر از 

 قانونمجمع تشخیص مصلحت نظام هستند مانند از حقوق دانان برخی از قوانین خاص ِ مورد اشاره جزء مصوبات  به عقیده برخی 

 تبصره، این قوانین نیز در مواردی منسوخ می باشند. مانند 1367مصوب  کالهبرداری و ارتشا و اختالس مرتکبین مجازات تشدید

 صدور باشد ریال هزار 200 از بیش رشوه میزان گاه هر کالهبرداری و ارتشا و اختالس مرتکبین مجازات تشدید قانون 3 ماده ۴

 100 از بیش  اگر که کرده بیان اختالس مورد در فوق قانون 5 ماده 5 تبصره و است الزامی ماه 1 مدت به موقت بازداشت قرار

)موارد قرار بازداشت موقت الزامی در قانون تشدید هر چند مصوب مجمع  .است الزامی ماه یک بمدت بازداشت باشد ریال هزار

  1نسخ گردیده است. 237شد اما به حکم تبصره ماده تشخیص مصلحت نظام می با

 بازبینی قرار بازداشت موقت: *
که در فواصل زمانی بینی شده است. عالوه بر حق اعتراض به قرار بازداشت موقت، تکلیفی هم برای مرجع صادرکننده قرار پیش

هرگاه در جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و » :ق.آ.د.ک 2۴2ر دهد. به موجب ماده معین این قرار را مورد بازبینی قرا

متهم در بازداشت بماند و پرونده  2( این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین302) ماده )ت(

اگر علل موجهی برای  ۴بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است.، 3اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود

ظرف ده تواند از این تصمیم متهم می.5شودعلل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابالغ می بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر

ابقای و  شودبدون نیاز به موافقت دادستان انجام میقرار  تخفیفیا  فک 6به دادگاه صالح اعتراض کند. روز از تاریخ ابالغ

فک، تخفیف، یا ابقای . 7حل اختالف با دادگاه صالح استو در صورت مخالفت دادستان،  تأمین باید به تأیید دادستان برسد

بازداشت و در صورت مخالفت دادستان، حل اختالف با دادگاه صالح ایت. هرگاه  8بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد

مدت بازداشت متهم نباید از شود. به هرحال، عمال میماه امتهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک

                                                           
 253خالقی، پیشین، ص  - 1
 که قرار بازداشت موقت باشد یا به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل بازداشت شود.اعم از این - 2
 همان قرارهای نهایی اعم از منع تعقیب، موقوفی تعقیب و قرار جلب به دادرسی است.منظور از تصمیم نهایی  - 3
تهی به من در خصوص پرونده هایی که مستقیما در دادگاه مطرح می گردد این تکلیف را دادگاه انجام خواهد داد )بازبینی یك ماهه و دو ماهه قرار های - 4

 بازداشت(
 تأمین نیز باید مستدل باشد.ر ابقاء قرا - 5
 این صورت در باشد. نیز قابل اعتراض می ، تصمیم به ابقاء آناست بازداشت موقت اصالتاً قابل اعتراض این که قرارهای  بر هعالو - 6
گیرنده بازپرس باشد اما در فرضی که دادیار چنین تصمیمی را اتخاذ نماید، نظر دادستان برای وی فرض حل اختالف با دادگاه زمانی است که مرجع تصمیم - 7

 باشد(.می کفالت و وثیقهاالتباع خواهد بود)البته منظور از قرار تأمین در اینجا، قرارهای منتهی به بازداشت اعم از الزم
مخالف این قسمت آن است که فك یا تخفیف سایر قرار های تامین نیازی به . مفهوم برسد دادستان تأیید به باید موقت، بازداشت ابقای یا تخفیف، ،فك - 8

 (259پیشین، ص . )خالقی، موافقت دادستان ندارد
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موجب مجازات سلب حیات مدت در جرایم و در هر صورت  حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند

  کند.بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی

ق.آ.د.ک نیز  2۴1به موجب ماده د. نقابل اعتراض می باش ی به بازداشتقرار های منتهبازداشت موقت و تصمیم بر تداوم قرار 

بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع هرگاه علت »

ات در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختالف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجب کند.بازداشت می

طور فوری و حداکثر آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به اند فک قرار بازداشت یا تبدیلوتبازداشت را مرتفع بداند، می

کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار به درخواست متهم اظهار نظر میطور مستدل راجعظرف پنج روز به

تواند این درخواست کبار میدر هر ماه فقط ی. متهم تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کندمتهم میشود و رد به متهم ابالغ می

 «.را مطرح کند

 قرار بازداشت موقت: مدت *
 پیش بینی نموده است.مقررات مختلفی را مدت بازداشت موقت  ق.آ.د.ک در خصوص 2۴2ماده 

 ماه دو تا قانون این( 302) ماده( ت) و( پ) ،(ب) ،(الف) بندهای موضوع جرائم در را متهم بازداشت مدت حداکثر :اولمورد 

 قرار این اگر حال. شودمی ابقاء باد داشته وجود یموجهه علل یا قانونی جهات اگر. دانست باید ماه یک تا جرائم سایر در و

 داشت؛ خواهد وجود دیگر فرض چند موقت بازداشت قرار خاتمه برای دیگر موعد شد تمدید مدام بازداشت

 حداقل از نباید بازداشت مدت باشد، حبس بردمی سر به بازداشت در آن اتهام به که جرمی قانونی مجازات اگر دوم:مورد 

 .کند تجاوز جرم آن برای قانون در مقرر حبس مجازات

 ۲ از نباید بازداشت مدت باشد، حیات سلب بردمی سر به بازداشت در آن اتهام به که جرمی قانونی مجازات اگر: سوممورد 

 .کند تجاوز سال

 شالق، مانند) باشد حیات سلب و حبس از غیر بردمی سر به بازداشت در آن اتهام به که جرمی قانونی مجازات اگر چهارم:مورد 

 .کند تجاوز سال 1 از نباید بازداشت مدت باشد،...(  و نقدی جزای

 حبس حداقل به رسیدن از قبل یا ماهه 1 یا ماهه 2 مواعد از زودتر است ممکن که بدوی دادگاه توسط حکم صدور پنجم:مورد 

 در »ق.آ.د.ک چنین پیش بینی گردیده است:  267 ماده در که است متهم بازداشت به دادن پایان برای دیگری موعدی باشد،

 یا موقوفی موارد در و میشود ارسال صالح مرجع به پرونده صالحیت، عدم خصوص در بازپرس، قرار با دادستان موافقت صورت

 چنانچه و میگردد ملغی قضائی نظارت قرار و تأمین قرار اینصورت، در. میکند ابالغ طرفین به را مراتب بازپرس تعقیب، منع

 376 مادهین همچن«. نماید اثر رفع مأخوذه تأمین قرار از است مکلف مربوط قاضی. میشود آزاد بالفاصله باشد، بازداشت متهم

 بازداشت در متهم و شود صادر مجازات اجرای تعلیق یا و تعقیب موقوفی یا منع برائت، بر رأی هرگاه» :مقرر می دارد ک.د.آ.ق

 .«شودمی آزاد دادگاه دستور به بالفاصله باشد،

 

 

 



 

  
85 

 

فخرالدین عباسزاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             آنیی داردسی کیفری               

 :ارواهای نجبران خسارت در مورد بازداشت*
نکته حائز اهمیت این است که بازداشت افراد پیش از آن که مجرمیت آنها اثبات گردد برخالف اصل برائت است به همین 

نماید. حال اگر فردی از اتهام انتصابی تبرئه گردد در میثاق کاهش موارد صدور قرار بازداشت موقت را توصیه می 9منظور ماده 

برده مصداق قصاص قبل از جنایت خواهد بود. به همین منظور قانون هام در بازداشت به سر میحالی که مدتها به دلیل همان ات

آیین دادرسی کیفری جدید امکان مطالبه خسارت از جانب فردی که اتهام وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت 

ر جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت اشخاصی که د»دارد ق.آ.د.ک مقرر می 255گردد وجود دارد. ماده می

( این 1۴توانند با رعایت ماده )شوند و از سوی مراجع قضائی، برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میبازداشت می

ده اتهامی آنها منتهی به البته در برخی موارد افراد با وجود اینکه پرون «. مطالبه کنند دولتقانون خسارت ایام بازداشت را از 

 256گردد مستحق خسارت ایام بازداشت خود نیستند. این استثنائات مطابق با ماده صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت می

 قانون اخیر عبارتند از:

 گناهی خود باشد.سناد، مدارک و ادله بیشخص، ناشی از خودداری در ارائه ابازداشت  -الف

 به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.  -ب

 به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. -پ

 همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.  -ت

  صرفا ناظر بر تمام قرار های تامین منتهی به بازداشت است و  255به هر علت بازداشت شده باشند مقرر در ماده عبارت

 منتهی به بازداشت()قرار کفالت و وثیقه  شامل نمی شود.بازداشت موقت را 

  1برخی ادعای جبران خسارت شامل مرحله تحت نظر توسط ضابطین دادگستری نیز می شود.عقیده به 

  قرار موقوفی تعقیب را به دلیل عدم اظهار مقنن و  است برائت یا قرار منع تعقیب حکمیت خسارت در صورت قطعجبران

 2نظر ماهوی مستحق جبران خسارت نمی داند.

 257پذیر است. )ماده ی امکانگناهدرخواست جبران خسارت ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ رأی قطعی حاکی از بی 

 ق.آ.د.ک(

 نظر استان به انتخاب رئیس قوه درخواست جبران خسارتاز کمیسیون استانی که متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید

 آید. در صورت رد درخواست، تصمیم کمیسیون قابل اعتراض خواهد بود. )همان(بشاد به عمل میقضائیه می

 باشد. )همان(روز از تاریخ ابالغ می 20میم کمیسیون مدت اعتراض به تص 

 ق.آ.د.ک( 258آید. )ماده رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت به عمل می 

  کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور

 انتخاب رئیس قوه قضائیه است. )همان( به

 رأی کمیسیون ملی جبران خسارت قطعی است. )همان( :نکته

                                                           
 263خالقی، پیشین، ص  - 1
 264همان، ص  - 2
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 ( این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعالم مغرضانه جرم، 255جبران خسارت موضوع ماده )

 259تواند به مسوؤل اصلی مراجعه کند. )ماده یشهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت م

 ق.آ.د.ک(

 قرارهای نظارت قضایی *
تأسیس حقوقی جدید است  1قرارهای نظارت قضایی که در راستای فردی کردن قرارهای تأمین کیفری مد نظر قرار گرفته است،

 پردازیم.که در این بخش به بررسی آنها می

 ق.آ.د.ک( 250و موجه باشد. )ماده  قرار نظارت قضایی نیز باید مستدل 

  نیز بایستی پس از تفهیم اتهام به متهم صادر گردد بنابراین در مورد متهم غایب قابل صدور نیست.قضایی  نظارتقرار 

  اصل تناسب در مورد قرارهای نظارت قضایی نیز باید رعایت گردد. )همان( اما ضمانت اجرایی عدم رعایت اصل تناسب- 

 محدود به قرار تأمین کیفری است و در مورد اقدامات نظارت قضایی مجری نخواهد بود. -250مقرر در تبصره ماده 

   رار تأمین کیفری توامان وجود ندارد اما در مورد قرارهای نظارت قضایی محدودیتی وجود ندارد. )ماده ق 2امکان صدور

 ق.آ.د.ک( 2۴7

ده قرار گیرند ارهای تأمین کیفری مورد استفاشوند و باید در کنار قرقرارهای نظارت قضایی به تنهایی اعمال نمی  :نکته

کیفری است( اما در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت امکان اینکه قرار )جنبه تکمیلی دارند و در عرض قرارهای تأمین 

 ق.آ.د.ک( 2۴7ماده  1نظارت قضایی بدون قرار تأمین کیفری اعمال گردند وجود دارد. )تبصره 

باشد )اگر از دادسرا صادر گردد حسب مورد در دادگاه صالح و اگر از دادگاه قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض می  :نکته

 ق.آ.د.ک( 2۴7ماده  2در گردد در دادگاه تجدید نظر( )تبصره صا

  با رعایت دستورات مقرر در قرار نظارتی ممکن است دادگاه در صورت محکومیت وی در مجازات او تخفیف دهد. )ماده

 ق.آ.د.ک( 253

اجرای قرار نظارت قضائی  هرگاه متهم از»ق.آ.د.ک  25۴دستورات مقرر در قرار نظارتی مطابق با ماده با عدم رعایت   :نکته

و در صورت تخلف متهم از  شودقرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید میکه توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، 

. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی گرددقرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل میاجرای قرار نظارت مستقل، 

 «.شود، تفهیم میبه متهم

 قرار نظارت قضایی قابل تبدیل به قرار بازداشت موقت نیست. )تبصره ماده فوق(   :نکته

 از: انواع قرارهای نظارت قضایی عبارتند *

 شده توسط بازپرسای خود به مراکز یا نهادهای تعیینمعرفی نوبه -الف

 منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری -ب

 های مرتبط با جرم ارتکابیفعالیتمنع اشتغال به  -پ

                                                           
 288وری، پیشین، ص آش -1
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ق.آ.د.ک؛ در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سالح  2۴9ممنوعیت از نگهداری سالج دارای مجوز )مطابق با ماده  -ت

شود و بازپرس مراتب را به های مجاز نگهداری سالح تحویل میدارای مجوز، سالح و پروانه مربوط به أخذ و به یکی از محل

 کند(صادرکننده پروانه اعالم میمرجع 

ق.آ.د.ک؛ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید  2۴8)مطابق با ماده ممنوعیت خروج از کشور   -ث

وط است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مرب

 خروج شوند(. توانند مانع از نمی
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 تم: دعوای خصوصی شگفتار ه

ارتکاب جرم عالوه بر این که سبب لطمه به نظم عمومی می شود، ممکن است موجب صدمه به حقوق شخص یا اشخاص معینی 

مه به نظم عمومی به جامعه این حق را می دهد با اقامه ی دعوای عمومی خواستار محاکمه و مجازات مرتکب توسط نیز گرد. لط

مرجعی بی طرف گردد. لطمه به حقوق شخص یا اشخاص معین هم به آنها این حق را می دهد که نه تنها با تسلیم شکایت 

طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری، جبران لطمات وارد شد به  کیفری تقاضای تعقیب و مجازات مرتکب را نمایند، بلکه با

  1خود را نیز مطالبه نمایند.

البه خسارات ناشی از جرم در این مراجع قابل طرح خواهد طدر مراجع کیفری قابل طرح نیست بلکه تنها م یوای خصوصدعهر 

و یکی از این موارد به موجب « ادعا گردد دوموجب  ارتکاب جرم می تواند»ق.آ.دک مقر می دارد  9بود. در همین راستا ماده 

 حق قانون موجب به که کیفرهایی مطالبه یا و جرم از ناشی زیان و ضرر مطالبه برای خصوصی دعوای»بند ب همان ماده 

 یدعوا سقوط»قانون اخیر الذکر مقرر می دارد  20از طرف دیگر ماده  است.« قصاص و قذف حد مانند است دیده بزه خصوصی

 صدور به منتهی یا موقوف قانونی جهات از جهتی به کیفری امر تعقیب هرگاه. نیست خصوصی دعوای سقوط موجب عمومی

 شده مطرح دادگاه آن در خصوصی دعوای که صورتی در است، مکلف کیفری دادگاه شود، برائت حکم یا تعقیب منع قرار

 «.نماید رأی صدور و رسیدگی به مبادرت باشد،

رر و زیان می تواند از دادگاه کیفری که به جرم مورد نظر رسیدگی می نماید به عمل آید یا توسط دادگاه حقوقی مطالبه ض

 شود، اقامه حقوقی دادگاه در ابتداء زیان و ضرر دعوای هرگاه»ق.آ.د.ک مقرر می دارد  16صورت گیرد. در این باره ماده 

 شود متوجه حقوقی، دادگاه در دعوی اقامه از پس خصوصی مدعی آنکه گرم نیست، کیفری دادگاه در طرح قابل مذکور دعوای

 اما. کند مراجعه کیفری دادگاه به دعوی، استرداد با تواندمی صورت این در که است بوده نیز کیفری جنبه واجد موضوع که

 شود، مواجه تأخیر با قانونی اتجه از جهتی به کیفری حکم صدور و مطرح کیفری دادگاه در ابتداء زیان و ضرر دعوای چنانچه

 قبالً  خصوصی مدعی چنانچه. کند مراجعه حقوقی دادگاه به زیان و ضرر مطالبه برای دعوی، استرداد با تواند می خصوصی مدعی

 «.نیست آن مجدد پرداخت به نیازی باشد پرداخته را دادرسی هزینه

 2همان قانون باید  15ادگاه کیفری داشته باشد به موجب ماده حال اگر مدعی خصوصی قصد مطالبه ضرر و زیان وارده را از د

( به عمل آید و دوم اینکه؛ 2نکته را مورد توجه قرار دهد؛ اول اینکه این درخواست باید قبل از اعالم ختم دادرسی )مرحله بدوی

 دادگاه»ا رعایت ترتیبات فوق ب (.3، پرداخت هزینه های دادرسیتشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت نماید )تقدیم دادخواست

 مقتضی رأی موجود مدارک و ادله طبق نیز خصوصی مدعی زیان و ضرر خصوص در کیفری، رأی صدور ضمن است مکلف

 و صادر را کیفری رأی دادگاه صورت، این در که باشد بیشتر تحقیقات مستلزم زیان و ضرر به رسیدگی آنکه مگر کند، صادر

                                                           
 972خالقی، پیشین، ص  - 1
 277ق؛ همچنین ر.ک. خالقی، پیشین، ص .ق.ح.ا  4231/7و   1965/7 نظریات - 2
(؛ برخی دیگر در همین راستا 257دادخواست ندارد )آشوری، پیشین، ص  نیازی یه تقدیم -مانند استرداد مال مسروقه -به عقیده برخی، استرداد اموال موجود - 3

در فرض وجود عین مال « را ... تعیین کند کشف شدهبازپرس یا دادستان ...باید تکلیف اشیاء و اموال »ق.م.ا مبنی بر این که  215معتقد می باشند تکلیف ماده 

ای افراد مذکور تکلیف ایجاد کرده است. اما در صورت تلف، نقص و ... باید دادخواست ضرر و زیان ارائه الزامی به تقدیم دادخواست نخواهد بود چراکه مقنن بر

 (.273گردد )خالقی، پیشین، ص 
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 تعقیب تحت متهم آنکه از پس». همچنین عبارت ق.آ.د.ک( 17)ماده « نماید می رسیدگی زیان و ضرر دعوای به آن از پس

مقید در ماده فوق الذکر، متضمن این مفهوم است که اقامه دعوای ضرر و زیان از نخستین مراحل تحقیقات « گرفت قرار

 ،ا منع تعقیب گرددینجر به صدور قرار موقوفی مقدماتی نیز امکان پذیر می باشد اما آنجا که ممکن است تحقیقات مقدماتی م

رر و زیان در اختیار دادگاه است و ضچراکه صدورحکم به  .تسلیم دادخواست ضرر و زیان به مرجع تحقیق قابل توصیه نیست

 در صورت صدور قرارهای مذکور پرونده هیچ گاه به دادگاه ارسال نمی گردد و در نتیجه شاکی ناگزیر به پرداخت هزینه

البته مقنن فرضی را که امکان دارد دعوای ضرر و زیان در  1دادرسی برای تقدیم دادخواستی جدید به دادگاه حقوقی خواهد بود.

مجدد قائل  بدون پرداخت هزینه دادرسیحق رجوع به دادگاه حقوقی شاکی به دادگاه کیفری به تاخیر می افتد را پیش بینی و 

ه قرارهای موقوفی و منع تعقیب صادر می گردد، در راستای بحثمان، سخنی به میان گردیده است، لکن در مورد فرضی ک

 و مطرح کیفری دادگاه در ابتداء زیان و ضرر دعوای چنانچه اما»...ق.آ.د.ک آمده است  16نیاورده است. در قسمتی از ماده 

 ضرر مطالبه برای دعوی، استرداد با تواند یم خصوصی مدعی شود، مواجه تأخیر با قانونی جهات از جهتی به کیفری حکم صدور

 آن مجدد پرداخت به نیازی باشد پرداخته را دادرسی هزینه قبالً خصوصی مدعی چنانچه. کند مراجعه حقوقی دادگاه به زیان و

  «.نیست

 می نامد.  «خصوصی مدعی» ،نماید مطالبه را وارده زیان و ضرر جبرانقانون اخیر الذکر، بزه دیده را در صورتی که  10ماده 

قانون آیین دادرسی کیفری در این رابطه مقرر می دارد  1۴ضرر و زیان های قابل مطالبه توسط مقنن پیش بینی گردیده و ماده 

 «.کند مطالبه را جرم از ناشی الحصول ممکن منافع و معنوی و مادی های زیان و ضرر تمام جبران تواند می شاکی»
 

 مقررات فعلی، امکان مطالبه ضرر زیان های زیر وجود دارد:پس بنابراین به موجب  *
 

 ضرر و زیان های مادی -1

ای مادی، خساراتی است که دارایی و جسم شخص وارد می گردد اعم از این که مال او را کالً یا جزئاً منظور از ضرر و زیان ه

بنابراین تخریب مال غیر، خارج کردن مال از تلف نماید و یا سبب تحمیل هزینه ایی به او برای ترمیم موقعیت وی گردد. 

تصرف از طریق سرقت و یا کالهبرداری، هزینه های صورت گرفته به وسیله ی درمان جراحات ناشی از جرم همگی ضرر و 

   زیان های مادی به شمار می روند. در مورد اخیر برخی معتقدند با پرداخت دیه محلی برای مطالبه این گونه خسارات باقی    

نمی ماند اما گاهی هزینه های درمان صدمات ناشی از جرم، از میزان دیه مقرر برای آن جرم بیشتر است. با توجه به اصل لزوم 

همچنین با اشاره به رای جبران خسارت زیان دیده چنانچه ثابت گردد دیه تعیین شده کافی برای جبران خسارات تحمیلی نیست، 

، مطالبه ضرر و زیان های درمانی مازاد بر دیه و ارش فاقد 83مورخ  1959/7ریه اداره حقوقی و نظ 75مورخ  6اصراری شماره 

. این اختالف در پیش نویس قانون آیین دادرسی در تبصره 2اشکال قانونی باشد. با این حال در عمل اختالف همچنان باقی است

 یا کارشناس نظر مطابق باشد، دیه میزان بر مازاد که ماندر متعارف هایهزینه»بدین شکل برطرف گردیده بود  112-7ماده  2

)پرداخت خسارت های مازاد  اما متاسفانه این موضوع با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید .«است مطالبه قابل ادله سایر اساس بر

 و در روند قانون گذاری از مقررات آیین دادرسی کیفری حذف شد!بر دیه خالف موازین شرعی است( 
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ق.آ.د.ک در مواردی که دیه پرداخت می گردد، مطالبه ضرر و زیان های ممکن  1۴ماده  2از طرف دیگر قسمت اخیر تبصره 

الحصول و ضرر و زیان های معنوی را امکان پذیر نمی داند و در مورد ضرر و زیان های مادی و آنچه که مورد بحث ما قرار 

 جرائم شامل معنوی خسارت پرداخت نیز و الحصولممکن منافع به مرتبط قرراتم همچنین»گرفت حرفی به میان نیاورده است 

 .«شودنمی دیه و شرعی منصوص تعزیرات موجب

موضوع ماده اخیر الذکر از پیش  2و حذف تبصره  به موضوع ایراد قننبا این حال و با لحاظ ایراد شورای نگهبان و تمکین م

 ن ادعا نمود اراده مقنن به عدم امکان مطالبه چنین خساراتی تعلق گرفته است.نویس قانون آیین دادرسی کیفری، می توا

 منافع ممکن الحصول: -۲

منافع ممکن الحصول نیز دیگر خسارات قابل جبران توسط متهم شناخته شده اند. منظور از این منافع، منافعی است که سبب 

نها می شده ولی ارتکاب جرم، مانع تحقق این منافع برای شاکی تحقق آنها موجود بوده و روند طبیعی امور منجر به حصول آ

گردیده است. بدین ترتیب، مالک خودرویی که به طور معمول با جابجایی افراد، آن را وسیله تامین درآمد خود قرار داده است، 

ول خود را از این خودرو از توسط متهم، می تواند درآمد روزانه معمعالوه بر طرح شکایت کیفری مبنی بر ایجاد حریق عمدی 

یا شخصی که کارگر شاغلی را به  1زمان دریافت قیمت خودرو را نیز به عنوان منافع ممکن الحصول از متهم مطالبه نماید.

صورت غیر مجاز توقیف می نمایدو مانع کارکردن و دریافت دستمزد او می گردد، فوت منفعت محقق و جبران آن تحقق می 

 2یابد.

این تبصره در  .«صدق اتالف نماید»منافع ممکن الحصول را زمانی قابل مطالبه می داند که  ق.آ.د.ک، 1۴ره ماده ه تبصبتال

منافع ممکن الحصول زمانی قابل مطالبه است که صدق اتالف نماید مانند مواردی »راستای ایراد شورای نگهبان مبنی بر این که 

 الحاق گردید.  3«کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد

یکی در مورد دیه و دیگری در مورد تعزیرات منصوص ؛ استمورد استثنا شده  2منافع ممکن الحصول در مطالبه  :نکته

شامل جرائم  منافع ممکن الحصولالبه طمهمچنین مقررات مرتبط به » ق.آ.د.ک مستند این قول می باشد 1۴ماده  2شرعی. تبصره 

 «.شودموجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی
 

 ضرر و زیان های معنوی -۳

 نکته ی قابل تامل، پیش بینی ضرر و زیان های معنوی در ردیف ضرر و زیان های قابل مطالبه توسط مدعی خصوصی در قانون

 اما۴آیین دادرسی اخیر التصویب می باشد. علی رغم این که این موضوع در مقررات سابق هم مورد تصریح مقنن قرار گرفته بود 

در قانون آیین دادرسی کیفری هم جایگاهی علی رغم مهجور ماندن چنین نص صریح قانونی در رویه قضایی جاری، این موضوع 

 سابق نداشت.

                                                           
 263خالقی، پیشین، ص  - 1
بندی نموده )منافع فائته یا محقق و منافع محتمل( و معتقدند منظور مقنن از منافع دسته تقسیم  2؛ ایشان منافع فوت شده را به 260آشوری، پیشین، ص  - 2

 ممکن الحصول، منافع محقق و مسلم باشد.
 23/12/90ایراد شورای نگهبان مورخ  - 3
 و رسیدگی از پس دادگاه باشد دهش دیده زیان معنوی یا مادی خسارت موجب زیان واردکننده عمل که موردی در»قانون مسئولیت مدنی 2به موجب ماده  - 4

 همان جبران به را او دادگاه باشد مزبور خسارات از یکی موجب فقط زیان واردکننده عمل چه چنان و نماید می محکوم مزبور خسارات جبران به را او امر ثبوت

 «.نمود خواهد محکوم نموده وارد که خساراتی نوع
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 هتک یا روحی صدمات از عبارت معنوی زیان» معنوی اشعار می دارد های ق.آ.دک، در تعریف زیان 1۴ماده  1مقنن در تبصره 

 .«...است اجتماعی یا دگیخانوا شخصی، اعتبار و حیثیت

)مادی( به عمل خواهد آمد. به عبارت دیگر، فرض مقنن ی لما شکل خسارتبه  ، در هر صورت،جبران ضرر و زیان های معنوی

 ،التیام می یابد و به عبارتی چنین زیان هایی جبران می گردد اما در حقیقتمبلغی پول  پرداختاین است که تألمات روحی با 

پرداخت خسارات مالی برای همراه با در هر حال،  حیثیت اجتماعی افراد با هیچ مبلغی قابل معاوضه نیست! ،ددر برخی موار

 و جراید در حکم درج و عذرخواهیاز قبیل  این امکان وجود دارد که دادگاه به طرق دیگر ،جبران ضرر و زیان های معنوی

تواند عالوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، دادگاه می» می دارد ق.آ.د.ک مقرر 1۴ماده  1. تبصره اقدام نماید آن امثال

  .«از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید -معنوی - به رفع زیان

های معنوی پیش بینی  راه های دیگری که مقنن برای جبران ضرر و زیان ،می توان دریافت« ه بروعال»با عنایت بر عبارت 

جبران » بدون الزام دادگاه به و ...( جنبه تکمیلی دارند و به تنهایی نمی توانند در جراید حکم درج ،عذرخواهینموده است )

 .قرار گیرند معنویموضع حکم جبران ضرر و زیان های « خسارت مالی

»... جبران خسارت مالی را چنین مورد حکم قرار داده است های  قانون مسئولیت مدنی نیز راه 10در ارتباط با این موضوع ماده 

الزام به دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر عالوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل 

ق.آ.د.ک، چیزی  1۴ده ما 1همان طور که مالحظه می گردد، تبصره «. عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید

 قانون پیش گفته نمی باشد. 10جز انعکاس ماده 

یکی در مورد دیه و دیگری در مورد تعزیرات منصوص شرعی. ؛ استمورد استثنا شده  2در مطالبه خسارات معنوی  :نکته

پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب .. .همچنین مقررات مرتبط به » ق.آ.د.ک مستند این قول می باشد 1۴ماده  2تبصره 

 «.شودتعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی

در صورت وجود عین مال نیازی به تقدیم اشاره شد،  یشترپهمان طور که به عنوان آخرین موضوع در پایان این بحث، 

رد خاص، مقنن حکم به محکومیت متهم به پرداخت مالی به شاکی خصوصی را از دادخواست نخواهد بود اما در برخی موا

تکالیف دادگاه دانسته و در این گونه موارد حتی اگر عین مال هم موجود نباشد نیازی به تقدیم دادخواست نخواهد بود. از جمله 

 سرقت موارد کلیه در»نمود که مقرر می دارد ق.م.ا از کتاب تعزیرات استناد  667ی این موارد می توان به سرقت موضوع ماده 

 به عین فقدان صورت در و عین رد به را رباینده یا سارق شده تعیین مجازات بر عالوه دادگاه فصل این در مذکور اموال ربودن و

 «.نمود خواهد محکوم وارده خسارت جبران و شده ربوده یا مسروقه مال قیمت یا مثل رد
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 صل قانونی بودن و اصل اقضاء تعقیب: اهمنگفتار 
مقام ، تعقیب را وظیفه و تکلیف تعقیب نیز معروف است دولتی بودنیا  الزامی: این قاعده که به قانونی بودن تعقیب اصل.  1

 .( می داندتعقیب )دادستان

     ست به مقام تعقیب اجازه تعقیب نیز معروف امفید بودن یا موقعیت داشتن : این قاعده که به مقتضی بودن تعقیب اصل.  2

قرار تعلیق کردن پرونده در جرایم بسیار کم اهمیت و اقدام به صدور  بایگانی می دهد که در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به

 .به صورت موقت نمایدتعقیب 

 :قرار تعلیق تعقیببند اول: 

 شاکی چنانچه است، تعلیق قابل آنها مجازات که شته و هفت شش، درجه تعزیری جرائم در»ق.آ.د.ک  81 مادهمطابق با 

 مشخصی مدت در آن پرداخت ترتیب دیده،بزه موافقت با یا و باشد گردیده جبران وارده خسارت یا کرده گذشت نداشته، وجود

 ضرورت صورت در و متهم موافقت أخذ از پس تواندمی دادستان باشد، کیفری مؤثر محکومیت سابقه فاقد نیز متهم و شود داده

 به مکلف مورد، حسب را متهم دادستان صورت، این در. کند معلق سال دو تا ماه شش از را وی تعقیب متناسب، تأمین أخذ با

 :کندمی زیر دستورهای از برخی اجرای

 دیدهبزه رضایت با جرم از ناشی معنوی یا مادی زیانبار آثار کاهش یا رفع جهت در دیده بزه به خدمات ارائه - الف

 ماه شش ظرف حداکثر دیگر، طریق هر به یا و بیمارستان درمانگاه، پزشک، به مراجعه طریق از اعتیاد ترک -ب

 سالیک مدت به حداکثر معین، حرفه یا کار به اشتغال از خودداری -پ

 سالیک مدت به حداکثر معین، مکان یا محل به آمد و رفت از خودداری -ت

 سالیک مدت به حداکثر دادستان، تعیین به مقامی یا شخص به معین زمانهای در خود معرفی -ث

 سالیک مدت به حداکثر دادستان، تعیین با المنفعه عام یا عمومی مؤسسات در معین ساعات یا ایام در کار دادن انجام -ج

 سالیک مدت به حداکثر، معین ساعات و ایام در ای حرفه و فرهنگی آموزشی، جلسات یا ها کالس در شرکت -چ

 سالیک مدت به حداکثر گواهینامه، دادن تحویل و موتوری نقلیه وسایل با رانندگی به اقدام عدم -ح

 سال یک مدت به حداکثر آن، از استفاده یا مجوز دارای سالح حمل عدم -خ

 معین مدت برای دادستان، تعیین به دیدهبزه و جرم شرکاء با مالقات و ارتباط عدم -د

 «ماهشش مدت به حداکثر مربوط، مراجع به مراتب اعالم با گذرنامه دادن تحویل و کشور از خروج تممنوعی -ذ

 شرایط مقرر برای صدور قرار تعلیق تعقیب: *

امکان  8الی  3امکان پذیر است )تعلیق مجازات در جرایم تعزیری درجه   8و  7،  6تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه  -1

 پذیر است(.

این ماده منصوص شرعی از شمول حکم و نیز تعزیرات  5الی  1درجه همچنین تعزیرات  ،دود، قصاص و دیاتح :نکته

 ستثناء هستند.م

ق.م.ا( حتی اگر داخل در جرایم  ۴7آنها قابل تعلیق نیست )مانند موارد مندرج در ماده  مجازاتکه تعزیری جرایمی  :نکته

 هم قابل تعلیق نخواهد بود.آنها  تعقیبباشند،  8و  7، 6تعزیری درجه 
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 شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد. -۲

هر دو شرط فوق ناظر بر جرایم تعزیری غیر قابل گذشت است. چراکه شروع به تعقیب در جرایم تعزیری قابل  :نکته

جرایم قابل گذشت  گذشت، در صورتی که شاکی وجود نداشته یا شکایتی نداشته باشد ممکن نخواهد بود. همچنین اگر در

ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد نه این که محملی برای صدور قرار تعلیق  13شاکی گذشت نماید، به تصریح ماده 

 1تعقیب باشد.

 جبران خسارت وارد بر بزه دیده یا برقراری ترتیبات جبران آن با موافقت وی در مدت مشخص  -۳

 ضی دانست که ارتکاب جرم توام با خسارت )مادی، معنوی و ممکن الحصول( نیز باشد.این شرط را باید ناظر بر فر :نکته

پیش شرط تحقق این قسمت از ماده، شکایت بزه دیده نسبت به جنبه خصوصی جرم است. بنابراین اگر علی رغم احراز  :نکته

د تا به تبع آن امکان صدور قرار تعلیق تعقیب خسارت، شاکی مطالبه ای نداشته باشد، نمی توان مرتکب را به جبران آن الزام نمو

 محقق گردد.

امکان برای مرتکب یکجا باشد. اگر مدت معین و در  موافقت بزه دیدهبرقراری ترتیبات جبران خسارت، باید با  :نکته

 جبران خسارت وجود داشته باشد، این شرط بالوجه می گردد.

 مرتکب سابقه محکومیت موثر نداشته باشد. -4

 بنابراین داشتن هر سابقه ای مانع نخواهد بود. ؛سابقه محکومیت زمانی مانع صدور قرار تعلیق تعقیب است که موثر باشد :نکته

 ماده براساس حکم، اجرای تبع به را محکوم»ق.م.ا  ۴0محکومیت کیفری زمانی موثر است که مطابق با تبصره ماده  :نکته

 «.دکن محروم اجتماعی حقوق از قانون این( 25)

 بالفاصله مزبور قرار است، مؤثر کیفری محکومیت سابقه دارای متهم که شود معلوم تعقیب تعلیق قرار مدت در هرگاه :نکته

 محسوب زمان مرور مدت جزء است، بوده معلق تعقیب که مدتی. شود می سرگرفته از تعقیب و لغو صادرکننده مرجع وسیله به

 .ماده فوق( 3)تبصره  شودنمی

 :دیگر شروط  -5

 صدور قرار تعلیق تعقیب نیاز به موافقت متهم دارد. :نکته

 مقررات اعمال قانونی، شرایط وجود صورت در تواند میهم  بازپرسقرار تعلیق تعقیب توسط دادستان صادر می گردد.  :نکته

 شود، می مطرح دادگاه در مستقیم ورطبه پرونده که مواردی در. البته ماده فوق( ۴)تبصره  کند درخواست دادستان از را ماده این

تعلیق بنابراین  ماده فوق(. 5)تبصره  کند اعمال را ماده این مقررات تواند می دادگاه( رایم تعزیری درجه هفت و هشتج)

 درجه شش توسط دادستان می تواند صادر گردد! تعقیب فقط در جرایم تعزیری

 .الزامی می شود( در موارد ضروریاما  )الزامی نیست دوجود دار از متهم در صورت ضرورت، امکان اخذ تامین :نکته

 .سال است( 5تا  1)مدت تعلیق مجازات  سال است 2ماه تا  6 ،مدت تعلیق تعقیب :نکته

                                                           
 «.شودب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میتعقی »ق.آ..دک مقرر می دارد  12ماده  - 1
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 ماده فوق(. 2)تبصره  است صالح دادگاه در اعتراض قابل ابالغ، از پس روز ده ظرف تعقیب، تعلیق قرار :نکته

 مواردی که باعث لغو قرار تعلیق تعقیب می گردد: *

 و گیرد قرار تعقیب مورد باالتر و هفت درجه رتعزی یا قصاص حد، مستوجب جرائم از یکی ارتکاب اتهاممتهم به اتهام  -1

در این فرض تعقیب متهم بر اساس مقررات تعدد به عمل خواهد آمد. یعنی هم  .گردد کیفرخواست صدور به منتهی وی تعقیب

 متهم)البته چنانچه  تعقیب جرمی که تعقیب آن معلق گردیده بود شروع می گرد و هم تعقیب جرم ارتکابی داخل در جرایم فوق

 ماده فوق( 1)تبصره  کند(. می ابقاء را تعلیق قرار دادگاه گردد، تبرئه دوم اتهام از

موجبی برای لغو قرار تعلیق تعقیب خواهد بود یا نه  7الی  1این که ارتکاب جرایم تعزیری غیر عمدی داخل در درجه  :نکته

   است )حدود، قصاص( اما در مورد جرایم تعزیریدر برخی موارد فقط در فروض عمدی قابل تحقق  ،مصادیق. مشخص نیست

همانند برخی از حقوق دانان در این مورد وحدت مالک  غیر عمدی گردد. شاید بتوان هم شامل فروض عمدی وهم د می توان

اصل اما به نظر می رسد چنین برداشتی بر خالف فلسفه  1و در مورد تعزیرات فروض غیر عمدی را هم موثر دانست گرفت

 و در نهایت مغایر با تفسیر به نفع متهم خواهد بود. تضاء تعقیب، توسیع حکم تبصرهاق

 ق.آ.د.ک( را در مدت تعلیق اجرا ننماید. 81دستور های مقام قضایی )دستورات مندرج در ماده  -2

در برخی موارد  ق.آ.د.ک، 81مقرر در ماده  سال است اما مقنن برای اجرای دستورات 2ماه تا  6مدت تعلیق تعقیب  :نکته

دستورات مندرج در بند پ  اجرای سال برای 1 تا مهلت خاصی پیش بینی نموده و در برخی موارد مدتی مشخص نکرده است.

مدت »شش ماه برای اجرای دستورات مقرر در بند های ب و ذ، در بند الف مدت مشخص نگردیده و در بند د مقنن به تا الی خ، 

، در هر حال مدت اجرای دستورات نمی تواند از )بند الف و بند د(نظر می رسد در فروض اخیر اکتفا نموده است. به« معین

 سال( بیشتر باشد. 2مدت تعلیق تعقیب )حداکثر 

 قرار تعلیق تعقیب در موارد خاص: *

 : روحانیت ویژه های دادگاه و دادسراها نامه آیین -1 

 شان خالف امور یا و خفیف جرائم در تعقیب تعلیق قرار صدور روحانیت ویژه های دادگاه و دادسراها نامه آیین 26 ماده و بند

 (است نشده بینی پیش شرطی و قید گونه هیچ قرار این صدور برای. ) داند می پذیر امکان دادستان توسط را روحانیون

 منظور از جرایم خفیف و امور خالف شان چیست!مقنن مشخص ننموده که  :نکته

 تان منصوب انجام وظیفه می نماید.سدادستان شهرستان است که به عنوان جانشین داد ،از دادستان در اینجا منظور :نکته

 : 1۳9۰ مصوب قضات رفتار نحوه بر نظارت قانون -۲

 به توجه با قاضی ناحیه از تخلف احراز وجود با تواندمی( قضات انتظامی دادسرای دادستان) دادستان قانون این 29 ماده طبق

 سایر و محوله وظایف انجام به قاضی عالقمندی درجه و سابقه حسن گرفتن نظر در با همچنین و قضائی تجارب و سابقه میزان

                                                           
ق.آ.د.ک است، معتقدند  81ماده  1که مصادیق آن مشابه حکم تبصره  -ق.م.ا 23موضوع ماده  –برخی از حقوق دانان در مورد موارد اعمال مجازات تکمیلی  - 1

امکان پذیر است )ر.ک. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای  6تا  1زات تکمیلی در خصوص جرایم تعزیری غیر عمدی درجه علی رغم عدم تصریح مقنن، اعمال مجا

 (.69، ص 92عمومی، ج سوم، انتشارات میزان، سال 
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 مجازات مستلزم مزبور تخلف کهاین بر مشروط نماید، اعالم او به را مراتب و تعلیق را او انتظامی تعقیب قضیه، احوال و اوضاع

  (جرم ارتکاب نه است انتظامی تخلف برای حالت این در تعقیب تعلیق. )نباشد باالتر و هشت درجه از انتظامی

 اصل به عالی دادگاه رسیدگی از مانع را پرونده تشکیل عدم یا انتظامی تعقیب موقوفی یا تعقیب تعلیق فوق قانون 30 م تبصره

 . داند نمی قاضی اشتباه یا تقصیر وقوع ماده

 ظرف تواندمی تخلف ارتکاب عدم ادعاء صورت در ، است شده تعلیق او انتظامی تعقیب که اضیققانون فوق الذکر،   31 م طبق

 دادگاه چنانچه صورت این در. کند درخواست عالی دادگاه از را موضوع به رسیدگی ،تعقیب تعلیق قرار ابالغ از پس روز بیست

 .کندمی ممحکو انتظامی مجازات به را او دهد تشخیص متخلف  را  قاضی  عالی،

. نیست امکانپذیر باریک از بیش قرارتعلیق ابالغ تاریخ از سال دو هر قاضی هر انتظامی تعقیب تعلیق قرار صدور  32 ماده طبق و

 جدیدی تخلف مرتکب مذکور، قرار ابالغ تاریخ از سال دو ظرف تعقیب، تعلیق از برخورداری وجود با قاضی که صورتی در

 قرار رسیدگی مورد عالی، دادگاه در نیز تعلیق مشمول تخلف جدید تخلف بر عالوه دادستان، کیفرخواست صدور با شود

  .گیردمی

 تعلیق تعقیب مقرر در این قانون در مورد تخلفات انتظامی است نه ارتکاب جرایم. :نکته

 تخلفات انتظامی مستوجب مجازات درجه هشت به باال قابل تعلیق نیست. :نکته

 احوال و اوضاع سایر و محوله وظایف انجام به قاضی عالقمندی درجه و سابقه حسن گرفتن نظر در بایب تعلیق تعق :نکته

 قضیه صورت می گیرد.

 تعلیق  سابقه  متخلف قاضی ،قانون فوق 29 ماده شرایط بر عالوه که است جایز صورتی در تعقیب تعلیق قرار صدور :نکته

 .باشد گذشته سال 2 قبلی تعلیق رارق  ابالغ  تاریخ از داشته اگر و نداشته

 : مخدر مواد با مبارزه قانون -۳

 به مناسب تامین اخذ با  بار یک برای معتاد تعقیب تعلیق  89 اصالحی مخدر مواد با مبارزه قانون 16 ماده به الحاقی 2 تبصرهدر 

 .است شده بینی پیش بازپروری برای تعهد اخذ و ماه 6 مدت

 :گانی کردن پروندهبایقرار بند دوم: 

 محکومیت سابقه فقدان صورت در باشد، کرده گذشت یا نداشته وجود شاکی چنانچه هشت، و هفت درجه تعزیری جرائم در

 موجب که احوالی و اوضاع و متهم سوابق و اجتماعی وضع مالحظه با اتهام تفهیم از پس تواندمی قضائی مقام کیفری، مؤثر

 متهم تعقیب از باریک فقط قانونی، مقررات رعایت برای متهم از کتبی التزام أخذ با ضرورت رتصو در و است شده جرم وقوع

 کیفری دادگاه در اعتراض قابل ابالغ، تاریخ از روز ده ظرف قرار این. کند صادر را پرونده بایگانی قرار و نماید خودداری

 )به این قرار پیشتر در مبحث قرار های نهایی پرداخته شده است و در اینجا تکرار نمی کنیم( .است مربوط
 

های سمت قحجم باالی ایمیل های دریافتی الزم شد در انتهای این مجموعه خاطر نشان گردیم که راستای در ، عزیز از دوستانسپاس و تشکر مجدد ضمن  

واقعا این امکان وجود نداشت با  پاسخ داده شد و در برخی موارد  زیزانعحد توان به ایمیل های تا  آتی در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.بعدی جزوه در ایام 

. امیدواریم که گوشه چشمی  در اسرع وقت قسمت بعدی جزوه در اختیار حضور مبارکتان قرار خواهد گرفت مده بسیار معذوریم ووقفه به عمل آاز این همه 

 دعا. التماس باشیدموثر باشد. موفق 


