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 یدادرس نییبه قانون آ تواندیم یفریک یقاض ،وجود نداشته باشد یفریک یدادرس نییدر قانون آ یحکم خاصی، اگر در موضوع .1

 یادرسد نییبا مواد قانون آ یمدن یدادرس نییاست که ماده مورد استناد در آ نیاستناد ا نیتنها شرط ا .دینما استناد یمدن

 نکند عیضا یشاک ای ماز مته را ینداشته باشد و حق یتعارض یفریک

 یشکل نیقوان یژگیو دو .2

o  موسع ریتفس 

o (عطف به ماسبق شدن) یفور یاجرا 

اموال متهم  فیتوق ایمانند موارد صدور قرار بازداشت  یفرد هایآزادیحقوق و  محدودکنندهموسع مواد  ریاز تفس دبای .3

 شود یخوددار

 یعنی عطف به ما سبق نشدن قانون حاکم بر آن است کنندهنییجرم تعارتکاب  خیتار یماهو نیقوان در :ارتکاب جرم خیتار .4

به ما سبق  عطف یعنی ستیکننده قانون حاکم بر آن ن نییجرم تع بتکارا خیتار یشکل نیاما در قوان قوانین کیفری ماهوی /

 شکلی یفریک نیشدن قوان

 دیدبر طبق قانون ج یدگیکند نحوه ادامه رس رییتغ یقانون شکل یک جرمبه  یدگیرس انیاگر در جر :نکته باال حیتوض

وع جرم قانون زمان وق یعنی یبر طبق قانون قبل یدگیکند ادامه رس رییتغ یقانون ماهو یدگیرس انیاگر در جر یول باشدمی

 باشدمی

 /بیتعق موارد سقوط /بیموانع تعق /بیشروع تعق /بیمقام تعقتعقیب کیفری باید بررسی شود:  ی که دربارهدرموا .5

 است. نیقوان ینظارت بر حسن اجرا و متهم بیتعق لهیوسبهدادستان حفظ حقوق عامه  فیوظا .6

و  1۱12در مواد  فیاز وظا یبرخ .دارد بر عهده یفیوظا زین یو در امور حقوق ستین یفریدادسرا منحصر به امور ک فیوظا  .7

 مفقوداالثر بیغا یبرا نیام نییو تع مینصب ق :از اندعبارتکه  اندشدهذکر  یقانون مدن 1222

 /تیعدم مسئول/قابل رد بودن  /استقالل دادسرا /وحدت دادسرا /مراتبسلسله :دادسرا هایویژگی .8

 اریداد « معاون دادستان « دادستان :در دادسرا مراتبسلسله .9

 کندیم تیتبع او یینظرات قضا یو حت یاز دستورات ادار ارانیو داد نیداستان در رأس دادسرا قرار دارد و معاون .1۱

 هست زیندادستان  ربطینظر معاون ذ تیاز نظر دادستان موظف به رعا تیعالوه بر تبع اردادی .11

از  تیتبع موظف به ییموارد استثنا یو فقط در برخ ستین مراتبسلسلهتابع  یول باشدیماز قضات دادسرا  نکهیباابازپرس  .12

 آدک 73دادستان است ماده 

از نظر  لفدر شهرستان ا ییحوزه قضا یدادسرا اریدادسرا وجود دارد لذا داد کیحوزه قضات  انیتنها در م مراتبسلسله .13

 کندیمن تیتبع شهرستان ب ییدادستان حوزه قضا

 دهیپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقعقیده بازداستان با  که در هر مورد 269طبق ماده  :اختالف دادستان و بازپرس .14

 شودیم عملدادگاه  میحل اختالف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصم یخود اصرار کند پرونده برا

را انجام  یگرید فیوظا توانندیم هرکدام یعنیهستند  یمانند اموال مثل ارهایدادو  یو نیمعاون ،دادستان :وحدت دادسرا .15

 یمقدمات قاتیتحق ای 3۱2ماده  ئمجرا ریرا انجام دهد البته در غ یمقدمات قاتیتحق تواندیمستان خود ددا مثالعنوانبهدهند 

را  گرید سرداد فیحق انجام دادن وظا یدادرس چیهو  نیست گونهایندر دادگاه  ولی بدهد ارهایداداز  یکی یا را به معاون

 ندارد

 عاگر دادگاه از وقو یعنیوجود دارد  زیاستقالل در مقابل دادگاه ن نیا است. اداره مستقلیک  یدادسرا :استقالل دادسرا .16

قالل است .از دادسرا را بخواهد را یفریک بیآن را به دادسرا اعالم کنند و حق ندارد شروع به تعق تواندیجرم مطلع شود فقط م

را که الزم باشد انجام دهد و هر قرار  یقیدر حدود قانون هر تحق تواندیماست که دادسرا  گونهاینمتهم  مقابلدادسرا در 

را مناسب ندارد البته در قرار بازداشت موقت  ینیتأم نیاگر متهم چن یمتهم صادر کند حت یبداند برا یکه ضرور نیتأم

 تواندیمموارد دادسرا  یمعنا است که در برخ نیبه ا یدادسرا در مقابل شاک لاستقال .قرار اعتراض کند نیبه ا تواندیممتهم 
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اثر ندهد  بیگذشت او ترت به یدر صورت گذشت شاک نکهیا ایاندازد  انیمتهم را به جر یفریک بیتعق ،یشاک یبدون تقاضا

 را همچنان ادامه دهد بیو تعق

 یبه پرونده خاص یدگیدادرس حق رس یعنیشده است  ذکر درسموارد رد دا 421در ماده  :قابل رد شدن قضات دادسرا .17

 و کندیمابل درخواست رد دادرس صورت طرف مق نای در .دادرس باشد یپرونده از اقوام نسب نیاز طرف یکی مثالًرا ندارد 

ا ر سبازپر ایحق رد دادستان  نیاست و طرف گونههمین زیدر مورد قضات دادسرا ن .شودیمداده  یگرید یپرونده به دادرس

 424دارند ماده 

تهم به جبران خسارت م توانیدادسرا را نم ،او به در صورت برائت متهم از انتساب اتهامیعنی  :دادسرا تیعدم مسئول .18

 بعدازاینکه یندارد لذا اگر کس گناهبیبا جبران خسارت وارد به متهمان  یدادسرا منافات تیعدم مسئول نیالبته ا .کرد فیتکل

 255ماده  گرددیمدولت جبران  یخسارات وارده به او از سو ،او ثابت شود یگناهیببود  قتدر بازداشت مو یمدت

 :راانواع دادس .91

o نیمرکز ا .قانون بر عهده دادستان کل کشور قرار گرفته است موجببهکه  یانجام امور :رکشو یعال وانید یدادسرا 

 دادسرا در تهران است و در قم و مشهد شعبه دارد

o هراحکام است یو اجرا یمقدمات قاتیمتهم تحق بیآن کشف جرم تعق فهیوظ :و انقالب یمعمو یدادسرا . 

 باشدیمدادسرا  نیا یدارا یشهرستان

o نیا .مسلح یروهاین یاعضا یو انتظام یخاص نظام فیمربوط به وظا جرائمبه  یدگیرس منظوربه :ینظام یدادسرا 

 لیتشک هیناح ینظام یتحت عنوان دادسرا ،ستاندر شهر ازیدر صورت ن .وجود دارد هااستانمرکز در دادسرا 

 578ماده  .شودیم

o شهر  11در  .پردازدیدادگاه م نیا تیمربوط به صالح مجرائدر  قیو تحق رییبه عمل تغ :تیروحان ژهیو یدادسرا

 .دادسرا بازپرس وجود ندارد نیدر ا .وجود دارد نیمع

 475پ  بند 471 - 42۱ ماده 293 تا 288کل کشور مواد  دادستان اراتیو اخت فیوظا .2۱

ان دادست یاست که برا یراتایو اخت فیهمان وظا ینظام یدادسرا ییمقامات قضا گریو د یدادستان نظام اراتیو اخت فیوظا .21

 581شده است ماده  مقرردادسرا  نیا ییمقامات قضا و و انقالب یعموم

 کندن یریگیجرم انصراف دهد و آن را پ رییخود از تغ لیم به تواندیمندادسرا . باشدیم جرائم بیدادسرا تعق فهیوظ ترینمهم .22

عد ب بنابراینندارد  یحق نیلذا چن ستین لیو اص ذینفعو خود  هددیماز جامعه انجام  یندگیامر را به نما نیچون دادسرا ا

 ردیبگ دهیآن را ناد دتوانیندازد و نما انیرا به جر یفریک بیتعق موظف استاز اطالع از وقوع جرم 

 :دسرااصول دا .22

o هم است مت بیدادسرا موظف به تعق یعنی گویندمی زین بیبودن تعق یبه آن اصل الزام :بیبودن تعق یاصل قانون

 رینه مخ

o متهم به  یفریکه تحقق ک یمجاز باشد در موارد دیمعناست که دادستان با نیبه ا :بیاصل مناسب بودن تعق

کرده و پرونده را به دادگاه ارسال  نظرصرف بیاز تعق قانوندر  شدهبینیپیش طیتحت شرا ستیمصلحت جامعه ن

 نکند

 یاو در نظر گرفته است که برخ یرا برا تعقیب یهانیگزیجا گذارقانون نیستمتهم به مصلحت جامعه  بیکه تعق یدر موارد .24

 :از اندعبارت هاآناز 

o  :یفریک یدادرس نییآ 8۱پرونده ماده  یگانیقرار باالف 

o 81ماده  بیتعق قیقرار تعل :ب 

 ندازدیب نایرا به جر یفریک بیتعق دیاز وقوع جرم مطلع شود با یقیخود از هر طر فهیانجام وظ یدادسرا برا .25
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 :ذکر شده 64در ماده  شودیمگفته  بیشروع به تعق یجهات قانون هاآن که به به اطالع دادسرا از وقوع جرم طرق ترینمهم .26

o ق و مطمئنثاشخاص مو ای یمقامات رسم ،یدادگستر نیاعالم و اخبار ضابط / یخصوص یمدع ای یشاک تیشکا/ 

 یقانون قیاطالع دادستان از وقوع جرم به طر /اظهار و اقرار متهم /بازپرس ایوقوع جرم مشهود در مقابل دادستان 

 /گرید

 باشدیمبردن وقوع جرم اقرار مرتکب جرم  یپ یبرا لهیوس نیتریقوو  ترینمهم .27

ا زمان و دادستان ت ستین یکاف تنهاییبهاقرار متهم  باشدیم یخصوص یشاک تیمتهم منوط به شکا بیکه تعق جرائمیدر  .28

 شود یشاک تیبدهد و منتظر اعالم شکا یبه ضابطان دادگسترحفظ آثار جرم  یبرا را دستورات الزم تواندیم یشاک تیشکا

 :یشاک  .21

o  او واقع شده است مانند مالک مال در سرقت هیلع ماًیکه جر مستق یکس. 

o واقع شده است هیعل ماًیکه جر مستق یکس مقامقائم: 

  ورثه در جرم قتل 

 فرزندش هیعل یدر جرم ارتکاب یقهر یول 

 :شده است انیکه از وقوع جرم متحمل ضرر و ز یبه شخص  .3۱

o شودیمد شاکی نامیده درخواست کنمرتکب را  بیاگر تعق 

o شودیم دهینام یخصوص یرا مطالبه کند مدع هوارد انزی و ضرر جبران اگر 

 عفت خانواده یمناف جرائمد لذا در مثل باش میمستق دیبا یول باشدیم یو معنو یاعم از ماد دهیوارده بر بزه د انیضرر و ز .31

محسوب  میمستق دیده بزهکنند چون  تیاز مرتکب شکا توانندیصورت گرفته است نم یعفت بر رو یکه عمل مناف یشخص

 تیشکا تواندیاو م یسرپرست قانون ای یصورت تنها ول نیسال باشد که در ا 18 ریز ایجور حم دهیدبزه نکهیمگر ا دنشوینم

 1۱2ماده  3بصره ت .کند

چون  ،کنند تیاز مرتکب جرم شکا یخانوادگ تیثیح اعادهبه خاطر  توانندیعفت نم یمناف جرائمدر  دهیخانواده بزه د .32

 ستندین میمستق دهیدبزه

 یفریک بیتعق دتوانینم یشاک تیتا قبل از شکاست دادستان ا یاز جنبه عموم ترمهم هاآن یکه جنبه خصوص جرائمیدر  .33

 6۱8ماده  نیجرم توه مانند ندازدیب انیجررا به 

 مخصوص دادخواست یهافرمو با  یکتب دیبا حتماًکه  یحقوق یبرخالف دعاو یباشد و هم کتب یشفاه تواندیمهم  تیشکا .34

 باشد

 ذکر کرده است یفریک یدادرس نییآ 68در ماده  گذارقانونذکر شود را  دیبا تیکه در شکا ینکات .35

 69ماده  رسدیم یشاک اثرانگشت ایبه امضا  و شودیم دیق مجلسصورتدر  باشد یشفاه تیاگر شکا .36

 رمشهودیغ مجرائدر  هایکالنتراکنون  ید ولنقبول کن وقتهمهرا  یشفاه تیو شکا یکتب تیشکا دیهم با یضابطان دادگستر .37

اقدام  ییدستور مقام قضا افتیرپس از دتا  فرستندیدادسرا م تیشکا میتقد یو او را برا کنندینمرا قبول  یشاک تیشکا

 ندینما

 نباشد امضامعتبر است که شخص قادر به  یدر صورت اثرانگشت .38

هم  یکسچیهمرتکب شده است و به  جرم را یچه کس نداند اصالًو  از متهم نداشته باشد یاطالع وجهچیهبه یاگر شاک .39

 یآورمعجمرتکب و  ییشناسا یرا برا یفریک یبتعقصورت دادستان مکلف است  نینباشد مانند سرقت در شب در ا مظنون

 اطالعات اتهام آغاز کند

 مه دهدرا ادا یفریک بیتعق دیبادادستان باشد  گذشترقابلیغ جرائماز  مجر یکند ول نظرصرفخود  تیاز شکا یاگر شاک .4۱

 ف آن استوقوع جرم و کش انیم یمدت فاصله زمان یبندمتقسی نایمالک /  دوهرمشیغ و مشهود :اقسام جرم .41

 جرم مشهود در هفت بند ذکر شده است اقسام یفریک یدادرس نییقانون آ 45در ماده  .42

بازپرس و  یعنی باشدیم 45بند الف ماده  باشدیم بیشروع به تعق یاز جهات قانون جرم مشهود و قتاًیحق که یتنها مورد  .43

 ندیدادستان وقوع جرم را مشاهده نما
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سرا در داد یعنیباشد  فهیوظانجام نیاست که دادستان بازپرس در ح بیشروع به تعق ینونمورد باال از جهات قا یدر صورت .44

امل ش نندیرا بب یآخر هفته باشند و جرم التیتعط یخصهنگام مر مثالًلذا اگر  .گریدر صحنه وقوع جرم د حضورهنگام  ای

 شودینممورد  نیا

 :گرانیتوسط د جرماعالم .54

o یسمر سمتو فاقد  یتوسط افراد عاد 

o  یتوسط ضابطان و مقامات رسم 

o نهادمردم یهاتوسط سازمان 

 :صورت گرفته باشد یتوسط افراد عاد جرماعالم کهدرصورتی تعقیبشروع به  طیشرا .54

o نباشد یخصوص یشاک تیمنوط به شکا بیقشروع به تع 

o او نباشد اظهارات یدال بر نادرست ینیو قرا دهیباشد که خودش وقوع جرم را د یتوسط کس جرماعالم 

و شخص شاهد وقوع جرم نبوده باشد و فقط بر اساس اطالعات  ردیصورت بگ یتوسط افراد عاد جرماعالماگر  و صورتد در .47

 :شودیم وعشر یفریک تعقیباقدام به اعالم کند 

o باشد یو خارج یداخل تیامن هیعل جرائمرم از ج 

o 65ا احراز نمود ماده ر شیوجود داشته باشد که بتوان به کمک آن صحت ادعا یلیدال 

نزد مقام  یحضور صورتبه دیبا جرماعالم اصوالًگرفته شود  اساسیو ب یواه یهاجرماعالمها و گزارش یجلو نکهیا یبرا .48

 دیدر آن مشخص است به عمل آ کنندهاعالمو  سندهینو که هویت یانامه ایگزارش  ائهبا ار ایو  بیتعق

آغاز  یرفیک بیو تعق شودیماثر داده  بیبا آن ترت یباشد در صورت کنندهارسال و سندهینو تینامه بدون هو ایاگر گزارش  .49

 :باشد ریاز دو حالت ز یکی که شودیم

o ًاست در آن ذکر شده باشد یعموم تینکه موجب اخالل در نظم و ام یوقوع امر مهم اوال 

o 67ماده  کندیم تیکفا بیقشروع به تع یدادستان صحت آن برا به نظردر آن وجود دارد که  ینایقر 

وقوع آن مورد مواخذه  زاطالع ا باوجود جرماعالمعدم  لیبه دل توانینمرا  یکس پس نیستموظف  ندیرا بب یجرم یاگر کس .5۱

و  دنآن را اعالم ک دیکه شخص آگاه با یستیترور یهاسازمان ستیو افراد ترور یاز کمک مال یآگاه مگرقرار داد  تعقیبو 

 شودیمدرجه هفت محکوم  یریم نکردن به مجازات تعزدر صورت اعال

 66ماده  یرانتفاعیغ یردولتیغ مؤسسات :نهادمردم یهاسازمان  .51

 تایشکخصوصی  یشاک عنوانبه توانندینم فتدیاتفاق ب نهادمردم یهاسازمان تیموردحمااز افراد  یکی هیبرعل یاگر جرم .52

 شرکت کنند یمراحل دادرسدر د و آن را اعالم کنن ندتوانینها مبلکه ت ندینما

 :وجود دارد نهادمردم یهاسازماندخالت  یبرا تیدو محدود .53

o گرید نهادمردم یهاسازمان بوده و شامل یرحص 668به شرح مذکور در ماده  نهادمردم یهاسازمان تیحوزه فعال 

 شودینم حیواناتاز  تیحما یهانهیمانند فعال در زم

o  ای او منوط به موافقت (نییتعقابل و نیمع )بزه دیدهخاص  دهیبزه د یدارا جرائمدر  نهادمردم یهاسازماندخالت 

 است او یسرپرست قانون ای میق ای یول

سازمان  اباز اشخاص  نکهیاعم از ا یو عموم یو ادارات دولت هاسازمانو کارکنان  رانیمد :از ضابطان ریغ یمقامات رسم .54

 داشته باشد یمانیپ ای یرسم یاداره مزبور رابطه استخدام ای

 72ماده  ندیرا آگاه نما صالحیمقامات ذ هستنداز وقوع جرم مکلف  یصورت آگاهدر  یمقامات رسم .55

-5 برداریکاله-4 یرقانونیغتصرف -3اختالس -2 ارتشاء -1 :موظف به اعالم آن هستند یکه مقامات رسم یموارد .56

 تحت اداره یا نظارت خود مؤسساتازمان با در س 75ق.م.ا مصوب  6۱3و  599جرائم موضوع مواد 

 .هستند فشانیدر انجام وظا هادادگاهدادسراها و  ییاجرا یبازو یضابطان دادگستر .57
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انجام /ممانعت از فرار متهم  /و آثار جرم لیدالمحو از  یریجلوگ /دادسرا بهگزارش وقوع جرم /کشف جرم  :ضابطان فیوظا .58

 ییابالغ اوراق قضا /ییجوو باز قیدر تحق ییدستورات مقام قضا

 :(29 ادهم) یدادگستر ضابطان ساماق .59

o طیشرا ای نیمع جرائممحدود به  هاآن اراتیو اخت فیرا دارند و وظا یدخالت در مورد هر جرم تیکه صالح :عام 

ضابط  فهیلذا کارکنان وظ شودیم یانتظام یروین داراندرجهافسران و  ،فقط شامل فرماندهان که ستیخاص ن

 تندسین

o است نیمع یطیشرا ایخاص  یمحدود به جرائم هاآندخالت  تیکه صالح یضابطان :اصخ 

 دهینظر مرجع د ریالزم را ز یهاآموزش مهارت، باشند که عالوه بر مورد اعتماد بودن یضابط دادگستر توانندیم یکسان  .6۱

 (3۱ماده )ضابطان را اخذ کرده باشند  ژهیباشند و کارت و

 مشخص شده است هاآنبه  یدگیرس ضابط خاص برایکه  جرائمیدر  یحق دخالت دارند حت جرائمام ضابطان عام در تم .61

 :اندچند مورد از ضابطان خاص ذکر شده یفریک یدادرس نآیی انونق 29در بند ب ماده  .62

o  انیزندان نسبت به امور زندان مأمورانروسا، معاونان و 

o وزارت اطالعات و اطالعات سپاه مأموران 

o جیمقاومت بس یروین نمأمورا 

o یقانون مقررمسلح در موارد  یروهاین 

o سازمان بنادر  مأموران /یشکاربان مأموران /یجنگلبان مأموران/ مایفرمانده هواپ: خاص نیقوان موجببه مأموران ریسا

 /حفاظت سازمان گمرک مأموران /یفرمانده کشت /یرانیو کشت

 افتدیزندان اتفاق م طیاست که در مح جرائمیدر خصوص  هازندان مأمورانبودن  ضابط .63

 :وزارت اطالعات و اطالعات سپاه مأموران بودن طموارد ضاب  .64

o یاقتصاد تیو مقابله با فساد و اختالل در امن یریشگیپ 

o یتیضد امن یافتهسازمان جرائمو مقابله با  گیریپیش 

o یتینرم امن داتیو تهد یستیو مقابله با اقدامات ترور یریشگیپ 

 :جیبط بودن بسشروط ضا .44

o  مشهود باشد جرائمجرم از 

o  را داشته باشد ضابطیمجوز مخصوص  ضابطشخص 

o  خاص است طیشرا مخصوص هاآنخاص هستند دخالت  چون ضابط: 

  (چه ضابط خاص عام چه ضابطان) گریعدم حضور ضابطان د 

   (قدامدر ا یناتوان ای قصوراعم از ) یلیدلمحل به هر حضور در  باوجود گریضابطان د موقعبهعدم اقدام 

 اقداممداخله و  منظوربه جیبس یاز اعضا هاآن یتقاضا یعنی گریضابطان د ازیم ناعال 

 موارد خاص یدر برخ یدارند ول بر عهدهرا  گانهیحفاظت از کشور در برابر تجاوز ب فهیمسلح اعم از ارتش و سپاه وظ یروهاین .66

 دنو ضابط خاص شو ندیایب یامانتظ یرویبه کمک ن ییبه دستور مقام قضا توانندیدر صورت ضرورت م

 ضابطان اشاره شده است نیبه ا 6۱3که در ماده  اندشدهی تعیین ضابطان خاص ینظام یروهاین انیاز م ینظام جرائم یبرا .67

 رمتهم د یفریک تعقیبدر صورت  ایاز وقوع جرم  یریدر جلوگ تواندیم یضابطان دادگستر یهاگزارش و اقدامات جهینت .68

ستورات نظارت داشت و د هاآن فیانجام وظا یبر چگونگ ییمقام قضا دیبا حتماًباشد لذا  رگذاریتأثو قضایی اسرنوشت  نییتع

 دیصادر نما هاآن تیالزم را جهت هدا

 32ضابط بر عهده دارند با داستان است ماده  عنوانبهکه  یفیوظا ثیاز ح یو نظارت بر ضابطان دادگستر استری .69

 باشدیبر عهده بازپرس م وظایفدارند که نظارت بر انجام آن  بر عهده یفیوظا زین یدماتمق قاتیدر تحق یدادگسترضابطان  .7۱

 (32ماده )
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 فیدادستان است اما نظارت بر انجام وظا یانحصار تِیدر صالح یو ضابطان دادگستر یادار استیر :بلقنکته دو  جهینت .71

 است شده میدادستان و بازپرس تقس انیم هاآن

صدور  و باشندیمفوری که  یباشد اما در موارد مهلت دیو با ق عیسر یاست که کتب نیبه ضابطان ا ییاصل در دستورات قضا .72

 شودیمصادر  یشفاه صورتبهدستور  ر نیستمقدو یدستور کتب

خواهند  یفریک تیسئولم یرقانونیاست و در صورت انجام دستور غ ییمقام قضا یضابطان فقط موظف به انجام دستورات قانون .73

 159داشت ماده 

 (63ماده  ،سال 1ماه تا  3از  یدولت ازخدمتانفصال) مجازات خواهند شد ییدر صورت تخلف ضابطان از دستور مقام قضا .74

 44در ماده  رمشهودیمشهود و غ جرائمضابطان در  فیوظا. متفاوت است رمشهودیضابطان به نسبت جرم مشهود و غ فهیوظ .75

 .ذکر شده است

 ندیاز وقوع آن را به دادسرا گزارش نما اطالعپس از  اندموظف ضابطانمشهود  جرائمدر  .76

و اخذ دستورات الزم به  فیکسب تکل یمراتب را برا دیاطالع از وقوع جرم با محضبه د:مشهو ریغ جرائمدر  وظایف ضابطان .77

 دهنددادستان اطالع 

عالئم و علل وقوع جرم و  ،آثار ،حفظ آالت و ادوات منظوربهالزم را  تمام اقدامات دیبا :مشهود جرائمضابطان در  فیوظا .78

 الزم را انجام داده و به اطالع دادستان برسانند قاتیشدن متهم به عمل آوردند و تحق یمخف یافرار  زا یریجلوگ

ه ک یگریمحل د به و انتقال یریدستگ یعنیجلب  .انجام دهند جلب متهم است توانندیم هاضابطکه  یاز اقدامات یکی .79

 شخص است وآمدرفت یمستلزم محدود ساختن آزاد

بر ارتکاب جرم توسط او وجود داشته باشد  یمجاز است که قرائن و امارات قو یمشهود فقط در صورت جرائمجلب متهم در  .8۱

 44ماده 

 اختیاراتاز فرار متهم  یریگصحنه جرم و جلو لیحفظ دال یبرا مأموران درنگیو ضرورت اقدام ب امر تیفور مشهود جرائمدر  .81

 ستین ییاز مقام قضا یبه کسب اجازه قبل یازین اراتیاخت نیاعمال ا یکه برا کندیمضابطان فراهم  یرا برا یادیز

 55است ماده  ازین رمشهودیغ جرائمتنها در  ییبا توجه به نکته باال اجازه قضا .82

با ذکر نام  ییمقام قضا حیاجازه صر موردی یعنیاجازه  .باشدیم ییمقام قضا یبا اجازه مورد یبازرس رمشهودیغ جرائمدر  .83

 گردد شیتفت دیکه با ییایمشخصات اش ای موردنظرمکان  ینشان کرذ ایمتهم و 

 :ییاجازه مقام قضالزوم اخذ  .45

o  است.به اجازه  ازیمشهود هم ن جرائماز منازل که در  یاز بازرس ریغ ستیبه اخذ اجازه ن یازین :مشهود جرائمدر 

o  اخذ شود ییاجازه قضا دیبا حتماً :رمشهودیغ جرائمدر 

 :مضابطان هنگام جلب مته فیوظا .44

o آدک 46تفهیم شود آن کتباً به او  لیموضوع اتهام و دال 

o متهم به خانواده او اطالع داده شود یریدستگ 

o 46گردد ماده ن شتریساعت ب 24از  (شودیم دهیتحت نظر نام یحالت نگهدار نیکه در ا)متهم  یمدت نگهدار 

 ییازجوب ،اتهام یو ابالغ کتب یمتهم سپس انتقال او به کالنتر یریاز لحظه دستگ یدادگستر مجموعه اقدامات ضابطان  .86

 دینبا ،ییمرجع قضا نزد افتنیحضور  تا لحظهاعزام به دادسرا  تاًینهاو  آن جلسهصورتگزارش و  میتنظ از وی، قیو تحق

 مدساعت به طول انجا 25از  شتریب

 تواندیم یباشد مردم عاد 3۱2حضور نداشته باشند و جرم مرتکب شده مربوط به ماده  یضابطان دادگستر کهدرصورتی .87

 45ماده  کیتبصره از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند  یریجلوگ یاقدامات الزم را برا

نند قبول ک وقتهمهاعم از کتبی یا شفاهی را  تیشکا اندموظفضابطان  ردیصورت بگ یتیاگر شکا رمشهودیغ جرائمدر  .88

 کندیببرند آن را به دادستان اعالم م یبه جرم پ تیر از شکایغ یقطری از چنانچه و کنند ارسالنزد دادستان  فوراًو پرونده را 

 44و  37مواد  دنشویداستان م دستوراتمنتظر  یاقدامات بعد یو برا
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از وقوع جرم مراتب  نانیالزم را انجام داده و پس از حصول اطم قاتیابتدا تحق دیبا اگر ضابطان از وقوع جرم مطمئن باشند .89

 43دادستان برسانند ماده  طالعرا به ا

ق ح ییبدون اجازه قضا ضابطان رمشهودیغ جرائمباشد و در  ییبا اجازه مقام قضا دیمشکوک با یعبور یهانیماش یبازرس .9۱

 را ندارد نیماش شیو تفت یبازرس

 یاست و چنانچه ضابط هکرد نیقانون مع یمگر در موارد باشدیمتوسط ضابطان ممنوع  دهیداطالعات بزه تیهو یافشا .91

 63و  4۱و اطالع او را افشا کنند مجازات خواهد شد مواد  تیهو

 میتفهقانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم  نیحقوق مندرج در ا اندمکلفضابطان  ،متهم تحت نظر قرار گرفت گاههر .92

 نندپرونده ک مهیو ضم افتیدر دیرس ه وقرار داد یو اریمکتوب در اخت صورتبهو 

مشخصات او به دادسرا فرستاده شود  دیساعت بعد از تحت نظر قرار گرفتن با کیاست که حداکثر  نیحقوق متهم ا ازجمله .93

م اعال کیکش یقاض ایساعت به دادستان  کیظرف  دیتحت نظر قرار گرفته شود با یبعد از وقت ادار و چنانچه (49ماده )

 (47ماده )شود 

 رگیبا همد هاآنمالقات  کیل،و پس از حضور و دینما لیحضور وک یتقاضا تواندیم هممت ،با شروع تحت نظر قرار گرفتن .94

 28ساعت باشد ماده  کیاز  شتریب دینبا

که ند هد صیمگر آنکه تشخ( تماس یا غیرتماس نند )کفراهم  متهم یاطالع دادن به خانواده را برا نهیزم اندمکلف ضابطین .95

 ماده)ند برسان ییبه اطالع مقام قضا یاخذ دستور مقتض یمراتب را برا دیصورت با نیحق استفاده کنند که در ا نیاز ا دیبان

5۱) 

 ییامقام قض اریتدر اخ منحصراً نیتأمصدور قرار  بگیرند چون نیتأماو حضور متهم از  نیتضم یبرا توانندینم یدادگستر .96

 هاآن وبخواهد  ضابطانکار را از  نیکنند و چنانچه ا ولمح ینرا به ضابط نیتأماخذ  دتوانینم زین ییلذا مقام قضا باشدیم

 شودینممحسوب  ییاز مقام قضاتمرد عمل نکنند و 

هم  هاجرمو برخی دارد  یمومجنبه ع فقط هاجرماما برخی  هستند یجنبه عموم یدارا جرائمتمام  :بیشروط و موانع تعق .97

 دارند یهم جنبه خصوص و یجنبه عموم

فرد  هخوا زدمتهم بپردا تعقیباطالع از وقوع جرم به  محضبه دیلذا دادسرا باهستند  یجنبه عموم یدارا جرائمتمام چون  .98

 ننموده باشد ایوده باشند را نم یو بیتعق یتقاضا هاآند و خواه ننشده باش اید نافراد از ارتکاب آن متضرر شده باش ای

ا تنها ب یفریک بیتعق دارد و آن یاز جنبه عموم یشتریب تیاهم هاآن یکه جنبه خصوص جرائمی :گذشتقابل جرائم .99

 12ماده  شودیممتوقف  تعقیبو ا و در صورت گذشت شودیمشروع  یشاک تیشکا

 جرائم .در قانون ذکر شده باشد هاآنبودن  شتگذقابل نکهیااال  باشدیم گذشتقابلریاست که غ نیا جرائمدر  اصل .1۱۱

 اندشدهذکر  ق.م.ا 1۱4در ماده  گذشتقابل

 او از یندگیبه نما تواندیماو یعنی ولی یا وصی یا قیم  مقامقائمباشد  محجور یعنیباشد  دیبا تیفاقد اهل دهیدچنانچه بزه .1۱1

اشخاص  نیخود ا نکهیا اینداشته باشد  یدسترس هاآنبه  اینداشته باشد  مقامقائمشخص  نیکند چنانچه ا تیاقدام به شکا

 تیطرح شکا یبرا میق و یول عنوانبهرا  یشخص ایشده باشند دادستان موظف است  تیمحجور مرتکب جرم و جنا برعلیه

 7۱کند ماده  را دنبال یفریک بیتعق رأساًخود  ایکنند  نییتع

 مقامقائمو  کند تیطرح شکا تواندیباشد نم یمتضمن ضرر مال یفریکجرم  کهدرصورتیباشد فقط  هیاگر شخص محجور سف .1۱2

 7۱کند تبصره ماده  تیشکا تواندیم باشد خود سفیه یرمالیغاو باید در این زمینه شکایت کمد ولی اگر 

 دادستان شدبا تیناتوان از طرح شکا یبه علل دهیدبزه اینکنند  تیاقدام به شکا دهیدمصلحت بزه باوجود یا قیم یاگر ول .1۱3

 71جلب کند ماده  یفریک بیتعق یبرا هاآنموافقت  دیالبته داستان با .خواهد نمود بیموضوع را تعق

 باشدیم ییقضا هیدارندگان پا یفریک بیتعق است گریمتهم موکول به اجازه مقام د بیتعق ی کهتنها مورد .1۱4

 :جرائمدر  یقاض بیتعق  .904

o :شودیم قیمتهم از شغل خود تعل شودیمقضات داده  یظامانت یتوسط دادگاه عال بیاجازه تعق عمدی 

o  شودینم قیاما متهم از شغل خود تعل شودیقضات داده م یتوسط دادستان انتظام بیاجازه تعق یرعمدیغ 
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 :یعموم یدعوا بیموانع تعق .904

o اناطه 

o مجنون مته 

o تونیمص 

 مصونیت: .901

o رگیدولت در قلمرو دولت د کیپلماتید ندگانینما: مصونیت یاسیس: 

 کیپلماتید مأموران 

 یکنسول مأموران 

 یوقتم مأموران 

o  یقانون اساس 86اصل  :یپارلمان 

 خاص یو اجتماع یاسیس تیموقع لیمرتکب جرم به دل بیتعقعدم امکان  :تیمصون .1۱8

 باشدیم یکشور خارج تختیپا هاآنمستقر هستند لذا محل خدمت  هاسفارتخانهدر  کیپلماتید مأموران .1۱9

 تیبا آن باشد از مصون ارتباطیب یا او فیمرتبط با وظا اعم از اینکهمهم و  ریاز مهم و غ جرائم هیدر کل کیپلماتید مأمور .11۱

 برخوردار است

 تندهس تیمسئول یدارا زینباشند ن رندهیکشور پذتبعه آنکه  شرطبهکه اهل خانه او هستند  یاسیس مأموربستگان  .111

 میمق یا رندهیکشور پذ تبعه نکهیمشروط بر ا ندهست هاآناهل خانه که  هاآنو بستگان  تیمأمور فنی و یکارمندان ادار .112

 برخوردارند تیمصون از کشور نباشدآن دائم 

 :شامل کیپلماتید تیصونم .992

o نباشد رندهیکه تبعه کشور پذ یبه شرط هستنداهل خانه  که اوو بستگان  کیپلماتید مأمور 

o نباشند رندهیدائم کشور پذ میمقه تبعه یا ک یشرطبه  هاآنو بستگان  تیمأمور یفن و یکارمندان ادار 

o  شناخته شود هاآن فیوظا یاز اجرا یناش به شرطی که اعمال تیمأمورخدمه 

 نیهمچن .است گریدولت د ادولت ب کی یو بازرگان یاقتصاد یتوسعه روابط فرهنگ هاآن فهیکه وظ یکسان :یمأمور کنسول .114

 دارند بر عهدهاسناد را  ریثبت سا ای یهمچون صدور اسناد سجل یم اموردر خارج از کشور و انجا اتباعاز  تیحما

 یترشیتعداد ب معموالًاست که  یاز کشور خارج یدر نقاط تختیعالوه بر پا یکنسول مأموران فهیمحل استقرار و انجام وظ .115

 اتباع دولت فرستنده در آنجا حضور دارد زا

 اوالً رایمحدودتر است ز هاپلماتید تیاز مصون هاآن تیمصون رهیدا یند ولبرخوردار از مصونیت قضایی زین یکنسول مأموران .116

 مهم جرائم در اًیثان دهندیمانجام  یکنسول فیاست که در مقام انجام وظا یفقط در مورد اعمال یکنسول مأموران تیمصون

در انتظار محاکمه بازداشت  یا فیتوق را یکنسول مأمور توانیم کندیم ادیبزرگ  اتیجنا عنوانبه هاآناز  ونیوانسکه کن

 نمود

و پس از انجام  شوندیاعزام م یگریبه کشور د نیمسائل مع وفصلحل ایخاص  تیمأمور کیانجام  یبرا یموقت مأموران .117

 گردندیکشور خود بازم تیمأمور

 ددر آنجا نباش میمق ای رندهیکه تبعه کشور پذ یهستند به شرط تیمصون یدارا زین یموقت مأموران یهاخانواده یاعضا .118

شور خود در ک یفریک بیرا از تعق هاآن (موقت ،یکنسول ،کیپلماتید)هستند  یاسیس تیمصون یکه دارا یافراد تیمصون .119

رم ارتکاب ج لیخود به دل یو کنسول کیپلماتید مأمورانمحاکمه  ناز کشورها امکا یبرخ یداخل نیلذا قوان داردینم مصون

 ق.م.ا 6اند ماده کرده ینیبشیخود پ یهار دادگاهدر خارج از کشور را د

در  آن هجیگردد که نت یموضوع حقوق کی فیتکل نییو تع یبه بررس ریناگز یمقدمات قاتیتحق انیدر جر بازپرساگر  .12۱

نوط م را یمقدمات قاتیبا صدور قرار اناطه ادامه تحق دیصورت با نیکند در ا ودبه آن موضوع ور دیاست نبا مؤثراو  تحقیقات

که  کندیم تیشکا یحسن از عل :قرار اناطه یمثال برا (21ماده ) .کند یدر دادگاه حقوق یموضوع حقوق فیتکل نییبه تع
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 جانیاست در ا یحق با چه کس ستیکه خانه مال خودم بوده و معلوم ن دیگویم یعل یکرده است ول بیخانه هم را تخر یعل

حق  یچون احتمال دارد عل باشدیمدو نفر  نیاز ا کیکدام یص شود که مال براتا مشخ کندیمبازپرس قرار اناطه صادر 

 مرتکب نشده است یصورت چون مال خودش را خراب کرده جرم این درو  بگوید

 دایب قرار این صدور قرار اناطه گردد بلکه صدور سبب دینبا اشدب با شاکیاو  نظراختالفاز  یهر نوع دفاع متهم که حاک .121

 دازمنیرا ن هاآنکه بازپرس  دینمایممطرح  یو قرائن مطالب لیباشد که متهم در دفاع از خود با ارائه دال یمواردمنحصر در 

 باشد یدادگاه حقوق تیدر صالح یدگیرس نیدهد و ا صیتشخ قضایی یدگیرس

 :ناطهچند نکته درباره قرار ا  .922

o  شودینمقرار  نیل شامل او اموال منقو باشدیم رمنقولیغقرار اناطه فقط درباره اموال 

o  یخواستداد، ابالغ قرار خیماه از تار کیظرف مدت  مکلف استهم تچه م یشاک چه ذینفعپس از صدور قرار اناطه 

 دیآن را به بازپرس ارائه نما یکند و گواه میبه دادگاه صالح تقد

o باشدیبا موضوع قرار ندارد نم یکه ارتباط یمانع از انجام اقدامات اطهصدور قرار ان 

o است اعتراضقابل یقرار اناطه ظرف ده روز توسط شاک 

o بردیسود م یدر دادگاه و شیصادر کند که از اثبات ادعا یکس یقرار اناطه را برا دیبازپرس با 

را  یمقتض میو تصم دهدیادامه م یدگیرسبه  یفریمرجع ک ندمراجعه نک یماه به دادگاه حقوق کیظرف مدت  ذینفعاگر  .123

 ردیگیم میآن قرار اناطه صادر شده است تصم لیتحص یکه برا یلیبدون لحاظ دل ینعی ردیگیم

 باشدیمروز  2۱قرار اناطه توسط دادگاه صادر شده باشد مهلت اعتراض به آن  کهدرصورتی .124

 امبه اته یدگیرس تیاست که صالح یبه قرار اناطه که توسط دادسرا صادر شده است دادگاه اعتراضبه  یدگیمرجع رس .125

 را دارد

 صادر شده یمقدمات قاتیبه اعتراض به قرار اناطه که توسط دادگاه صادر شده است اگر قرار در زمان تحق یدگیمرجع رس .126

به  یدگیصادر شده باشد مرجع رس یدادرس انیدر جر و اگر ستاستان ا دنظریبه اعتراض دادگاه تجد یدگیباشد مرجع رس

 باشدیمکشور  یعال وانید ایاستان  نظردیتجداعتراض با توجه به مجازات دادگاه 

 :متهم ونجن .921

o  ندارد یفریک تمسئولی جرم :ارتکاب هنگام در 

o یپس از ارتکاب جرم قبل از صدور حکم قطع 

o در جرم: یپس از صدور حکم قطع 

 شودیمسپس محاکمه  ابدیتا سالمت خود را باز شودیمفرستاده  یدرمانکز امر : بهیاللهحق 

 ابدییادامه م یدادرسو  بیاز خود دفاع کند تعق توانستینم قهصورت افا اگر در: یالناسحق 

 باشدیمآن با کارشناس  صیتشخ است لذا یتخصص اظهارنظر ازمندیو ن یتخصص یجنون امر صیتشخ .128

 تیولمسئ درنتیجهنموده و  زیمرتکب را فاقد اراده قوه تم کهنحویبهاست که  یاختالل روان ینوع :جنون یقانون فیتعر .129

 149ماده  دینمایمرا از او سلب  یفریک

 ،عقل غ،لوب)شود  یبررس دیبا وقت نیدر ا پذیریمسئولیتو ارکان  باشدیم یفریک تیمسئول یارتکاب جرم مالک برا وقت .13۱

 (اریتاخ

 دارد یفریک تیمسئول هو افاق یدر زمان سالمتاما ندارد  یفریک تیدر زمان جنون مسئول یرمجنون ادوا .131

 دیدارد طبق قانون با هیشود که د یندارد لذا اگر مجنون مرتکب جرم هیبا پرداخت د یمنافات یفریک تیئولنداشتن مس .132

 پرداخت شود هید

 ای نهیبچنانچه با  خطای محضو در  شودیممحض محسوب  یخطا ونتوسط مجن یارتکاب اتیجنا ق.م.ا 292طبق ماده  .133

 ق.م.ا 463قله است ماده بر عهده عا هیثابت شده باشد د یعلم قاض ایقسامه 

 تیلذا مسئول ه استزمان ارتکاب جرم سالم بود شخص چون درصورت  نیدر ا حکم: رقبل از صدوو جرم  جنون پس از .134

 نیلذا محاکمه ا باشدینم عادالنه خود نیست ازو قادر به دفاع ندارد که قدرت فکر  یمحاکمه شخص لی چوندارد و یفریک
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پس  و ابدیتا سالمت خود را باز فرستندیم یکز درماناهنگام او را به مر نیدر ا .متوقف شود دیبا ست وشخص با مانع روبرو

 13ماده  2تبصره  شودیم هحاکمم یاز سالمت

 نینتواند از خود رفع اتهام کند در ا زین هفاقاباشد که مجنون در صورت  نیا ضباشد و فر الناسیحقاز نوع  جرائماگر  .135

 لیاو وک ینکردن برا یکنند و در صورت معرفاو معرفی  یبرا لیتا وک دهدیفرصت م روز 5 میق یا یصورت دادگاه به ول

 13ماده  2تبصره  ابدییادامه م یو دادرس و تعقیب شودیم نییتع یریتسخ

 آموزعبرت خودش یبرانه مجنون  کیاست و مجازات  یآموزهدف از مجازات  نکهیبا ا :یجنون پس از صدور حکم قطع .136

در  یکه در زمان جرم و در زمان محاکمه سالم بوده ول یحکم کس یاجرا گذارقانون حالبااین یول ،گرانید یبرا نه است

حکم مربوط به حدود و  یاجرا نیالبته ا .اجرا شود دینکرده است و مجازات او با ساقطحکم مجنون شده را  یزمان اجرا

 دکآ 5۱3ماده  ق.م.ا 15۱ماده  افتدیم تا زمان افاقهحکم  یاجرا راتیدر مورد تعز یول باشدیم اتیقصاص و د

 یدر بهبود ریتأخو  یماریب دیمجازات موجب تشد یاگر اجرا راتیتعز اتیحدود قصاص د ازم عها امجازات هیدر کل .137

 افتدیم قیاو به تعو یدحکم تا زمان بهبو یشود اجرا هیعلمحکوم

 ردندگیم بیتعق یشدن قرار موقوفکه سبب صادر عوامل  (:یعموم یعوامل سقوط دعوا) بتعقی جهات سقوط .138

 13ماده  یعموم یعوامل سقوط دعوا .139

o عفو/ توبهگذشت / فوت :یفریک بیسقوط تعق یجهات شخص / 

o أدر/به امر مختوم  یدگیرس/مرور زمان / سخن :یفریک بیسقوط تعق ینیجهات ع 

ساقط  انیو ضرر و ز هیبه مطالبه د یخصوص یق مدعح بیتعق یشده است با صدور قرار موقوف ردر قانون مجازات ذک  .14۱

 آدک 2۱ماده  شودینم

 یصاکنون اصل شخ یول افتییم یمجرم تسر کاننزدی و بستگان به مجازات گذشته در دوران :هیعلمحکوم ایفوت متهم  .141

ا در صورت فوت لذ شودیماست و فقط خود شخص مجرم مجازات  نینو یفریحقوق ک یاساس اصول از یکی هامجازاتبودن 

 شودیمساقط  زیکه هدف آن مجازات او بوده ن یعموم یمتهم دعوا

 :یوقحق اشخاص انحالل .952

o شودینم یفریک بیموجب سقوط تعق ی:اراد 

o 692ماده  شودیم یفریک بیموجب سقوط تعق ی:و قانون یقهر 

ار لذا قر شودیم یتلق فوتحکم باشد در  یو قانون یقهر حقوقی صشخاگر انحالل  ی:درباره انحالل شخص حقوقتوضیح 

 بیعقو ت شودینم یو به قصد فرار از مجازات باشد در حکم فوت تلق یچنانچه انحالل اراد یول شودیمصادر  بیتعق یموقوف

 ابدیادامه م یفریک

 ق.م.ا 435ماده  شودیماز ورثه او گرفته  ایو از اموال او  شودیساقط نم هید ،جرم با فوت مرتکبِ .143

جرم بر جنبه  یجنبه عموم یگاه .دارد یو هم جنبه خصوص یهم جنبه عموم یدارد و گاه یجنبه عمومتنها  یجرم گاه .144

 .گویندمی گذشتقابل جرائم هاآنکه به  آن غلبه دارد یآن بر جنبه عموم یجنبه خصوص یگاه دارد و آن غلبه یخصوص

 هستند گذشتقابلغلبه دارد  هاآن یبر جنبه عموم هاآن یکه جنبه خصوص جرائمی یتنها برا .145

د نشده باش حیدر قانون تصر یجرمبودن  گذشتقابلاست و چنانچه  هاآنبودن  گذشتغیرقابل جرائماصل در  :نکته مهم .146

 .است گذشتغیرقابل

 :هستند گذشتقابلدر دو صورت  جرائم  .951

o را ذکر کرده است گذشتقابل جرائم ق.م.ا 1۱4ماده  . درقانون حیتصر 

o (ق.م.ا 1۱3ماده )است  ریپذامکان گذشت الناسحقدر  :عشر نییتع 

 :اقسام اعالم گذشت  .954

o  سردفتر  آن توسط یشود و امضا میتنظ یدر دفتر اسناد رسم ایشود  میسلت لیوک ایتوسط خود شخص  دیبا :یکتب

 شود یگواه
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o امضا شود یتوسط شاک جلسهصورتشود و پس از  انیب یدگیدر حضور مرجع رس دیبا :یشفاه 

 :گذشت اظهار یهازمان  .951

o  تیبعد از وقوع جرم و قبل از شکا 

o یمقدمات قاتیدر مرحله تحق 

o یدر مرحله دادرس 

o حکم یقبل از اجرا یپس از صدور حکم قطع 

o حکم یاجرا نیح 

داشته  یاو جنبه مال تیعاقل بالغ مختار باشد و چنانچه شکا دیحق است لذا گذشت کننده با یفایاست یچون گذشت نوع  .15۱

 هم باشد دیرش دیگذشت با یبراباشد 

o که شودیماثر داده  بیترت یمنجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورت دیبا :ق.م.ا 1۱1گذشت ماده  طیشرا 

 باشد افتهیتحقق  هیعل معلق ای طشر

 ستیاز گذشت مسموع ن عدول  .151

 منجز: ریگذشته غ  .942

o باشد یم انجام کارعد ایبر انجام  یمبن یهمراه با وضع شرط یگذشت شاک :مشروط 

o باشد نیمع یاجهینتموکول به تحقق  یشاک یمعلق آن است که اثر گذشت از ابتدا از سو 

 1۱1ماده  1تبصره  شودینمو صدور حکم  یدگیندارد و مانع رس یعموم یدر ادامه دعوا یمشروط و معلق اثر گذشت .153

 ق.م.ا

موارد  نیدر ا .محقق نشوند هیمعلق عل ایکه شرط  دشویاجرا م یمعلق باشد مجازات در صورت ای مشروط گذشتاگر  .154

 .شودیممناسب آزاد  نیتأمبا قرار  هیعلمحکوم

ند نفر اما اگر چ افتدمی انیبه جر یفریک بیتعق زین هاآننفر از  کی تیمتعدد باشند با شکا دگانیاگر جرم واحد و بزه د  .155

گذشت  اعالم کنندگانتیشکا ههم دیبا ،متهم بیتعق یموقوف یاباشد بر گذشتقابل زیاو و جرم ن دنمودن تیاقدام به شکا

 ق.م.ا 1۱2ماده  ندینما

 ق.م.ا 1۱2تبصره ماده  شودیمحق به ورثه منتقل  نیاست با فوت او ا دهیبزه د قگذشت ح نکهیبا توجه به ا .156

صد گذشت ق ینانچه شاکچ نیهمچن ستیورثه ن یاز سو تیبه شکا یازین گریکرده باشد د تیقبل از فوت شکا شاکی راگ .157

 دهند انجام تیکار را برخالف نظر م نیا توانندیکنند م گذشتورثه بخواهند  ینداشته است ول

 گذشت نکنند یصادر شود و چنانچه برخ بیتعق یگذشت کنند تا موقوف دیبا هاآنهمه  حتماًاگر ورثه متعدد باشند   .158

 ابدییمادامه  یفریک بیتعق

 :عفو ولشم

 :عفو اقسام .159

o  شودیاعطا م گذاریقانونکه توسط مجلس  ی: عفوعمومی 

o شودیماست صادر  یرهبر رانیکشور که در ا یمقام رسم نیکه از طرف باالتر عفوی یخصوص 

 :یعمومعفو  هایویژگی .940

o  ًیرقرارو ب یمل یآشت جادیا ایسابق  یاسیعفو مبارزان س یبرا یداخل یهاآشوب ایبعد از وقوع انقالب کودتا  معموال 

 شودیم بیآرامش تصو

o  شودیم زیجرم ن نیلذا شامل معاون کندیمسلب  زیعنوان مجرمانه را ن 

o صادر تواندیمهم  یقطع تیپس از صدور حکم محکوم تا بیشروع به تعق و از قبل ستین یمحدود به زمان خاص 

 شود

o ق.م.ا 98ماده  بردیم نیاز ب زیرا ن یاجتماع یهاتیمحرومو  یتبع هایمجازاتمانند  یفریک یهاتیمحکوم ارآث 

o  ق.م.ا 97ماده  باشدیم یریتعز جرائممحدود به 
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 :عفو خصوصی هایویژگی .161

o ًندامت را از  ایاصالح  یهانشانه تیمحکوم انیکه قبل از پا ردیگیصورت م یانصراف از مجازات کسان یبرا معموال

 فعرقابلدر قانون  شدهینیبشیپ یشکل قاز طردر حکم وجود دارد که  ییقضا یاشتباه نکهیا ایخود بروز داده 

 ستین

o نه متهمان شودیصادر شود و تنها شامل محکومان م تواندیم یاز صدور حکم قطع فقط 

o  ق.م.ا 25ماده  3تبصره  کندینم لیزارا  یاجتماع یهاتیمحرومو  یتبع هایمجازات 

 ق.م.ا 991تا  995مواد  توبه:

 114و اصالح او را احراز کند مواد  یمانیپش دیبا زین یاظهار شود و قاض ینزد قاض دیذا بااست ل یامر درون کیچون توبه  .162

 ق.م.ا 117و 

 اظهار شود لذا اگر متهم نزد بازپرس ینزد قاض دیبا حتماًبلکه  ستیمجازات ن یسبب موقوف اریاظهار توبه نزد بازپرس و داد .163

 .ارسال کنند گاهدر مورد متهم به داد میصادر و جهت اتخاذ تصم یه دادرسکه قرار جلب ب اندموظف هاآن دیتوبه نما اریداد ای

 زمان اظهار توبه /جرم تیاهم /نوع جرم :است تیکه در توبه حائز اهم یموارد .164

 :توبه اثر .944

o  هستند الناسحقچون مربوط به  کندینممجازات را ساقط  « هیموجب قصاص و د جرائمدر 

o  موجب حدود جرائمدر: 

 است الناسحقچون  کندینمزات را ساقط مجا «حد قذف 

 حدود ریسا» 

  ساقط کننده حد محاربه است «شدن ریقبل از دستگ 

 باشدیمساقط کننده مجازات  «قبل از اثبات جرم 

 باشدیماگر جرم با اقرار ثابت شده باشد ساقط کننده مجازات  «پس از اثبات جرم 

o  ریموجب تعز جرائمدر: 

  باشدیمکننده مجازات ساقط  «قبل از اثبات جرم 

 باشدیماگر جرم با اقرار ثابت شده باشد ساقط کننده مجازات  «بعد از اثبات جرم. 

 :مجازات با توبه فیعفو و تخف .944

o ردیگیمرا در نظر  فیو تخف عفو یخود قاض «توبه قبل از اثبات جرم 

o  رخواست عفو کندد یاز رهبر اوقوه بخواهد که  سیرئ از دیبا یقاض «توبه بعد از اثبات جرم 

 هادرجه ریو در سا باشدیم 8و  7و  6درجه  یریتعز جرائمسقوط مجازات تنها در  :یریتعز جرائمنکته مهم درباره توبه در   .167

 .ق.م.ا 115نه سقوط آن ماده  شودیممجازات  فیتوبه تنها سبب تخف

 :یریتعز جرائممجازات  فیتخف ایاستثنائات سقوط   .168

o  115ماده  کیکرار جرم تبصره مشمول ت یریتعز جرائم 

o ق.م.ا 115ماده  2تبصره  یمنصوص شرع یریتعز جرائم 

 هانآ نیمجازات مرتکب نییبودن و تع ریقابل تعز بر یکه نصوص شرع جرائمیآن دسته از  :یمنصوص شرع راتیتعز .169

 بستر کیقرار گرفتن زن و مرد نامحرم در  دوجود دارد مانن

از  باشد تا قبل اعتراضقابل یصادر شود ول یدر دادگاه بدو یلذا اگر حکم باشدیمکم ح تیقطع خیاثبات جرم تار خیتار .17۱

 شود فرصت توبه وجود دارد یقطع تجدیدنظردر  نکهیا
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 یااجرحین هرگاه مرتکب  ستین ریکه مشمول عنوان تعز ییهاحبس ریمرتبه سوم و سا حدی سرقت در ابد حبس مورددر  .171

 تواندیم یرهبر نیهمچن شودیماز حبس آزاد  شانیا عفواو را به مصلحت بداند با  یآزاد یبرو مقام ره دیمجازات توبه نما

 ق.م.ا 278ماده  2تبصره  دینما لیتبد یگرید یریمجازات او را به مجازات تعز

 ق.م.ا 119اعتراض کند ماده  دنظریبه مرجع تجد تواندیممجازات باشد  فیتخف سقوط یاچنانچه دادستان مخالف  .172

 117ماده  شودیم ملغیاو  یدر نظر گرفته شده برا فاتینانچه متهم تظاهر به توبه کرده باشد سقوط مجازات و تخفچ .173

 ق.م.ا

 :نسخ قانون

 باشدیمقانون  وسیلهبهبرداشتن  نیکه به متهم نسبت داده شده است که ا یامجرمانهبرداشتن مجازات عمل  :نسخ قانون .174

 ندازدیرا از اعتبار ب یقانون قبل دیبا وضع قانون جد گذارقانون نکهیاز انصف عبارت است  دیگرعبارتبه

 :نسخ قانون اقسام .914

o دینما انیب روشنیبهبر سلب اعتبار از قانون سابق را  یمبن گذارقانوناراده  دیقانون جد :حیصر 

o یضمن طوربهدد و گر هاآن زمانهم یباشد که مانع اجرا یدو قانون سابق و الحق به نحو انیتعارض م یضمن 

 دینما میبر لغو قانون قد یمبن گذارقانوناز قصد  تیحکا

صادر  بیتعق یمتهم قرار موقوف یگردد برا سلب نیشیاعتبار قانون پ یگریاما به شکل د وضع نگرددهم  یدیقانون جد اگر .176

 گرددیم

 آن نیاورد دیابق وجود داشت در قانون جدرا که در قانون س یکند و جرم وضع دیجد ییجزا نیمجموعه قوان گذارقانوناگر  .177

 کرد یتلق شدهحذف دیجرم و مجازات آن را با

 :اعتبار امر مختوم

د باش مودهیرا پ تجدیدنظرشده باشد و تمام مراحل اعتراض و  یدگیرس یاز طرق عاد یاپروندههرگاه  :اعتبار امر مختوم .178

و  بیمانع تعق یعنی گویندمی منع محاکمه مجدد ایتبار امر مختوم نخواهد شد که به آن اع یدگیبه آن پرونده رس گریدبار 

 گرددیمموضوع  نیمحاکمه مجدد متهم در مورد هم

صادره از طرف دادسرا را هم شامل  بیتعق یموقوف یقرارها ایاست  هادادگاهاعتبار امر مختوم مخصوص به احکام  ایآ  .179

 افتنی تیاعتبار امر مختوم دارند و با قطع زیقرارها ن نیو ا شودیمهم  صادره از طرف دادسرا یقرارهاشامل  ب:جوا ؟شودیم

 شودینم یدگیرس اهآنقرارها مجدداً به  نیا

 :قرارها در مختوم امر تباراع  .940

o شودینم یدگیرس هاآنبه  مجدداًاعتبار امر مختوم دارند و  اصوالً :بیتعق موقوفی 

o بیمنع تعق: 

  اعتبار امر مختوم دارد :صادر شده است یعلت جرم نبودن عمل ارتکاب به 

  یدگیرس انامک یروطو با ش اعتبار امر مختومه دارد :صادر شده است لیدل تیکفاعدم ایبه علت فقدان 

 مجدد دارد

 :مجدد یدگیرس طیشرا

 در دسترس نبوده است یقبل یدگیکه در زمان رس دیجد لیکشف دال .1

ده باشد و موافقت دادگاه اگر قرار در دادگاه صادر شده موافقت دادستان اگر قرار در دادسرا صادر ش  .2

 باشد

 گرید ددادگاه برائت بوده باش هیلذا اگر حکم اول برائت.بوده باشد نه  بیدادگاه منع تعق هیحکم اول .3

 ستین رسیدگیقابل
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شده  یقرار قطع ایحکم  کیبه  منجرسابق  یدگیکه رس شودیمصادر  بیتعق یقرار موقوف یدر موارد ذکر شده در صورت  .181

 است.حاضر  یدگیمنع رس هیسابق شرط اول ییِقضا میتصم تیقطع نیباشد بنابرا

 و شده باشد یبه آن سپر تراضمدت اعیعنی  باشد اعتراضرقابلیغو  یدر هنگام صدور قطع :یعنی یحکم و قرار قطع .942

 باشد افتهی تیشده و قطع مودهیطرق اعتراض به آن پ

 :امر مختوماستناد به اعتبار شروط   .183

o  باشند یکیو متهم در هر دو پرونده  دهیدبزه («نیطرفاصحاب )وحدت 

o  (جهت)وحدت سبب 

o وحدت عمل « وحدت موضوع 

 دهندیم لیطرف واحد را تشک کیاو  متهم شوند در برابر یفریک بیافتادن تعق انیسبب به جر توانندیمی که همه اشخاص .184

 یوصخص یشاک یدادستان به جا ینیگزیجا مثالًلذا  شودینماصحاب دعوا  رییموجب تغ یگرید یبه جا یکی ینیگزیو جا

 شودینماصحاب دعوا  رییدادستان موجب تغ یبه جا یخصوص یشاک ینیگزیجا یعنیبالعکس  ای

 :سبب دعوا .944

o تعهد به نفع خواهان است کیالزام  ای یخسارت مال کی جبرانسبب دعوا  :یحقوق یدعوا 

o است که ادعا شده به نظم  ینسبت به کس یتیو ترب ینیتأمل مجازات و اقدامات سبب دعوا اعما :یفریک یدعوا

 جامعه لطمه زده است یعموم

o کی یاست که از دستورات و نظامات سازمان ینسبت به کس تظامیان هایمجازاتدعوا اعمال  سبب یادار یدعوا 

 مجموعه تخلف کرده است

سبب هر دو اعمال مجازات باشد پرونده اعتبار امر  مثالًباشد  یکی دیجد یدگیسابق و رس یدگیاگر سبب دعوا در رس .186

 مختوم دارد

 یدگیباشد که در رس یهمان عمل دیجد یدگیدر رس یفریک بیاست که عمل موضوع تعق نیمنظور ا :وحدت موضوع .187

 سابق مطرح بوده است

 هاآنبه داده شده  یینه وصف جزا ردیگیمآن مورد توجه قرار  تیماه دو عمل نیب یدگیدر رس .188

 یمیبه خواسته خواهان در دادخواست تقد قاًیدقارتباط آن با حقوق و منافع اشخاص دادگاه  لیبه دل یحقوق یهایدادرسدر  .189

ام عنوان اته تواندیمو دادرس  ستین گونهاین یفریک یهایدادرساما در  کندیم یدگیو فقط در مورد آن رس دینمایتوجه م

 صیتشخ درامانتخیانتدادگاه آن را مصداق  یکرده است ول تیاز متهم شکا برداریکالهه جرم ب یکرد مثالً شاک غییررا ت

 کندیم یدگیرا عوض کرده و رس یعنوان اتهام یعنی کندیم یدگیجرم رس نیو به ا دهدیم

 مرور زمان

و  بیتعققابل گریآن متهم دحکم که پس از  تیقطع خیتار ایوقوع جرم  خیاز تار یمدت یعبارت است از انقضا :مرور زمان .19۱

 .نخواهد بود اجراقابل گرید ،ا حکمی

 نیود و از بهفوت ش ای یاثبات جرم به لحاظ فراموش لیدل لیبا گذشت زمان تحص :مرور زمان نیموافق لیدل ترینمهم .191

 دیلذا با شودیوان ممجرم نات نییامر و تع تیواقع صیدر تشخ عدالت قضاییعمالً  و گرددیمرفتن آثار و ادله جرم دشوار 

 ساخت معافخودم  فیتکل نیرا از ا ییدستگاه قضا

مجرمان  قیسبب تشو نیمع زمانمدتو مجازات مجرم پس از گذشت  بیعدم تعق :مرور زمان نیمخالف لیدل ترینمهم .192

 شودیم هاآنشدن  یو جر

ادامه  یبرا یدرخواست و یحت ای نفعیاد ذبدون استن ییو مرجع قضا باشدیممقررات مربوط به مرور زمان از قواعد آمره  .193

 کند یحکم خوددار یاجرا ای یدگیشدن با آن از رس جهدر صورت موا دیبا یدگیرس
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 :انواع مرور زمان .915

o  از متهم تیو عدم شکا گذشتقابلجرم  کیاز وقوع  دهیاطالع بزه د خیاز تار یانقضاء مدت :تیمرور زمان شکا 

o ستین بیتعققابل گریوقوع جرم که پس از آن متهم د خیاراز ت یگذشت مدت :بیمرور زمان تعق 

o یدر پرونده تا صدور حکم قطع تحقیقی ای یبیاقدامات تعق نیاز انجام آخر یمدت انقضا :حکم رمرور زمان صدو 

o آن نسبت  یاست که پس از آن امکان اجرا تیشدن محکوم یقطع خیاز تار یگذشت مدت :مجازات اجرای زمان ورمر

 وجود ندارد هیعلمحکومبه 

 مجرائ یالبته برخ شودیماجرا  یریتعز جرائمو تنها در  ستنشده ا رفتهیپذ اتینکته مهم مرور زمان در حدود قصاص و د .195

 ق.م.ا 115ماده  2و تبصره  1۱9ماده  شوندینممشمول مرور زمان  تشانیاهم به خاطر زین یریتعز

 اجرا زمان مرور
 و تعقیب زمان مرور

 صدور حکم

 

 تعزیری ئمجرا

 سال 51 سال 02

 3 و 0 و 5 درجه تعزیری

 سال 11 از بیش حبس -

 ریال میلیارد یک تا ریال میلیون شصت و سیصد از بیش نقدی جزای -

 اموال کل مصادره -

 حقوقی شخص انحالل -

 سال 52 سال 51

 4 درجه تعزیری
 سال ده تا سال پنج از بیش حبس -

 ریال میلیون شصت و سیصد تا ریال میلیون هشتاد و صدیک از بیش نقدی جزای -
 عمومی و دولتی خدمات از دائم انفصال -

 سال 7 سال 52

 1 درجه تعزیری
 سال پنج تا سال دو از بیش حبس -
 ریال میلیون هشتاد و صدیک تا ریال میلیون 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 ممنوعیت -
 حقوقی اشخاص برای سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از دائم ممنوعیت -

 سال 1 سال 7

 6 درجه تعزیری
 سال دو تا ماه شش از بیش حبس -
 ریال میلیون هشتاد تا ریال میلیون بیست از بیش نقدی جزای -
 ضربه نودونه تا ویکسی از شالق -

 سال پنج تا ماه شش از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت -
 هارسانه در قطعی حکم انتشار -
 سال 5 مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص برای اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از منوعیتم -
 سال 5 مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص برای سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از ممنوعیت -
 سال 5 مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص توسط تجاری اسناد از برخی اصدار از ممنوعیت -

 سال 3 سال 1

 8 و 7 درجه تعزیری
 حبس ماه شش تا -

 ریال میلیون بیست تا نقدی جزای -
 ضربه سی تا شالق -
 ماه شش تا اجتماعی حقوق از محرومیت -

 

 :مرور زمان مبدأ .914

o  از وقوع جرم دهیاطالع بزه د :تیمرور زمان شکا 

o وقوع جرم خیتار :بیتعق انزم مرور 
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o یقیتحق ای یبیاقدام تعق نیآخر خیتار :مرور زمان صدور حکم 

o  حکم تیقطع خیتار :مجازات یمرور زمان اجرا 

 بیعقلذا مقام ت باشدیمزه دیده و مربوط به فکر ب یامر ذهن کی دهیداطالع بزه نکهیبا توجه به ا تیدر مورد مرور زمان شکا .197

وع جرم وق نکهیاز وقوع جرم را حدس بزند البته با توجه به ا دهیداطالع بزه یبیزمان تقر ینیو شواهد ع نبر اساس قرائ دیبا

 اظهار کرده گرانینزد د مثالًباشد  هداشت او وجود اطالع بر ینایقر نکهیمگر ا اوستحادث است لذا است در عدم اطالع  یامر

 باشد

 یجرم حت کیباشد لذا ممکن است  دهینگرد ای دیآن مطلع گرد وعاز وق بزه دیده که کندینم یفرق بیتعق زمانِدر مرور  .198

 یو بیگردد و پس از مرور زمان تعق بیول مرور زمان تعقمدارد واقع شده و مش یفریک تیکه حق شکا یبدون اطالع کس

 .م.اق 1۱6ندارد تبصره ماده  تیحق شکا گریکند که د داپی العاط

 :شوندیم اندو دسته عوامل مانع تحقق مرور زم .911

o شوندیمکه سبب قطع شدن مرور زمان  یاملوع 

o شودیمکه سبب معلق شدن مرور زمان  یعوامل 

 :عوامل قطع مرور زمان .200

 اطالع از وقوع جرم خیاز تار سال کیظرف مدت  دهیدبزه یفریک تیشکا :تیمرور زمان شکا 

 تعقیبانداختن  انیاقدام دادسرا در به جر یعنی بیشروع به تعق :بیمرور زمان تعق 

 یفریحکم ک یافتن تیقطع :زمان صدور حکم مرور 

 مجازات یشروع به اجرا :مجازات یمرور زمان اجرا 

مجازات است ماده  یقطع اجرا خیشروع مرور زمان تار خیقطع شود تار یبه هر علت یمجازات شروع شود ول اجرای هرگاه .2۱1

 ق.م.ا 1۱8

 شودیممتوقف  یامل خارجع لیمرور زمان به دل انیکه در آن جر یتیوضع :ور زمانمر قیتعل .2۱2

 :مرور زمان قیتفاوت قطع و تعل .2۱3

o  در  یول شودیمحاسبه م قیبعد از رفع تعل مزبورشده باشد مدت مرور  یسپر قبالً یمدت رمرور زمان اگ قیدر تعل

 ستین گونهاینقطع مرور زمان 

o زمان وجود دارد مرور شمولامکان  قیبعد از دوره تعل 

 درءقاعده 

 تدرا الحدود بالشبهات است ایالحدود بالشبهات  ادرؤا ینبو ثیحددرأ قاعده  یمبنا .2۱4

 تیمسئول طیاز شرا کیهر  ایآن و  طیاز شرا یبرخ ایهرگاه وقوع جرم : ق.م.ا آمده است 12۱قاعده درء در ماده  مفهوم .2۱5

 شودینمشرط مذکور ثابت  ایشود حسب مورد جرم  افتیآن  یبر نف یلیلو د ردیقرار گ دیترد ایمورد شعبه  یفریک

جب مو جرائمدر  یاز نظر اثبات یول است مانند حدود نشده ینیمع جرائم بهمنحصر  شبههدر قانون ما سقوط مجازات در اثر  .2۱6

حسب  لیدل لیبه تحص ازیو بدون ن دیترد ای شبههو سرقت و غصب به صرف ورود  االرضیفمحاربه افساد  یحد به استثنا

 .1ق.م.ا  121ماده  شودینمشرط ثابت  ایمورد جرم 

 تیمسئول ایکه در عالم خارج واقع نشده است  ردیبگ جهینت دیو با شود جادیا قضایی مرجع ذهن در شبهه و شک راگ .2۱7

 ستیمحقق ن یفریک

 ظرموردنمتهم  ای نزد قاضی شبههاز  یصشده است و صنف خا ربا شبهه عتِیطب قاعده دفع مجازات بر نفسِ نیالبته در ا .2۱8

 یوعموض یدر ذهن مرتکب گاهشبهه البته  شودیواقع شود باعث عدم تحقق جرم م زیدر ذهن مرتکب ن شبههلذا اگر  ستین

                                                
 ایحسب مورد جرم  ل،یدل لیبه تحص ازیو بدون ن دیترد ایصرف وجود شبهه ، سرقت و قذف، بهاالرضیمحاربه، افساد ف یاستثنادر جرائم موجب حد بهق.م.ا:  121ماده  .1

 .شودیشرط مذکور ثابت نم
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 ودشیعدم تحقق جرم مدر صورتی سبب  است که یشبهه حکم یسبب عدم تحقق جرم شود و گاه ههبش نیا قطعاًاست که 

 .ق.م.ا 155ماده  شودیممحقق  جرماشد و اگر جاهل مقصر باشد که جاهل قاصر ب

ست. ا کردهیماشتباه فکر  یول داردیممال خودش است بر  ندکیرا که فکر م یمال یکس مثالً :یموضوع شبهه یمثال برا

 .شودیجرم سرقت واقع نم نجایدر ا

 یمقدمات قاتیتحق

 آدک 95و  94مواد  ردیجام گو بدون فوت وقت ان فوراً دیبا یمقدمات قاتیتحق .2۱9

ار و حفظ آث یبرا ییمقامات قضا گرید ایبازپرس  یاست که از سو یمجموعه اقدامات قانون ی:مقدمات قاتیتحق فیتعر .21۱

 آدک 9۱ماده  شودیمشدن متهم انجام  یمخف ایاز فرار  یریو جلوگ افتنی ییشناسا ،ادله وقوع جرم آوریجمععالئم و 

 باشدیم یمرحله دادرس یاتهام و آماده کردن پرونده برا لیدرباره دال اظهارنظر یمقدمات قاتیهدف از تحق .211

 :یمقدمات قاتیتحق هایویژگی .292

o آدک 115و  212و  199مواد  «بودن یکتب 

o 2۱7و  198و  192مواد  هاآنجداگانه از  قیو تحق گریکدیبا  نیطرف ییارویعدم رو« بودن  یترافع ریغ 

o 2۱6و  192در دادسرا را ندارند مواد  یمقدمات قاتیق شرکت در جلسات تحقعموم مردم ح« نبودن  یعلن 

o آدک 91ماده  یمقدمات قاتیاطالعات تحق یمحرمانه بودن ممنوع بودن افشا 

 آدک 192ماده  شودیم یدگیرس یترافع صورتبه گذشتقابل جرائمدر  .213

 یمقدمات قاتیتحق یلسات محاکمه شرکت کنند ولدر ج توانندیملذا عموم مردم  شودیمانجام  یمحاکمات علن اصوالً  .214

 برگزار شود یرعلنیغ دیبا

تند هس قاتیقمحرمانه بودن تح تیحضور دارند موظف به رعا قاتیهستند و در تحق قاتیتحق انیاشخاص که در جر هیکل .215

 آدک 91ماده 

 فاءیا نیا هواسطبهو  کنندینقش م فاءیا قاتیتحق ندیفرا شبردیکه به لحاظ سمت خود در پ یکسانمنظور از کلیه اشخاص:  .216

کارشناس شاهد مطلع مترجم دادستان بازپرس  لیمتهم وک یشاک) شودیممطلع  قیاز اقدامات تحق یبخش اینقش از تمام 

 و...( یقاض

 پرونده و گرفتن یحق دارند که تقاضا اصوالً هاآنو  ستین یمتهم و شاک ننامحرم بود یبه معنا قاتیمحرمانه بودن تحق .217

ه ذکر ب ازیکار ن نیا یکند ول عو مطالعه پرونده من یو متهم را از دسترس یشاک تواندیم یقاض ندیبنما هاآناز اوراق  یکپ

 ردیدر قالب قرار صورت گ دیدارد و با لیدل

 آدک 1۱۱کرده است ماده  اظهارنظربه پرونده  یدسترس یبرا ینسبت به حق شاک صراحتبه نونقا .218

مواد برداشت کرد ماده  یحق را از برخ نیا توانیم یدر قانون ذکر نشده است ول صراحتبهپرونده  متهم به یحق دسترس .219

 آدک 191

 :را از مطالعه پرونده محروم سازد لشیمتهم و وک تواندیمدر سه مورد بازپرس  .220

o  آدک 19۱ ادهم 3عفت تبصره  یمناف جرائمدر 

o  آدک 191ماده  یو خارج یداخل تیامن هیعل جرائمدر 

o آدک 191باشد ماده  قتیبا ضرورت کشف حق یبه پرونده مناف یدسترس ایچنانچه مطالعه  جرائم ریدر سا 

قرار ظرف  نیو ا دیبه پرونده صادر نما یقرار عدم دسترس ایقرار عدم مطالعه  دیدر سه مورد اشاره شده بازپرس با

 است اعتراضقابل وزسه ر

 ده استآم آدک 19۱در ماده  یمقدمات قاتیدر تحق لیمتهم از وک یحق برخوردار .221

حق  نیهمگان از ا یبه فرض آگاه دیکنند و نبا میرا به متهم تفه لیحق داشتن وک قیقبل از شروع به تحق دیبازپرس با  .222

 آدک 19۱ماده  کند حیحق متهم تصر نیاعتماد کند بلکه او موظف است به ا

 آدک 19۱ماده  1کند مجازات خواهد شد تبصره  تخلفکند و چنانچه  منع لیندارد متهم را از حق داشتن وک قبازپرس ح .223
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با توجه به ماده  نیحضور داشته و در صورت تخلف بازپرس مداخله کند همچن ییدر جلسه بازجو تواندیمتهم موکیل   .224

 زیهم ناز مت تواندیم اتقیدر مرحله تحق که افتیدر توانیماستفاده کرده  یمقدمات قاتیتحقمراحل  هیکل عبارت که از 195

 دفاع کند

 آدک 48و تبصره ماده  346دفاع استفاده کند ماده  یبرا لیچند وک ای کیاز  تواندیممتهم  .225

 قاتینکند در مرحله تحق یمعرف لیحبس ابد است و متهم وک ای اتیکه مجازات آن سلب ح باشدیم یاگر جرم از جراح .226

 آدک 19۱ماده  2تبصره  کندیانتخاب م یریتسخ لیوکاو  یبازپرس برا زین یمقدمات

 یدماتمق قاتیدعوا در مرحله تحق نیباشد طرف افتهیسازمانجرائم  ای یخارج ای یداخل تیامن هیاگر جرم مرتکب از جرائم عل .227

 آدک 48ماده  هیاصالحتبصره باشد  هیقوه قضائ سیرئ دییدارند که مورد تأ ییاز وکال لیفقط حق انتخاب وک

 در دادسرا یمقدمات قاتیتحقجام موارد عدم ان

در  دیبا ماًیمستق تیکه پرونده و شکا ستیمعنا ن نیبه ا نیانجام دهد البته ا دیرا دادگاه با هاآن قاتیتحق جرائماز  یبرخ .228

 آدک 69و  44بلکه مطابق مواد  ردیدادگاه صورت گ

است  ییهاکه پرونده از پرونده ندیدادستان بب هرگاهدر دادسرا  تیبعد از شکا ردیدر دادسرا صورت بگ دیبا حتماً تیشکا .229

 دریهر دو در آنجا صورت بگ یدگیو رس قاتیتا تحق فرستدیمآن را انجام دهد آن را به دادگاه  قاتیدادگاه تحق دیکه با

 است اعتراضقابلاستان  دنظریدر دادگاه تجد شودیمدر دادگاه صادر  یمقدمات قاتیکه در تحق ییقرارها .23۱

 :ردیگیدر دادسرا انجام نم هاآن قاتیتحق که جرائمی .229

o سال 15 ریجرائم افراد ز 

o 3۱6عفت ماده  یجرائم مناف 

o 34۱درجه هفت و هشت ماده  یریجرائم تعز 

در دادگاه نداند آن را به دادسرا  میمستق طرحقابلبه او اجازه داده شده است را  قاتیانجام تحق یکه برا یاپروندهاگر دادگاه  .232

 کندیماعاده 

 :اطفال و نوجوانان جرائم قاتیتحق  .222

o  شودیمتوسط دادگاه انجام  ماًیمستق :سال 15 ریز 

o که  آدک 3۱4و  3۱6جرائم موضوع مواد  جزبه شودیاطفال و نوجوانان انجام م یدر دادسرا :سال 18تا  15 نیب

 ردیپذیمدادگاه صورت  یاز سو میمستق طوربه

 قیو تحق قیمگر در چهار صورت که انجام تحق باشدیمممنوع  قیو تحق بیعفت هرگونه تعق یمناف جرائمدر  .225

 :از اندعبارتاستثنا شده است که 

o واقع شده باشد عامو منظر  ئیجرم در مر 

o باشد یخصوص یشاک یجرم دارا 

o جرم به عنف باشد 

o  باشد افتهیسازمانجرم 

دانست واط و ل نارا ز هاآن ترینمهم توانیه مک شودیجرم م نیاست که شامل چند یعنوان عام :عفت یمراد از مناف .235

 یخط عموم یبرا قیدق یفیتعر یول کنندمیرا نقض  یاست که عفت عموم یجرائم یبه معنا یمفهوم ثیعنوان از ح نیا

 نشده است

 75قانون مجازات مصوب  639و بند الف  638و  637عفت در قانون ذکر شده است مواد  یمناف قیمصاد یبرخ

 یسقانون جرائم جن نیعفت در ا یرا ذکر کرده است منظور از جرائم مناف جرائم نیا یشتریقانون با صراحت ب یشکل عداز بُ .236

 3۱6و مضاجعه است تبصره ماده  لیمانند تقب یریجرائم رابطه نامشروع تعز نیو همچن یحد
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 :عفت یجرم مناف .221

o  ذیتفخ یمساحقه قواد واطزنان ل :یحد یجنس 

o و مضاجعه لینامشروع مانند تقب رابطه :یریتعز جنسی 

 :شودیرابطه استفاده شده است لذا چند نکته از آن برداشت م لفظاز  3۱6ه در ماد نکهیابا توجه به   .238

o  دارریحهج عفت عمومی را تنهاییبهکه  یاست و شامل کس گریکدیبا  شتریب ایرابطه مستلزم ارتباط و دخالت دو نفر 

 ییانم عورتمانند  شودینم کندیم

o  گریکدیاحکام شرع در مورد روابط نامحرمان با  فبرخال یعنیدر خدمت ذات خود نامشروع باشد  دیرابطه با نیا 

 باشد

o  امل باشد و ش یکیزیو ف یرابطه حاصل ارتباط جسمان نیا دیو مضاجعه که آمده است با لیتقب هایمثالبا توجه به

 شودینمنامحرم  یمستهجن برا ریمثالً ارسال تصاو

 یمثل صدمات بدن بااهمیتجرم  کیاست همراه با  8 ای 7درجه  هاآن یریکه مجازات تعز اهمیتکماز جرائم  یکیاگر   .239

 نه دادگاه ردیدر دادسرا صورت بگ آن یمقدمات قاتیتحق دیبا فتدیاتفاق ب یاز تصادفات رانندگ یناش

 یهادر دادگاه یمقدمات قاتیسرا وجود ندارد و تحقداد هابخشلذا در  شودیم لیشهرستان تشک ییدسرا در حوزه قضادا .24۱

از جرائم ماده  یدو را دارد لذا اگر جرم یفریدادگاه ک تیدادگاه بخش همان صالح نکهیبا توجه به ا ردیگیمبخش صورت 

 یفریک دادگاه تیفقط در صالح طیشرا نیبه ا یدگیبه آن را ندارد چون رس یدگیحق رس فتدیباشد و در بخش اتفاق ب 3۱2

ارد و د بر عهدهرا  یمقدمات قاتیتحق فهیدادگاه بخش تنها وظ جرائم نیلذا در ا باشدیم یدادگاه انقالب با تعدد قاض ای کی

 3۱7و  299مواد  کندیدادستان شهرستان ارسال م یبرا فرخواستیصدور ک یپرونده برا یپس از صدور قرار جلب به دادرس

 باشد قیاز مقام تحق ریغ دیبا بیباشد لذا مقام تعق طرفیب دیبا قیتحق یقاض نکهیبا توجه به ا .241

 مقام تحقیق است. جرائمتمام  در بازپرس .242

 هستند. قیمقام تحقنبود بازپرس  ایدر صورت کمبود بازپرس  3۱2از ماده  ریغ جرائمدر  اریدادستان و داد .243

 دیاب زیهمان روز صدور به نظر دادستان برسد و او ندر  دیبه بازداشت با یمنته نیتأمقرار  نیو همچن اریداد یینها یقرارها .244

 کند نظرساعت درباره آن اظهار 24حداکثر ظرف 

هر  بازپرس به ایاگر دادسرا بازپرس نداشته باشد  باشدیمبازپرس  اریدر اخت منحصراًآن  قاتیکه تحق 3۱2در جرائم ماده  .245

 ه انجامحوز توسط دادرس دادگاه آن قاتیخواهد که تحقب ییحوزه قضا سیاز رئ دیبا دادستانحضور نداشته باشد  یعلت

 آدک 92تبصره ماده  ردیبگ

به او  یو معاون ایاز طرف دادستان  تیشکا دیکند بلکه با یمقدمات قاتیشروع به تحق ماًیمستق تواندینم اصوالًبازپرس   .246

 آدک 89ارجاع شود ماده 

 :994ده کند طبق ما قیشروع به تحق تواندیمکه بازپرس  یموارد .251

o او واقع شود تیمحل مأمور ییجرم در حوزه قضا 

o دستگیرمتهم در آن حوزه  او کشف یا تیمأمورمحل  ییاواقع شود و در حوزه قض یگرید ییدر حوزه قضا جرم 

 شود

o  میاو مق تیمأمورمحل  ییبه ارتکاب جرم در حوزه قضا مظنون ایواقع شود اما متهم  یگرید ییجرم در حوزه قضا 

 باشد

 31۱ماده  باشدیمبه جرم دادگاه محل وقوع جرم  یدگیرس یگاه صالح براداد .248

 دهش از وقوع جرم شروع ریغ یدر محل قاتیاگر تحق ؟ستیچ فیمتهم باشد تکل یریاز محل دستگ ریمحل وقوع جرم غاگر  .249

 ستدفریمحل وقوع جرم م یپرونده را به دادسرا تیو با صدور قرار عدم صالح دهدیمرا انجام  یمقتض قاتیباشد بازپرس تحق

 آدک 117ماده 

 118کند ماده  اظهارنظرخودش درباره موضوع  دیبازپرس باصورت  نیمشخص نشود در ا قاتیتحق انیاگر محل جرم تا پا  .25۱

 آدک
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 قاتیتحق ؟شودیم یدگینفر چند گرم متعدد چند شهرستان مختلف انجام دهد در کدام شهر به پرونده او رس کیاگر  .251

 ترینمهمکه  باشدیم ییو آن دادسرا ردیگیبازپرس صورت م کیدادسرا و توسط  کیع به همه اتهامات او در راج یمقدمات

 317و  31۱آن واقع شده است ماده  ییقضاجرم در حوزه 

ه و با توجه ب کندیم فهیوظانجامآن  معیتاست که در  یدادگاه تیاز صالح یاست که دادسرا تابع نیمطلب باال به خاطر ا

ن آ ییجرم در حوزه قضا ترینمهمکه  شودیم یدگیرس ینفر چند جرم مرتکب شود به پرونده او در دادگاه کیاگر  نکهیا

 گوییممیمطلب را  نیهم زیاست لذا در مورد دادسرا ن افتادهاتفاق 

 قیحقت شیتفت تواندیمرجع مزبور م حالبااین یرا انجام بدهد ول یقیاقدامات تحق قیاست که خود مرجع تحق نیبر ااصل  .252

ارجاع دهد ماده  یرا به ضابطان دادگستر یگرید یهر اقدام قانون ایادله و اطالعات وقوع جرم  یآوراز شهود و مطلعان جمع

 آدک 98

 :داردبه بازپرس دو استثنا  قاتیارجاع تحق .242

o دناتهام دار میحق تفه مشهود جرائماتهام است و ضابطان فقط در  میامر مستلزم تفه نیچون ا :قیبه تحق شروع 

o انجام  شخصاً دیکه بازپرس با آدک 3۱2ماده  پ و ت الف ب یدر مورد جرائم موضوع بندها یمقدمات قاتیتحق

 آدک 98تبصره ماده  دیضابطان استفاده نما یاز همکار تواندیدهد و تنها م

 یق از شاکیتحق

 نخواهد شد بلج ییمراجع قضاو عدم حضور نزد  هیبه احضار یتوجهیب لیبه دل گاهچیه یشاک .254

جرم از  اگر یحت باشدیم رسیدگیقابل او تیشکا و شودینم یبر گذشت تلق لیدل احضارپس از  یصرف عدم حضور شاک .255

 باشد گذشتقابلجرائم 

 از شاهد و مطلع قیتحق

 هاآندرخواست احضار متهم  نکهیا ایو  ردیصورت بگ قیمرجع تحق صیو به تشخ رأساً توانیم ان همشهود و مطلع احضار

 را بکند

 :فرق شاهد با مطلع  .256

o از حواس خود ادراک نموده است گرید یکی قیطر از ایاست که وقوع جرم را مشاهده و  یشاهد کس 

o از وقوع آن دارد ینکرده اما اطالعات ادراکحواس خود  ریسا ایمشاهده  قیاست که وقوع جرم را از طر یمطلع کس 

 آدک 2۱4ماده  هاآنو حضور  هاآن یبرا هیارسال احضار :هد و مطلعشروط استماع اظهارات شا  .257

رفته و از آنان  هاآنکند بازپرس محل اقامت  اقتضا تیو فور تیاهم اینتواند در دادسرا حاضر شوند  دشهو کهدرصورتی .258

 آدک 216ماده  کندیم قیتحق

 جلب ید به دستور ونذر موجه نزد بازپرس حاضر نشوبدون ع هیابالغ احضار باوجودردند و احضار گ و مطلع هودچنانچه ش .259

ماده  کیتبصره  باشدیم ییقضا جعبه دستور مر یتوجهیبه خاطر ب هاآن بو جل ستین یشهادت الزام یالبته ادا شوندیم

 آدک 2۱4

ز اظهارات خود قبل اباید شهود و مطلع  .بدون حضور متهمو  یرعلنیغو  جداگانه صورتبه :و مطلع شهوداز  قیتحق طیشرا .26۱

 کنند ادیسوگند 

 از متهم ققیتح

 که به شخص یامجرمانهبلکه عمل  ستیاحضار نمودن او ن یبرا یکاف یکس هیگزارش ضابطان عل ای یصرف وجود شاک  .261

 آدک 168کم احتمال ارتکاب آن از جانب او داده شود ماده باشد که دست به قراینیمستند  دیبا شودیم هنسبت داد

 تیثیمربوط به ح جرائمعلت احضار  نکهیذکر گردد مگر ا دیعلت احضار با شودیممتهم ارسال  یکه برا یاهیاحضاردر  .262

 آدک 17۱و  169ماده  شودینم صورت علت احضار مشخص نیباشد که در ا یعموم تیامن ایمتهم و عفت  یاجتماع
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 عنوانهب یاگر کس یت. حاتهام نمود میمتهم به او تفه عنوانبهکرد و سپس  احضارمطلع  ایشاهد  عنوانبهرا  یکس توانینم .263

 عنوانبهطبق مقررات و  دیو در جلسه شهادت مشخص شود که در مظان اتهام است با ابدیشاهد مطلع در دادسرا حضور 

 213حاضر شود ماده  یگریوقت د یبرامتهم 

 177 ماده ردیگیصورت م یمدن یدادرس نییآ نیطبق قوان هیابالغ احضار .264

 :اقسام ابالغ .244

o شودیمابالغ به دست خود فرد داده  :یواقع 

o :ودشیماست داده  حیصح هاآنابالغ به  یمدن یدادرس نییکه مطابق آ یکسان شخص یا ابالغ بستگان قانونی 

 هیارضبه دفتر شعبه مراجعه نکند ابالغ اح زیو خودش ن دنمتهم اطالع نداشته باش یاز نشان ییو مرجع قضا یچنانچه شاک .266

 آدک 174ماده  ردیگیصورت م یانتشار در روزنامه رسم قیاز طر

 آدک 175ماده  باشدیم یدر حکم ابالغ واقع یکیابالغ الکترون .267

که  یایقیحقعالوه بر احضار شخص  شدوجود داشته با به او توجه اتهام یبرا یکاف لیباشد و دل یاگر متهم شخص حقوق .268

خود را  لیوک یقانون ندهیتا نما شودیماخطار  یررات مربوط به احضار به شخص حقوقمق تیبا رعا باشدیماتهام متوجه 

 آدک 688ماده  دینما یمعرف

 جلب متهم

 :و بازداشت فیتفاوت جلب با توق  .241

o   است گریبه محل د یو انتقال و وآمدرفت یجلب مستلزم سلب آزاد «یریدستگ یعنیجلب 

o تاس نیمع یدر محل یو ینگهدار قیمتهم از طر وآمدرفت یآزاد لبسمستلزم  «ینگهدار یعنی و بازداشت فیتوق 

که عذر موجه محسوب  یتجها)عدم حضور  یو عدم حضور متهم و فقدان عذر موجه برا هیابالغ احضار :شروط جلب .27۱

 (ذکر شده است 178در ماده  شوندیم

د نکرده باش دایکان دارد متهم از ابالغ اطالع پنکند چون ام دایانجام شده باشد و متهم حضور پ نونقا صورتبهاگر ابالغ   .271

 179را مقرر نموده است تبصره ماده احضار تکرار  گذارقانونلذا 

 :هیبدون ابالغ احضارجلب  .212

o حبس ابد باشد ایقطع عضو و  اتیسلب ح هاآن یکه مجازات قانون یدر جرائم 

o نرسد جهیبه نت یو ییشناسا یزپرس برانباشد و اقدامات با متهم معینشغل  ای بهرگاه محل اقامت محل کس 

o شدن  یمخف ایفرار  ای یتبان میقرائن موجود ب واحوالاوضاعاز  کهدرصورتیدرجه پنج و باالتر  یریدر مورد جرائم تعز

 رودمتهم ب

o متهم باشد یرجو خا یداخل تیامن هیو جرائم عل یافتهسازمان جرائمکه به  یاشخاص 

شده باشد  یمحل کار خود مخف ایلذا اگر متهم در منزل  باشدینممحل کار متهم  ایحکم جلب مجوز ورود به منزل  .273

 174ماده  3تبصره  رندیبگ ییورود به منزل و محل کار متهم مجوز ورود از مرجع قضا یبرا دیضابطان با

 شودیمباشد صادر  یمتهم متوار کهدرصورتی اریجلب س .274

به  خارج شده و اشیمعمولبه خود از محل اقامت  یو انتظام ییقضا مقامات یعدم دسترس منظوربهکه  یکس: یمتوار .275

 کرده است مکاننقلاست  نامعلوم زین کانشیاز نزد یبرخ یبرا مکانی که

 183ماده  ردیگاز طلوع تا غروب آفتاب صورت ب یعنیدر روز  دیبا یموارد ضرور یاستثنابهجلب متهم  اصوالً .276

نگه دارند مواد  هاآن توانندینممدت  نیاز ا شتریو ب باشدیمساعت  24د ضابطان متهم نز ینگهدار یحداکثر زمان برا .277

 آدک 185قانون مجازات  583

 :متهم ریانتشار تصو طیشرا .214

o فقت دادستان با دستور بازپرسموا 

o بودن متهم یمتوار 
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o توجه اتهام به متهم یبرا یکاف لیوجود دال 

o گرید قیبه متهم از طر یابیعدم امکان دست 

o آدک 3۱2و ت ماده  پ الف ب یاز بندها یکیباق اتهام با انط 

د اقرار کن شناسدینمرا  هاآنبه اشخاص متعدد که  بتشده است به ارتکاب چند فقره جرم نس ریکه دستگ یاگر متهم .279

 آدک 96منتشر کرد ماده  تیو طرح شکا دگانیدبزه یآگاه یچهره او را برا توانیم

 دستور منع خروج از کشور

 :خروج از کشور وجود دارد نوع منعدو  .28۱

o 188ماده  باشدیماز خروج از کشور  عدستور من صورتبه :یریقبل از دستگ 

o 247 باشدیماز خروج کشور از کشور  منع رارق صورتبه :یریبعد از دستگ 

 باشدینم هم اعتراضقابلو  شودینماز خروج از کشور به متهم ابالغ  عدستور من .281

 است دیکه قابل تمد باشدیمماه  6از خروج از کشور  عمنمدت اعتبار دستور  .282

 :موارد مرتفع شدن دستور من از خروج از کشور .283

o  با جلبکه  اریبازپرس چه با اخت یا ینزد قاض متهمحاضر شدن 

o  بیتعق یصدور قرار موقوف 

o بیصدور قرار ترک تعق 

o بیصدور قرار منع تعق 

 از متهم ییبازجو 

انداختن آن فقط در صورت عدم امکان انجام  ریتأخو به  ردیاز حضور متهم جلب او صورت بگبالفاصله پس  دیبا ییبازجو .284

ح طر یبرا قیمرجع تحق ایوصول نشده است  یقانون یگزارش پزشک جهینت مثالً باشدیمآن در لحظه حضور متهم مجاز 

 ندارد یآمادگ سؤاالت

 :ییمراحل بازجو .244

o  آدک 193ماده نام و مشخصات و آدرس کامل متهم  دنیپرس 

o آدک 194اطالعات دهد ماده  ییآدرس را به مرجع قضا رییتغ دیبا نکهیا تذکر 

o اتهام به متهم میتفه 

o اتهام قبولعدم  ایاز قبول  سؤال 

 ارسال سابق او یبه نشان ییاطالع ندهد تمام اوراق قضا ییآن را به مرجع قضا یدهد ول رییچنانچه متهم آدرس خود را تغ .286

 آدک 194ماده  ردیصدور قرار جلب متهم قرار بگ یمبنا تواندیم یو حت شودیم ربا یاثر قانون هاآنام و بر تم شودیم

 یرابداند که ب بیترت نیتا بد شودیمکه به متهم نسبت داده  یامجرمانهو روشن عنوان  حیاعالم صر یعنیاتهام  میتفه .287

 شده است شناخته یفریک بیتعققابلسزاوار سرزنش و  یارتکاب چه عمل

 یقانون اساس 38اصل و آدک  195ماده  باشدیم اعتباریباز شکنجه و اجبار  یاقرار ناش .288

شف ک یدر پ دیبا قیصورت مرجع تحق نیسکوت کند در ا توانیو م ستیبازپرس ن سؤاالت ییمتهم مجبور به پاسخگو .289

 197ماده  باشدینمآن  مجوز مجبور ساختن ییگومتهم از پاسخ یباشد و خوددار گرید قیاز طر قتیحق

 دفاع نیاخذ آخر

 یسراست که نظر بازپرس بر صدور قرار جلب داد نیبر ا یانهیقردفاع  نیجهت آخر لیوک ایتوسط متهم  هیاحضار افتدری .29۱

رف و ص هیمستلزم ابالغ احضار که دفاع نیاخذ آخر یبرا یلینباشد دل یمتهم کاف مجرمیت یبرا لیچون اگر دال باشدیم

 است وجود ندارد ینوقت طوال
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دفاع نزد  نیآخر یاز بازپرس برا هیاحضار افتیآن را ساقط کنند و با وجود در توانیمتهم است لذا محق دفاع  نیاخذ آخر .291

 263گردد ماده ن اضرح ییمرجع قضا

 یگریانجیمهلت به متهم و ارجاع به م یاعطا

 قضایی است ندیاز فرا تیارج ساختن پرونده که محرومو خ نیطرف نیسازش ب دهیاقدام جبران خسارت بزه د نیهدف از ا .292

 192و  82مواد 

 :82و مهلت به متهم ماده  یگریانجیچند نکته درباره م .293

o  دارند انیجر 8و  7و  6 یریتعز جرائمدر 

o کندیممناسب اقدام  نیتأمو با اخذ  یخصوص یشاک ای دهیدبه درخواست متهم و موافقت بزه ییمقام قضا 

o  باشدیاز جرم دو ماه م یجبران خسارت ناش ای یکاشگذشت  لیتحص یبه متهم براحداکثر مهلت 

o یاموسسه ایشخص  ایحل اختالف  یبه شورا نیحصول توافق موضوع را با توافق طرف یبرا تواندیم ییمقام قضا 

 ارجاع دهد یگریانجیم یبرا

o ستیاز سه ماه ن شیب یگریانجیمدت م 

o هستند دیمذکور قابل تمد زانیو به م بارکی یفقط برا 5و  3ذکر شده در بند  یهامهلت 

 :شودیحاصل م جهینت و مهلت به متهم دو یگریانجیزمان م یپس از انقضا .294

o شودیمصادر  بیتعق یقرار موقوف :است گذشتقابلجرم  و گذشت کرده یشاک 

o بیتعق قیزم با موافقت متهم قرار تعلال طیدر صورت وجود شرا :است گذشترقابلیغجرم  اما گذشت کرده یشاک 

 شودیصادر م

o کندیم دایادامه پ ییصدور قرار نها تا قاتیتحق :است یخود باق تیشکابر  یشاک 

 خواسته نیتأم ایاش یاماکن بازرس شیتفت

د ووج یقو ظن ارتکاب به جرم لیدال ای لیکشف آالت و وسا ایمتهم  یریدستگ یبراکه  یدر موارد یو بازرس شیتفت .295

 قینمود مرجع تحق دایدست پ هاآنبه  اءیاش یبازرس قیاز طر ای لیطاماکن بسته و تع منازلرا در  هاآن توانیمداشته باشد 

 دهدیا آن اشیا را بآن محل  یبازرس یا شیدستور تفت تواندیم

 98ماده  دینما به ضابطان واگذار هاآن ایانجام دهد  شخصاًخود  تواندیم قیمرجع تحق را یزرسو با شیتفت .296

 شید مثالً اگر دستور تفتناقدام دار حق محول شده فتکلی حدود درفقط به ضابطان داده شده است  یو بازرس شیاگر تفت .297

 و اجناس موجود در محل را ندارد ایاش فیو توق یداده شده است حق بازرس هاآنبه متهم  یریدستگ یمنزل برا

ه آن را دارند ماد نمودنروبرو شوند فقط حق گزارش  یگریبا جرم د یو بازرس شیدستور تفت یاگر ضابطان در هنگام اجرا .298

57 

ان مک کیدر  موردنظر ءیش لذا اگر ستین یاماکن خصوص ریسا ایمجوز ورود به منزل  ایاش شیتفت ای یدستور بازرس .299

 کند ردصا زیاجازه ورود بازرسان محل را ن دیبا یبازرس دستور بر وهعال قیباشد مرجع تحق یخصوص

 141باشد ماده  اتیرا با ذکر تمام خصوص یمورد دیبا عمومیورود به اماکن بسته و  یبرا ییدستور مقام قضا .3۱۱

 ورتصورت در شب هم ص نیضرورت اقتضا کند که در ا کهآن مگر شودیممنزل اصوالً در روز انجام  یو بازرس شیتفت  .3۱1

 14۱ماده  ردیگیم

ه ب کنندهیدگیرس یفریاز جرم را که به او وارد آمده از دادگاه ک یناش انیضرر و ز تواندیم یشاک :خواسته نیتأمصدور  .3۱2

 آدک 1۱7ماده  ندیگویمخواسته  نیکه به آن تأم دیجرم مطالبه نما

 :یفریک یخواسته در دعاو نیتأمصدور قرار  طیشرا .3۱3

o  از ارتکاب عمل توسط متهم داشته باشد تیحکا یکاف لیدال 

o وارد شده باشد ضرر یبه شاک 
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o  باشد حیضرر به عمل متهم صح نیانتساب ا 

جرا و ا نیتأمممکن نباشد ابتدا قرار  یکه ابالغ فور یدر موارد شودیبالفاصله اجرا م ابالغ و تهمخواسته به م نیتأمقرار   .3۱4

 29ماده  شودیسپس ابالغ م

 :صورت دارد یخواسته شاک .3۱5

o  شودیم فیتوق عین همان :نیمع نیع 

o کندیم فیتوقمتهم  ییاموال و دارا ریاز سا انیبازپرس معادل مبلغ ضرر و ز ست:ین نیمع نیع 

 خواسته صادر کرد نیتأمقرار  توانیم زین باشندیم هیدو مستوجب  شده زده به شاکی یکه صدمه بدن جرائمی یبرا .3۱6

 آدک 27۱ماده  پاست بند  ضاعتراقابلتوسط متهم  یندارد ول موافقت دادستانبه  ازیخواسته ن نیتأمصدور قرار  .3۱7

به  یدگیرس نکهیامگر به اتهام را دارد و  یدگیرس تیاست که صالح یدادگاه اریقرار در اخت نیبه اعتراض به ا یدگیرس .3۱8

 صورت دادگاه نینشده باشد که در ا لیتشک ییباشد و در آن حوزه قضا کی یفریک ایدادگاه انقالب  تیاتهام در صالح

 است یدگیرسبه صالح  ،محل دوِ یفریک

 محلی اتتحقیق

 آدک 123ماده  ردیگیصورت م یشاک ایبه درخواست متهم  یادر صورت ضرورت  یمحل قاتیتحق .3۱9

 آدک 125ماده  ردیگیبه دستور او توسط ضابطان صورت م ایتوسط بازپرس  نهیو معا یمحل قاتیتحق .31۱

 قاتیمحل و تحق نهیمعا یبرا شخصاًاست  مکلف ساجساد بازپر نهیو هنگام معا اتیدر جرائم موجب مجازات سلب ح .311

 آدک 126ماده  ابدیحضور  یمحل

که به  است تیپرونده شخص لیتشک ردیگیصورت م یمقدمات قاتیتحق انیکه در جر ییاز کارها یکی :تیپرونده شخص .312

 آدک 2۱3ماده  شودیمدادسرا انجام  یاجتماع یدستور بازپرس و توسط واحد مددکار

کب مرت تیاز شخص یاطالعات یحاو درواقعمربوط به رفتار مجرمانه و  یجدا از پرونده اتهام تاس یاهپروند تیپرونده شخص .313

 ینیتأم ای یفریک ریاتخاذ تداب منظوربهمرتکب  تیشناخت بهتر شخص تیپرونده شخص لیهدف از تشکاست.  رفتار نیا

 متناسب با آن است

 :از اندعبارت 2۱3 طبق ماده است که مجازات ییهاجرم، ودشیم لیتشک هاآن یبرا تیشخص پروندهکه  ییهاجرم .314

o  اتیسلب ح 

o  قطع عضو 

o حبس ابد 

o باالتر است ایدرجه چهار  ریتعز هاآنکه مجازات  جرائمی 

o از آن است شیب ای هیعلمجنی کامل  هیثلث د هاآن هید انزیکه م یجسمان تیتمام هیعل یعمد تیجنا 

 یپزشک گزارش / متهم یو اجتماع یخانوادگ یدر خصوص وضع ماد یکار اجتماعگزارش مدد :یحاو دیبا تیپرونده شخص .315

 باشد. پزشکیروانو 

تعزیری درجه پنج و شش نیز پرونده  جرائمدر  2۱3در جرائم مربوط به اطفال و نوجوانان عالوه بر موارد ذکر شده در ماده  .316

 آدک 286ماده  شودیمشخصیت تشکیل 

در کیفرخواست ذکر شود خالصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم است بند چ ماده باید  حتماًیکی از نکاتی که  .317

 آدک 279

 جلب نظر کارشناس 

که مرجع تحقیق فاقد آن اطالعات  باشدیمگاهی اظهار نظر درباره تحقق یک عمل مجرمانه نیازمند اطالعات تخصصی   .318

 ددهیم ارجاعن رشته آ اظهار نظر تخصصی را به کارشناس نیازمند به یهاجنبهمرجع تحقیق جنبه یا  صورت نیااست در 

 بعد از کسب نظر او درباره تحقق یا عدم تحقق جرم اظهار نظر کندتا 
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 باشدیم حاوی مقررات مربوط به کارشناسی 167تا  155مواد  .319

 گیردب صورت طرفین از یکی تقاضای به تواندمی هم بگیرد صورت بازپرس توسط بدواً تواندمی هم کارشناس به امر جاعار  .32۱

 آدک 155 ماده

 آدک 166 ماده کند رد یا قبول را کارشناس نظر تواندیم بازپرس .321

 آدک 162 توانند با ذکر دلیل به نظریه کارشناس اعتراض کنندد ذینفع در امر کارشناسی میافرا .322

 165از نظر کارشناسان استفاده کند ماده  دتوانیمدیگر  دو بارهرگاه بازپرس در نظریه کارشناسی ارائه شده تردید کند تا   .323

 آدک

 نیابت قضایی

برخی از تحقیقات مقدماتی در خارج از حوزه قضائی مرجع رسیدگی به پرونده الزم باشد باید از طرف این  کهدرصورتی .324

 داده شود تا اقدامات را انجام داده و برای او ارسال کند تبه مرجع قضایی صالح در محل نیاب مرجع

 119 هماد کند صادر نهایی قرار پرونده آن در ندتوانمی و باشدمی مقدماتی تحقیقات انجام به مجاز فقط پذیر ابترجع نیم .325

 آدک

 تواندرا نیز از متهم بخواهد همچنین نوع تأمین را نیز می نیتأمتواند در ضمن اعطای نیابت اخذ ت دهنده مینیاب مرجع .326

د یا صادر کن نیتأمنشده باشد خودش قرار اخذ  نیتأمدرخواست اخذ  کهدرصورتیتواند یمرجع نائب م بااینکهمشخص کند 

 آدک 12۱درخواست شده را تغییر دهد ماده  نیتأماینکه 

 121برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کند دادستان محل اجرای نیابت باید با آن موافقت کند ماده  نایباگر مرجع  .327

 آدک

 و نظارت قضایی نیتأمقرارهای 

عبارت است از تصمیم مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهار نظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه  :تعریف قرار .328

 متهم در دادگاه

 :اقسام قرار  .329

o سازندیممهیا برای اظهار نظر در مورد دالیل اتهام و قابلیت محاکمه  معد یا که پرونده را ییقرارها :اعدادی 

o  اظهار نظر در مورد اتهام متهم و دالیل آن و لزوم یا عدم لزوم ارسال پرونده به دادگاه  هاآنقرارهایی که محتوای

 جهت محاکمه است

o  قرار  /قرار ارجاع امر به کارشناس/ خواسته  نیتأمقرار  / کیفری نیتأمقرار  :از اندعبارتبرخی از قرارهای اعدادی

 قرار عدم صالحیت برای رسیدگی به پرونده/  محلی تحقیق / معاینه محل قرار

 کیفری نیتأمقرارهای 

برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی محاکمه و اجرای حکم است  یالهیوسکیفری  نیتأمقرار  .33۱

 تا هر وقت که وی توسط مرجع قضایی احضار شود در مرجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد

 آیندمی شمار به نیز دیده بزه خسارت پرداخت برای یالهیوس لذا دارند مالی جنبه نیتأمشتر قرارهای بی .331

 :آدک 217 ماده نیتأم قرارهای اهداف  .332

o نزد مرجع قضایی متهم حضور تضمین 

o تضمین جبران خسارت بزه دیده 

 :نیتأمقواعد مشترک حاکم بر قرارهای  .222

از متهم را ندارند ماده  نیتأمو ضابطان دادگستری حق اخذ  باشدیمقضایی  از اختیارات مقام قرارها این صدور .1

 آدک 41

 امتناع ورزد نیتأمتواند از صدور قرار در صورت وجود دالیل کافی بر توجه اتهام به متهم مقام قضایی نمی .2
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است که تحقیق را  یبر عهده بازپرس یا دادیار هاآنز مختلفی وجود دارد که انتخاب هر یک ا نیتأمقرارهای   .3

 آدک 25۱مراعات شود ماده  نیتأمدارد البته باید اصل تناسب  بر عهده

قرار در مورد او صادر  تنها یکنیستند و متهم با هر اتهامی و حتی تعداد اتهامات  جمعقابل نیتأمقرارهای  .4

 شودیم

 است فرضی در آن و دارد وجود نیتأم قرار یک از بیش صدور امکان صورت یک در تنها :چهارم قاعده بر تثنااس

 باشد مختلف یهادادگاه ذاتی صالحیت در هاآن به رسیدگی که باشد جرمچند  به متهم شخصی که

بینی شده است و دارای متهم پیش هایآزادیخودکامگی قضات و نقض حقوق و  از جلوگیری برای نیتأم تناسب اصل .334

 آدک 25۱ماده تبصره ات است لذا تخلف از آن دارای مجاز باشدیمضمانت اجرا 

هم باید متناسب باشد و هم متناسب بماند  نیتأمهم در صدور و هم در تداوم باید رعایت شود لذا قرار  نیتأملزوم تناسب  .335

نماید این تخفیف و تشدید نیازی به موافقت  دتریشدیا  ترفیخفدر صورت لزوم آن را  تواندیملذا مقام صادر کننده قرار 

 آدک 27۱ندارد ولی تشدید آن توسط متهم قابل اعتراض است ماده دادستان 

 18ماده و  آدک 219مشخص یا محدود شده است ماده  گذارقانونصدور قرار از طرف بازپرس یا دادیار گاهی اوقات توسط  .336

 صدور چک

 هنشد احضار و جلب هنوز یا است متواری کسی اگر لذا باشدیم قضایی مرجع نزد متهم حضور فرع بر نیتأم قرار صدور  .337

 شودنمی صادر برای نیتأم قرار

 

 نیتأم قرار انواع 

 اندشده ذکر شدیدترین به نیترفیخف از حصری صورتبه 217 ماده در کیفری نیتأم قرارهای تمام  .338

 :شوندینمکیفری برای دو دسته افراد صادر  نیتأم قرارهای  .339

o  شودصادر میآدک  69۱ذکر شده در ماده  ردو قرابرای این اشخاص یکی از  :اشخاص حقوقی 

o  شود یعنی قرار کفالت یا قرار صادر می 287ذکر شده در ماده  یقرارهابرای این افراد  :سال تمام 18متهمان زیر

 سال 15در صورت ضرورت و برای متهمان باالی  وثیقه آن هم

 :سال 94چند نکته درباره قرار صادره برای متهمان زیر  .250

o شودبرای این افراد صادر نمی 217یفری ذکر شده در ماده ک یقرارها 

o  آدک 287شود ماده سال صادر می 15در صورت ضرورت برای متهمان باالی  وثاقتقرار کفالت یا 

o  شودیمصادر  آدک 238 و 237قرار نگهداری موقت در کانون اصالح و تربیت با رعایت مواد 

o شودیم معرفی کانون به موقت نگهداری جهت ممته وثیقه یا کفیل معرفی از عجز در صورت 

o یا دسترسی عدم ،فقدان صورت در و شودمی داده قانونی سرپرست یا والدین به متهم :سال 18 زیر متهمان سایر 

 شودیمرده سپ باشد مصلحت به که حقوقی یا حقیقی شخص هر به متهم پذیرش عدم

 :کیفری نیتأماقسام قرارهای   .259

o ضور با قول شرفقرار التزام به ح 

o قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام 

o قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف 

o قرار عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام 

o  خود مرجع قضایی و انتظامی یانوبهقرار الزام به معرفی 

o قرار التزام مستخدمان رسمی 

o زلر التزام به عدم خروج از منقرا 

o باشدقرار کفالت که شامل دو قرار اخذ کفیل و قبولی کفیل می 
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o   باشدیمقرار وثیقه که شامل دو قرار اخذ وثیقه و قبولی وثیقه 

o  قرار بازداشت موقت 

 تفادهمورداس تیاهمکم جرائمو در  هاستآنو کم استفاده ترین  نیتأمقرار  نیترفیخف :قرار التزام به حضور با قول شرف .342

شد حاضر شود و متهم هم قول شرف به حضور  احضارکه هر وقت  خواهدیمدر این قرار مرجع قضایی از متهم  ردیگیمر قرا

دهد یعنی شرف متهم ضامن اجرای این تعهد است اگر متهم قرار التزام به حضور با قول شرف را قبول نکند بازپرس باید می

 آدک 217ماده  1عیین وجه التزام برود و آن را صادر کند تبصره به سراغ قرار بعدی یعنی التزام به حضور با ت

شد در زمان و احضار که هرگاه  خواهدیمدر این قرار مرجع تحقیق از متهم  :قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام .343

ا بپردازد با توجه به اینکه یعنی متهم باید مبلغ وجه نقد ر باشدیمضمانت اجرای این قرار مالی  .حاضر شود موردنظرمکان 

این قرارداد امانت اجرای آن بعد از نقض عهد توسط متهم است یعنی در صورت حضور نیافتن متهم دادستان وجه نقد را به 

که دارای مجازات شدید است استفاده نمود چون احتمال  جرائمیلذا نباید از این قرار در  کندیمدولت اخذ  صندوقنفع 

 217تبصره یک ماده  شودیمنباشد قرار کفالت در حق او صادر  التزامیزیاد است اگر متهم حاضر به دادن عدم حضور متهم 

 آدک

ممنوع برای دسترسی بازپرس به متهم است تا با  یالهیوساین قرار  :قضایی با قول شرف حوزهقرار عدم خروج از  .344

های گذشته قابل توجیه ایی ممکن گردد این قرار برای زماننزد مرجع قض او موقعبهاز حوزه قضایی حضور  او خروجساختن 

یک مسیر  تواندآسان شده و یک شخص می وآمدرفتولی در حال حاضر که  کم وجود داشت ونقلحملون وسایل است چ

ه توجی در کمتر از یک ساعت با هواپیما طی کند دیگر این قرار خیلی موضوعیت ندارد و قابلرا  استان به استان دیگر

 شودیمکفالت در حق او صادر  قرار ؟ دادندر صورت امتناع متهم از  .باشدینم

 رایاج ضمانت که تفاوت این با است قبلی قرار این قرار مانند :قرار منع خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام .345

 باشدمی مالی آن

 :شوندیمنقض  امر دو این از ییک با هشد ذکر قرار دو .346

o  ز حوزه قضایی بدون اجازها خروج 

o  حضور نزد مرجع قضایی بدون عذر موجهعدم 

 آدک 217تبصره یک ماده  شودیمقرار کفالت برای او صادر  این قرار،در صورت امتناع متهم از دادن  .347

حضور نزد مرجع  -1 دهدمتهم در این قرار دو تعهد می :یا انتظامی مرجع قضاییخود به  یانوبهقرار التزام به معرفی  .348

 با تعیین وجه التزامو هفتگی یا ماهانه  صورتبهخود به مراجع قضایی یا انتظامی  یانوبهمعرفی  -2کننده رسیدگی

 :موارد نقض این قرار .251

o عدم حضور نزد مرجع قضایی برای رسیدگی 

o عدم حضور نزد مرجع قضایی و انتظامی برای معرفی 

 آدک 217تبصره یک ماده  شودیم صادر پذیرد قرار کفالت برای اوقرار را نین متهم ا کهدرصورتی .35۱

این قرار همان قرار التزام به حضور  :قرار التزام مستخدمان رسمی یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام .351

هم با اعالم سازمان  احراز .با تعیین وجه التزام است با این تفاوت که متضمن احراز قبلی امکان پرداخت وجه التزام است

 پرداخت شود تواندیم محل استخدام است که وجه التزام

 شامل قرار این باشد. مسلح نیروهای یا کشوری یهاسازمان از باید کندیم تعهد التزام وجه پرداختسازمانی که برای  .352

 هم امالتز وجه پرداخت تعهد قرار نای در شودنمی هستند مشغول مشابه عناوین یا قراردادی یا پیمانی صورتبه که متهمانی

در این است که در صورت عدم حضور متهم از متهم  هاآنتفاوت . واسازمان محل اشتغال  بر عهده هم و است متهم بر عهده

ولی تعهد سازمان به پرداخت وجه التزام محدود به حقوق متهم است و چنانچه  شودیمیکجا وجه التزام طلب  صورتبه

 شودتقسیط پرداخت می صورتبهپرداخت یکجای وجه التزام کافی نباشد مبلغ مذکور  حقوق متهم برای
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شود که هرگاه بازپرس خواست در می ملتزم قرار متهمدر این  :قرار التزام به عدم خروج از منزل با تعیین وجه التزام .353

ماند ب دیگویمر خانه یا در مکانی که بازپرس شود که دنزد او حاضر شود و برای اینکه این تعهد را اجرا کند ملزم به این می

ا ملزم متهم باید مبلغی ر شودیمخارج نشود حضور متهم در محل یا با وسایل الکترونیکی یا با وسایل دیگر کنترل  از آنجاو 

 به پرداخت شود که در صورت نقض قرارداد ستان آن مبلغ را اخذ کند

که هر وقت درخواست کرد در نزد او حاضر گردد و متهم هنگام  خواهدیممتهم  در این قرار مرجع تحقیق از :قرار کفالت .354

انجام تعهد آن شخص او را نزد مرجع قضایی حاضر نماید در  در صورتتا  کندیمسپردن تعهد به حضور، شخصی را معرفی 

 نفع صندوق دولت اخذ کن. این قرار باید مبلغی را ملتزم شوند تا اگر متهم حضور پیدا نکرد دادستان آن مبلغ را به

 :شوندیم ملتزمنفر در این قرار دو  .355

o منوط به احضار است او که ملتزم به حضور است و تعهد :متهم 

o  که ملتزم به حاضر نمودن متهم و در صورت عدم حضور ملتزم به پرداخت وجه الکفاله است :کفیل 

 تعهد کفیل منوط به عدم اجرای تعهد متهم است .356

 قرار قبولی کفالت / قرار اخذ کفیل :باشدیمشامل دو قرار  لت خودقرار کفا .357

کرد نزد او حاضر شود و در ضمن آن یک نفر را  درخواستدهد که هر زمان مرجع تحقیق متهم تعهد می اخذ کفیل:قرار  .358

غ و دوم اینکه اگر روز از تاریخ ابال 3۱هم ظرف متدهد اول حاضر نمودن تعهد می دوکفیل . کندکفیل معرفی می عنوانبه

 موفق به حاضر نمودن متهم نشد پرداخت وجه الکفاله

 :نکته درباره مبلغ وجه الکفاله چند .241

o گرددمیزان آن توسط مرجع تحقیق معین می 

o  آدک 219نباید از خسارت وارده بر بزه دیده کمتر باشد ماده  درهرحالمبلغ آن 

o بعداًو  دیمانیمبا برآورد کلی خسارت مبلغی را تعیین  بازپرسو  برای تشخیص خسارت نیازی به کارشناسی نیست 

 تواند آن را کم یا زیاد کندمی

o  آدک 232 و 233نیز از همین محل قابل وصول است مواد  نقدیدر صورت محکومیت متهم به جزای نقدی جزای 

o عالوه بر مبلغ خسارت وارده  شده باشد باید ینیبشیپ برای عمل متهم مجازات شالق یا زندان هم کهدرصورتی

 ها در نظر گرفته شود تا بتواند تضمین حضور متهم نزد مرجع قضایی را تقویت کندمبلغی نیز برای این مجازات

حقوق بزه  -ضرر و زیان کند جبران تواندیمست که ا نامهمهیبشخص دارای  مثالً -دیگر  قبه طر یرعمدیغ جرائماگر در  .36۱

 آدک 217ماده  3تبصره  باشدیمر قرار کفالت ممنوع دیده تضمین شود صدو

صادر  لیبرای کفالت متهم اعالم آمادگی کنند قرار قبولی کف یاگر شخص ثالث کفیلپس از صدور قرار  :قرار قبولی کفیل .361

 آدک 223شود ماده می

وان مالی باید ت ، رشد(،)بلوغ، عقلقرار با توجه به اینکه قرار کفالت آثار مالی دارد کفیل عالوه بر داشتن شرایط عمومی این  .362

 احضار 221برای چنین تعهدی نیز داشته باشد ماده 

 خودداری ورزد لتواند از قبول کفیبرای نشان دادن توان مالی بازپرس نمی لدر صورت کافی بودن مدارک کفی .363

 ستاعتبار کفالت شرط نی یر مالئت براولی استمرا کندیماگر مالئت کفیل برای بازپرس محرز گردد قرار کفالت را صادر  .364

 آدک 221دارد ماده  آن نیاز به موافقت اوپذیرش مالئت کفیل نیاز موافقت دادستان ندارد ولی عدم پذیرش   .365

 ت چونسبازپرس مکلف به قبول وثیقه و صدور قرار وثیقه ا صورت نیاکه در  بسپاردکفیل وثیقه  به جای تواندیممتهم  .366

 آدک 22۱ماده  باشدیم رتنیسنگوثیقه قرار 

کفیل  تواندیمآدک البته فقط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی  221کفالت کنند تبصره ماده  تواندیماشخاص حقوقی نیز  .367

 شود

اه متهم به بازداشتگ ،قرار قبولی کفیل توسط بازپرس صادر شود خواه عدم معرفی کفیل یا عدم قبولی آن کهدرصورتی .368

 دکآ 226شود فرستاده می

 قرار کفالت قابل اعتراض نیست ولی بازداشت ناشی از این قرار قابل اعتراض استاصل  .369
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 :آدک 226 ماده دارد را تصمیم دو به اعتراض حق متهم .37۱

o 3 تبصره برخالف قرار این صدور لذا است بوده غیرعمدی جرم من بگوید مثالً بازداشت قرار صدور اصل به اعتراض 

 آدک است 217 ماده

o ض به عدم پذیرش کفیل معرفی شدهاعترا 

احضار شد حاضر شود و متهم برای تضمین حضورش  هرگاه خواهدیمقراری که مرجع قضایی از متهم  :قرار وثیقه  .371

 گذاردمبلغ معین نزد مرجع قضایی می با یاقهیوث

 /رمنقولیغمال  /منقولمال  /بانکی نامهضمانت / وجه نقد: شودیمشامل این موارد  وثیقه .372

 قرار قبولی وثیقه/ وثیقه  قرار اخذقرار وثیقه شامل دو قرار است  .373

 تواند آن را تعهد بدهندشخص ثالث می یامتهم  معینی نیست و این قرار متوجه شخص :وثیقه قرار اخذ .374

 آدک 219که در تعیین وجه الکفاله ذکر شد ماده  همان است :ابطه تعیین مبلغ وثیقهض .375

کند و انتخاب نوع آن با متهم است و این حق انتخاب در ادامه هم الی مال مورد وثیقه را تعیین میارزش ری فقطبازپرس  .376

را به جای پول نقدی که واریز کرده است  رمنقولیغمال  مثالً کندیموجود دارد و متهم هر زمان که بخواهد آن را تعویض 

 دهدقرار می

ر عمد اگر حقوق بزه دیده از طریق دیگر تضمین شود بازپرس حق صدور قرار غی جرائموثیقه مانند قرار کفالت در  در قرار .377

 آدک 217ماده  3وثیقه ندارد تبصره 

بازپرس موظف به قبول آن است و نباید  کنند و توانند تودیع وثیقههم خود متهم هم شخص ثالث می :قرار قبولی وثیقه .378

 بکند را ثالث شخص وثیقه تودیع شرط

ا شود و این کار را کارشناس دادگستری ببهای آن اقدام می ارزیابی به نسبت ابتدا باشد رمنقولیغ یا نقولم مال وثیقه اگر .379

پس از اظهار نظر کارشناس مبنی بر کفایت ارزش وثیقه اگر مال منقول باشد عین مال  دهدیمهزینه وثیقه گذار انجام 

یقه تا مالکیت آن و نبودن مانع برای وث شودیممحل فرستاده  اسنادثبتباشد به دفتر  رمنقولیغ لولی اگر ما شودیمتوقیف 

آن اقدام بعدی را انجام  وانتقالنقلگذاشتن آن را بررسی کند و در صورت وجود داشتن شرایط نسبت به توقیف آن و منع 

 دهدیم

 شودیم آزاد وثیقه قبولی قرار صدور محضبه ولی ردیگیم قرار بازداشت در شود صادر وثیقه قبولی قرار که زمانی تا متهم .38۱

 آدک 226 ماده

 آدک 222 مرتکب تخلف شده است وگرنهبازپرس وثیقه را قبول نکند باید دلیل را اعالم کند  کهدرصورتی .381

در این قرار همانند قرار کفالت اصل قرار قابل اعتراض نیست ولی قرار بازداشت به خاطر عدم تودیع وثیقه قابل اعتراض  .382

 باشدیم

باشد کیفری است برخالف سایر قرارهایی قرار قابل اعتراض می نیتأمو شدیدترین قرار  نیترمهم :قرار بازداشت موقت  .383

 آدک 27۱بند ب ماده 

 تواندینممشخص کرده لذا بازپرس  237در ماده  گذارقانونرا  صادر کند قرار بازداشت موقت تواندیممواردی که بازپرس  .384

را مرتکب شده باشد و شرایط  237متهم یکی از جرائم ماده  کهدرصورتی .رار بازداشت موقت صادر کندبرای هر جرمی ق

این نکته این است که صدور قرار  ینیز دارا باشد بازپرس موظف است قرار بازداشت موقت صادر کند عبارت اخر را 238ماده 

 و در غیر آن ممنوع است باشدیمو جایز  ریپذامکان 238با وجود شرایط ماده  237ماده  جرائمبازداشت موقت فقط در 

 و یا به درخواست متهم أساًر همچنین باید در فواصل معین دادستان برسد دییتأباید به  حتماًقرار بازداشت موقت   .385

 مورد بازبینی قرار گیرد

 ظرتجدیدنبه آن باید به دادگاه اگر پس از صدور کیفرخواست قرار بازداشت موقت توسط دادگاه صادر شود برای اعتراض   .386

 آدک 246استان شکایت کرد ماده 

شود و قرار بازداشت شود باز در دادگاه انجام می ماًیمستقمچنین اگر پرونده از مواردی باشد که تحقیقات مقدماتی آن ه .387

 استان است تجدیدنظرهم مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه 
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باشد که دالیلی که  معتقد متهماگر  یعنی رار حق اعتراض به تداوم قرار را نیز داردمتهم عالوه بر حق اعتراض به صدور ق .388

به تداوم بازداشت اعتراض کند در صورت اعتراض متهم به تداوم قرار مرجع  تواندیمبازداشت شده دیگر وجود ندارد  سبب

ه اعتراض او را وارد نداند آن را به متهم روز نسبت به اعتراض اظهار نظر نماید و چنانچ 5ظرف  است کننده موظفرسیدگی

 و متهم ظرف ده روز حق اعتراض به این نظر را دارد کندیمابالغ 

اگر بازپرس اعتراض متهم را وارد بداند و قصد آزادی او را داشته باشد باید موضوع را به نظر دادستان برسد یعنی هم صدور  .389

 مخالف باشد هاآناز  هرکدامباید با رضایت دادستان باشد و اگر داستان با  قرار بازداشت موقت هم رفع قرار بازداشت موقت

 آدک 241کند ماده دادگاه به اختالف بازپرس و دادستان رسیدگی می

 حق اعتراض به قرار بازداشت دارد بارکی هرماهمتهم در  .39۱

ر د (شده باشد صادرهی به بازداشت موقت قرار منت یا باشد صادر شده قرار بازداشت موقت )خواه بازداشت موقت زمانمدت .391

 آدک 242ماده  باشدیمیک ماه  جرائمو در سایر  باشدیمحداکثر دو ماه  3۱2ماده  جرائم

 متهم ابالغ شود به که باید علت باشدیمبازداشت بیشتر از مدت نیازمند دلیل  .392

 :فک یا تخفیف قرار .212

o  ادستان برسدد دییتأقرار بازداشت موقت باید به  فیتخف ایفک 

o  مورد  نای و بازپرس در شودیمموافقت دادستان انجام  بدون نیاز بهسایر قرارهای منتهی به بازداشت  فیتخف ایفک

 کنداقدام می رأساً خودش

شده در قانون برای جرم منتسب به او برسد باید آزاد  ینیبشیپاگر مدت بازداشت موقت متهم به حداقل میزان حبس   .394

 آدک 242شود ماده 

 :هابازداشت موقت در سایر مجازات ریتأث .214

o :آدک 516بند ب ماده  شودیمکم  شالقضربه از  3 به ازای هر روز بازداشت شالق 

o شودیمهزار تومان از جزای نقدی کم  3۱به ازای هر روز بازداشت  :جزای نقدی 

 :242حداکثر مدت بازداشت موقت ماده  .396

o دو سال :سلب حیات موجب مجازات جرائم 

o  یک سال جرائمدر سایر 

 طفق لذا شود اثبات هاآن یگناهیب که شودمی متهمانی شامل خسارت جبران این موقت: بازداشت از ناشی جبران خسارت .397

د و شامل افرادی که قرار موقوفی تعقیب نته باشگرف تعقیب منع قرار یا برائت بر قطعی حکم که شودمی متهمانی شامل

 آدک 255ه شود مادخورده باشد نمی

بازداشت خودش شده است ماده  سببدر چند مورد شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست چون خودش  .398

 آدک 256

 جبرانبه کمیسیون استانی  یگناهیبتقاضای جبران خسارت باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ قطعی شدن  .399

 آدک 257تقدیم شود ماده  خسارت

. درخواستش اعتراض کنند رد روز به 2۱تواند ظرف میوی متهم از سوی کمیسیون استانی  در صورت رد داد درخواست .4۱۱

 257باشد مواد صادره این کمیسیون قطعی می یرأکه  باشدیمکمیسیون ملی جبران خسارت  اورسیدگی به اعتراض  مرجع

 آدک 258و 

 نیتأمضمانت اجرای قرارهای 

کند ضمانت اجرا بر  نقضکه متهم یا شخص ثالثی که تعهد کرده عهد خود را  افتدیمضمانت اجرا در صورت به جریان   .4۱1

اگر متهم یا شخص ثالث به دستور دادستان  .دیگریمصورت  قضاییکه با یک دستور  آدک 23۱عهده دادستان است ماده 

 است.اه کیفری دو دادگ هاآنروز فرصت دارد که به آن اعتراض کند مرجع رسیدگی به اعتراض  1۱باشد  اعتراض داشته

 آدک 235ماده 
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 اخذ به دو شرط التزام وجه یابدنشود موظف است در وقت مقرر حضور یابد و چنانچه حضور تهم احضار م کهدرصورتی .4۱2

 :شودیم

o  واقعی به متهم ابالغ شده باشد نه قانونی طوربهوقت حضور 

o  متهم عذر موجهی برای عدم حضور خود ذکر نکرده باشد 

 ذکر شده است آدک 178 و 177جه در ماده مو هایعذر

 :دو دسته هستند قرارها .502

o فقط متوجه خود متهم هستند 

o قرار وثیقه قرار کفالت،قرار التزام مستخدمان رسمی  .سازندیمنیز متعهد ی را عالوه بر متهم شخص ثالث 

ته دوم این کار در دسولی  شودیمضبط  یا مال اخذدر دسته اول اگر متهم بعد از احضار حاضر نشود بالفاصله وجه التزام  .4۱4

متهم را احضار کند حاضر کند در صورت حاضر نکردن  تا شودیمگیرد بلکه به شخص ثالث مهلت داده بالفاصله صورت نمی

 آدک 23۱گیرد ماده اقدامات بعدی صورت می

 :آدک 231دو شرط اخذ وجه کفالت یا وثیقه از شخص ثالث ماده  .4۱5

o واقعی صورت گرفته باشد نه قانونی صورتبهدن متهم اخطار برای حاضر نمو 

o  ابالغ بگذردواقعی مدت یک ماه از تاریخ 

ذ در اخ یریتأثدهد و بعد متهم در دادگاه یا دادسرا حاضر شود را ب الکفاله یا اخذ وثیقهچنانچه دادستان دستور اخذ وجه   .4۱6

 شودیمو به صرف وقوع این تخلف دستور دادستان اجرا  شدبایمندارد یعنی دستور دادستان به خاطر تخلف از حضور متهم 

از دیده وارده به بزه یهاانیزدیه و ضررهای ضرر و  ،مالی ناشی از ارتکاب جرم اعم از جزای نقدی یهاتیمحکوماجرای  .4۱7

رهایی که بر عهده البته در این مورد بین قرارهایی که متوجه خود متهم است با قرا شودیماخذ  کیفری نیتأمقرارهای محل 

 آدک 233و  232فرق وجود دارد ماده  باشدیمشخص ثالث 

شرط  ود پرداخت کرد که آن هم نیتأماز محل قرار  توانیماگر تعهد متوجه شخص ثالث باشد فقط دیه و ضرر و زیان را  .4۱8

 :دارد

o  عذرتخلف متهم و شخص ثالث بدون 

o  عدم امکان دریافت خسارت از بیمه 

اخذ  نیتأموارده بر بزه دیده از محل قرار  یهاانیزهم جزای نقدی و هم ضرر و  هم دیه وخود متهم باشد  تعهد متوجه اگر .4۱9

 :است تصورقابلشود در دو حالت می

o   حفظ  نیتأممتهم تخلف کرده و نزد مرجع قضایی حاضر نشده است در این صورت تمام مباحث مالی از محل قرار

 فت خسارت از بیمهعدم امکان دریا شرطبهشود می

o  این به روطمشنزد مراجع قضایی حاضر شده است در این صورت اخذ مباحث مالی  و همیشهمتهم تخلف نکرده 

 نباشد دین مستثنیات از مزبور مقاله که است

 ماده دنیاب رهایی مسئولیت بار از و دهند تحویل قضایی مرجع به را متهم بودن مایل وقت هر تواندیم گذار وثیقه و کفیل .41۱

 آدک 228

ی آزادیا متهم را تحویل داده و درخواست رفع مسئولیت  توانندیم تمام عملیات اجرائیا از پیش تا گذار وثیقه کفیل و .411

 آدک 236 نمایند را خود وثیقه

یا  تکفال وجهتمام  دیا ضبط وثیقه تحویل بده وجه الکفالهو  اخذاگر شخص ثالث متهم را قبل از شروع عملیات اجرایی   .412

 ارمچهکیمتهم را تحویل بدهد حداکثر تا  و پیش از اتمام آنشود ولی چنانچه بعد از آغاز عملیات اجرایی وثیقه مسترد می

 آدک 236شود ماده ضبط می اخذ یاقرار  مبلغ

 :در صورت فوت شخص ثالث .413

o  را اخذ و ضبط کرد و وجه الکفاله وثیقهتوان قبل از دستور دادستان به اخذ و ضبط باشد نمیت اگر فو 
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o  ث وار کهدرصورتیو تنها  در اخذ و ضبط ندارد یریتأثوت بعد از دستور دادستان به اخذ و ضبط باشد ف فوتاگر

 شودمند میبهره 236شده در ماده  ینیبشیپمتهم را تحویل بدهند از امتیاز  یقبل از اتمام عملیات اجرای

 پایان اعتبار قرارهای تأمین

 :(251ماده اعتبار ) انیپا  .414

o  و فرقی بین صدور یا قطعیت یافتن  گرددیمنیز منتفی  نیتأمقرار  :شودمی مجازاترسیدگی منتهی به عدم

 قرارهای منجر به عدم مجازات نیست

o شودرسیدگی منتهی به محکومیت و مجازات می: 

   ابدییم پایان نیمتأحبس تبعید و اقامت اجباری با شروع به اجرا اعتبار قرار  هایمجازاتدر 

 ابدییم پایان نیتأم قرار اعتبار مجازات اجرای اتمام با هامجازات سایر در 

 دنصادر شو نیتأمهمراه قرار  به یا ییتنهابه توانندیم قرارها این قضایی: نظارت قرارهای .415

 .دنشوجرم توسط متهم صادر می و جلوگیری از ارتکاب مجدد نیتأمقرارهای  ریتأثتکمیل  منظوربهقرارهای نظارت قضایی  .416

مانند  کیفری نیتأمقرار  ریتأثتکمیل  شودیمبرای جلوگیری از فرار متهم به خارج قرار منع خروج از کشور صادر گاه مثالً هر

 صادر شده است بودن در دسترسوثیقه است که برای 

 :انواع قرارهای نظارتی .591

o  توسط بازپرس شدهنییتعخود به مراکز و نهادهای  یانوبهمعرفی 

o نقلیه موتوری وسایلرانندگی با  منع 

o های مرتبط با جرم ارتکابیاشتغال به فعالیت عمن 

o  ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز 

o ممنوعیت از خروج از کشور 

 :چند نکته .594

o  شوندشود و برای متهم غایب صادر نمیپس از تفهیم اتهام به متهم صادر می 

o  ارائه تضمین الزم برای جبران خسارت  شرطبهه هفت و هشت به تشخیص مقام قضایی و تعزیری درج جرائمدر

 آدک 247شود تبصره یک ماده صادر می ییتنهابهبزه دیده 

o  و قرار د توانیم مثالًهستند و  جمعقابلهستند با یکدیگر نیز  جمعقابل نیتأماین قرارها عالوه بر اینکه با قرارهای

 ه متهم صادر کردرا دربار هاآناز 

o  آدک 25۱این قرارها باید مستدل و مستند باشد و اصل تناسب در رابطه با جرم ارتکابی رعایت شود ماده 

 یانوبهمعرفی  نیتأمبا قرار  یانوبهتفاوت قرار نظارت قضایی معرفی  .419

o است شده مشخص نیتأم قرار ولی در است نشده تعیین قانون در مراجعه هاینوبت نظارت در قرار 

o گرددمی تعیین التزام وجه نیتأم قرار در ولی گرددینم معین قرار برای التزام وجه نظارت قرار در 

o باید به  حتماً نیتأم قرار در ولی نیست انتظامی و قضایی مرجع به محدود متهم معرفی و مراجعه نظارت در قرار

 مرجع قضایی و انتظامی مراجعه کند

اگر قرار را بازپرس صادر کرده باشد باید  باشدیمروز  1۱یی قابل اعتراض هستند و مهلت اعتراض تمام قرارهای نظارت قضا .42۱

چنانچه قرار توسط دادگاه صادر شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض  و به دادگاه صالح برای رسیدگی پرونده اعتراض کرد

 آدک 247ماده  2تبصره  باشدیماستان  تجدیدنظردادگاه 

 :نت اجرای قرارهای نظارت قضاییمدت ضما .529

o   247ماده  گرددمشخص  قاًیدق هاآنباید مدت  حتماًام صدور هنگو  شودیماین قرارها برای مدت معین صادر 

 آدک
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o  شود قرار بود  منقضیکه قابل تمدید است اگر مدت  باشدیمماه  6مدت اعتبار قرار ممنوعیت از خروج از کشور

 آدک 248 منتفی است خودخودبه

o موافقت به باید درخواست این کند مجازات تخفیف درخواست تواندمی کند رعایت را مشخصات اگر متهم مدت 

 کند دادگاه از متهم برای تخفیف درخواست رأساً تواندیم دادستان همچنین و برسد دادستان

o  را نقض کند: نظارت قرار متهم اگر 

 شودمی نیتأمقرار  بهت تبدیل قرار نظار :صادر شده ییتنهابه نظارت قرار 

  آدک 254شود ماده تشدید می نیتأمقرار  لغو وقرار نظارت  :صادر شده نیتأمقرار نظارت به همراه قرار 

o  آدک 254شود ماده نمی تبدیلقرار بازداشت موقت  ه بهقرار صادر وجههیچبهدر صورت نقض قرار نظارت 

ن یافتن انجام تحقیقات مقدماتی شده و پرونده را به بایگانی و یا جهت رسیدگی به که موجب پایا ییقرارها :قرارهای نهایی .422

 فرستندیمدادگاه 

قرار جلب  /قرار توقف تحقیقات مقدماتی  /قرار بایگانی پرونده /قرار موقوفی تعقیب / قرار منع تعقیب :اقسام قرارهای نهایی .423

 به دادرسی

 256و  1۱4مواد )دادستان نیز برسند  دییتأباید به  حتماًشود چه توسط دادیار تمام این قرارها چه توسط بازپرس صادر  .424

و نیاز به موافقت  شودیمتوسط دادگاه صادر  و باشدیم 8و  7تعزیری  جرائمغیر از قرار بایگانی پرونده که مخصوص به  (آدک

 مرجع دیگری ندارد

 :اعتراض به قرارهای نهایی .524

o  عتراض نیستقرار جلب به دادرسی قابل ا 

o مورد اعتراض قرار گیرد هم توسط دادستان تواندیمبایگانی پرونده هم توسط شاکی  قرار 

o  (توقف تحقیقات/موقوفی تعقیب  /منع تعقیب)مورد اعتراض قرار گیرد  تواندیمفقط توسط شاکی  قرارهاسایر 

o  م خارج از کشور یک ماه از تاریخ روز است و برای اشخاص مقی 1۱ افراد داخل شکور یها براآنمهلت اعتراض به

 آدک 27۱ تبصره ابالغ است

o رسیدگی به پرونده را دارد مگر اینکه دادگاه صالح کیفری یت مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاهی است که صالح

 .کندیم یک یا انقالب باشد و در محل تشکیل نشده باشد که در این صورت دادگاه کیفری دو به اعتراض رسیدگی

 آدک 271ماده 

o موضوع بندهای  جرائمیا موقوفی تعقیب در  عاست مگر در قرارهای من اعتراضرقابلیغدادگاه اصوالً قطعی و  یرأ

 آدک 273هستند ماده  تجدیدنظراین قرارها توسط دادگاه قابل  دییتأآدک که در صورت  3۱2ماده  تالف تا 

o  (:آدک 428ماده و  427ماده  2صره تب و 426ده ما 8۱تبصره ماده ) دادگاهاز قرارهای نهایی صادره 

 استان است تجدیدنظردادگاه  ،در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد مرجع اعتراض به قرار نهایی دادگاه 

  اگر قرار در مرحله دادرسی صادر شده باشد: 

 مرجع اعتراض به آن دیوان عالی کشور است: آدک 3۱2ماده  جرائم در 

  استان است تجدیدنظردادگاه  اعتراضمرجع : کآد 3۱2 جرائمدر غیر 

 قرار منع تعقیب

 (:آدک 265ماده )شود قرار منع تعقیب صادر می که مواردی  .426

o فقدان دلیل( نبود دلیل( 

o  ادله( تیکفاعدم)کمبود دلیل 

o عدم توجه اتهام به متهم 

o  اششهیرعدم احراز وقوع جرم که: 
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 رم ج اصالًجواب سالم را نداده است که این  مثالًکه  کندیمیت مثل الف علیه آقای ب شکا :عنصر قانونی

 انگاری نشده است

  شودینم اثبات کنند که از من دزدی کرده است ولیالف علیه آقای ب شکایت می مثالً: یا عنصر مادی 

ی غیر مرتبط با شود که از نظر مرجع تحقیق متهم به دالیل شکلصادر می یاین قرار در موارد :قرار موقوفی تعقیب  .427

 است بیتعقرقابلیغارتکاب عملی 

 :قرار موقوفی تعقیب صدور موارد .428

o  7 آدک ذکر شده است 13ماده  مورد در 

o  به دلیل مصدومیت سیاسی مثالًآدک  389بند پ ماده 

o  آدک 2۱2در صورت احراز جنون متهم ماده 

که  است یکم اهمیت یهاپروندهو برای مختوم ساختن شود قاضی دادگاه صادر می توسط این قرار :قرار بایگانی پرونده .429

 آدک 8۱ماده  داندیم او از تعقیب ترمناسبشرایط جرم و مجرم عدم تعقیب کیفری متهم را 

 به آن اعتراض توانندیم و شاکیو دادستان  باشدیمو قابل اعتراض  باشدیم گذشترقابلیغ جرائممختص به این قرار  .43۱

 قرار این اینکه به توجه با ولی کند ساکت است اعتراض آن به تواندیم کسی چه اینکه به نسبت آدک 8۱البته ماده  .کنند

 کنند اعتراض آن به توانندیم شاکی و دادستان لذا باشدیم متهم نفع به

 دو سالبه جایی است که جرمی اتفاق افتاده است ولی هویت متهم پس از  مخصوص قرار این تحقیقات: توقف قرار .431

 کندیماین قرار را صادر  تعزیری جرائم موافقت دادستان در برخی باحقیق مشخص نشده است در این صورت بازپرس ت

 (آدک 1۱4)

 آدک 1۱4 باشدیم 8تا  5تعزیری درجه  جرائمبه  صدور این قرار مختص .432

قل نام و نام خانوادگی برای معلوم شدن مرتکب باید هویت رسمی شناخته شود و شناخته شدن هویت رسمی نیاز به حدا .433

یا با تصاویر دوربین بدون اینکه مشخص شدن  شودیمآن در محل شناخته  وسیلهبهکه  ا یا نامیمتهم دارد لذا با نام تنه

 شودمینهویت مرتکب معلوم 

د رگیشد که تحقیقات مقدماتی آن توسط دادگاه صورت میبااگر جرم مرتکب شده از جرائم تعزیری درجه هفت و هشت   .434

 کندیمر قرار توقف تحقیقات را دادگاه صاد

به این قرار اعتراض کند همچنین هرگاه هویت مرتکب شناسایی شود به دستور دادستان تعقیب مجدد  تواندیمشاکی  .435

 آدک 1۱4ماده  شودیممجدداً شروع 

وع جرم و ارتکاب آن توسط که به عقیده مرجع تحقیق دالیل کافی بر وق شودیمصادر  صورتیقرار جلب به دادرسی در  .436

 متهم وجود داشته و شایسته محاکمه در دادگاه باشد

 باشد مستند به مواد قانونی باشد/ مستدل باشد/ موجه: خصوصیاتی که قرار جلب به دادرسی باید داشته باشد .437

 آن از ادامه تحقیقات انصراف/آدک  73نظارت بر روند تحقیقات ماده  :وظایف و اختیارات دادستان در تحقیقات مقدماتی  .438

 :آدک 915ماده  باشدیمتحقیقات مقدماتی متضمن این موارد  برحق نظارت دادستان   .521

o حضور در جلسات بازجویی 

o  درخواست انجام تحقیقی خاص 

o  تذکرات قانونی در روند تحقیقات نداد 

اقدامات  حق نظارت برستان ولی دادستان شهرستان مرکز ا باشدیمحق نظارت داستان مربوط به حوزه قضایی خودش  .44۱

 آدک 27تابع استان را نیز دارد ماده  یهاشهرستانو مقامات قضایی دادسرای  هادادستان

 آدک 266 خواهدالزم است را از بازپرس ب کشف حقیقت تواند مواردی که برایمی ندانداگر دادستان تحقیقات را کامل  .441

ر د دماتی نظارت بر تصمیمات و قرارهای است که بازپرس در جریان یابخش از نظارت دادستان در تحقیقات مق نیترمهم .442

 کندپایان تحقیقات اتخاذ می



 35صفحه   اساس کتاب آقای خالقی یخالصه آیین دادرسی کیفر

 است:دادستان  دییتأنیازمند  که اقداماتی از بازپرس .552

o  و  1۱4توقف تحقیقات و جلب به دادرسی مواد ، ب،یموقوفی تعق ع تعقیب،کلیه قرارهای نهایی بازپرس اعم از من

265 

o 96خاص بازپرس مانند چاپ تصویر متهم ماده  برخی تصمیمات 

o آدک 21 ماده 1قرار اناطه تبصره  مثل مقدماتی بازپرسی یقرارها 

اگر در موارد ذکر شده دادستان با نظر بازپرس مخالف باشد و بازپرس و نظر خود اصرار داشته باشد پرونده برای حل اختالف  .444

 آدک 269مل از ماده به دادگاه ارسال و نظر دادگاه الزم الع

 271دادگاه کیفری یک یا دو یا انقالب ماده یعنی  مراد از دادگاه حل اختالف دادگاهی است که باید به اتهام رسیدگی کند .445

 :کندبه اختالف رسیدگی می گاه کیفری دودر دو صورت فقط داد .554

o  271تشکیل نشده باشد ماده  انقالب باشد و این دادگاه در محل یاپرونده مربوط به دادگاه کیفری یک 

o  آدک 272نوع جرم یا مصادیق قانونی آن باشد ماده  ،مربوط به صالحیت هاآناختالف 

و ابخواهد او نیز موظف است که پرونده را جهت اظهار نظر دادستان نزد  دادیاراگر دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را از  .447

 آدک 92ارسال کنند ماده 

فرستاده ان نظر دادست دییتأباشد باید برای  شدهصادر  رایدادتوسط منتهی به بازداشت  نیتأمقرار  یا قرار نهایی کهدرصورتی .448

 شود

سرا دادها را در تواند موقتاً یا دائماً پروندهبه این معنا که با وجود یک سری شرایط دادستان می تعقیب:مه اداانصراف از  .449

قرار ترک تعقیب و قرار تعلیق  :ا ندهد البته این اختیار منحصر در دو قرار استبه دادگاه ر هاآنکند و اجازه ارسال  مختومه

 تعقیب

 اکیباشد ش گذشتقابلدر این قرار اگر جرم از جرائم  باشدیمموکل به نظر شاکی خصوصی  این قرار :قرار ترک تعقیب .45۱

بکند در صورت اجتماع شرایط با درخواست  کند درخواست ترک تعقیب متهم را نظرصرفبدون اینکه از شکایت خود  تواندیم

هم مجدد مت بیتعق تواندیمشاکی دادستان مکلف به صدور این قرار است بعد از صدور این قرار شاکی ظرف مدت یک سال 

 79را درخواست کند ماده 

 79تواند درخواست ترک تعقیب را بدهد ماده شاکی فقط تا قبل از صدور کیفرخواست می .451

یص بدهد تا اگر تشخ باشدیم های تعقیب کیفری در اختیار دادستانیکی از جایگزین عنوانبهقرار  : اینتعقیبقرار تعلیق  .452

 81را برای مدتی به حالت تعلیق درآورد ماده  بیبیشتر از منافع آن است تعق شتعقیب کیفری عواقبکه 

 :آدک 49تعلیق تعقیب ماده  .453

o  باشدیم 8تا  6تعزیری  جرائممربوط به 

o   باشدیمسال  2ماه تا  6مدت تعلیق از 

o  این قرار باید با رضایت متهم صادر شود 

 غولقرار تعلیق  التر گرددبا و قصاص یا تعزیر درجه هفت ،مستوجب حد جرائماگر متهم در زمان تعلیق مرتکب یکی از   .454

 آدک 81 ماده 1 تبصره شودمی

 81 ماده 2 تبصره باشدیم راضاعت قابل متهم توسط هم و شاکی توسط هم تعلیق قرار .455

 به: اعتراض به رسیدگی مرجع .456

o  که است دادگاهی اعتراض مرجع :(6 درجه تعزیری جرائم)کرده  را صادرآن  دادستان تعقیبی که تعلیق قرار 

 اتهام را دارد به رسیدگی صالحیت

o  مرجع اعتراض دادگاه تجدیدنظر  :(8و  7تعزیری درجه  جرائم)کرده  را صادرآن قاضی دادگاه  تعقیبی کهقرار تعلیق

 استان است


