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 مقدمه
یب هر یک در آزمون بوده که ضردرس اصلی ذیل  4سرفصلهای تخصصی شاخه دکتری جزا و جرمشناسی شامل 

 : می باشد 4دکتری جزا و جرمشناسی  

 آیین دادرسی کیفری  ✓

 مشناسی جر ✓

 اختصاصی و   جزای عمومیحقوق  ✓

 متون فقه جزایی  ✓

حتما می  ن دادرسی کیفری است. وانین و مقررات گسترده و مختلف سروکار دارد؛ آیی سی که بیشتر با قاز درو اما یکی

دانید که سواالت دکتری جزا در بخش آیین دادرسی کیفری اختصاصا از صالحیت است و شاید بتوان گفت که در 

صالحیت   عموضو سی کیفری مربوط بهنود درصد سواالت دکتری در بخش آیین دادر 1398الی  1390سالهای بین 

ه نشده است. اساتید دکتری و طراحان  بوده است. حال موضوع صالحیت فقط در قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت 

سواالت آیین دادرسی کیفری برای آزمون دکتری از قوانین مختلف سوال مطرح کرده اند مثال از قانون رسیدگی به  

جزایی فالن   -اخالقی -به تخلفات شغلی :آمده کهسوال چندین بار تار قضات بر رف تخلفات اداری و قانون نظارت

ا رسیدگی می شود. اضافه بر آن قوانین جزایی مهمی نیز مآخذ سواالت دکتری آیین  قاضی و یا کارمند در کج

قانون   -ای رایانه قانون جرایم  -دادرسی کیفری بوده است که از جمله این قوانین می توان به قانون نیروهای مسلح

اشاره کرد. چنانچه به   92ان عدالت اداری مصوب ، قانون دیوقانون قاچاق کاال و ارز -اصالحی مبارزه با مواد مخدر

آیین دادرسی کیفری نگاهی بیاندازید متوجه می شوید که گستره طرح سواالت دکتری از سطح چند قانون   سواالت 

 : بسیار فراتر است ی ارشدکارشناس و آزمونهای وکالت و   گفته شده

آمده است که بازداشت نامزد نمایندگی مجلس   98ی سال آزمون دکتری جزا و جرمشناس 34به طور نمونه در سوال 

  ز نامزدی انتخابات، پس از ثبت نام تا پایان انتخابات چه حکمی دارد؟ شورای اسالمی در رابطه با اتهامات قبل ا

خص متهم به این جرم در کجا رسیدگی  همین سال آمده که به جرم سیاسی شدکتری جزا در  31همچنین در سوال 

ه با آمده است که تعینن اعمال، گروه ها و سازمان های تروریستی موضوع قانون مبارز 37یا در سوال  می شود. و

 ؟ تامین مالی تروریسم بر عهده کدام مرجع است

  فی نیست. مطمئنا برخی از سواالت در سالهای مختلف از می بینید که فقط مطالعه قانون آیین دادرسی کیفری کا

ی مطرح شده است که برای این منابع باید نظرات، کتب و جزوات و حتی مقاالت اساتید  نظریات آیین دادرسی کیفر

اشاره  98آزمون دکتری جزا در سال  45و  44 -42رفرنس را مطالعه کرد. به طور نمونه می توان به سواالت طراح یا 

رست است که آیین  این دبنابر.د که از قانون مطرح نشده است و طراحان از کتب و جزوات دکتری آورده اندکر

 .نباید به مطالعه این سرفصل بی توجه بود  دارد آسانتر است اما 4دادرسی کیفری از دروس تخصصی دیگر که ضریب  

های مختلفی تشکیل شده است که  ش بخیفری که مخصوص آزمون دکتری نگارش یافته از کتاب آیین دادرسی ک

 د:ه می شوضیح دادبه صورت مختصر تو مطالب  ز اطنابیز ا هبرای پر

در حین مباحث هم به سواالت  تخصصی بوده که درسنامه کاربردی برای آزمون دکتری که بسیار جامع و  •

ورد اشاره قرار گرفته  . در درسنامه نکات مهم نیز مدکتری سالهای مختلف اشاره شده و هم به آرای وحدت رویه

 .اهید کردشاهده خورا به صورت ملموس م وضوع متا انتهای کتاب این  است که 
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وات و  ، جز(مصوبهقانون و  30بیش از و مقررات کیفری) قوانین خرج شده ازنکته های مست بخش دیگر کتاب،  •

ت که تسلط بر  شده اسآورده کتب اساتید طراح و رفرنس که با صالحیت ارتباط داشته به صورت نکات مهم 

 خ دهید. پاسح یصح  درصد سواالت را 60را قادر خواهد ساخت که   مین بخش از کتاب شماه

گرفته دادرسی کیفری مورد اشاره قرار  قانون آیین  با بررسی موادست که بخش دیگر این کتاب نکات مهمی ا •

 است. 

ط شما را بر  که این موضوع تسل خالصه برداری شده است در بخش دیگری مقاالت و جزوات اساتید طراح  •

 موضوعات خاصی که در دکتری می آید زیاد خواهد کرد.

خراج شده است و این  به بعد است  09در یک بخش کتاب نیز به نکاتی پرداخته شده که از سواالت دکتری  •

 آیین دادرسی کیفری آشنا شوید.موضوع به شما کمک می کند که دقیقا با نکات و سواالت دکتری 

و   کیفری بوده مورد اشاره قرار گرفته است  که مرتبط با مباحث آرای وحدت رویه بخش کتاب نیز یک در  •

 ؛ شما بر سواالت مسلط خواهید شد. چنانچه سوالی از آرای وحدت رویه مطرح شود

کار با  و سواالت تالیفی شبیه ساز و در سطح دکتری آمده است که ، سواالت آزمون دکتری یک بخش کتابدر  •

 تست زنی خواهد ساخت. دررا خبره  اتست ها شم این 

که برای محشا سعی کرده ایم نظرات   دبه محشای قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص دار آخر کتاب بخش  •

حتما می دانید که این بخش آخر  ذکر کنیم. با مواد را مختلف اساتید و دکترین و حتی قوانین خاص مرتبط 

 مستقل در نظر گرفته شود.  خود می تواند به صورت یک کتاب

آزمون دکتری جزا  دغه دقیقا مانند شما دغ عزیز بوده ایم و بنابراین مشاهده می نمایید که از همه سو به فکر داوطلبان  

ی که در آزمون دکتری شرکت  طالب را مدیریت کنیم که داوطلب و جرمشناسی داشته ایم و سعی کرده ایم به نوعی م

ن دادرسی کیفری د و اعتماد به کتاب تخصصی دکتری آییمطالعه خو مسلط باشد و نتیجهمی کند بر سواالت دکتری 

البته به غیر از این کتاب دقت داشته باشید که بایستی بر   ا قبولی در آزمون و دعوت شدن به مصاحبه خواهد دید.را ب

ن دکتری جزا که هر بط با آزموقوانین مرتبه بعد و  90آزمونهای دکتری سال  دو موضوع دیگر مسلط شوید: سواالت

و می توانید از خدمات انتشارات تا روز مصاحبه  اب توسط انتشارات عدلیه منتشر شده استدوی آنها در قالب کت

 بهره مند شوید.دکتری جزا 

 دپارتمان تخصصی دکتری جزا و جرمشناسی

 صد نود و هشتکهزار و سییپاییز                                                                                            
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 درسنامه

 1مفهوم آیین دادرسی کیفری چیست؟ 
است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، ی آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات

ت  تری و رعایبطان دادگسو ضاات مقامات قضایی ار تیوظایف و اخ ، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعییننحوه رسیدگی، صدور رأی

شود  به روندی که از زمان وقوع جرم تا زمان اجرای مجازات طی میبه بیان دیگر  .شودوضع می  دیده و جامعهبزه وق متهم، حق

  1290یی مصوب زاج صول محاکماتادرسی کیفری، قانون انون مربوط به آیین ددر کشور ما اولین قا .گویندآیین دادرسی کیفری می

 .باشدمی  1394با اصالحات  92ون هم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  رین قانو جدیدتسی ی شمهجر

 مقام انجام دهنده                        مراحل آیین دادرسی کیفری

 (خاص و عام طانضاب)انتظامی نیروهای :وظیفه کشف جرم -1

 تان دادس :وظیفه تعقیب جرم -2

 بازپرس : تحقیق فهوظی – 3

 دادگاه :درسیه داوظیف -4

 دادستان :اجرای حکم -5

 منابع آیین دادرسی کیفری: 

  جرایم  -ب  نظامیان خاص جرائم -الف  :نوع جرم 2شمسی در مورد  1290قانون اصول محاکمات جزایی مصوب  -الف 

 ؛ کاربرد دارد وظیفه انجام حین در نظامیان عمومی

            ؛نیونجرائم روحارای  ب 1368ه روحانیت یژو  دادگاه های آیین نامه  -ب  

 ؛ 92در خصوص سایر افراد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  -ج 

 ؛ ک.د.آ 270آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور)به معنای خاص( موضوع ماده -د 

 ؛ستمی اانین اصلی و الزاقوو سی کیفری جزاست ولی در آیین دادر قوانین ون جزا مکمل منابع فقهی در قان -ه 

 ؛ یندکتر-و 

 ؛رویه قضایی به معنای عام-ز  

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 
نیامده است و نهایتا یک  سوال در دکتری کنوان و یا همان سیستم تفتیشی و اتهامی تا کیفری م های آیین دادرسی سیست از این مبحث تا - 1

 بار این بخش مطالعه شود.
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 دادسرا و تکلیف تعقیب
تعقیب  جرائم باید دعوای عمومی را مورد پیگرد قرار دهد و یا در موارد خاص می تواند از در همه  (آیا دادسرا)دادستان

 :ود داردقاعده وج ل یا اصرسی کیفری، دو ادد  در نظامهای ،در پاسخ به این پرسش   صرفنظر کند؟ 

 اصل قانونی بودن)الزامی بودن( تعقیب  :قاعده اول 

فایده این اصل تساوی موقعیت همه افراد در مقابل دادسراست  .می داند )دادستان(ه و تکلیف مقام تعقیبفاین اصل تعقیب را وظی 

امعه است و ینده جدسرا نماجا که دا ز آنا به موجب این اصل .دیف خود می شوکه مانع دخالت شخصی دادستان در اجرای وظا

جامعه با قائل شدن جنبه عمومی برای جرم، آن را از روابط شخصی میان مرتکب و بزه دیده خارج ساخته و بزهکار را سزاوار مجازات 

ای ز برجرم هنو عوقو چه)چنان.متهم کندب قیاقدام به تع مسلم باشد دادسرا باید ع جرم برای دادسرابنابراین وقتی وقو .دانسته است

 (به موجب این اصل،.ابتدائأ در مورد وقوع یا عدم وقوع جرم، اطالعات الزم را به دست آورد ضابطاندادسرا مسلم نباشد باید از طریق 

ز ماید بلکه پس ا ن زشو سامصالحه  با متهم تواندمیدادستان ن .م انصراف دهددادستان نمی تواند به تشخیص خود از تعقیب مته 

چه حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر شده به اندازه کافی  حتی در پایان چنان .است ملزم به صدور کیفرخواست مجرمیت، ز احرا

  .منافع جامعه را تأمین نکرده باشد دادستان باید به آن اعتراض کند

 .مسلم باشد دسرااوقوع جرم برای دد چنایت شاکی هرجرایم قابل گذشت، تعقیب منوط است به شک رد -1نکته

در جرایمی که تعقیب متهم منوط است به کسب اجازه از مراجع خاص، باید اجازه تعقیب متهم به دادسرای  -2نکته

 .مربوطه داده شده باشد

ان عمومی، صالحیت محلی است بنابراین اختیارات دادستتعقیب جرم وظیفه دادستان عمومی با توجه به  -3نکته

می توانند تعقیب متهمی را از  ...به این ترتیب دادستان کل و یا  .نیست فوق آن هااای مساعمال از سوی رول ابق

اما اصوال مجاز نیستند اقدامات تعقیب را به جانشینی دادستان عمومی مربوطه که   دادستان عمومی محل تقاضا کنند

 .دصالحیت محلی تعقیب جرم را دارد انجام دهن

در عمل می تواند به صورت تعقیب انتظامی و یا  م مافوقانونی مقادستورات ق ت ازعت اجرای عدم اطاانضم -4نکته 

                .تغییر سمت و محل مأموریت دادستان متخلف متجلی شود

 اصل متناسب بودن)مقتضی بودن( تعقیب :قاعده دوم

بایگانی کردن دام به تعقیب اق فید نبودنمورت صجازه می دهد در ا انکه به دادستهم معروف است  مفید بودن تعقیبعده به قا این

گاهی اوضاع و احوال و   .پرونده در جرایم بسیار کم اهمیت و اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب به صورت موقت در سایر جرایم نماید

ه  خود دست ب  امونروامل جرم زای پیع یرر و تحت تأثبه گونه ای است که مرتکب برای نخستین با شرایط حاکم بر ارتکاب جرم

، زیان دیده از جرم شکایتی نداشته یا بعدأ گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمومی نیز اندک و قابل مسامحه جرم زدهارتکاب 

حس انتقام  ادیجا  زندان و )از جمله آلوده شدن وی به محیط جرم زای ماست در چنین شرایطی آثار نامطلوب تعقیب و مجازات مته

بنابراین به موجب این اصل دادستان مجاز است در مواردی که   .( ممکن است بیش از فواید و مزایای آن باشد.. معه در اوااز ج جویی

ه گاه و از ارسال پرونده به دادصرف نظر کرد، از تعقیب نتعقیب متهم به صالح جامعه نیست تحت شرایط پیش بینی شده در قانو

 .صل، می تواند مکمل اصل قانونی بودن تعقیب باشدین ایب ان ترتیبه ا .خودداری نماید اوه جهت محاکم

 های نهاد تعقیبویژگی 

  قضات دادسرا مکلف از اطاعت مافوق هستند که به ترتیب اصل، این توجه به با  : وجود سلسله مراتب :اول: 

 دادیاران             دادستان شهرستان            انتدادستان اس              ل کشوردادستان ک                یس قوه قضاییهئر

 یعنی دادسرا که در رأسش دادستان است نسبت به سایر اشخاص استقالل دارد :استقالل نهاد تعقیب :دوم: 

 . دت تحقیق در ارجاع پرونده ها استقالل دارداسرا نسبت به بازپرس و به طور کلی قضا  :الف ✓
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 . ر خواستصدور کیف ء تعقیب وا اقتض دگاه در تشخیص وداه نسبت ب :ب ✓

 . نسبت به شاکی وتعیین عنوان مجرمانه برای متهم و تعیین قرار تأمین و قرار مجرمیت  :ج ✓

 ر قرار تعلیق تعقیبنسبت به متهم در اخذ تأمین مناسب، قرار ترک تعقیب ، بایگانی کردن یا صدو :د ✓

 از کیفر خواست از دادستان ا دفاع ع تعقیب یمکان ارجااد و نسرا در حکم واحدادد یعنی قضات : وحدت نهاد تعقیب :سوم

 .حتی دادستان می تواند پرونده را از دادیاری گرفته به دادیار دیگر ارجاع دهد .به دادیاران وجود دارد

 دنغیر قابل رد هسته گاف قضات داد یده بر این است که قضات دادسرا بر خال عقاصوأل : امکان رد قضات دادسرا :چهارم. 

که به تعقیب متهم می پردازد و اصوأل یک طرف دعوا نمی تواند   ی، دادسرا خود یک طرف دعواستای عمومدر دعو رایز 

ا به جهت تضمین برگزاری دادرسی  اما با این حال در حقوق ایران قابل رد بودن قضات دادسر .طرف مقابل خود را رد نماید

 .فته استقرار گرنون گذار د توجه قار ر موتبه جانبداری بیشائش دور شدن از  منصفانه و

 در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در پرداخت هزینه دادرسی و   :اعدم مسئولیت دادسر : پنجم

 .باشدمیجبران خسارت، دادسرا مسئول ن

ون به آن ه در قانتثتنائی کسرد ااو جز در مو .یستن تبع سلسله مراعلیرغم اینکه از قضات دادسرا است تابپرس باز  :نکته ✓

 .تصریح شده است) تکمیل تحقیقات و رفع قرار بازداشت از سوی دادستان( تکلیفی به تبعیت از دادسرا ندارد

ضایی یک  رد به این معنا که دادیار دادسرای حوزه قسلسله مراتب تنها در میان قضات حوزه یک دادسرا وجود دا :نکته ✓

 .نمی کند ر تبعیترستان دیگ قضایی شه هحوز  ن، از نظر دادستاانستشهر

صادره توسط بازپرس در اتهام قتل عمد را  بیقرار منع تعق ک،ی یفری دادگاه ک :ی سراسر ی سوال دکتر

 است  کشور یعال وانید  یدگیبه رس  ست؟کجامرجع صالح  می تصم نیکرده است؛ در صورت اعتراض به ا  دیی تا

در  اعتبار امر مختومه است؟ یو دارا  یقطع بی عقمنع ت ارقر یتدر چه صور ری:سراس دکتری سوال 

 صادر شود.   یکه به علت جرم نبودن عمل ارتکاب  یصورت

 تعقیب در آیین دادرسی کیفری ایران تعلیقاصل 
 :ول قرار گرفت که اگرد قبمور  قرار تعلیق تعقیب 1352جزایی در سال  مکرر قانون اصول محاکمات 40نخستین بار در ماده 

  ش عمومی ، تقصیرات مأمورین دولتی، یه آسایلع رمج و م علیه امنیتجری د)جنحه مهم یعنیر مهم باشابی جنحه غارتک جرم-1

 جرایم بر علیه مأمورین دولتی و اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرم(

 .بازپرس بودایی در صالحیت تحقیق جرایم جن :نکته

 .ه واقع کرده باشدر مقرون بمتهم اقرا -2 

 .اشدی موثر نداشته بمتهم سابقه کیفر -3

 .کرده باشد  تگذش نداشته و یا شاکیی اکش  -4

 .انجام شده باشد مانع تعلیق تعقیب است اًتعدد جرم مشروط به اینکه جرایم توأم -5

تعقیب او را  الی که موجب ارتکاب جرم گردیده اع و احوسوابق زندگی و روحیه متهم و اوض دادستان با مالحظه وضع اجتماعی و -6

صادر و پرونده را جهت اظهارنظر به دادگاه جنحه می فرستاد و  علیق تعقیب ترار ستان قدباال، دا یطرابا وجود جمیع ش .سب نداندمنا

خ صدور قرار تعلیق سال از تاری 3ت می شد و در صورتی که ظرف در صورت موافقت دادگاه جنحه، قرار تعلیق در دفتر مخصوص ثب

اما در  .می گرفت تعدد جرم مورد تعقیب قرار  دقواعو اال با رعایت  شدی ار قطعی منایتی نمی شد قرمرتکب جنحه یا جتعقیب، متهم 

شرط از  2، رار تعلیق تعقیبجدد به قاشاره م قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری، ضمن 22قانونگذار در ماده  1356سال 

قانونگذار به   ن کهحذف شد و دوم ای....واجتماعی  ن با مالحظه وضعن که شرط دادستاحذف کرد یک ای مکرر را 40ماده  شرایط
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دادستان اعتماد بیشتری کرد و به او اجازه داد که خود رأسأ قرار تعلیق صادر کند و دیگر نیازی به ارسال پرونده به 

 .صادر کندار تعلیق تعقیب دگاه، قرولین جلسه رسیدگی در دادادستان فرصت دارد تا ا ؛دگاه جنحه نباشددا

29صوب ن دادرسی کیفری مییآ تعلیق تعقیب در  

  قضایی  مقامات سوی از  متهم تعقیب تعلیق قرار  صدور  ،ترمیمی عدالت راستای کیفری در  دادرسی  آیین قانون های نوآوری  از  یکی

دادگستری مصوب   نینقواپاره ای از  قانون اصالح 22و سپس ماده  1291مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  40ه ماد .است

حذف دادسرا از نظام  .یب در نظام کیفری ما پیش بینی شده بودموجب آنها قرار تعلیق تعق هکه بن مقرراتی بودند تیخسن 1356

توجهی به آن   حیاء دادسراها نیزمتأسفانه پس از ا .سیس مهم حقوق کیفری شدسبب متروک ماندن این تا 1373دادرسی در سال 

  81در ماده  1392فری مصوب قانون آیین دادرسی کی تانهخخوشبجه بود تا اینکه وام چالش جدی مقررات سابق با نشد و استناد به

باشد، امکان اجرای   8و  7،  6مجازات های درجه  بمستوجل توجهی که ابق ار معطوف داشت و در جرایم خاصی به این قر توجه

  تعلیق تعقیب را  (تعقیب بودن مناسب یا  تنداش موقعیت) اصل راستای در  قانونگذار  .مقررات تعلیق تعقیب را فراهم نموده است

  فرایند  سوء عواقب وی چنانچه ات دارد قرار  تعقیب اممق عنوان به دادستان ار تیاخ در  کیفری بقیتع های جایگزین از  یکی عنوان به

 بداند؛ جامعه ایبر آن منافع از  بیشتر را جرم ارتکاب طرق و زندان محیط با آشنایی مجرمیت، انگ نظیر متهم محکومیت و کیفری

 یبتعق جرم آن برای را وا دیگر نشد مرتکب جرمی ت، مد این در  متهم اگر تا آورد در  تعلیق حالت به یمدت برای را عمومی دعوای

 .دننمای

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده   :81ماده 

 قهابیز فاقد سده شود و متهم ندر مدت مشخصی دادیده، ترتیب پرداخت آن فقت بزهارت وارده جبران گردیده باشد و یا با مواو یا خس

پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از  تواندمی، دادستان فری باشدمحکومیت موثر کی

 :کندیم ریز  یاز دستورها یبرخ یکلف به اجرادادستان متهم را حسب مورد، م صورت،نیا ر د شش ماه تا دو سال معلق کند

 دهیدبزه  تیاز جرم با رضا یناش یمعنو ای یماد بار انیز آثار هش کا ایدر جهت رفع  هدید بزه به خدمات ارائه – الف

 حداکثر ظرف شش ماه گر،ید ق یرهر طبه  ایو  مارستانیمراجعه به پزشک، درمانگاه، ب قیاز طر ادیترک اعت -ب

 سالک یمدت  حداکثر به ن،یمعحرفه  ایاز اشتغال به کار  یدار خود – پ

 سالک یحداکثر به مدت  ن،یمعمکان  ایفت و آمد به محل ر  از  خودداری – ت

 سالک ی حداکثر به مدت دادستان،  نییبه تع یمقام ایبه شخص  نیمع یهاخود در زمان معرفی – ث

 سالک یاکثر به مدت دحدادستان،  نییعالمنفعه با تعام  ای یمومسسات عدر مؤ نیساعات مع ای امای در  کار  دادن امانج – ج

 سالکی حداکثر به مدت  نیو ساعات مع امیدر ا یاو حرفه  یفرهنگ ،یزشات آمولسج  ای هاکالس در  کت شر – چ

 سالک یحداکثر به مدت  نامه،ین گواهادد لیو تحو یموتور  هینقل لیبا وسا رانندگی به اقدام عدم – ح

 سال  کیثر به مدت اکحدده از آن،  تفااس ایمجوز  دارای سالح  حمل عدم – خ

 نیمدت مع یبرادادستان،  نییبه تع دهدی  بزه و جرم  شرکاء اب مالقات و ارتباط دمع – د

 ماهحداکثر به مدت ششبوط، دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجع مر لیخروج از کشور و تحو تممنوعی – ذ

مورد باالتر  درجه هفت و ریتعز ای مستوجب حد، قصاص میاز جرا یکیتکاب هام ار به ات قیمتهم در مدت تعل کهیرتدرصو -1 تبصره

ا  و ب لغو  ق،یقرار تعل را اجراء نکند،  ییمقام قضا یدستورها ایگردد و  فرخواستیبه صدور ک یمنته یو بیو تعق ردیقرار گ بیتعق

ت مرور زمان محسوب مد  جزءده است، ق بومعل بیکه تعق یو مدت دیآیمعمل به  بیتعق  دد،مقررات مربوط به تع تیارع

مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد  .کندیرا ابقاء م قیدادگاه قرار تعلوم تبرئه گردد، اتهام د چنانچه متهم از .دوشینم 

 .کند حیتبصره در قرار صادره تصر نیا

 .ادگاه صالح استغ، قابل اعتراض در دپس از ابال ظرف ده روز ب،یتعق قیقرار تعل -2 تبصره

مؤثر است، قرار مزبور بالفاصله به   یفریک تیسابقه محکوم یمتهم دارا که م شودمعلو بیتعق قیتعلر راهرگاه در مدت ق -3 تبصره

 .شودیزمان محسوب نممعلق بوده است، جزء مدت مرور  بیکه تعق یمدت .شودیاز سرگرفته م بیمرجع صادرکننده لغو و تعق لهیوس

http://www.ghazavatonline.com/926/criminal-procedures-act-approved-1392-with-next-amendments-and-annexations/
http://www.ghazavatonline.com/926/criminal-procedures-act-approved-1392-with-next-amendments-and-annexations/
http://www.ghazavatonline.com/8014/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c/
http://www.ghazavatonline.com/8014/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c/
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 .درخواست کندز دادستان ه را اادم نیاعمال مقررات ا ،یقانون ط یدرصورت وجود شرا تواندمیزپرس اب -4 تبصره

 .عمال کندرا ا ماده نیمقررات ا تواندمیدادگاه   شود،یدر دادگاه مطرح م میطور مستقکه پرونده به یدر موارد -5 تبصره

 باتیقرر، ترتم دتمتهم در م کهیو در صورت شودیثبت م یفریدر واحد سجل ک یدر دفتر مخصوص بیتعق قیقرار تعل -6 تبصره

 «  .گرددی لغو م قیتعل د،یننما تیار را رعار قررج دمند

به درخواست  تواندمییی قضا  مقامدر جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است،  -82ماده 

تحصیل  هم بدهد تا برای مته اه مهلت بسب، حداکثر دو مأخذ تأمین متنا  ی و با دیده یا مدعی خصوصت بزه متهم و موافق

برای حصول سازش بین طرفین،   تواندمی همچنین مقام قضایی  .از جرم اقدام کندشت شاکی یا جبران خسارت ناشی گذ

از سه  انجیگری بیش می مدت .ارجاع دهد میانجیگریبرای  این به شورای حل اختالف یا شخص یا مؤسسه موضوع را با توافق آنا

اگر شاکی گذشت   .یزان مذکور قابل تمدید استبار و به مقتضاء فقط برای یک ر صورت ا ور در این ماده دذکم هایمهلت .ستماه نی

یا خسارت او جبران شود و  در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند  .شودکند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می 

پس از أخذ موافقت  تواندمیباشد، مقام قضایی ر کیفری ابقه محکومیت مؤثس قدو متهم فاتوافق حاصل شود ع به پرداخت آن یا راج

ون این قان( 81های ماده )را با رعایت تبصرهصورت، مقام قضایی متهم در این .متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند

مورد توافق از  ی تعهداتدر صورت عدم اجران نیهمچ .کندع ماده مذکور میی دستورهای موضومورد، مکلف به اجرای برخحسب 

 .دهدعذرموجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می سوی متهم بدون

 .دنمای تقاضا نستاداد از  را میانجیگری به ارجاع ای تعقیب تعلیق تواندمی بازپرس –تبصره 

 :اینکه جمله از  دارد شرایطی 1تعقیب( یقعل)تقرار این صدور :نکته

قانون  47ماده  و مشمول به شرطی که اصل مجازات قابل تعلیق نباشد  باشد  8و  7، 6جرایم درجه جرم ارتکابی از  

 .نباشد زات اسالمیمجا

 . ت گذشت کرده باشدشاکی نباشد یا اگر هس 

 .باشد میت موثر کیفریسابقه محکو متهم فاقد 

 .ر تعلیق تعقیب اعالم نمایدصدور قرامایل خود را جهت  ت هممت 

 .در صورت ضرورت، تأمین اخذ شود و تامین مأخوذه باید متناسب باشد و منتهی به بازداشت نشود 

 .می شوددت و نوع جرم ارتکابی تعیین وجه به شکه با ت سال می باشد 2ماه تا  6ب یق تعقیمدت تعل 

 .قانون صدر الذکر باید وجود داشته باشد 81مذکور در ماده  دستورات از ی یک 

می باشد و در فرض صادره از  دادگاه کیفری دو گردد، مرجع رسیدگی به اعتراضدر صورتی که این قرار از دادسرا صادر  

 .اعتراض است ای رسیدگی بهمرجع صالح بر دادگاه تجدید نظر استان (8و7دادگاه )جرایم تعزیری درجه 

 .اعالم شود ریره سجل کیفادا باید به 81ماده  6تبصره  مراتب در اجرای 

 
 :نمونه قرار تعلیق تعقیب - 1

بند   زدوم ا بخشه جرم انتسابی به متهم به موجب  نکبه ای تویات پرونده و نظردر مح، از توجه رانندگی بدون پروانه رسمی  قای حسن. م. فرزند علی دایر بر اقدام بهدر خصوص اتهام آ)

کی وجود ندارد و متهم نیز  زات آن قابل تعلیق است و نظر به این که شاقانون فوق الذکر، مجا  46است که با استناد به ماده  6درجه 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ده ما 6

ق تعقیب اعالم نموده و همچنین تأمین مناسب از وی اخذ  صدور قرار تعلیا جهت تمایل خود ر 1395/11/10ورتجلسه مورخ حسب ص ثر کیفری می باشد ویت موفاقد سابقه محکوم

به مدت یک سال معلق می شود. متهم مکلف است، نسبت به رانندگی با هر نوع وسایل نقلیه   کیفری ون آیین دادرسیقان 81ماده  بهگردیده است، لذا تعقیب نامبرده با استناد 

در  متهم  ارایه دهد. متذکر می شود در صورتی کهشعبه  ت درج در پرونده بهال جه رونوشتی از گواهینامه خود را ظرف مدت یک س  وری تا زمان اخذ گواهینامه مبادرت نورزد وموت

شود و یا دستور فوق   کیفر خواست مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور درجه هفت و باالتر ه اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر مدت تعلیق ب

رسی کیفری ظرف ده روز  قانون آیین داد 81ده ما 2شد. قرار صادره به استناد تبصره خواهد د، تعقیب وی انجام ه تعدتعلیق تعقیب لغو و با رعایت مقررات مربوط برا اجرا نکند، قرار 

 .پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو تهران می باشد

   .اعالم شود ل کیفریاره سجاد سوابق بهج در  ادرسی کیفری مراتب تعلیق تعقیب متهم جهت درقانون آیین د  81ماده    6ست در اجرای تبصره  دفتر، مقرر ا
 (نتهرا…ناحیه انقالب و عمومی دادسرای ادیارید…دادیار شعبه
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 4بازپرس می تواند در اجرای تبصره و  ات دادستان و دادگاه می باشدز اختیاراختیاری است و ا ارقرصدور این  

 .مقررات این ماده را از دادستان تقاضا نماید 81ماده 

  نکته  و است شرط متهم خود رضایت اخذ قرار  این صدور  برای و .بود خواهد اندادست تعقیب، تعلیق قرار  کننده صادر  مقام :نکته

 محاکمه مرحله نه است مقدماتی تحقیقات حلهرم در اررق  این صدور اینکه رآخ

شایان ذکر  .ر این قرار را دارندن صدوامکا دادستان های عمومی و انقالب مطالب فوق در مورد تعلیق تعقیب اینکه نتیجه :نکته

 .ی کرده استپیش بین ر تعلیق تعقیب راراق ه با مواد مخدر انون مبارز ق 16و  15 م مواد مخدری هم مادتیندر خصوص جرای است

)سابقه طرح سوال در 1389مطلب مرتبط با تعلیق تعقیب در قانون مبارزه با مواد مخدر اصالحی 

 دکتری دارد(

کاهش آسیب،   اد درمان ونهای مردمهتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمانمکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دول ادانمعت ـ 15ادهم

ی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب تادمع .ایندبه ترک اعتیاد نمم دااق

اعتیاد   مبادرت به درمان یا ترکمعتادانی که  .باشداز تعقیب کیفری معاف مییاد ننماید دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعت

 . دمنمایند، مجرنن

های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین ارتخانهای که توسط وز نامهاساس آیین ماده، برمجاز موضوع این  کزراـ م1تبصره

 .شودیین میرسد، تعن قانون تهیه و به تصویب ستاد میاجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب ای

بضاعت، تمام عتادان بیاردادن من و کاهش آسیب قرمادر ن تحت پوشش ضم ی موظف استمین اجتماعـ وزارت رفاه و تأ2تبصره

ه، اعتبارات الزم را ساله در لوایح بودجدولت مکلف است همه  .های پایه و بستری قرار دهدهای ترک اعتیاد را مشمول بیمههزینه

 .ایدنمبینی و تأمین پیش

با ( و متجاهر به اعتیاد، 15ع ماده )( فاقد گواهی موضو8) ( و4و ماده )د ن مذکور در گرداروان معتادان به مواد مخدر و ـ16ماده

تمدید  . دشوندستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می

م قضایی، قام کور و بنابر نظرمراکز مذ با گزارش .با درخواست مراکز مذکور بالمانع است ماهه دیگر مهلت برای یک دوره سه

 .باشد( این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بالمانع می15اده تداوم درمان طبق ماده )معتاد آمچنانچه 

ت بعد از این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبان موضوع و طبق دستور مقام قضایی، معتاد ـ با درخواست مراکز مذکور 1تبصره

 .رسده تصویب رئیس قوة قضاییه می های ذیربط، تهیه و بی دستگاهبا همکار د دبیرخانة ستاد هاشنند که بنابر پیباشروج میخ

ن قانون،  ( ای15تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده ) تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و مقام قضایی میـ 2تبصره

مراکز مذکور  .فی نمایدزبور معراکز موضوع ماده ممرز م و معتاد را به یکی اقداه اشش ماه به مدت تلعیق تعقیبنسبت به 

د با صدور رمان و ترک اعتیادر صورت تأیید د .موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند

وع این ضمهلت موتمدید  .شودم میدااقمفاد این ماده صورت طبق در غیراین عقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی وقرار موقوفی ت

 .است ماهه دیگر بالمانعدرخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه  تبصره با

ر صورتی که حکم به حداقل مجازات سال دارد، د 5 انون که مجازات حبس بیش از در مورد جرائم موضوع این قتعلیق مجازات؛ نکته: 

به  ایر نهادهای ارفاقی جرای مجازات، آزادی مشروط و ستعلیق ا ، مرتکب از 38اده م رهورد مصادیق تبصد، جز در م نی صادر شوقانو

در صورتی که حکم به   .ند نخواهد شدقانون اساسی بهره م 110اصل  11استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 

جازات قانونی حداقل م را پس از گذراندنس حبخشی از مجازات تواند بمید، دادگاه ی صادر شوبیش از حداقل مجازات قانون مجازات

 (فه شده در مورد الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اضا  12/7/96مورخ  )ماده واحده.دال تعلیق کنس 10تا 5به مدت 
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 سراسری( ال دکتریه است؟)سوه مواد مخدر و روانگردان چگون *وضعیت تعلیق تعقیب معتادان ب 
 .پذیر استک تا سه ماه امکانستان و تأیید دادگاه به مدت ی افقت دادکز درمانی، با مورام ( پس از معرفی به 1

 .پذیر استماه امکان ( با اخذ تأمین مناسب و معرفی به مراکز درمانی، به مدت یک تا سه 2

 .پذیر استانبه مدت شش ماه امک ( فقط برای یکبار،3

 .ستنیر پذیان( امک4

 .صحیح است 3گزینه 

 مقدماتی تحقیقات

 وظایف از  را جرم کشف دادگستری، ضابطان تعریف مقام در  نیز ک.د.آ.ق 28 ماده .شود می انجام ضابطان توسط اصوالً جرم کشف

  .ودر می ار شم به دادسرا وظایف مهمترین از  جرم تعقیب اما .داند می ضابطان
  دیگر یا  بازپرس  سوی از که است قانونی اقدامات مجموعه :کند می تعریف گونه این ار  دماتیقم تحقیقات ک.د.آ.ق 90 ماده

 شدن  مخفی یا  فرار  از جلوگیری و  یافتن شناسایی، جرم، وقوع ادله آوریجمع و  عالئم و آثار حفظ برای قضائی، مقامات
 .شود می انجام متهم
 سوی  از که داند می اقداماتی صرفاً  را مقدماتی تحقیقات مقنن که فتایر د توان یم فوق تعریف به جهوت با داشت توجه یدبا البته

 از  نضابطا اقدامات ضمنا .کندا جزو تحقیقات مقدماتی محسوب نمیر  دادگستری ضابطان و اقدامات قضایی انجام گرفته مقامات

 انجام مداخله، از بعد قضایی اتمقام هنچچنا اگر و شود نمی تعریف این در  داخل قضایی مقام مداخله تا جرم کشف زمان

 تعریف این .بود خواهد مقدماتی تحقیقات تعریف در داخل آنها اقدامات نمایند، ارجاع ضابطان  به را تحقیقات
به مراجع  م تا تسلیمکشف جر زمان از  شده انجام اقدامات را مقدماتی اتتحقیق که است سابق ک.د.آ.ق در مقرر  تعریف برعکس

 .ستاند قضایی می

 رود می شمار  به مقدماتی تحقیقات بارز های ویژگی از محرمانه بودن   و  بودن سریع :تهنک: 
 .نیست آن انجام مانع تعطیل ایام و شود انجام  مستمر نحو به و سرعت به باید مقدماتی تحقیقات •
 .داینم مقرر  ریدیگ نحو به قانون هک مواردی ر د گرت ماس مقدماتی تحقیقات دیگر ویژگی  بودن انهمحرم •

 نظر تحت شروع با  :اشاره کرد که مقرر می دارد 92قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  48 ماده از  قسمتی به توان می همچنین
 و قاتتحقی بودن  محرمانه به  توجه  و رعایت با  یدبا  وکیل .نماید وکیل حضور تقاضای تواند می متهم گرفتن،  قرار

 . نماید تمالقا  نظر  تحت شخص با  ذاکرات،م
 .باشد نموده تجویز مقنن خود که مواردی در مگر است مقدماتی تحقیقاتاصل بر محرمانه بودن ابراین نب

 ؟ باشدمی مقنن نظر  مورد کسانی چه به  نسبت مقدماتی تحقیقات بودن محرمانه:سوال

 متهم و شاکی به نسبت مقدماتی تحقیقات  بودن نهمحرما 

 نسبت استثنائات این دامنه توسعه .باشد کرده استثناء مقنن خود که مواردی در مگر تاس اتیدممق تحقیقات بودن نهمحرما بر لاص
 :دارد می مقرر  ک.د.آ.ق 100 ماده .باشدمی  قائل شاکی برای را بیشتری امتیازات مقنن و نیست میزان یک به متهم و شاکی به

 تحقیقات مجلس صورتیابد،  حضور  تحقیقات در  و کند رهااظ را اشادله  و معرفی را دخو شهود ت،تحقیقا هنگام در تواند می شاکی
 رونوشت یا تصویر آنها از  خود هزینه به یا و کند مطالعه ندارد، منافات حقیقت کشف ضرورت با که را پرونده اوراق سایر یا مقدماتی

 .ردبگی

 92 کیفری دادرسی آیین قانون اما تاس  رتودمحد شاکی به نسبت ممته مورد رد بودن محرمانه اصل استثنائات دامنه چند هر 
 از  وقت، اسرع  در  باید  متهم  :می دارد مقرر  ک.د.آ.ق 5 ماده .است کاسته محدودیتها این از  حدودی تا سابق قانون به نسبت

 .دشو  مند بهره قانون این  در کورمذ اعیفد حقوق سایر  و  وکیل به دسترسی حق از و اهآگ انتسابی اتهام ادله و موضوع
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 تحقیقات بودن محرمانه اصل ازعدول  حدودی تا اتهام دالیل و موضوع از  آگاهی و اطالع حق شود می مالحظه که همانطور ینرابناب 
 .است متهم به نسبت مقدماتی

 رسمی ات اممق نسبت مقدماتی تحقیقات  بودن محرمانه 

 تحقیقات جریان در  که مقاماتی به باید ار  تیمقدما اتیقتحق شخاص حاضر در زیرات کلیه ا ون تعقان 648مطابق ماده ) اشخاص کلیه
 یا  شغل مناسبت به که است کسانی به دادیار و.... محدود بازپرس، نظیر قضایی مقامات یا ضابطان کارشناسان، دارند مثل حضور 

 و دتنهس ر رااس نای حفظ به موظف ددارن حضور  تیمقدما تحقیقات جریان در  که  (می شوند محسوب ررا اس محرم خود ی حرفه
 .شوند می محکوم ای حرفه و شغلی اسرار  افشای جرم مجازات به تخلف، صورت در 

 : باشدمی متهم مجاز هویت به مربوط مشخصات سایر یا تصویر و انتشار که مواردی

 باشدی درجه چهار مجازات تعزیر                                                                     

 (...و رجم اعدام، از حیات)اعم سلب                                                                 

 میزان ا ب جسمانی تمامیت علیه عمدی  جنایات و ابد حبس                                        ارتکابی جرم مجازات نوع •

   بیشتر یا  ملکا  دیه ثلث

 نشود(  گرفته اشتباه عضو قصاص عضو)با  قطع                                              .باشد متواری متهم •

 . باشد داشته وجود متهم به اتهام هتوج جهت کافی دالیل  •

 . نباشد موجود متهم به دستیابی امکان دیگری طریق  از •

 .باشد عمدی تکابیار جرم •

 . شدبا  له دا یلتکم  یا  او اسایینش  هدف با  تهمم صاتمشخ یا  ر یتصو انتشار •

 بینی پیش انتشار تجویز برای دیگری فرض همچنین .است ضروری انتشار تجویز برای فوق شرایط همه جمع •

 و متعدد اشخاص به  نسبت جرم فقره چند  ارتکاب به اقرار تحقیق مقام نزد متهم اگر اینکه آن و است شده

 خصوصی دعوای اقامه یا  و یتشکا  حر ط  و دیدگان بزه آگاهی هدف با  تشاران رتصو این در  نماید نامعلومی

 )نیست فوق گانه 6 شرایط  وجود به نیازی حالت این در(.گیردمی صورت آنان توسط

 ارتکابی جرم ناظر بازپرس که صورتی در استثنائاً و است دادستان ارجاع با مقدماتی تحقیقات که است  این بر اصل :نکته

 استثنائی، موارد برخی در  .باشدمی  دادستان ارجاع به  منوط  همباز تا قیقحت ادامه ولی ودهمن شروع را اتتحقیق باشد

 به صورت این در  که)نماید ارجاع خود دادیاران از  یکی به یا دهد انجام خودش را جرایم مقدماتی تحقیقات تواند می نیز دادستان

 )مهم که است پذیر نکاام یرتصو رد دادستان سوی از تحقیقات جامان انامک  د.گوین می یق تحق دادیار دادیار  این

 :است(

 نباشد حاضر بازپرس . 

 علیه  عمدی جنایات و  عضو قطع  ابد، حبس  حیات، سلب آنها  مجازات که نباشد  جرایمی از  ارتکابی جرم 

 . باشد التر ا ب و  چهار درجه تعزیری مجازات یا  آن  از شی ب  یا  کامل دیه ثلث میزان با  جسمانی تمامیت

 جرم اگر .داشت نخواهد را مقدماتی تحقیقات انجام حق دادستان نباشد فراهم شرط دو این ز ا کدام ره که نمود توجه باید البته

 .داشت نخواهد ار مقدماتی تحقیقات  انجام حق دادستان باشد،  ک.د.آ.ق302 ماده در  مندرج جرایم از  مشهود، ارتکابی

 مخفی شدن و فرار از جلوگیری و جرم وقوع ادله آوری عمج عالئم، و رآثا حفظ ک برای.د.آ.ق  77ماده با قمطاب صرفاً دادستان :نکته

 .آورد می عمل به را الزم اقدامات متهم
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به بازپرس واگذار کند،   یکل طور هرا ب قاتیتحق انیجر ایرا از بازپرس بخواهد  یدر جرم قیاز آنکه تحق شیدادستان پ -۷۶ماده 

اقدام مورد  ای قیبازپرس مکلف است فقط تحق صورت،نیرس تقاضا کند. در اپاز ا از بر  زمو اقدامات ال قاتیتحق یبرخ یااجر دتوانیم

 ارسال کند. یرا نزد و جهیدهد و نت نجامدادستان را ا یتقاضا

ور و از حض شیتا پ، نونقا نی( ا302الف(، )ب( ، )پ( و )ت( ماده ) ) یموضوع بندها میدرصورت مشهود بودن جرا -۷۷ ماده

شدن متهم اقدامات الزم را  یاز فرار و مخف یریادله وقوع جرم و جلوگ یآور حفظ آثار و عالئم، جمع یبرا ندادستا، رسداخله بازپم

 عبارت است از: 302منظور از بندهای ماده  .آوردیعمل مبه

 اتیت سلب حموجب مجازا میجرا -الف ✓

 موجب حبس ابد  میجرا -ب ✓

از   شیب ا یکامل  هی نصف د  زانیبا م یجسمان تیامتم  هیعل یدعم  اتیجنا  ا یع عضو جب مجازات قطئم موجرا -پ ✓

 آن

 درجه سه و باالتر   یریجرائم موجب مجازات تعز -ت ✓

در صالحیت دادگاه کیفری عاتی ی جزو موارد فوق نمی باشد. ضمنا جرایم سیاسی و مطبوو مطبوعات یاسیس میجرا :مهم نکته

البته در دو مورد  باشد.می (.شودیم یدگیمنصفه رس تایور هحضا جرم ب ن محل وقوعمرکز استا کی یفریدادگاه ک) یک

قانون آیین   352)در مورد ذیل با طرح ایراد توسط شورای نگهبان به ماده شود.ذیل دادگاه علنی به صورت غیرعلنی تشکیل می

 است( اضافه شده  91قبل از تصویب قطعی در سال  دادرسی کیفری

 خالف اخالق حسنه است. ای فتع ینافم که  یمیو جرا خانوادگی امور   –الف 

 باشد. یقوم ای یاحساسات مذهب ای یعموم تیبودن، مخل امن علنی – ب

 که یو متهم است، در صورت یاکمشخصات ش انیکه متضمن ب یو گزارش پرونده در محاکمات علن یدگیرس انیانتشار جر نکته مهم:

به درخواست دادستان کل کشور و  ابد،یجامعه، ضرورت  یومنظم عمظ حف ایو  یوجدان جمعدارشدن خدشه  لیقباز  یبه علل

 است. ریپذامکان هییقوه قضا سییموافقت ر

عی است، امّا مانع شکایت طق تصمیمات هیأت نظارت مطبوعات در حیطه وظایف و اختیارات محوله قانونی خود، سوال دکتری:

 اکم نیست. ذینفع در مح افرادو اقامه دعوای 

ود به مراحل بدوی و تجدیدنظر است و در دیوانعالی کشور رسیدگی علنی نیست مگر ط محدفقی ی علنگدیسرنکته: 

 رسیدگی ماهوی انجام دهد. 92قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  4۷۷اینکه در راستای اجرای ماده 

را خالف  یی راجع قضام از  ک یهر از ه صادر  ی قطع یرأ ه ییقوه قضا س ییر  کهیدر صورت کند:این مقرره را اشاره می 4۷۷ماده 

 ه ییقوه قضا سییخاص که توسط ر  ی کشور ارسال تا در شعب یعالوان یپرونده را به د ، یاعاده دادرس زیدهد، با تجو صیتشخ نیّشرع ب

  یقطع یأر  اعالم شده، نیّب بر خالف شرع اًیّند. شعب خاص مذکور مبیصادر نما یقطع یو رأ یدگیرس ابدییم صیامر تخص نیا یبرا

 .ندینمایصادر م یمقتض یو رأ آورندی عمل مبه یو ماهو یاعم از شکلمجدد  یدگیرا نقض و رس یلقب

 یروهاین ییکشور، سازمان قضا یعالوانید ی( شامل احکام و قرارهایفریو ک ی)اعم از حقوق ییمراجع قضا یآراء قطع -1 تبصره

 .باشندیختالف ما حل یراهاشوو دادسراها  ،یدوب و دنظریتجد یهااه مسلح، دادگ

  هییقوه قضا سییها، اگر توسط ر موقت دادگاه یدستورها زیو ن یاعاده دادرس زیکشور در باب تجو یعالوانیآراء شعب د  -2 تبصره

 ماده خواهد بود. نی کام اداده شود، مشمول اح صیتشخ نیّخالف شرع ب

  ی کل دادگستر سییر  ا یمسلح و  یروهاین یی سازمان قضا سییر  کشور،  کلن کشور، دادستا یالعوانی د سییر که  یدرصورت -3 تبصره

با ذکر  توانندیمدهند،  صیتشخ نیّرا خالف شرع ب یفریک ای یاعم از حقوق یقطع  یخود، رأ یقانون فیاستان در انجام وظا

ل اعمال است؛ ابق بار ک ی یراتبصره فقط ب نیا مفاد .ندینما یدرساعاده دا زیدرخواست تجو هییقوه قضا سییر مستندات از

 باشد. یگری آن به جهت د نیّخالف شرع ب نکهیمگر ا
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دادگاه با حضور متهم  یدر همان جلسه، بالفاصله جلسه علن یدر صورت صدور رأدر مورد دادگاه های با تعدد قاضی 

توسط  آن ادمفئت و ارقا رس یگاه با صداادد یتوسط منش یو رأ لیتشک یاو و شاک ندهینما ایو دادستان و ا لیوک ای

 :شود یم میدادگاه به متهم تفه سیرئ

  ات یبر شرف و وجدان و با توجه به محتو هیبا استعانت از خداوند متعال، تک یدگیدادگاه پس از اعالم ختم رس یاعضا -404ماده 

مبادرت به ه فته کی مدتف ظرحداکثر فرصت و  نیکان، در اولدم امو در همان جلسه و در صورت ع ندینما یره مپرونده، مشاو

 س ی به عهده رئ یرأ یمعتبر است. انشا تیاکثر یدادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأ یاعضا نیبکه  یکنند. در صورت یم یصدور رأ

را   یرأ رد،دا شتریب یائقه قضاست و ساب تیکه جزء اکثر ی صورت، عضو نیا نباشد که در  تیجزء اکثر یآنکه ومگر ، دادگاه است

 ا یاو و دادستان  لیوک ا یدادگاه با حضور متهم  یندر همان جلسه، بالفاصله جلسه عل یصورت صدور رأ ردکند.  یم انشاء

 می دادگاه به متهم تفه  سی ئرسا قرائت و مفاد آن توسط ر  یدادگاه با صدا یتوسط منش یو رأ لی تشک یاو و شاک ندهینما 

 شود. یآزاد م یه دستور دادگاه، فور ب هم، متشدبات مجازا یاجرا قیعلت ایر برائت ب یرأهرگاه شود.  یم

  ی و اعالم آن در جلسه علن یدادگاه تا صدور رأ یدر همان جلسه باشد، اعضا یچنانچه نظر به صدور رأ ،یدگیپس از ختم رس -تبصره

 است. یجار  زیمنصفه ن أتیه یحکم در مورد اعضا نیمتفرق شوند. ا دینبا

تمام اقدامات  دادستان مکلف استدادگاه محل خارج است،  تیبه آنها از صالح ی دگیرس کهد مشهو میورد جرام در  -۷8 ماده

د،  الزم بدانکشف جرم  یرا که برا یقیشدن متهم انجام دهد و هر تحق یآثار جرم و فرار و مخف یاز امحا یریجلوگ یالزم را برا

 د.کن ال رسصالح ا ییضارجع قبه م یفور ارخود  اقدامات جهینتعمل آورد و به

 حتی بنابراین .نیست بازپرسی به شده ارجاع تحقیقات در  مداخله عدم معنی به مقدماتی تحقیقات انجام حق نداشتن : مهم تهنک

 صورت   بازپرس جانب از که تحقیقاتی بر نظارت حق باشد، نداشته را مقدماتی تحقیقات انجام حق دادستان قانوناً اگر

 .داشت خواهد را گیردمی

 تحقیقات در  تواندمی دادستان .دارد را الزم تعلیمات ارائه و نظارت حق شود، می ارجاع بازپرس به که اموری در  تاندسدا :نکته

 .سازد متوقف را اتقیقتح  جریان تواند نمی اما کند؛ نظارت آن انجام نحوه بر و یابد حضور  مقدماتی

 امری به  راجع چند  هر آید،  می عمل به او حوزه ر د قیقاتحت و است دادستانی دههع بر مقدماتی تیقاتحق بر نظارت :نکته

 .است افتاده اتفاق حوزه آن  از خارج که باشد

 تواندمی کند، واگذار  بازپرس به کلی طور  به را تحقیقات جریان یا بخواهد بازپرس از  را جرمی در  تحقیق آنکه از  پیش دادستان

 مورد اقدام یا تحقیق فقط است مکلف بازپرس اینصورت، در  .کند اتقاض سرپزاب از  را الزم ماتاقدا و قیقاتتح خیبر اجرای

 را دادستان قانونی تقاضای تحقیقات، جریان در  بازپرس .کند ارسال  وی نزد را نتیجه و دهد انجام را دادستان تقاضای

 مقدور  تقاضا انجام که ینحو به ، دوش مواجه اشکال با اجراء هنگام در  ههرگا و کندمی  قید مجلس صورت در  را مراتب و اجراء

  .نماید می اعالم دادستان به را مراتب نباشد

 :است شده منع بازپرس چه و دادستان چه مقدماتی تحقیقات انجام از  دادسرا موارد برخی در  :نکته

 :دارد می مقرر  خصوص این در  ک.د.آ.ق 102 ماده

 به توصیه را وی  قاضی باشد؛ داشته ار اقر قصد بدوا متهم و باشد هشتندا وجود شاکی اهگ هر عفت افیمن یمجرا در  مهم:  نکته

 است ممنوع دادسرا توسط صورت هر در عفت منافی جرایم تحقیق  و  تعقیب بنابراین .کند می اقرار  عدم و جرم پوشاندن

 :که دارد  را حق این  صورتی در دادگاه و

 باشد مشهود جرم . 

 باشد کیشا  ایدار. 
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 :دارد می مقرر  خصوص نای در  ک.د.آ.ق 451 ماده نینهمچ

منظور از جرایم منافی عفت، جرایم جنسی جدی و  :نکته .شود می رسیدگی صالح دادگاه در  مستقیم، طور  به عفت منافی جرائم به

 .و مضاجعه استهمچنین جرایم رابطه نامشروع مانند تقبیل 

 هم بوده است.تری ات سوال دککنهمه ا منو ض کتری وجود داردنها در آزمون داز آ*نکاتی که امکان طرح سوال 

انقالب   ای یاختالف نظر باشد، حل اختالف با دادگاه عموم یبازپرس و دادستان راجع به نوع بزه ارتکاب نیدر هر مورد که ب نکته:

  ه و اقام  ت یشکا، امّا مانع ستا ی خود، قطع ینقانو یمحوله  اراتیو اخت فیوظا طهیحبوعات در نظارت مط أتیه ماتیتصم است.

 .ستیدر محاکم ن نفعیافراد ذ یدعوا

 نیکند و در ح یاز محل کار متهم را صادر م یقرار بازرس ،یدگیرس نیدر امانت است. بازپرس ح انتیمتهم به بزه خ یشخص نکته:

م ز ات الامقدفه ااره جرم مکشوربد قیزارش و تحقوص گشود؛ بازپرس در خص یکشف م متعلق به متهم  قبضه سالح گرم ک ی ،یبازرس

 دهد. یو همزمان مراتب را به دادستان اطالع م دهجرم انجام دا میحفظ آثار و عال یرا برا

دو محل  یفریف با دادگاه کبودن قتل اختالف شود، حل اختال یرعمدیغ ای یدادستان و بازپرس در خصوص عمد نیب هرگاه نکته:

 است.

رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای ان، مشاوران آن ونان اومعه و گانای قوای سه به اتهامات رؤس دگیرسی :نکته

شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و 

از درجه سرتیپ و امی امی و انتظظنران فسا مومیستان و جرائم عنداران مراکز افرماتان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، دادس

حسب  مدیران کل اطالعات استان ها باالتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل،

 جعرایت مین خاص در صالحم به موجب قوانجرائاست، مگر آنکه رسیدگی به این  یفری تهرانهای کدر صالحیت دادگاهمورد، 

مذکور  یسمتها یاشخاص، اعم از آن است که در زمان تصد نیبه جرائم ا یدگیرس یدادگاه برا تیصالح .باشد یردیگ

 .قبل از آن مرتکب جرم شده باشند ای

؛ در ده باشندرم شقبل از آن مرتکب ج ایمذکور  یسمتها یتصد به زماننکته: رسیدگی به اتهامات قضات نسبت 

 است ناتهر رییفای کهدادگاهالحیت ص

بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا موارد فوق شمول  :نکته

 .نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند

، حسب دشبامی لحی مسن قضائی نیروهار صالحیت سازماکه دنتظامی موضوع این ماده افسران نظامی و ا رسیدگی به اتهامات :نکته

 .مورد در صالحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است

 های عمومیهای دولتی و نهادها و مؤسسه  ها، شرکتها و مؤسسه وزیران، باالترین مقام سازمان مشاورانرسیدگی به اتهامات  :نکته

ها و ومی غیردولتی استانی عمهاو مؤسسه  ادهانهو لتی ها، ادارات دوها، سازمانسسهن مؤراغیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدی

صالحیت ها و بخشداران، حسب مورد، در ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها، رؤسای دانشگاهشهرستان

ت حیصال قوانین خاص در  تهامات به موجبین ااست، مگر آنکه رسیدگی به ا محل وقوع جرم دادگاههای کیفری مرکز استان

های مذکور یا از آن است که در زمان تصدی سمت  اعم، اشخاصاین صالحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم  .دیگری باشد عمراج

 .قبل از آن مرتکب جرم شده باشند

 است ع جرماستان محل وقو مرکز یفریک یدادگاههادر صالحیت کز شهرستانها  رسیدگی به اتهامات شهرداران مر نکته:

 

 و

 و
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 آرای وحدت رویه
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 ور کش یعال وانید یعموم أتیه28/8/1392ـ  ۷31شمارة  ةیرو وحدت یرأ
  ی عل د همور م در خصوص ینظر قانونو الزم االجراست و اظهار  یاحکام قطع یمشروط ناظر به اجرا یادآز  شنهادیمقررات مربوط به پ

وع ماده موض یآزاد مهیم چنان که در مقررات نه د.هد بو( خوادنظریتجد ای ی)اعم از بدو یحکم قطعاالصول با دادگاه صادر کننده 

استان  دنظریشعبه نوزدهم دادگاه تجد یقرار گرفته است، لذا رأ حیتصر امر مورد نیا زین 1392 مصوب یمقانون مجازات اسال 57

  ی دادرس نیانون آئق 270مطابق ماده  یرأ نی. اگرددیم صیتشخ یو قانون حینظر انطباق دارد صح ن یبا اه ک یتهران در حد

کشور و  یعال وانیشعب د یبرا[ در موارد مشابه 1392 مصوب .ک ق.آ.د 471]ماده  یفریر امور کو انقالب د یعموم یدادگاهها

 دادگاهها الزم االتباع است.

 .باشدیم مشروط یزادمرجع اظهار نظر نسبت به مقررات آ یقطع کمح دادگاه صادر کننده نکته:

 ور کش یعال وانید یعموم أت یه4/9/1393 ـ ۷3۶ة شمار ةیرو وحدت یرأ
  مجلس شورای اسالمی، عبارت »مستلزم حبس و یا 1392/ 10/ 3صوب رز مو ا انون مبارزه با قاچاق کاالق  44نظر به اینکه در ماده 

ی به آن  و رسیدگمحسوب  های قاچاق کاال و ارز تخلف ر پرونده)سایرت: ه بعد آن با این عبا« به قرینه جملولتیانفصال از خدمات د

کاالهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی  قااق کاال و ارز و منصرف از قاچرات حکومتی است( معطوف به قاچصالحیت سازمان تعزیدر 

بس و  ای و بزه قاچاق کاال و ارز مستلزم حفه رحو ارز سازمان یافته و  به بزه قاچاق کاال منوع همانند رسیدگیبه بزه قاچاق کاالهای م

م و چهاردهم دیوان براین اساس آراء شعب یازده ست؛حیت دادسرا و دادگاه انقالب امطلقاً در صال از خدمات دولتی انفصال یا

دادرسی قانون آیین  270ردد. این رأی طبق ماده انونی تشخیص میگثریت آراء صحیح و قر که با این نظر انطباق دارد به اکعالی کشو

دیوان عالی کشور و  [ در موارد مشابه برای شعب1392ق.آ.د.ک مصوب  471یفری ]ماده امور ک قالب در دادگاههای عمومی و ان

سلحه را وارد قصود از قاچاق اکه م 29/12/1312وب مص ،قانون مجازات مرتکبین قاچاق 45چون ماده  االتباع است. زمالدادگاهها 

درداخل مملکت عنوان و یا مخفی کردن و نگهداشتن آن یا حمل و نقل  رید و فروش وو یا صادر کردن از آن یا خ کردن به مملکت

  و  لغو گردیده 7/6/1390جاز مصوب ق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرماچقانون مجازات قا 21طبق ماده  کرده بود،

ور یا خارج نمودن آنها ازکشور به طور و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کش ده یک این قانون قاچاق سالح، مهمات، اقالمام

عالی کشور خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و   کثریت اعضای هیأت عمومی دیوان تعریف شده است، لذا به نظر ا غیرمجاز 

ر جرایم دوان قاچاق خارج و رسیدگی به این کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنمواد تحت  ت، اقالم و ح، مهماداشتن سال نگاه

امور کیفری ]ماده  های عمومی و انقالب در دادگاه  قانون آیین دادرسی 270ده د ماصالحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استنا

 ت.ه الزم االتباع اسمشابد و دادگاهها در موار ب دیوان عالی کشور [ صادر شده و برای شع1392ق.آ.د.ک مصوب  471

 :تیصالحتقسیم 

 دادگاه انقالب یدادسرا

 افتهیقاچاق کاال و ارز به صورت سازمان  -1

 یل از خدمات دولتفصاان ایال و ارز مستلزم حبس ق کاممنوع و قاچا یقاچاق کاالها -2

  یحکومت راتیتعز سازمان

 .شودیه تخلف محسوب م قاچاق کاال و ارز ک یهاپرونده ریسا

 کشور  یعال وانید یعموم أتیه30/10/1393ـ  ۷38شمارة  ةیرو وحدت یرأ
در مورد تعدد جرم وضع  یحکم خاص 1389اصالحیه آن مصوب و  1376زه با مواد مخدر مصوب قانون اصالح قانون مبار نکهینظر به ا

اکم بوده و در  در نیز حمواد مخ م یآمره بودن آن، در جرابا توجه به  1392مصوب  یاسالم قانون مجازات 134ماده  نینکرده، بنابرا

الب نقا هایاساس آراء دادگاه  نیبرا است. هالرعایالزم  یارتکاب ایهدر صورت تعدد بزه م، یجرا نگونهیا نمرتکبی یتعیین مجازات برا

قانون   270طبق ماده  یرأ نی. اگرددیتشخیص م ینآراء صحیح و قانو تینظر مطابقت دارد به اکثر نیاراک، مشهد و همدان که با ا

 .است اعاالتبالزم هادادگاه ی[ برا1392ق.آ.د.ک مصوب   471]ماده  یامور کیفر ر ب دو انقال یعموم هایدادگاه  یدادرس ینیآ
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 کشور  یعال وانید یعموم أتیه8/139۶/ـ  ۷۶2شمارة  ةیرو وحدت یرأ
و  موضوع  ییبه جرائم قاچاق کاال و ارز و وصف قضا یدگیدر رس یحکومت راتیازمان تعزب سعش یرؤسا و اعضا تیتوجه به مسئول با

مرقوم و شعب در  یی قضا یهاهیل دارندگان پابر اشتغا 1392مصوّب  یحکومت ت رایقانون تعز 60و  49جه به صراحت مواد با تو

قانون و با توجه به   ن یا 74 به موارد مذکور در مادة ی دگیسدر ر  ز استانمستقر در مرک ی فریدادسرا و محاکم ک تیانحصار صالح

مرکز  یعنیآن  یاجال و ارز و داللت »مرکز« به فرد به قاچاق کاال کنندهیدگیرس ةژیشعب و یاعضا یامقرر بر طیو شرا یادار  اتیادب

 یهابه پرونده یدگیکه در مقام رس یحکومت راتیتعز نشعب سازما یاتهامات رؤسا و اعضا ةیبه کل یدگیرسکشور، 

 وانیو هفتم د یو س ازدهمیو آراء شعب  ودهان بتهر یهادادسرا و دادگاه تیدر صالح شوندی و ارز مرتکب مقاچاق کاال

در  یفریک یادرسد نییقانون آ 471طبق مادة  یرأ نیا گردندیم صیتشخ یو قانون حیصحاق دارند نظر انطب نیکشور که با ا یعال

 ت.االتباع اسآن الزم ریو غ ییمراجع اعم از قضا ریها و ساه کشور، دادگا یعال وانید بشع یابه براارد مشمو
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 علیه ه جرایمی را دارند که ی بیدگای داخلی یک کشور صالحیت رسبه موجب این اصل دادگاه ه  ی:اصل صالحیت حمایت

 .ابعیت این کشور را داشته باشندن اینکه مرتکبین تواقع شده است؛ بدو ز کشورمنافع اساسی آن در خارج ا

 .خلی یا خارجیم؛ مانند جرایم علیه امنیت داینجا ماهیت جرایم ارتکابی مناط اعمال صالحیت است نه محل وقوع جرن در ایبنابرا

 جرائم   ای ریم ز جرائاز  ی کیمرتکب  رانیا تیکمکه در خارج از قلمرو حا یرانیرایغ ای یرانیهر شخص ا تی:اصل صالحیت حمای

 نیبه ا یدگیو هرگاه رس شودیمحاکمه و مجازات م رانیا یاسالم یجمهور نیطبق قوانخاص گردد،  نیمقرر در قوان

 زان یم ،یریتعز یهامجازات نییدر تع رانیدادگاه ا د،شو یآن منته یو اجرا تیومحکم محک به صدور  رانیائم در خارج از اجر

 :کندیمسبه محا اجراء شده را تیمحکوم

 ران؛یا یاسالم یاستقالل جمهور  ای یارض تیتمام ،یخارج ای یداخل تینظام، امن هیاقدام عل -الف

 استفاده از آن؛ ای یدستخط مقام رهبر ای، فرمان جعل مهر، امضاء، حکم -ب

 یمجلس شورا نندگایو نما سیرئ ه،یقضائ قوه سیرئ جمهور،سیرئ یدستخط رسم ایکم، فرمان امضاء، ح جعل مهر، -پ

 یواعضا سینگهبان، رئ یشورا یکشور، دادستان کل کشور، اعضا یعالوانید سیمجلس خبرگان، رئ سیرئ ،یاسالم

 از آنها؛ دهاستفا ایجمهور  سیئمعاونان ر  ایصلحت نظام، وزرا م صیمجمع تشخ

 استفاده از آنها؛ ایو  ینمراجع قانو ریسا ایمراجع  نیصادره از ا یهاهیاجرائ ای یجعل آراء مراجع قضائ -ت

 نیتضم ایجعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده  نیو همچن رانیا یانکهدآور بعاسناد ت ای جیجعل اسکناس را -ث

 (تیبر امن یمبتن ای یواقع تیداخل؛ )صالح جیمسکوکات راسکه قلب در مورد  جیترو ای  هیهت ایشده از طرف دولت 

 به جز  یمرتکب جرم رانیکشور ا هیعل ای یرانیا یشخص هیعل رانیدر خارج از ا یرانیرایغشخص  هرگاه مینی:فرا سرزالحیت ص

 رانیا یاسالم یور جمه یجزائ نیطبق قوانردد، ده گاعا رانیبه ا ایو  افتی رانیادر شود و  یواقع تیجرائم مذکور در صالح

 :نکهیمشروط بر ا شود،یم یدگیبه جرم او رس

  ا یمجازات کالً  ت،یمحکوم ورت صدر  ایدر محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده  ریموجب تعزمتهم در جرائم  -فلا

 .بعضاً درباره او اجراء نشده باشد

جرم   و قانون محل وقوع رانیا یاسالم یبه موجب قانون جمهور  ریدر جرائم موجب تعز یار ارتکابرفت -ب

 (دهیبزهد تیبر تابع ینمبت ایمنفعل  یشخص تی)صالح.باشد

  درسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور قانون آیین دا 9 با توجه به ماده : 1394مورخ  ۷45رای وحدت رویه شماره

م، تابع قوانین مجری در زمان آراء صادره از حیث اجابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرمی دارد؛ آراء صادره از حیث قمدنی که مقرر 

قانون   4موجب ماده فی به رو از ط تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشندام، ض و تجدیدنظر و فرجاعترا قابلیت

پیش از الزم  ه منصرف از آرائی است ک 1392وب ت قانون آیین دادرسی کیفری مصمدنی اثر قانون  نسبت به آتیه است؛ لذا مقررا

 .االجراء شدن آن صادر گردیده است

 اهوی، مقررات شکلی  ممقررات مربوط به صالحیت، این است که برخالف مقررات  جملهاز  دن مقررات شکلیاسبق شعطف به م

عدالت  قاء نظام دادرسی و اجرای بهترجام می شود؛ همواره درصدد ارتت از رهگذر آنها انبه عنوان سازوکاری که اجرای عدال

یش فرض است که مقررات جدید ین پبر ادن آنها مبتنی اسبق شکیفری و رعایت حقوق اصحاب دعوا است؛ لذا عطف به م

ن نمایند و به نحوی که حقوق اصحاب دعوا را بهتر تضمیتر و عادالنه تر وضع می شود؛  نسبت به مقررات سابق دقیق

 .لذا عطف به ماسبق می شوند ز رهگذر آنها بهتر تامین شود؛ منافع عمومی نیز ا

  رسیدگی می شود مومیاه های عدر دادگ ط دادگستریام ضابدر مق نیروهای مسلح جرائمبه . 

 ن ییمسلح و قانون آ  یروهاین یانضباط نامهنییمذکور در آ ی، تخلفات انضباطنیروهای مسلح انکنر کا یمنظور از تخلفات انضباط 

  و قانون  1393وب مص یکیالکترون یمسلح و دادرس یروهایجرائم ن یدادرس نییو قانون آ 4/ 12/ 1392مصوب  یفریک یدادرس
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 یهاأتیه لیقانون تشک ).باشدیو مقررات مربوط م  یعدالت ادار  وانید نونو قا 1382مسلح مصوب  یروهایرائم نمجازات ج

 (1396مصوب   مسلح یروهایو تخلفات کارکنان ن اتیبه شکا یدگیرس یانضباط

 )هاتیتنب شنهادیارائه پمجاز به  ،لحهای مسی نیروباالتر در سلسله مراتب سازمان یهاو رده ل یوالن ذو مسؤ مقامات )مهم 

خود امر کارکنان متخلف تحت  یبرا اخراج از خدمت ا یو  تیرتبه، معاف ا یرجه د لیتنز  ع،یاز ترف تیمحروم یانضباط

 :باشندیم

 و حفاظت اطالعات  ستادکل  یاسیس یدتیعق یرؤسا ستاد کل،  معاونان  ـ الف

 و حفاظت اطالعات ارتش یاسیس یدتیعق یآنان، رؤسا همطراز ارتش و  یروهایفرماندهان ن ـ ب

اظت اطالعات سازمان حف سیو رئ هیفقیول ندهیو همطراز آنان و نما یاستان یهاپاه، سهسپا یروهایفرماندهان ن ـ پ

 سپاه

 و حفاظت اطالعات وزارت دفاع یاسیس یدتیعق یهاسازمان یو رؤسااع دف ریوز  ـ ت

حفاظت  و یاسیس یدتیسازمان عق یها و مقامات همطراز و رؤسااستان یفرماندهان انتظام ،یتظامان یرویفرمانده ن ـ ث

 یانتظام یرویاطالعات ن

 هیتنببر اعمال  صیو در صورت تشخ ستینماده  نیمذکور در صدر ا یهامنحصر به اعمال مجازات أتهایه اراتیاخت*

 لیقانون تشک).ندیمسلح را اعمال نما یهاروین یانضباط نامهنییر آمقرر د هاتیاز تنب یکی توانندیم أتهایه تر،فیخف

 ( 1396مسلح مصوب  یروهایو تخلفات کارکنان ن اتیبه شکا یدگیرس یانضباط یهاأتیه

 کل  یحفاظت اطالعات فرمانده یومو عم یاسیس یدتیان دفاتر عقرکنکا یبه تخلفات انضباطستادکل  یبدو أتیه

 یاهأت یه لی.)قانون تشک.کندی م یدگیآن رس یاجرائستورالعمل قانون و د ن یر اراب، بدکلقوا و حفاظت اطالعات ستا

 (1396مسلح مصوب   یروهایو تخلفات کارکنان ن اتیبه شکا یدگیرس یانضباط

  باشد.می معاون هماهنگ کننده ستادکلو تخلفات کارکنان  ات یبه شکا یدگیرس یانضباط یهاأتیهرئیس 

 یاندهفرم ستاد در  .باشدیمعاون هماهنگ کننده م ارتشکارکنان ت خلفاو ت اتیبه شکا یدگیرس یاطانضب یهاأتیه سیرئ 

 است. أتیه سیرئ یمعاون اجرائکننده، معاون هماهنگ ابیکل ارتش در غ

 ت  در صورت ضرور  .باشدیمعاون هماهنگ کننده م ستاد کل ن کناکارو تخلفات  اتیبه شکا یدگیرس یانضباط یهاأتیه سیرئ

ثابت مقامات  ندگانینما بیبا ترک ییأتهایو درجات خاص ه یدر مقاطع زمان دنظریتجد أتیه بیصوت و یبدو أتیه شنهادیبه پ

  ی بدو أتی ه یدر حکم رأ أتیه نیا لهیوسصادره به یأر  و شود یم لیمستقل تشک یگانهای ایدر استانها  ،یبدوأتیمذکور در ه

 است.

  است. أتیه سیرئ یمعاون اجرائ ایکننده ن هماهنگاومعاه، کل سپ یستاد فرماندههیات  در 

 (أتیه سیرئ)  یانسان یرویمعاون ن  نیروی انتظامی،و تخلفات کارکنان  اتیبه شکا یدگیرس یانضباط یهاأتیه سیرئ 
 است.

 می باشد. (أتیه سیکننده )رئمعاون هماهنگ  فاتتخلو  ات یبه شکا یدگیرس یانضباط یهاأتیه سیرئ 

 کننده هماهنگن ومعا  ارتش و وزارت دفاع  یاسیس یدتیعق  و تخلفات ات یبه شکا یدگیرس یانضباط یاهأتیه سیرئ

 باشد. ی( مأتیه سی)رئ

 سیکننده )رئگمعاون هماهن :یانتظام یروین یسایس یدتیعق  و تخلفات ات یشکا به یدگیرس یانضباط یهاأتیه سیرئ 

 باشد. ی( مأتیه

 ( تأیه سیدر سپاه )رئ هیفق یول ندهینما :هیفق یول یندگینما  و تخلفات اتیشکاه ب یدگیرس یانضباط یهاأتیه سیرئ

 باشد. یم
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 ( أتیه سی)رئ سپاهدر  هیفق یول ندهینما طالعات: حفاظت ا  و تخلفات اتیبه شکا یدگیرس یانضباط یهاأتیه سیرئ

 باشد. یم

 و 

 و 

 و 

 و 

  

 3د. هر هیات بدوی و تجدید نظر شامل باشنبدوی و تجدید نظر میشامل هیات های دگی به تخلفات اداری: ای رسیهیات ه  

های مشمول تقل دولتی یا دستگاه مان مسام ساز وسط وزیر یا باالترین مقباشند که تالبدل میعلی  عضو 2عنصر اصلی و یک یا 

 آنها بالمانع است. شوند و انتصاب مجددمیسال منصوب   3قانون برای 

 ل از برد تخلفات کارمندان مأمور به خدمت اگر تخلفات مربوط به قدر موی به تخلفات اداری: صالحیت محلی هیات رسیدگ

تهای بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند رسیدگی ایلی مستخدم باشد تخلفات توسط همأموریت در محل خدمت اص

آن منتقل شده  رین دستگاهی که کارمند بهآخت ای متعدد کرده اس هفات متعدد در دستگاهر مورد کارمندی که تخلشود و دمی

 برای رسیدگی است.   شود و صالحاست؛ دستگاه متبوع وی محسوب می

 هیات رسیدگی به تخلفات اداری پس از تکمیل پرونده است و چنانچه  ری؟حضوری است یا غیر حضوهیات ها  رسیدگی در

 درخواست کتبیدر صورت یابد و در جلسه حضور می ند متهمرا ضروری بدانلفات اداری حضور متهم های رسیدگی به تخ

 ای حضور در جلسه دعوت کند.رهیات موظف است یکبار او را ب ،متهم

 یت یک نفر نماینده بیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضورت به ریاست دهیات عالی نظا ات عالی نظارت:یه

شود که این هیات  زمانهای مستقل دولتی تشکیل میرا و یا باالترین مقام سابین نمایندگان وزاز  س قوه قضائیه و سه نفررئی

  .نماید ، منحلر صورت تشخیص سهل انگاریاز تصمیمات را ابطال و د رخیبتواند می

 :های رسیدگی به  مله هیاتقضایی از جت علیه آرا مراجع شبه مرجعی که صالحیت رسیدگی به شکایا دیوان عدالت اداری

افرادی   ماه برای 6در داخل ایران و  هما 3تواند حداکثر تا به آرا قطعی اعتراضی داشته باشد می داری را دارد . اگر متهم تخلفات ا

رسیدگی نخواهد این صورت اعتراض قابل به دیوان عدالت اداری شکایت کنند؛ در غیر  پس از ابالغ رأی، دنکه خارج از ایران هست

 بود. 

 13ماده  2از اتهام مربوط به یک تخلف اداری برائت یافت طبق تبصره اگر مستخدم تهام انتسابی:اثر برائت مستخدم از ا  

اوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس  و مزایای شغل یا عن باید فوق العاده شغلفات اداری قانون رسیدگی به تخل

 به وی پرداخت شود .  ل از این دوران خرین حقوق و مزایای قبآ

 ات اداری: ای خاص در رسیدگی به تخلفهوضعیت 

 شود.رای متوقف می در صورت فوت متهم رسیدگی و صدور : لف(فوت متهما

 شود.دائم از خدمت دولتی می ازخرید، اخراج و انفصالدر صورت اعتیاد متهم ب عتادان:ب(وضعیت م

ی  ا این شرایط که تخلف ادار برای مستخدمان ب: سال سن  50و سابقه خدمت  سال  15یش از ن دارای بج(مستخدما

 مندان دولت تجاوز نکند برقراره مبلغ آن از حداقل حقوق کار کاند برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه انجام داده

خیص صورت رفع ضرورت به تش شود و در طه پرداخت میگردد. که این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربومی

 شود . یع مهیات مزبور قط
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 : تند ازرموقوفی تعقیب یا اجرای مجازات عبا وای عمومی یا ل سقوط دععوام :نکته

 علیه؛ تهم یا محکومٌفوت م -الف

 ذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛ گ -ب

 شمول عفو؛ -پ

 نسخ مجازات قانونی؛ -ت

 نی شده در قانون؛ شمول مرور زمان در موارد پیش بی -ث

 نون؛شده در قا پیش بینی م در موارد مته توبه -ج

 .اعتبار امر مختوم -چ

 . علیه تحقق یافته باشدیا معلقٌشرط  که آنشود ترتیب اثر داده می معلق درصورتی گذشت مشروط و  :نکته

 . تر استبیشمدت مرور زمان اجرای مجازات از مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم  :نکته

 : شوندمیاجرای مجازات نور حکم و ب، صدمرور زمان تعقی شمول جرائم ذیل م :)مهم(نکته

 کشوراخلی و خارجی دجرائم علیه امنیت  -الف ❑

( این قانون با رعایت مبلغ مقرر در 36وع تبصره ماده)کالهبرداری و جرائم موضجرائم اقتصادی شامل  -ب ❑

 آن ماده

 اد مخدر جرائم موضوع قانون مبارزه با مو -پ ❑

آنکه  گرم .شودوقف میتا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی مبه جنون شود، ت طعی مبتالحکم ق رم پیش از صدور کب جهرگاه مرت  :نکته

وی   ولی یا قیمدر این صورت به  .از خود رفع اتهام کند است هتوانستفاقه نیز نمیحوی باشد که فرد در حالت اادله اثبات جرم به ن

نظر از نوع جرم ارتکابی و  دم معرفی، صرفورت عدر ص .ایدکیل اقدام نممعرفی و ت به نسب ظرف مهلت پنج روز که  شودابالغ می

 .یابددادرسی ادامه می شود و تعقیب وخیری تعیین میوفق مقررات برای وی وکیل تس زان مجازات آنیم

-نو معنوی و منافع ممک مادیهای ضرر و زیان ز:رتند اضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی شاکی قابل مطالبه است عبا :نکته

 الحصول 

  خصوصی و تقدیم دادخواست ضرر ه کیفری)مدت زمان طرح دعوای جرم از دادگا ز مدت زمان امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی ا :نکته

 .باشدمی ، رحله بدوی()در م دادرسی ختم از اعالم از زمان شروع به تعقیب متهم تا قبلو زیان به دادگاه کیفری( 

دعوای مذکور قابل طرح ی اقامه شود، قای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوصل هرگاه دعوابق این امط :ل برگشت ناپذیریصا :هنکت

که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری آنگاه کیفری نیست، مگر در داد

 .مراجعه کند کیفریه دادگاه با استرداد دعوی، ب دتوانمیه است که در این صورت نیز بود

که دادستان با در صورتی .ادستان برسدروز به نظر دباید ظرف سه شود، س صادر میتوسط بازپره طدر مواردی که قرار انا :نکته

 .باشدمی  ک .د.ا.ق 2۷1با دادگاه صالح مذکور در ماده این قرار موافق نباشد حل اختالف 

غ ک ماه از ابالو ظرف مهلت ی دظرف مهلت ده روز از ابالغ اگر مقیم ایران باشی توسط شاک ادره از دادسراناطه صار اقر :نکته

 اعتراض قابل  دک.ا.ق 427 ماده 2 تبصره موجب به  نیز دادگاه از  صادره اناطه قرار  و است اعتراض قابل  باشد کشور  از  رجخا مقیم اگر 

 .است

 عهده به است،  محیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرا در صالی به آنهگمورد جرایمی که رسید ا در انجام وظایف دادسر :نکته

 .که قانون به نحو دیگری مقرر نمایدکند مگر آنه میدگاه صالح انجام وظیفیی است که در معیت دادادسرا
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کنند و یه منجام وظیفربوط در این مورد ام بطانشوند، اما تحت نظارت ضایکارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نم :نکته

)نکته: دقت .یستولیت کارکنان وظیفه ناین مسؤولیت نافی مسؤ .ن استابطه با ضابطار ولیت اقدامات انجام شده در این ئمس

 دارد(داشته باشید امکان طرح مساله در مورد این ماده که به صورت نکته ذکر شده است وجود 

ت ضوابط و مقررا قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضاع و احوال ور خالف اوکه بصورتی معتبر است در  گزارش ضابطان :نکته

 .قانونی تهیه و تنظیم شود

ای موجود و مندی از خدمات مشاوره مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهضابطان دادگستری  :نکته

انفصال از خدمات دولتی سال  1ماه تا  3به  ومیت ضابطکلیف موجب محکز این تلف اتخ .های حقوقی آگاه سازندسایر معاضدت

 .دوشمی

م را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند أخذ تأمین را به آنان ن از متهأخذ تأمیادگستری اختیار ان دضابط :نکته

لتی می ودز خدمات سال انفصال ا 1اه تا م 3 لیف موجب محکومیت ضابط بهتخلف از این تک )قابل تفویض نیست(.محول کنند

 .شود

  وقوع  ادله  و عالئم آثار، ادوات، آالت، حفظ منظور  به را الزم اقدامات تمام 1- ند:مکلف یم مشهوداضابطان دادگستری درباره جر  نکته:

  الفاصله ب -4 و  دهند می  جامنا را الزم تحقیقات-3 آورند، یم عمل  به تبانی، یا و متهم  شدن مخفی یا فرار  از  جلوگیری  2- و جرم

  داشته  حضور  جرم وقوع صحنه در  مطلعی یا شاهد چنانچه 5ین همچن .رسانندب اندادست اطالع به را آمده دست به مدارک و نتایج

 صورتی در فقط دادگستری انضابط -6 .کنند درج پرونده در  و أخذ را ایشان مشخصات  سایر و تلفن شماره نشانی، اسم،  باشد؛

 .ته باشدد داشوی وجو طشهود توسم جرم ارتکاب بر قوی امارات و قرائن که نمایند تبازداش را متهم توانندمی

 :ستزیر مشهود ا جرم در موارد  نکته:

 ند در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بالفاصله در محل وقوع جرم حضور یاب -الف

 . ندپس از وقوع مشاهده کن  صله و یا آثار جرم را بالفا 

 شخص معینی  قوع جرم یا بالفاصله پس از آناند، حین وه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودزه ب -ب ،

 .کب معرفی کنندرا به عنوان مرت

 لق  صرف متهم یافت شود و یا تعبالفاصله پس از وقوع جرم، عالئم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در ت -پ

 . رز گرددحمه متهم اسباب و ادله یادشده ب

 له پس از وقوع جرم ا در حال فرار باشد یا بالفاصفرار داشته ی متهم بالفاصله پس از وقوع جرم، قصد -ت

 . گیر شوددست

 همان حال یا  جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در -ث

 .منزل یا محل سکنای خود درخواست کند ن را بهوقوع جرم، ورود مأمورااز  بالفاصله پس 

 آن را خبر دهد وقوعد و قوع جرم، خود را معرفی کنو اصله پس ازفمتهم بال -ج . 

 یعنی هم ولگرد و هم سوء شهرت(.متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد -چ( 

ات درجه چهار و باالتر و جنایات عمدی موجب ثلث ریضو، تعزحیات، حبس ابد، قطع ع سلبچنانچه جرایم موجب مجازات   نکته:

توانند اقدامات الزم را ستری، تمام شهروندان میدگ، در صورت عدم حضور ضابطان دااالتر به صورت مشهود واقع شودیه کامل یا بد

 .صحنه جرم به عمل آورند برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ

 و

 و

 و



 تشارات حقوقی عدلیه ان

 

 

29 

 

 

 بخش پنجم:
 از  جخرتمسنکات  

 91-96ن دکتریسواالت آزمو
 



 ادرسی کیفری آیین د  -صصی دکتری حقوق جزا و جرمشناسیبسته تخ 

   

 

30 

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب   شده اند  گرفتهاسری آزمون سر 94و  91ال که از آزمون های س  42الی  1ه مارنکات ش  : نکته مهم 

متعارض است مسلما صحیح   92قانون مصوب  برخی از نکات ذیل با  بنابراین در صورتی که .رت نکته مطرح شده استدر ذیل به صو 78

به بعد نکات   42از شماره  .اند  ح شده د مطرنظرات و کتب اساتی ز د و انندار 78ک مصوب . د.با آ اصی ته بیشتر سواالت ارتباط خ؛ البباشد مین

  .است 1396مربوط به آزمون دکتری  
  دید، بدواً باباش  یجرم عمد  کیاتهام مربوط به  کهی در صورت ، او یفر یک بید، در مورد تعقردگ یدادسرا متهم به ارتکاب جرم اریاگر داد 

  ضات ق  یدادستان انتظامباشد  یرعمد یجرم غ کی ط به مربو  کهی ورتمعلق، و در صاز شغل خود  قضات یانتظام  یاله عدادگاتوسط 

 .می کند صادر  رااو  بیاجازه تعق 

 ل ی به دال یدگ یو موجب ادامه رس شودی م یهمانند انکار او تلقسکوت متهم در دادگاه،  ران،یا ی فری ک یدادرس  نییطبق قانون آ  

 . است گرید

 انقالبدگاه دات؟ رز کدام اس کاال و ا  به قاچاق ی دگیرس  ی اه صالح براادگد  

 ق ی تحق اریاد، دادستان، دتوسط بازپرس ایو  الزم رأساً قاتیتحقانجام  ملزم بهضابطان دادگاه را  قاتیاشکال موجه به صحّت تحق  

 .کند ی م  گرید  یبه تحو مقتض  ای

 ح یصح نهیکند، کدام گز قهی وث قراربه  لیآن را تبد  ار، قر ی نیشت موقت بازپرس در بازبزدادو ماه از صدور قرار با یچنانچه پس از انقضا  

تالف با  موافقت، حل اخ و در صورت عدم شودیمتهم آزاد م قه،یودیع وثو پس از ت در صورت موافقت دادستاناست؟ 

 .دادگاه خواهد

 ن، رایا تیدر قلمرو حاکم  مایدر صورت فرود هواپ ابد،یکاب ارت ی رانیتبعه ا کی واز توسط پر نیح یخارج یمایداخل هواپ ی اگر جرم  

 . است یگدی اقامت متهم صالح به رس ای یری محل دستگمحل فرود،   یران یا اکممح

  کند  اعالم  حق پرسش از آن شاهد را  گر یبه طرف د ، یفری در امور ک  یطرف دعو ک یادت که پس از استماع شه مکلف است دادگاه . 

 اصالح ذات   یکوشش الزم براوضوع به م  ی دگیسقبل از رکه   است  لف مک م یجرا هیدر کل یقاض ی فری ک  یرس داد  ن ییطبق قانون آ

 . به عمل آورد نیالب

  در تهران، کدام   یدر اراک و قتل عمد  یر یدر قم، سرقت تعزل مواد مخدر به اتهام حم یهاسال 17به اتهام طفل  یدگیرس مرجح صالح

 استان تهران  یفریادگاه کداست؟ 

  کندی رد م ایرا قبول  یدرخواست اعاده دادرسمحکوم،   عتراض به ا یدگ یرس  کشور پس از  یعال وانیشعبه د ،یاعاده دادرس در.   

 در  ؛در ایران دستگیر شوداسالمی ایران مرتکب جرمی شده است. اکمیت جمهوری ز اتباع ایرانی که در خارج از قلمرو حیکی ا چنانچه

 . محاکمه می شود شده است، گیر ادگاهی که در حوزه آن دستد

 دور کیفر خواست  به ص نیاز  قابل طرح در دادگاه بوده و  گاه های جزایی بخش مستقیمادادیت حدر صالهای کیفری داخل  ندهپرو

 . ندارد

 اداری و مدنی به نحو   به شرط عدم تابعیت کشور پذیرنده ، به طور مطلق و  تعقیب سیخانه مامور سیا تعقیب جزایی اهل

 . در کشور پذیرنده مصون استوط مشر

 از مرخصی استفاده کندقه می تواند  یا تودیع وثی کفیل فیمعر با نی واجد شرایط دازن. 

 تعقیب کیفری راننده متخلف متوقف اما رسیدگی برای مطالبه   د، له نقلیه رانندگان آنها فوت شونرخورد دو وسی اگر در اثر ب

 . استدادگاه های عمومی حقوقی  دیه در صالحیت

 و 

 و 

 و 

 و 

  وو 
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 1انچند نکته در مورد مصونیت نمایندگ
ی تحت عنوان کند که مجموعه حقوقاقتضا می  روند،ن اصوالً مسئول حفظ و پاسداری از آن به شمار مینمایندگامردم که فع نام

 ..برای نمایندگان برقرار شود مصونیّت پارلمانی

 ین در ایفای وظایف نمایندگعدم مسئولیت نمایندگا

 .شودذیل می  یت شامل موارداین عدم مسئول

قانون آیین   75)تبصره ماده  ...ها و های داخل دستور جلسات کمیسیوندستور، بحث بل از شامل، نطق قن یندگاوظایف نما ❑

 (اخلی مجلسنامه د

 م(  .د  .آ .ق 77و  76ده  ما) .داد کتبیه صورت نماینده را بتوان پاسخ شود میاگر به کسی توهین  ❑

 .دارد دوجوانقضای دوره نیز ندگان حتی پس از دم مسئولیت نمایع ❑

ب عمومی به  ای برای تضییع حقوق مردم و وادار کردن لطمه به حیثیت اشخاص یا ترغینباید بهانه ه نمایندگیایفای وظیف ❑

 . د تعقیب قرار دادوان نماینده را مورتمیشد؛ اگر چنین حالتی پیش آید نظمی و آشوب بابی

ولی  .باشندشود مستثنی مییفای وظیفه میکه مانع ا یب یا توقیفعقونه تبتدائاً از هرگهام و یا ارتکاب جرم اگان در صورت اتّنمایند

 .در قانون اساسی چنین اصلی نداریم

توان آنان را خود کامالً آزادند و نمی و در اظهار نظر و رأی .ایندگی دارای مسئولیت نیستندنمایندگان در ایفای وظایف نم :نکته

بنابراین در صورتی که نظر و یا صحبت   .شودوصی نمیخص ت شامل جنبهلیمسئو این عدم .دین سبب تعقیب یا توقیف کردب

صورتی پاسخ ارسالی در  .ویدبه اتهام وارده پاسخ گ ت مکتوببه صور  تواندمید، فرد مزبور ای موجب توهین به کسی شده باشنماینده

 .ی قرائت خواهد شدلنت در جلسه عرصلین فو متضمن توهین و افترا نباشد؛ در او اصل مطلب مزبور  که بیش از دو برابر

شد و هم خواهد  پس از نمایندگیران عدم مسئولیت نمایندگان نه تنها در دوران نمایندگی بلکه شامل دو :نکته ❑

 . ا توقیف کردوان آنان را تعقیب یتنمی

لس ع رئیس مجالطام با وق مردم باشد و در صورت انجام این جرد باعث تضییع حقیفای وظیفه نمایندگی نبایا :نکته ❑

 .توان از آنها در دادگاه عمومی شکایت کردسالمی میشورای ا

اتمام دوره نمایندگی  اما بایستی در این صورت هم تاینده قابل توقیف و تعقیب است در صورت انجام جرم، نما :نکته ❑

این اما  .گیردقرار  مورد تعقیب دهجام شمایندگی وی تمام شد در مورد جرائم اناز اینکه دوره نمصون از تعرض باشد و بعد 

 .مقرره در قانون اساسی پیش بینی نشده است

 مصونیّت قضات  ❖
ت به طور موقت یا دائم  فی که موجب انفصال اسلّخبدون محاکمه و ثبوت جرم یا ت توان از مقامی که شاغل آن استقاضی را نمی

با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس   مصلحت جامعه مگر به اقتضایداد  ون رضایت او محلّ خدمت یا سمتش را تغیرفصل کرد یا بدمن

 ( 164)اصل  لرئیس دیوان عالی کشور و دادستان کاز مشورت با 

 جرای عدالت باات، با هدف خدمت صحیح و ایر قابل عزل بودن قضل غاص : ارد استثنای آنل قضات و مواصل منع عز –الف 

رسد مشمول اصل ممنوعیت انفصال و قاضی تحقیق هم به نظر می نن قضائی همچوأموراسایر م .شودحکمت خاصّه حود پدیدار می

 .عزل باشند

 : استثنائات 

شند موضوع جنبه با سبب شغل قضاوت متهم در صورتیکه قضات به :یرات شغلیزل قضات به سبب تخلّفات و تقصع –یک 

دادگاه عالی  در صالحیتصدور حکم ی و دگرسیو  دادسرای انتظامی قضات آن در صالحیّت ارد و پیگیری انتظامی د

 :وظایف دادسرا .باشدمی انتظامی قضات

 
 نشر میزان -وری اسالمی ایران نوشته دکتر سید محمد هاشمیمنبع: کتاب حقوق اساسی جمه - 1
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 ات وتعقیب مستخدمین قضائیبازپرسی، کشف تخلفات و تقصیر -1

ال  و اهم ارمندانن قضائی و سوء شهرت کشئو منافی با حیثیّت وفتار ل و راخالقی و اعمادر جهت  قیقتح  -2

بنابراین اگر حکم انفصال  .کندرسیدگی می لی قضاتتخلفات شغبه  قضات دادگاه عالی انتظامی .سامحه آنهاو م

کشف   هرگاه در اثنای رسیدگی . اهد شدمنتفی خوقابل عزل بودن قضات  از سوی دادگاه عالی صادر گردد قطعاً غیر

فری یب کیرا مقرون به دالیلی ببیند که تعقآنات قض ان انتظامیدادستمرتکب جنایتی شده و شود کارمند قضائی 

 .و مقرّری داده خواهد شد جزء مدت خدمت محسوب، ایام تعلیق رت حصول برائتنماید و در صورا ایجاب 

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و
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 ؟ ...... نهی ، مگر گراست حیصح لیموارد ذ ی ،همهیفریک یع دادگاه ها ص انوادرخصو 1392ک .د.مطابق قانون آ -1

 ودو ک ی یفریدادگاه ک -1

 تیروحان ژهیادگاه ود -2

 ونوجوانان دادگاه اطفال -3

 یاه نظامدگدا -4

 .است 92ک .د.آ .ق 294برخالف ماده  رازی  .صحیح است 2 نهیگز ✓

 .... الومستق...بالغحاب دعوا ار به اصخود قرا .است... یاز قرارها  یمحل قی قرار تحق-2

 ستین تیقابل شکا .شودیم. یداداع -1

 است تیکا ش  بلاق .شودیم قاطع  -2

 ستین تیقابل شکا .شودینم .یاعداد -3

 است  تیقابل شکا .شودیم .یاعداد -4

 یراع و وقت اجبلکه موضو شودیقرار ابالغ نم  خود دیدقت کن.باشدمی حیصح3نهیم گز.د .آ.ق248به استناد ماده ✓

 . شودی ابالغ مآن 

  ...یادگسترضابطان د-3

 .است یانتظام تیموجب محکومش زار ر گمکلف به ذکر گزارش هستند و عدم ذک -1

 .دزارش ذکر کناست گمکلف  -2

 .ه انفصال استمحکوم ب نصورتیا ریوارده است در غ انیدر مورد ضرر و ز  یمکلف به ذکر اظهارات شاک -3

 .است حیها صح نه یهمه گز  -4

 .باشدمی یفر یک یدادرس  نییقانون آ 63و  39مواد از  یقیتلف  سوال3 حیصح هنیگز ✓

هفته بعد در   کیو  کند یصادر م هیوحدت رو یموضوع را ک یورد در م  1393/11/1 خیکشور در تار یعال وانید -4

 :کشور یعال وانیعمل د نیا .کند یصادر م یقبل یخالف رادر جهت  یگرید  هیوحدت رو یمورد همان موضوع را

 .است یررات قانونو مطابق مق حیصح -1

  .استخته را از اعتبار اندا یقبل یرا -2

    .است 1392ک .د.آ.خالف ق -3

 . شود یداده م  یرتس یموارد قبل هیلبه ک -1

 ک.د.ا.ق 471و473است به استناد مواد  حیصح 3 نهیگز ✓

 و به موجبمیت مشمول عفوکین تحمل محری  میشود اما در حکاب جرم محکوم به مجازات تعزیبه علت ارت شخصی -5

 ...ت وی کومیحعی مثارتبآقانون میشود دراین صورت ازبین  

 .صدور حکم محاسبه میشودمان ر شده قانونی از زپس از گذشت مدتهای مقر -1

  .ه میشودپس از گذشت مدتهای مقرر شده قانونی از زمان عفو محاسب -2

  .ایل میشودثار تبعی کال ز آ -3

 .دمیکنرا زایل نثار تبعی آ عفو -4

 .صحیح است 3گزینه  ✓

 و

 و

 و

 و
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 ( 94کتری خود سنجی)آزمون د
 ر صالحیت کدام دادگاه است؟از ، دمهمات به طور غیر مجــ خرید و فروش  سالح و  1

 یفری استان  ( ک2                         ( نظامی                                       1

 جزایی  عمومی (4                                                             ( انقالب      3

 ند سال است؟قوع تخلف چامی قضات از تاریخ ومدت مرور زمان تعقیب انتظ ــ 2

 ( چهارشنبه4                         ( سه3            ( دو                 2( یک                               1

 ت؟ادان به مواد مخدر و روانگردان چگونه استعلیق تعقیب معت وضعیتــ  3

 .ه ماه امکان پذیر است سادگاه به مدت یک تا ت دادستان و تأیید دبه مراکز درمانی،با موافق پس از معرفی( 1

 .ه امکان پذیر استبه مدت یک تا سه ما ز درمانی،( با اخذ تأمین مناسب و معرفی به مراک2

   یک بار، رای( فقط ب3

 .اه امکان پذیر استبه مدت شش م

 .( امکان پذیر نیست4

مقام قضایی کدام قرار یا تصمیم  .ستسیاسی ا ی مصونیتد متهم دارامعلوم می شوی قیقات مقدماتیان تحدر جرــ  4

 را صادر یا اتخاذ می کند؟

 ( موقوفی تعقیب2                                    ( منع تعقیب1
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 ( 1392/  12/  4 )مصوب ی کیفر دادرسی آیین قانون

 ( 24/3/49) جدید  اصالحات  با

 کلیات –بخش اول 

 آن بر حاکم اصول و کیفری درسی اد آیین تعریف –فصل اول 

 مقدماتی، میانجیگری، صلح میانتحقیقات شف جرم، تعقیب متهم، جموعه مقررات و قواعدی است که برای کآیین دادرسی کیفری م -1ه ماد

رعایت حقوق ری و دادگستابطان ء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضرای آراطرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اج

 .شودیده و جامعه وضع میدمتهم، بزه

بودن مرحله تعقیب و مرحله   جدا ، با توجه به فریب در امور کی و انقال یی عمومهادرسی دادگاه تا قبل از تصویب قانون آیین دا نکته:

ی در  سیستم دادرس بود و فی الواقع ه شده ی سپردگی هر کدام از مراحل دادرسی به یک ارگان خاصدن رسید تحقیق و دو مرحله ای بو 

ه  ، سیستم دادرسی کشورمان ب تعقیبو مرحله ی شدن مرحله تحقیق یکتشکیل دادگاه های عمومی با توجه به  با .بود مختلطایران 

فری  یدرسی ک علی دا یدگی، سیستم فدادسراها و دومرحله ای شدن رس  ه احیایدر حال حاضر با توجه ب  .ا کردسیستم اتهامی شباهت پید 

 . طابقت داردم  مختلطایران با سیستم 

در شرایط مساوی به  هو قواعد آن نسبت به اشخاصی ک ضمین کندحقوق طرفین دعوی را تباشد،  مستند به قانونسی کیفری باید دادر -2ماده 

 .گیرند، به صورت یکسان اعمال شودقرار میسبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب 

چه بصورت حکم   این قاعده تمام آرای صادره از محاکم طبق  . داردن جرم و مجازات قانونی بودنوعی اشاره به قاعده به ده ما این  نکته:

تساوی تمام م به ت دوقسم  . ددباشد و همچنین قوانین مورد استناد در رای صادره ذکر گر  قرار باید مستند قانونی داشته ه بصورت باشد چ

ت  شکلی از سوی قانون گذار تعقیب ومجازاسی کیفری و تعیین قوانین ین دادرآیدارد زیرا هدف اصلی شاره انون ادر مقابل ق افراد جامعه 

 . آورده شود مظم، امنیت و اسایش عمومی فراهیله آن ن مرتکب است تا به وس 

 کن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذمم هلتن متریامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهتقالل کطرفی و اسمراجع قضایی باید با بی -3ماده 

 .لوگیری کنندشود، جیرآیند دادرسی کیفری مه باعث ایجاد اختالل یا طوالنی شدن فنمایند و از هر اقدامی ک

 :د ده به دو اصل مهم در رسیدگی به دعاوی اشاره می نمایما اینمقررات  نکته:

 ( فری قانون آیین دادرسی کی  421 اده ورد)مآت رد دادرس را فراهم جبااست موایی که در مواردی ممکن اصل بی طرفی مقام قض الف(

دامات غیر ضروری  ز انجام هرگونه اقاز این رو قضات ا ؛ افراد بگردددن حقوق ممکن است موجب ضایع ش جلوگیری از اطاله دادرسی که ب( 

 .شده اند در روند دادرسی منع 

 : شاخص های دادرسی منصفانه عبارتند از 

 است( رجع قضایی به یک طرف دعوی)وصفی ذهنی، بمعنای عدم تمایل مرفی ی ط( بالف

 (رابر فشارهای بیرونی استایی در بناپذیری مرجع قض  نفوذ بمعنای  ،ب( استقالل)وصفی عینی
 .ی در کوتاه ترین زمان ممکنسیدگج( ر

عایت مقررات و ر شخاص جز به حکم قانون و باصوصی احریم خدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به نه اق هرگو .تاصل، برائت اس -4ماده 

 .اشخاص آسیب وارد کند تاعمال شود که به کرامت و حیثیای گونهین اقدامات نباید به مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت اتحت نظارت 

م به مجازات متهم تنها در صورتی  حکر صدو ت که س نآمعنا و مفاد این اصل  .باشد می  برائت اصل  یی ماده فوق ناظر برحنبه قضا نکته:

ه بر فعل  ن امتهم یا در انطباق عنوان مجرمز ناحیه دیدی در ارتکاب جرم از ناحیه او ثابت شده بنابراین اگر تر صحیح است که ارتکاب جرم ا

 . تهم شودبرائت م منتسب به جانی وجود داشته باشد باید حکم به 

لی نبوده بلکه وجود و اثر این  م و قوانین و مقررات داخد به حقوق اسالباالی آن محدو و ارزش اهمیت اجرایی این اصل با توجه به  قلمروی 

 . نمود کشورها هم جستجودیگر اخلی ررات بین المللی و حقوق دنین و مقتوان در سایر قوا می  اصل را

ه تنها  دنبال دارد که عدم رعایت آن ن ی بهرسیدگ و تشریفات ار و نتایجی را نسبت به حقوق متهم یفری آثپذیرش اصل برائت در حقوق ک

  ذهنی  و  نگی محورفره »که بر دو محور اساسی اصل را  لکه قلمرو اجرایی این شود بقوق اساسی افراد جامعه تلقی می تجاوز و تعرض به ح

  .د نمایمی استوار است را مخدوش  « ونی و عملیقان ومحور 
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 : ین باب می گوید ی و هفت قانون اساسی در ااصل س  .ران پیش بینی شده استمی ای ری اسالاصل برائت به صراحت در قانون اساسی جمهو

 د«دادگاه صالح ثابت نمای  رده نمی شود، مگر اینکه جرم او  رم شناختچ کس از نظر قانون مج»اصل برائت است و هی

ش  م علیه امنیت وآسای ه جرائازجمل استثنائاتی درخصوص بعضی ازجرائمموارد خاص  ر بلکه د پذیرش اصل برائت مطلق نبوده 

  خالف  اثبات صورت در مگر است برائت براماره  مقدم متهم مجرمیت فرض  که  شودوارد می  برآن ....و پولشویی٫جنگی نایاتج٫عمومی 

 . وتی را حسب مورد به دنبال خواهد یج متفایک از دو موضوع فوق آثار و نتا هر در  مزبور  اصل پذیرش  ؛ چراکه آن

 : عبارتند از برائت آثار اصل 

 .باشد می ا دادستان ئه دلیل بر عهده شاکی یارمسولیت اثبات و ا الف(

 .باشد می ناثبات بی گناهی خود  متهم مجبور بهب( 

 . قرار گیرد نباید تحت شکنجه یا فشار  متهم برای اعتراف و اقرار ج(  

 . نمود هئ رسیر نموده و وی را تبون را به نفع متهم تفاید قاندر موارد شک بد(  

 .عی صادر نشده باشد طگر حکم قید سریعا آزاد گردد حتی امتهم پس از صدور حکم برائت باه( 

مند ون بهرهاین قانو از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در  هاوضوع و ادله اتهام انتسابی آگقت، از ممتهم باید در اسرع و -5ماده 

 .شود

یر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و  ی به دسترسی به وکیل و ساو ادله آن و نیز حق و  به وی،تسابی هام انحق اطالع متهم از ات  نکته:

 . نزد مقام قضایی، باید رعایت گرددن باشد و چه چه نزد ضابطی ترین زمان ممکن، در سریع  زد مقامی خاص نبوده ون

ل آنان صورت می گیرد  ا وکی یکه رسیدگی با حضور طرفین   نیاین معاست به  اصل ترافعی بودن رسیدگی های کیفریر بیانگ  هاین ماد

 . ند گاه گردآروند رسیدگی  فین حق اعتراض داشته و می توانند از و طر

 قوق فراهمو سازوکارهای رعایت و تضمین این ح اه شوندوق خود در فرآیند دادرسی آگربط باید از حق یر افراد ذیدیده، شاهد و سامتهم، بزه -6 ماده

 .شود

ده  ر این ماانواده افراد مذکور دو نیز خ و خانواده آنهاده جرم، مطلع اعالم کنن « در ماده فوق،منظور از »سایر افراد ذی ربط  نکته:

ضمانت عدم   نیشته است. با وجود اذاگ ییقضامقام  یبر عهده  ی قوق خود را در روند دادرس افراد از ح آگاه نمودن فهیمقنن وظ .است

 مشخص نشده است. فهی وظ نیا یاجرا

های مشروع و ام به آزادینون احترشهروندی مقرر در »قا تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوقدر  -7ماده ح قانون جدید()متن بعد از اصال 

داخله درسی مطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دایی، ضاب« از سوی تمام مقامات قضا1383/ 2/ 15وق شهروندی مصوب ق ححفظ 

های و مجازاتتعزیرات انون مجازات اسالمی )( ق 570به مجازات مقرر در ماده ) رده،عالوه بر جبران خسارات وامتخلفان  .الزامی استد، دارن

 .یدتری مقرر شده باشدازات شدشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجمحکوم می 1375/ 3/ 2 بازدارنده( مصوب

ها و ضابطان  انظامی و دادسر الب، انق یف کلیه محاکم عمومی،تکل ، روع و حفظ حقوق شهروندی رامش ادیآز قانون احترام به  نکته:

م  جرم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور حک م ازمرحله کشف احل دادرسی، اعوندی در تمام مرحقوق شهررعایت  .ستری می داند دادگ

 ای حکم، الزامی است.و اجر

 خصوصی یدعوا و عمومی  دعوای –فصل دوم 

 :ده باشدو حیثیت داشت تواندمیست و جرم که دارای جنبه الهی است، فقط ناشی از ارتکاب جرم امحکومیت به کیفر  – 8ماده 

 عمومی در نظم ی به حقوق جامعه و اخاللبه حدود و مقررات الهی یا تعد حیثیت عمومی از جهت تجاوز -الف

 معین اشخاص شخص یاحیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق  -ب

 : می آورد  امر دو حیثیت را برای جرایم به وجود ای جنبه الهی بوده که اینتمامی جرایم دار نکته:

طبق  یری آن برای جامعه حق تعقیب متهم ایجاد می نماید که پیگ  اشد بمیهر جرمی که دارای حیثیت عمو :ت عمومیالف( حیثی

  ؛ یین نموده استدر مواردی که قانون تع گر شت بوده مذ حیثیت عمومی غیر قابل گ ی دارا جرایم .باشد میقانون بر عهده ی دادستان 

 . حمل سالح همانند حد سرقت و قذف

ت  با شکای بر خالف جرایم عمومی تنها باشند رسیدگی به این جرایم  یمی که دارای حیثیت خصوصی می راج : خصوصیب (حیثیت 

 .وا ایجاد نمی نماید طرح دعوم حق شروع می گردد و برای مدعی العم خصوصیشاکی 
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 :جب طرح دو دعوی شودمو تواندمیارتکاب جرم  -9ماده 

 نظم عمومی هی یا حقوق جامعه وقررات الظ حدود و محف برای میعمو دعوای –الف 

 و قذف حد مانند است دهدیبزه خصوصی حق قانون موجب به که کیفرهایی لبهمطا یا و جرم از ناشی زیان و ضرر مطالبه برای خصوصی دعوای –ب 

 قصاص

یا قابل گذشت   رم خصوصیرخی جرایم به عنوان جو اینکه ب باشد می م واجد جنبه عمومی ست که تمامی جرای ا بر آن  اصل نکته:

 . اده استمقنن جنبه خصوصی را بر جنبه عمومی ترجیح د جهت آنست که  پنداشته شده به 

ی اگر رای  اکی خصوصی  متوقف شده حتش از دادرسی که  باشد با گذشت مرحله در هر جرایم با جنبه خصوصی بر خالف جرایم عمومی 

 . متوقف می گردد هم صادر شده باشد اجرای آن

رایطی و گذشت  وجود ش  قابل گذشت می باشند به غیر از حد سرقت و قذف با  رو غی د جنبه الهی بوده ستوجب حد واججرایم م غالب

فاوت بین دعوای  ت .است ق م ا مشخص نموده  104اده تعزیری قانون گذار تکلیف را در م مد جرایدر مور  . شاکی حد ساقط می گردد 

 :عبارتند از  خصوصی و عمومی 

آن را به کسی  کند یا از جنبه عمومی جرم گذشت  ی این که دادستان حق نداردیعن ؛  یت کیفری استعمومی جرم ماه هیت جنبهالف(ما

 .اید تهم سازش نمانتقال دهد یا با م

  جرم تامین منافع فردی در حالی که هدف از تعقیب جنبه خصوصی  باشد می ین منافع عمومی  هدف از تعقیب جنبه عمومی جرم تام (ب

 .است

وصی مدعی  ب  جنبه خصتعقیدر لی وکه نماینده جامعه محسوب می گردد  باشد می دادستان  ر تعقیب جنبه عمومی جرم مدعید ج(

 . گرددرسیدگی با درخواست وی آغاز می روع و ش  شد بامی همان شخص بزه دیده  

  م صوصی نسبت به وراث سرپرست قائجنبه ی خست در حالی که تعقیب تنها نسبت به خود مجرم قابل پیگیری اد( جنبه عمومی جرم 

 .مقام و اولیای مجرم نیز قابل اعمال است

که حق   باشد می ز که دعوای مطالبه کیفرهایی نیبل ست، جرم نیفقط دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از خصوصی دعوای  ، از نظر مقنن

 . شود دعوای خصوصی تلقی می   مانند حق قذف و قصاص، باشد می ه دیده  خصوصی بز 

درخواست کند، »شاکی« و هرگاه جبران  رتکب راگردد و چنانچه تعقیب مزیان میز وقوع جرم متحمل ضرر و دیده شخصی است که ابزه -10 دهما

 .شودامیده میرده را مطالبه کند، »مدعی خصوصی« نیان وارر و زض

 . موم خصوص مطلق استه بین »شاکی خصوصی« و »مدعی خصوصی« عرابط نکته:

 .است  بل وقوعشد و نباید پنداشت که جرایم تنها علیه اشخاص حقیقی قاابیا حقیقی شخص حقوقی ممکن است زه دیده  ب

اید و الزامی به  طرح یکی  به خود را نیز درخواست نمده اند جبران ضرر و زیان وارمی تو ی متهمبزه دیده همراه با درخواست تعقیب کیفر 

 . ت وجود ندارداز دو شکای

از جهت حیثیت خصوصی ب متهم و اقامه دعوی و درخواست تعقی بر عهده دادستانیت عمومی و اقامه دعوی از جهت حیثمتهم  تعقیب -11ماده 

 .ستا با شاکی یا مدعی خصوصی 

خصوصی برای شروع   و نیازی به تقاضای شاکی  باشد می ستان خصوصی نیز بر عهده ی داد در مواردی شروع به تعقیب دعوای  :تهنک

 . گیرد یا محجورین بدون سرپرست صورت می  یه افرادی همانند صغارمانند جرایمی که بر عل . ندارد دگی وجودرسی

ز تعقیب  د اما بدون شکایت شاکی نیتعقیب شروع می شو کایت شاکی، د با ش ، هرچندر جرایمی که واجد جنبه عمومی و خصوصی هستند 

 . وظایف دادستان است از  متهم از لحاظ جنبه عمومی، 

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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