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 دانشجوی گرامی 

 

فاضل بدلیل حل مسائل متنوع، ارتباط زنده و دو    آموزش عالی  حضور در کالسهای موسسه

استاد، قرار گرفتن در جو کنکور انگیزه رقابت  طرفه بین دانشجو و  ایجاد  ، رفع اشکاالت    ، 

نشجو و آزمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است  دا

 که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد . 

 

فاضل به شما این امکاان را آموزش عالی  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه  

ابید چرا که عالج واقعه قبل از می دهد که جایگاه واقعی خود را در رتبه بندی کشوری بی

 وقوع باید کرد.
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 سخن مؤلف: 

من عرضه   به  را  جامعه حقوقی  به  ناچیز  توفیق خدمتی  که  پروردگارم  از  با سپاس 

کرد. درسنامه حاضر تجربه سالها مطالعه و تحقیق کتب مرجع در قانون کیفری می باشد و 

ز تنظیم این درسنامه گردآوری منبعی جامع همراه با قوانین خاص مرتبط جهت آسان  هدف ا

ساختن فهم قانون کیفری برای متقاضیان آزمون های حقوقی و رهایی دانشجویان از مطالعه 

 کتب های غیر ضروری که برای دانشجویان ایجاد سردرگمی می کند.

د این  که  است  استفاامید  و  استقبال  مورد  مفرسنامه  قرار  ده  حقوقی  آزمون  متقاضیان  ید 

 گیرد.

در پایان از دوستان و عزیزانی که مرا در راه نگارش این کتاب یاری رساندند و همچنین از 

این  ادبی  و  علمی  ویرایش  که  جهانگیری  لیال  خانم  سرکار  و  زارعی  حمیدرضا  آقای  جناب 

 کتاب را بر عهده گرفتند کمال تشکر را دارم. 

 

 رزوی موفقیت با آ          

 نجمه شیخی              

 98  مردادماه              



 سخن ویراستار

سال   در  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  تصویب  خرداد    1392با  در  آن  اصالح  تشتت 1394و  دوران   ،

تا    1290قوانین دادرسی کیفری ایران به پایان رسید. قبل از تصویب این قانون، قوانین بسیاری از سال  

می    1381 قرار  عمل  مورد  کیفری  دادرسی  و  محاکمات  قوانین  مجموعه  عنوان  به  شمسی  هجری 

گرفتند. ویژگی بارز این دوران »تشتت بی حد و حصر قوانین« بود؛ این ویژگی عالوه بر ایجاد برخی  

محدودیت ها جهت فهم و اجرای قضایی، در سیستم دانشگاهی و علمی نیز اشکاالتی را اجرا می کرد. با  

و سپس الحاق آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، آیین   92سال    ود قانون آیین دادرسی کیفری درور

روز  به  شاهد  قوانین،  تشتت  از  دوری  بر  عالوه  حقوقی،  اشخاص  دادرسی  آیین  و  الکترونیکی  دادرسی 

به  است.  تعارض  و  ابهام  نقاط  برخی  دارای  نیز  قانون  این حال همین  با  دادرسی شدیم.  قوانین  شدن 

ماده   مثال  ق  42عنوان  عهده  این  بر  را  ایشان  از  تحقیقات  و  بازجویی  اطفال  از  حمایت  هدف  با  انون 

قانون، انجام تمام وظایف   285ضابطان آموزش دیده زن می گذارد، در حالی که  تبصره ماده   همین 

سال بر عهده دادگاه ویژه گذاشته و ضابطان را از تحقیق   15تحقیقی و تعقیبی را در خصوص افراد زیر  

 م اطفال منع کرده است.پیرامون جرای

این قانون آرای قابل اعتراض صادره از دادگاه ها در جریان تحقیقات مقدماتی پرونده    80تبصره ماده  

اند را مطلقا قابل  در دادگاه تجدیدنظر استان اعالم    تجدیدنظر  هایی که به طور مستقیم مطرح شده 

قانونی سلب حیات که به طور مستقیم    کرده است؛ در حالی که در خصوص جرم تجاوز به عنف با کیفر

اعتراض  به  رسیدگی  مرجع  تواند  می  کشور  عالی  دیوان  تنها  شود،  می  مطرح  یک  کیفری  دادگاه  در 

 باشد. 

موارد عدیده دیگری نیز وجود دارند که جهت اجتناب از تطویل کالم فقط به عنوان آنها اشاره می شود:  

دادست و  دادیار  روابط  خصوص  در  ابهام  ماده  شامل  لحاظ  با  و    92ان  بازپرس  روابط  با  آن  مقایسه  و 

اناطه )ماده   (، تکلیف اختالف دادستان و بازپرس در خصوص قرار توقف 21دادستان در خصوص قرار 

)ماده  104تحقیقات)ماده   دادسرا  توسط  صادره  صالحیت  عدم  قرار  به  اعتراض  قابلیت  عدم  فلسفه   ،)

اعتراض در خصوص آرای صادره توسط دادگاه کیفری یک   (، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به270

(، انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم داخل در صالحیت 390در جلسه مقدماتی اداری )ماده  

 (  و بسیاری موارد دیگر. 337دادگاه انقالب در حوزه قضایی بخش )ماده 

عمومی دیوان عالی کشور هستیم   به دلیل وجود همین ابهامات عدیده ، در مواردی شاهد ورود هیات

مبادرت به اجتهاد    -  21/1/97مورخ    768و شماره    18/6/94مورخ  742از جمله به  شماره    -که با آرایی

 نموده و با این کوشش ، قانون را در جهت رفع موانع و نقاط ابهام یا اشکال سوق داده است.

تاریخی قانون گذاری، بررسی نکات ابهام و    این درس نامه با هدف بررسی موارد تشتت قوانین، سیر    

مطالعه  برای  منبعی  تهیه  هدف  با  بلکه  است؛  نشده  تهیه  حقوقی  تحلیل  دید  با  کل  در  و  اشکال 



تنظیم گردیده است. هدف اولیه حقوق  ارشد و دکتری  کارشناسی  متقاضیان آزمون های وکالت، قضاوت،

آرای وحدت رویه است. در این درس نامه از ارایه این درس نامه تمرکز بر شرح و بسط نصوص قانونی و  

 مطالب و دیدگاه های غیر ضروری در آزمون های حقوقی اجتناب شده است . 

 حمید رضا زارعی

 1398تابستان 
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 کلیات -بخش اول

 فصل اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

مجموعه مقررات و قواعدی است که  این قانون شامل قانون آیین دادرسی کیفری 1به موجب ماده 

 :برای

 

 کشف جرم -1

 تعقیب متهم -2

 تحقیقات مقدماتی -3

 میانجیگری -4

 صلح میان طرفین -5

 نحوه رسیدگی -6

 رأیصدور  -7

 ءطرق اعتراض به آرا -8

 ءطرق اجرای آرا -9

 تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری -10

 رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه -11

 وضع می شود.

 

 ( 6( نسبت به رسیدگی و دادرسی )بند 5اولویت اشاره مقنن به صلح میان طرفین )بند : نکته
ت و به همین دلیل در جزایی اس در دعوای کیفری نسبت به محاکمه شتقدم ساز مشخص کننده

طرفین  میانمیانجیگری و صلح » تعریف موارد قلمرو این قانون بعد از کشف، تعقیب و تحقیق ، بنیاد

 ولویت دارد.ا «دعوای کیفری

قانونی : رعایت حقوق متهم، بزه دیده )شاکی یا مدعی خصوصی( و جامعه هر سه دارای اهمیت نکته

 است.
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 اصول دادرسی منصفانه -1-1

ق.م.ا و ماده واحده قانون حفظ  12ق.آ.د.ک ، ماده  2دادرسی کیفری )ماده  اصل قانونی بودن -1

 (1383حقوق شهروندی مصوب 

 ق.آ.د.ک( 2تضمین حقوق طرفین دعوا )ماده  -2

 ق.آ.د.ک( 2اصل تساوی افراد در دادرسی کیفری )ماده  -3

 ق.آ.د.ک(  3مراجع قضایی )ماده  بی طرفی و استقالل کامل -4

 ق.آ.د.ک( 3اصل سرعت در تحقیق و تعقیب امر کیفری و اجتناب از اطاله دادرسی )ماده  -5

 

 شرح

حقوق طرفین دعوا را تضمین  کیفری باید مستند به قانون باشد، دادرسی ،ق.آد.ک 2به موجب ماده 

کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب 

 قرار می گیرند به صورت یکسان اعمال شود.

تضمین حقوق طرفین  و ر قانوناصل تساوی افراد در براب  ،اصل قانونی بودن : این مادهنکته

 را بیان می کند. دعوا

ی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه تأمینق.م.ا: حکم به مجازات یا اقدامات  12ماده  :نکته

  رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.با صالح، به موجب قانون و 

بی طرفی به معنای عدم تمایل مرجع قضایی نسبت به یکی از طرفین دعوا است اما استقالل  :نکته

 معنای نفوذناپذیری مرجع قضایی در برابر فشارهای بیرونی است.قاضی به 

بازپرس مکلف است در جمع آوری عالئم و آثار جرم و انجام تحقیقات ق.آ.د.ک،  95طبق ماده : نکته

در انجام تحقیقات موجب محکومیت  تأخیرسرعت عمل داشته باشد و ضمانت اجرای تخلف بازپرس و 

 است. 1درجه چهارانتظامی تا 

 

                                     
. توبیخ (1)درجه و عبارت است از: توبیخ کتبی بدون درج در پرونده 4تا  1یعنی درجه  درجه چهارمحکومیت انتظامی تا . 1 

 . کسر حقوق تا(2)درجه کتبی با درج در پرونده
1
3
(. کسر حقوق تا 3به مدت یک ماه تا شش ماه )درجه 

1
3
به مدت  

 (.4شش ماه تا یک سال )درجه
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 سایر اصول حاکم بر دادرسی منصفانه

 ق.آ.د.ک( 4رعایت اصل برائت )ماده  -6

از اصول تضمین کننده حقوق و آزادی های فردی است. یعنی تا جرم اثبات نشود،  اصل برائت: نکته

 فرض بر بی گناهی فرد است.

 ق.آ.د.ک( 359بند ت ماده  ،195، 5حق متهم بر آگاهی یافتن از موضوع و دالئل اتهام )ماده  -7

 ق.آ.د.ک( 5حق متهم در داشتن وکیل )ماده  -8

به ترتیب موجب مجازات  عدم تفهیم این حق به متهمو  سلب حق همراه داشتن وکیل: نکته

 است. سهو  هشتانتظامی درجه 

 حق داشتن وکیل باید پیش از شروع به تحقیق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهیم شود.: نکته

 

 مراحل دادرسی کیفری -2-1

مراحل دادرسی 
کیفری

کشف جرم -1

تعقیب متهم -2

تحقیقات مقدماتی -3

دادرسی -4

 اجرای احکام -5
 آگاهی یافتن از وقوع جرم مرحله کشف جرم: -الف

 یهاگآ قرط
  وقو  ا نتفای

64م( مرج
) .د.آ.ق

مهتم رارقا و راهظا -1

یصوصخ یعدم ای یکاش تیاکش -2

ن مطم و قثوم  اخشا ای یمسر تاماقم ،یرتسگداد ناطباض رابخا و مالعا -3

سرپزاب ای ناتسداد ربارب رد ،دوهشم مرج عوقو -4

رگید ینوناق قرط هب مرج عوقو زا ناتسداد عالطا -5
 

 مهم ترین وظایف ضابطان دادگستری است. کشف جرم از :نکته

دادسرا می باشد که ریاست بر آن  اصوالً نهاد اقامه و تعقیب دعوای عمومی، مرحله تعقیب متهم: -ب

 بر عهده دادستان است.

 مرحله سوم از مراحل رسیدگی کیفری مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. تحقیقات مقدماتی: -پ
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مستوجب مجازات  در غیر جرائم ؛برعهده بازپرس است اصوالً جرایم مقدماتی همه تحقیقات: نکته

این قانون در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و  1(302های مقرر در ماده )

 (کق.آ.د. 92)م است اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده

 یتامدقم تاقیقحت
 ینوناق تامادقا هعوم م
  جرم  سوت هک تسا
) .د.آ.ق90.م( :ییاضق

مئالع و راثآ ظفح یارب -1

مرج عوقو هلدا یروآ عمج -2

نتفای ،ییاسانش -3

.دوش یم ماجنا مهتم ندش یفخم ای رارف زا یریگولج -4

 ما نا  جرم
یتامدقم تاقیقحت

.دوش یم ماجنا ،سرپزاب طسوت و ارسداد رد مئارج هیلک یتامدقم تاقیقحت ًالوصا -1

 تاقیقحت ًائان تسا -2
 مئارج یخرب یتامدقم
 ماجنا هاگداد رد ًامیقتسم
.دوش یم

)ک.د.آ.ق 306 و 102م( تفع یفانم مئارج -فلا

)ک.د.آ.ق 285م(لاس 15 ریز ناناوجون و لافطا مئارج -ب

)ک.د.آ.ق 340م( 8 و 7 هجرد یریزعت مئارج -ج

 

در هر حال سال شمسی  15جرائم ارتکابی توسط افراد زیر  تحقیقات مقدماتی در خصو : نکته

ارتکابی نوجوانان تحقیقات مقدماتی جرائم فال و نوجوانان انجام می شود ؛ ولی مستقیما در دادگاه اط

سال  18تا  15در دادسرای ویژه نوجوانان انجام می شود مگر اینکه نوجوانان  اصوالًسال  18تا  15

صورت تحقیقات مقدماتی  د که در ایننو یا جرم منافی عفت شو 8 یا 7مرتکب جرم تعزیری درجه 

 اطفال و نوجوانان انجام می شود. در دادگاهمستقیماً 

 

                                     
 : به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:302. ماده1 

 الف: جرائم موجب مجازات سلب حیات
 ب: جرائم موجب حبس ابد

 پ: جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

 مجازات تعزیری درجه سه و باالترت: جرائم موجب 
 ث: جرائم سیاسی و مطبوعاتی
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 دادرسی -ت

نیتسخن هاگداد رد = یودب یگدیسر )فلا

روشک یلاع ناوید ای رظندیدجت هاگداد رد دروم بسح = یهاوخ ماجرف ای رظندیدجت )ب

 

اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و معاونت اجرای احکام کیفری تحت  اجرای احکام: -ث

ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد در دادسرا عهده دار این وظیفه 

 (484است )م

در حوزه قضایی بخش که دادسرا وجود ندارد، اجرای احکام کیفری برعهده رئیس دادگاه و در : نکته

 غیاب وی با دادرس علی البدل است.
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  دعوای عمومی و خصوصی -فصل دوم

: محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است می تواند 8ماده

 داشته باشد:دو حی یت 

حی یت عمومی از جهت

تجاوز به حدود و مقررات الهی

یا

تعدی به حقوق جامعه و اخالل در نظم عمومی

تعدی به حقوق شخص یا اشخا  معینحی یت خصوصی از جهت

 

 ق.م.ا( 103اصل برعمومی بودن جرم است و خصوصی بودن جرم نیاز به تصریح دارد، )ماده: نکته

 تصریح شود. قابل گذشت بودن آندر قانون  اینکه م است مگرغیرقابل گذشت بودن جر اصل بر: نکته

 ق.آ.د. : 11طبق ماده 

 تعقیب متهم و اقامه دعوا برعهده دادستان حیثیت عمومی باشد=جرم دارای اگر الف( 

متهم با شاکی یا مدعی خصوصی  تعقیبدرخواست  حیثیت خصوصی باشد=جرم دارای اگر ب( 

 است.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را امیده می شود و اگر ن شاکیاگر فقط تعقیب را درخواست،  بزه دیده

 ق.آ.د.ک( 10)مادهشود نامیده می  مدعی خصوصیکند 

 ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوا شود:: 9ماده

 جامعه و نظم عمومی حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق برای که : دعواییدعوای عمومی الف(

 جامعه طرح می شود.

:یصوصخ یاوعد )ب

مرج زا یشان نایز و ررض هبلاطم یارب

ای و

   اصق و  ذق دح دننام تسا هدید هزب یصوصخ قح نوناق بجوم هب هک ییاهرفیک هبلاطم 
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 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت: -ب

است که تعقیب متهم با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود و با گذشت او جرم قابل گذشت جرمی 

در هر مرحله از دادرسی، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقو  می شود و در صورت اجرای 

 مجازات با گذشت شاکی، آثار تبعی آن در هر حال رفع می شود.

گر کتبی باشد باید در صحت صدور از نظر شکلی، اعالم گذشت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد، ا ¬

و تعلق آن به شاکی تردید نباشد و در صورتی که شفاهی باشد باید در حضور مرجع رسیدگی کننده به 

 پرونده باشد و پس از تنظیم صورتجلسه، از سوی شاکی امضا گردد.

ضایت نامیده ارتکاب جرم، رگذشت پیش از ذشت باید بعد از وقوع جرم باشد ؛ از لحاظ زمانی نیز گ ¬

 بی تاثیر است. اصوالًمی شود؛ که 

اعم از تعقیب، تحقیق، دادرسی یا )اما گذشت بعد از وقوع جرم در هر مرحله از فرایند دادرسی کیفری 

 امکان پذیر است. (حتی بعد از صدور حکم قطعی چه قبل و چه بعد از اجرای حکم

اگر گذشت بعد از صدور حکم قطعی باشد اجرای مجازات در جرم قابل گذشت موقو  و اثر تبعی آن 

 .گرددنیز زائل می 

بنابراین گذشت . ( رشد در موارد مالیو دارد )عقل، بلوغ  اهلیت استیفابه  گذشت نیاز :نکته

 نیست. در مورد این افراد ولی آنها یا قیم اتفاقی اعالم گذشت می نمایند. مؤثرمحجورین 

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

و عضو، حد سرقت و حد قذ   نفسمقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصا  : نکته

 ذکر شده است.مجازات اسالمی قانون « قصا »و سوم « دودح»همان است که در کتاب دوم 

 گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد. ¬

ود که آن تی ترتیب اثر داده می شرگذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صو ¬

 ق.م.ا( 101)مشرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد 

واقع  مؤثرگذشت  معلق علیه قبل از اجرا تحقق یابد،ط یا ماده باید متذکر شد اگر شردر خصو  این 

 است و اجرای مجازات موقو  می شود.شده 

رسیدگی و صدور حکم نیست ولی  ،گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب ¬ ق.م.ا101ماده  1تبصره 

ق علیه است در این صورت منوط به عدم تحقق شرط یا معل جرائم قابل گذشتاجرای مجازات در 

 زاد می شود.آمناسب  تأمینمحکوم علیه با قرار 
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منوط مجازات در جرائم قابل گذشت گذشت مشروط یا معلق مانع صدور حکم نیست اما اجرای  :نکته

موقو  می شود اما اگر مجازات د. اگر شرط محقق شد اجرای عدم تحقق شرط و معلق علیه می باشبه 

لغو و اجرا  تأمیناگر در مدت مقرر شرط حاصل شد  آزاد می شود . تأمین، متهم با قرار محقق نشد 

 مجازات اجرا خواهد شد.موقو  می شود ؛ در غیر این صورت 

هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی  ¬

ل به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند ووکتعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات م یموقوف

 ق.م.ا( 102)ماده

گذشت همگی منتقل و در صورت  وراث قانونی متضرر ا  جرم= حق گذشت به 102تبصره ماده

 موقو  می شود.مجازات یا اجرای و حسب مورد تعقیب، رسیدگی  اثرو

گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت موجب سقوط مجازات تکمیلی و تبعی نیز می شود، اما این  :نکته

و وسایل ارتکاب جرم و وسایل ناشی از ارتکاب جرم  ءی م ل ضبط اشیاتأمینگذشت تاثیری بر اقدامات 

 ندارد.

ی ذشت کلی از جرم ندارد مگر اینکه گهمچنین این گذشت تاثیری بر دعوای مطالبه ضرر و زیان ناش

اگر شاکی فقط از حق کیفری خود گذشت کرده باشد بعداً حق مطالبه ضرر  بوده و شامل آن نیز بشود.

 و زیان ناشی از جرم را خواهد داشت.

 

 عدول از گذشت مسموع نیست  :نکته

  (آ.د.ک 483م ق.م.ا و 38 )بند الف م غیرقابل گذشتتعزیری تاثیر گذشت شاکی در جرایم 

 یعطق مکح رودص  ا لبق یکاش رگا
:مرج اب طابترا رد و دنک تشذگ

:دشاب هتشاد دوجو بیقعت قیلعت رارق رودص ناکما- 

:دشاب هتشادن دوجو بیقعت قیلعت رارق رودص ناکما -

.دنک  یم رداص ار رارق نیا دید حالص تروص رد ناتسداد

.دوش یم بوسحم تازاجم فیفخت تاهج زا یکی یکاش تشذگ

 

 : 483ماده 

دادگاه صادر کننده محکوم علیه می تواند از  ¬گذشت کند  ،اگر شاکی پس از قطعی شدن حکم

 ، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود.حکم قطعی
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  دادستان یاو با حضور  وقت فوق العادهدر این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در 

( این قانون رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در 300او با رعایت مقررات ماده ) نماینده

تر به حال محکومٌ علیه باشد تبدیل می کند.  حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب

 این رأی قطعی است.

 شود.  ( شامل تمام انواع مجازات های تعزیری می483: حکم ماده )نکته

 

 شمول عفو عمومی -پ

 عفو موجب تخفیف یا زوال مجازات می شود.

تسا عون ود رب نآ یطعم عجرم  یح زا وفع
یمومع وفع

یصوصخ وفع
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 های این دو نو  عفو تفاوت

 عفو خصوصی عفو عمومی

به موجب قانون اعطا می شود و از اختیارات  -1

 ق.م.ا( 97)ماده است قوه مقننه

پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام 

 ق مجازات( 96رهبری است )م

جنبه عینی دارد )شامل شریک و معاون و  -2

کلیه مداخله مباشر جرم می شود( یعنی 

 ارتکاب جرم را شامل می شود. در نکنندگا

ی که شرایط تنها کسو جنبه شخصی دارد 

 .می شود اعطای عفو را دارد شامل

در هر مرحله از فرایند دادرسی اعم از قبل از  -3

حین تعقیب، تحقیق و دادرسی  ،به تعقیبشروع 

ست و حتی پس از صدور حکم قطعی ممکن ا

 می شود( انمحکومهم  و متهمان)شامل 

فقط بعد از صدور حکم قطعی قابل اعمال است 

 و موجب موقوفی اجرای حکم می شود.

 )شامل محکومان می شود(

لی و آثار تبعی مجازات اصلی، مجازات تکمی -4

 ق.م.ا( 98زائل می کند )ماده محکومیت را 

فقط مجازات اصلی و تکمیلی را زائل می کند یا 

 (25ماده 3تخفیف می دهد )تبصره

 عفو خصوصی موجب زوال آثار تبعی نمی شود. 

است نا: البته در صورت تصریح، عفو خصوصی هم 

 موجب زوال آثار تبعی می شود.

 

ضرر و  یان  نمی شود و تاثیری بر یتأمیناقدامات وط قعفو عمومی و خصوصی، باع  س: نکته

 ندارد. حق مدعی خصوصیو  دیه، ناشی ا  جرم

موضوع  زینه دادرسی و خسارات مدنیهمچنین مجازات های انتظامی، اداری، جریمه های مالیاتی، ه

 عفو قرار نمی گیرد.

 : عفو خصوصی شامل احکام غیابی نمی شود.نکته

 یری اعطا می شود. زتع: عفو عمومی فقط در جرایم نکته
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یمومع وفع

 یاوعد ¬ یعطق تیموکحم زا شیپ
دنک یم طقاس ار یمومع

 بیقعت ¬ دشاب هتفرگن رارق بیقعت تحت مهتم رگا -1
.دوش یمن عورش هاگ  یه نآ زا سپ یرفیک

 هدشن مکح رودص هب یهتنم و هدش عورش بیقعت رگا -2
.دوش یم رداص بیقعت یفوقومرارق ،دشاب

یعطق تیموکحم مکح رودص زا سپ

.دوش یم یعبت و یلیمکت ،یلصا تازاجم طوقس بجوم -1

 یم  وقوم نآ یارجا ،دشاب ارجا لاح رد تازاجم رگا -2
.دوش

.دش دهاوخ  ذح یرفیک لجس زا تیموکحم نیا -3

مانع از اعطای عفو خصوصی نیست و استفاده مکرر محکوم علیه از عفو نیز  ،تعلیق اجرای مجازات: نکته

 مانعی ندارد.

 یرا در این مورد حکمی دایر بر  مان  اعطای عفو خصوصی است. تعویق صدور حکماما  ¬

 محکومیت صادر نمی شود، در حالی که عفو خصوصی مربو  به محکومین است.

حبس، هرگاه رئیس قوه قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محکوم علیه  برای پیشنهاد  مجازاتدر غیر 

 504 به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می شود. )ماده

 آ.د.ک(ق.

 حبس صدور چنین دستوری جایز نیست .در محکومیت به مجازات  ¬

 ه م رمتوب -ت

 ر توبه در جرایم مختلف قائل به تفکیک شده است:و  اثقانونگذار در خص

 توبه تاثیری ندارد. ¬ضرر و زیان ناشی ازجرم و حد قذ  و محاربه  در حقوق الناس، قصا ، دیه،

 میارج رد هبوت
یریزعت

 رارق و دوش یم طقاس تازاجم و بیقعت هبوت اب )8و 7 ،6هجرد( یعرش  وصنم ریغ یریزعت میارج رد
.دوش یم رداص بیقعت یفوقوم

 هاگداد و دوش یمن طقاس یمومع یاوعد ،هبوت اب )5 ات 1هجرد( یعرش  وصنم ریغ یریزعت میارج رد
.دنک لامعا ار فیفخت تاررقم دناوت یم
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 ، توبه بی تاثیر است.صو  شرعی و همچنین تکرار جرایم تعزیریدر تعزیرات من

ادله آن باید تا قبل از صدور حکم محدود به زمان خاصی نیست و تنها  اظهار توبهدر تعزیرات : نکته

 قطعی ارائه شود.

 میارج رد هبوت
یدح

 تازاجم طوقس بجوم ،براحم رب طلست ای یریگتسد زا لبق هبوت ¬ هبراحم
.تسا

 و  ذق زا ریغ هب تسا دح طوقس بجوم مرج تابثا زا لبق هبوت ¬ دودح ریاس
هبراحم

 

توسط رئیس  می توانددادگاه  ،اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد)غیر از قذ (  در سایر حدود: نکته

 قوه قضاییه از رهبری درخواست عفو کند.

 با مبح  توبه مواد مرتبط

اکراه یا اغفال بزه دیده واقع شده  هرگاه جرم به عنف و ،زنا و لواط در موارد ¬ ق.م.ا 114تبصره ماده 

یا هر دو  ششمرتکب به حبس یا شالق تعزیری درجه در اثر توبه مرتکب، حد ساقط شود  باشد و

 آنها محکوم می شود.

 278سرقت حدی برای مرتبه سوم )بند پ ماده حبس ابد به جهت در  ←ق.م.ا 278ماده 2تبصره 

هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه کند  هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست، ق.م.ا( و سایر حبس

ا عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می رهبری آزادی او را مصلحت بداند ب و مقام

 .تبدیل نمایدیگری یری دتواند مجازات او را به مجازات تعز

مجازات در هی  جرمی پذیرفته نیست و تاثیری در  یین اجراتوبه بعد از قطعیت حکم و در ح: نکته

 ق.م.ا 278ماده  2مگر در فرض تبصره  ؛مجازات ندارد

تظاهر به توبه کرده است  ز اعمال مقررات توبه مشخص شود شخصچنانچه پس ا ←ق.م.ا 117ماده

مجازات از نوع همچنین اگر  ملغی شده و مجازات اجرا می شود. قانونی ارفاق های این صورتدر 

 محکوم می شود. حداکثر م ا ات تعزیریتعزیری باشد مرتکب به 

یف مجازات در اثر توبه مرتکب باشد می تواند فچنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخ ←ق.م.ا 119ماده

 به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
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  وقس ینیع تاهج
یمومع یاوعد

ینوناق تازاجم خسن -فلا

هدش تواضق رما رابتعا ای موتخم رما رابتعا -ب

نامز رورم -پ

ءارد هدعاق -ت
 

 

 

نس  بر دو نو  
است

عبارت است از اینکه قانون جدید به صراحت اراده مقنن بر نسخ : نسخ صریح -1
.قانون قبلی را بیان کند

عبارت است از اینکه تعارض میان دو قانون سابق و الحق به : نسخ ضمنی -2
نحوی است که مانع اجرای همزمان هر دو گردد و به طور ضمنی داللت بر لغو 

.قانون قدیم دارد

 
 خواهد شد.تعقیب و اجرا سخ قانون چه به طور صریح و چه به طور ضمنی موجب موقوفی ن

 

 

 س  م ا ات قانونی  جرماثر ن

 موجب بایگانی شدن پرونده می شود. قبل از شروع به تعقیب -1

فی تعقیب )خواه پرونده موجب صدر قرار موقو جریان تعقیب و رسیدگیدر  -2

 (باشد دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در دادسرا،

فرجام خواهی در دیوان عالی در مرحله  -3

 کشور

 .می شودبال ارجاع رأی بدوی  ضموجب نق

 موجب صدور قرار موقوفی اجرا می شود. بعد از صدور حکم قطعی -4

 هی  اثر تبعی بر آن مترتب نخواهد شد. اجرای مجازات سخ بعد ازن -5
 

 

 

 نس  م ا ات قانونی: -الف
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 اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده -ب

هرگاه در خصو  جرمی تصمیم نهایی و قطعی اتخاذ شود )اعم از قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، 

همان اتهام جایز  حکم برائت یا محکومیت( می گوییم اعتبار امر مختومه دارد و رسیدگی مجدد به

 نیست.

شرای  اعتبار امر مختوم

وحدت اصحاب دعوا -1

(واقعه یا رفتار مجرمانه)وحدت موضوع  -2

(علت طرح عمومی)وحدت سبب  -3
 

اگر رأی قطعی صادره از یک مرجع فاقد صالحیت صادر شده باشد همچنان دارای اعتبار امر : نکته

چرا که در صورت الحیت محلی باشد چه صالحیت ذاتی ؛ مختوم است چه مرجع صادر کننده فاقد ص

عدم  به موضوع رسیدگی کرد و عام و خا  می توان مجدداًقطعیت رأی، فقط در فرض اعاده دادرسی 

   محسوب نمی شود.جهات اعاده دادرسی عام و خا ءجز ،رعایت صالحیت

 عدم اجرای حکم محکومیت قطعی مانع استناد به اعتبار امر مختوم نیست.: نکته

 تلع هب یمهتم دروم رد هاگ ره :ک.د.آ.ق 278 هدام بجوم هب موتخم رما رابتعا هدعاق :ءان تسا
 هب ار مهتم ناوت یمن رگید دوش یعطق و رداص بیقعت  نم رارق ،لیلد تیافک مدع ای نادقف
دیدج لیلد فشک زا سپ رگم ¬ داد رارق بیقعت تحت ًاددجم ماهتا نامه

دشاب هدش یعطق هاگداد رد بیقعت عنم رارق رگادشاب هدش یعطق ارسداد رد بیقعت عنم رارق رگا

 لباق ًاددجم مهتم رابکی یارب ناتسداد رظن اب
.تسا بیقعت

 اب رابکی یارب دناوت یم ناتسداد تروصنیا رد
 هب یگدیسر یارب حلاص هاگداد هزاجا و زیوجت
.دیامن بیقعت ار مهتم ًاددجم ماهتا

 

در سایر موارد م ل صدور قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن عمل یا صدور قرار موقوفی : نکته

تعقیب از دادسرا یا دادگاه یا حکم برائت یا محکومیت صادره از دادگاه در هر حال پس از قطعیت آراء 

 قاعده اعتبار امر مختوم بدون هی  است نایی حاکم خواهد بود.، مذکور 
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 مرور  مان -پ

 ق.م.ا پیش بینی شده است. 113تا  105مقررات مرور زمان در مواد 

صدور  ،انقضای مدت قانونی که پس از آن تعقیب متهم، طرح شکایت از سوی شاکیرور زمان یعنی م

 اجرای مجازات موقو  می شود. یا حکم و

 

 مرور  مان تعقیب -الف

 تعقیب نشود دیگر قابل تعقیب نخواهد بود.متهم  ،د قانونیعجرم تا انقضای موا وقوع هرگاه از تاریخ

 1ق.م.ا 105همه جرایم تعزیری به هر درجه ای که باشند با انقضای مواعد پیش بینی شده در ماده 

  مشمول مرور زمان تعقیب می شوند.

 

قصا   ،صو  شرعی و نیز جرائم غیرتعزیری )حدودنو تعزیرات م 2ق.م.ا 109: جرائم مذکور در منکته

 و دیات( مشمول مرور زمان نمی شوند.

 مبدأ مرور زمان تعقیب از تاریخ وقوع جرم است. ¬

سال پس  به جرائم در صالحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ: یک : ابتدای مرور زمان نسبت624ماده 

اعالم  سال پس ازسه گ، صالحیت دادگاه نظامی یک زمان جناز اعالم پایان جنگ و در مورد جرائم در 

 پایان جنگ است.

 

 

                                     
: مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقو  می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای ق.م.ا 105. ماده 1 

تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی مواعد زیر 

 ←نگردیده باشد.
جرائم تعزیری  -جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ -سال ب 15با انقضای  3تا  1جرائم تعزیری درجه  -الف←

 سال 3با انقضای  8و  7جرائم تعزیری درجه  -سال ث 5با انقضای  6درجه جرائم تعزیری  -سال ت 7با انقضای  5درجه 

 جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:  -ق.م.ا 109. م2 

 جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور -الف
 ن قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده ( ای36جرائم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده ) -ب

 جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر -پ
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 و تکالیف آنانفصل دوم: ضابطان دادگستری 

دارای  (صر  نظر از مشهود یا غیرمشهود بودن جرم) مورد چهارضابط عام یا خا  در ضابطان اعم از 

 وظایف و اختیارات می باشند.

 یروآ عمج ،مئالع ،راثآ ظفح لماش ؛نآ تاموزلم و مرج فشک -1
مهتم ندش یفخم و رارف زا یریگولج ،نتفای ،ییاسانش ،هلدا

یتامدقم تاقیقحت -2

قاروا غالبا -3

ییاضق تامیمصت یارجا -4
 

انی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، مأمور: ضابطان دادگستری 28ماده 

 تن و جلوگیری از فرار و مخفی شدنعالئم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافحفظ آثار و 

 ام می کنند.تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدمتهم، تحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و اجرای 

ناطباض  اونا

ماع ناطباض

 ناراد هجرد و نارسفا ،ناهدنامرف
یماظتنا یورین

 اخ ناطباض                  

 نیناوق بجوم هب هک ینارومام و تاماقم لماش
 طباض هدش لوحم فیاظو دودح رد  اخ
 ،اسور :لیبق زا دنوش یم بوسحم یرتسگداد
 هب طوبرم روما هب تبسن نادنز نارومام و نانواعم
 نامزاس ،تاعالطا ترازو نارومام ،ناینادنز
 جیسب تمواقم یورین نارومام و هاپس تاعالطا
 ریاس نینچمه یمالسا بالقنا نارادساپ هاپس
 نوناق بجوم هب هک یدراوم رد حلسم یاهورین
 لوحم نانآ هب ناطباض فیاظو زا یخرب ای مامت
.تسا هدش

 

 د.نضابط محسوب نمی شو پرسنل وظیفه: نکته
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 چهاربرنامه پنجم توسعه اقتصادی در  انونق 205ماده  "ب"ان وزارت اطالعات طبق بند مأمور: نکته

 مورد ضابط خا  محسوب می شوند: 

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

 جرایم سازمان یافته ضد امنیتی -2

 اقدامات تروریستی -3

 تهدیدهای نرم امنیتی -4

 ضابط محسوب می شود.  و ارت اطالعاتدر پرونده های فساد مالی کالن 

در قانون مبارزه با مواد مخدر وزارت اطالعات ضمن جمع آوری اطالعات الزم در این زمینه در مورد 

 ضابط محسوب می شود.  بین المللی مواد مخدرو  قاچاق سا مان یافته

 یورین ندوب  باض
  یسب تمواقم
  امتجا هب  ونم
تسا  رش هس

 .دشاب دوهشم مرج -1

.دننک دادمتسا یاضاقت ای دننکن مادقا عقوم هب ای هتشادن روضح ناطباض ریاس -2

.دشاب هتشاد ندوب طباض  وصخم زوجم طباض صخش -3

اپیمای ایرانی در خارج از ایران یا هواپیمای برفراز فرمانده هواپیما نسبت به جرایم داخل در هو ¬

 ضابط خا  محسوب می شود. ،شود ین صالحیت دار میسرمأمورمداخله  زمانی کهایران تا 

مداخله  زمانی کهاز وقوع جرم و مواجهه با جرایم ارتکابی در کشتی تا  پیشگیریفرمانده کشتی در  ¬

 ضابط خا  محسوب می شود. ،دار میسر شود مقامات صالحیت

حفاظت گمرک کشور زیر نظر رئیس کل گمرک کشور برای حفاظت اماکن گمرکی و کاالهای  ¬

ان گمرک در حدود مأمورموجود در آنها با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می شود و 

 وظایف خود ضابط خا  قضایی محسوب می شوند.

ستری محسوب نمی شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این کارکنان وظیفه ضابط دادگ :نکته

مورد انجام وظیفه می کنند و مس ولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این 

 کارکنان وظیفه نیست. یمس ولیت نافی مس ولیت قانون
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احرا  عنوان ضاب  
(30ماده)دادگستری 

وثاقت و مورد اعتماد بودن

فراگیری مهارتهای الزم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی 
مربوط 

تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری

 ضابط بودن دو شرط باید جمع باشد: برای احرازی ضابط تلقی نمی شود و هر عضو نیروی انتظام

 ت ویژهداشتن کار -2و مورد اعتماد بودن ضابط + موثق  -1

ممنو  و ا  نظر قانونی تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخا  فاقد این کارت  :نکته

 بدون اعتبار است.

 

 اعتبار گزارش ضاب 

 گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که

.با قرائن مسلم قضیه مطابق باشد -

.براساس ضوابط قانونی تهیه شده باشد -
 

فقدان هر یک از این دو شرط موجب می شود که مقام قضایی نتواند به گزارش ضابط به عنوان  :نکته

 کند. استناددلیل معتبر 

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخال  اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد  :36ماده

 ی تهیه و تنظیم شود.و براساس ضوابط و مقررات قانون

 

 نظارت و ریاست بر ضابطان

برعهده دارند با  وظایفی که به عنوان ضاب : ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حی  32ماده

 د حق نظارت دارند.ندادستان است سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می ده

 ضابط تلقی نمی شوندان یا مقاماتی که حسب قانون، مأمورتبصره: ارجاع امر از سوی مقام قضایی به 

 است. درجه چهار تا محکومیت انتظامیموجب 

 در خصو  نظارت و ریاست بر ضابطان باید بین دو مورد قایل به تفکیک شد: ¬
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مانند اعالم برخورداری از حقوقی که متهم در مرحله  ؛است ضابطان وظایف کلیمواردی که ناظر به 

 دادستان است. نظارت با دارد. در این مواردتحت نظر 

است: مانند بازرسی، تفتیش، ورود به منازل و اماکن که در  دستور موردی مقام قضاییمواردی که 

 این مورد حق نظارت با مقام قضایی است.

 

 مقدماتیتکالیف ضابطان در جریان تحقیقات 

 ان ام دستورهای مقام قضایی در  مان تعیین شده -1

دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت )کتبی، صریح و با قید مهلت( صادر  -34ماده

دستور به صورت شفاهی صادر می شود  ی که صدور دستور کتبی مقدور نیستدر موارد فور. می شود 

در  ،صورت مجلسامات معموله در و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقد

 آن را به امضای مقام قضایی برساند.  وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت اسر

 پذیر است:صدور دستور شفاهی از سوی مقام قضایی به ضابط فقط با دو شرط امکان  ¬

لزوم فوریت اجرای دستور -1

مقدور نبودن صدور دستور کتبی -2
 

ساعت به  24حداک ر تا  ضابط آن را در صورت مجلس درج کنداگر دستور شفاهی صادر شود باید 

 امضای مقام قضایی برساند.

 الزم نیست. صورت مجلساگر دستور کتبی باشد، درج در 

 د.ندستورات اعم از کتبی یا شفاهی باید صریح و دارای مهلت باش

ع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط ضابطان دادگستری مکلفند در اسر -35ماده

 تعیین می کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.

، در پایان مهلت تعیین شدهنشود، ضابطان باید  میسرتبصره: چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده 

 برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند. علت ذکرگزارش آن را با 

 آ.د.ک( 63انفصال از خدمات دولتی )م یک سالسه ماه تا  ضمانت اجرای تخلف:
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 فرجام خواهی در دیوان عالی کشورفصل دوم: 

 دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. -

هده دیوان عالی کشور به تعداد الزم عضو معاون دارد که می توانند وظایف مستشار یا رئیس را برع -

 د.نشعب دیوان عالی کشور با حضور دو عضو نیز رسمیت می یاب 426به موجب ماده گیرند . 

 

 آراء قابل فرجام در دیوان عالی کشور

 یمئارج هرابرد هرداص ءارآ
اهنآ ینوناق تازاجم هک

دبا سبح ،تایح بلس -

وضع عطق -

رتالاب و هس هجرد ریزعت -

 فصن اهنآ هید نازیم هک ینامسج تیمامت هیلع یدمع تایانج -
.تسا نآ زا شیب ای لماک هید

یتاعوبطم و یسایس مئارج هرابرد هرداص یارآ -

 
فرجام : دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا نکته

 ی صادر شده است رسیدگی می کند.خواهی واقع و نسبت به آن رأ

 

 جهات فرجام خواهی در دیوان عالی کشور

ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او -الف

ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رأی دادگاه -ب

ادعای عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده -پ
 

 

 رسیدگی در دیوان عالی کشور

عالی کشور برخال  تجدیدنظر یک رسیدگی شکلی است. به همین علت دیوان رسیدگی در دیوان  -

 عالی کشور را مرجع نقض و ابرام می نامند و نه مرجع صدور حکم:
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 می کند )ابرام( تأییدرأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده صادر شده باشد آن را  صورتی کهدر  -1

 دادگاه صادر کننده رأی اعاده می شود. در این حالت پرونده برای اجرای حکم به ¬

ون و یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین و یا بدون رعایت تشریفات ه مخالف قاناگر رأی صادر -2

 عتباری رأی می شود ،قانونی صادر شده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت بوده که موجب بی ا

 یر اقدام می کند:شعبه دیوان رأی صادره را نقض کرده به شرح ز

 هک یلمع رگا -فلا
 ماهتا هب هیلع موکحم
هدش موکحم نآ باکترا

هدوبن مرج توبث ضرف هب -

 بیقعت لباق مهتم یمومع وفع لومش ظاحل هب ای-
دشابن

دشابن بیقعت لباق مهتم ینوناق تاهج ریاس هب ای-

 ضقن هرداص یأر
.دوش یم عاجرا الب ¬

 

 شده است. اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض -ب

¯ 

 برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می شود.                     

دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می کند، مکلف است تمام موارد  مواردی کهدر  -

 (469تبصره ماده ) .ر کندنقص تحقیقات را به تفصیل ذک

 : در این حالت دادگاه مذکور مکلف است تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد ونکته -

 دود مقررات قابل فرجام خواهی است.در حرأی صادره  سپس مبادرت به صدور رأی نماید. 

 اگر ر ی به علت عدم صالحیت ذاتی دادگاه نقض شود: -پ

مرجع مذکور مکلف  و می شودپرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می دهد، ارسال 

 به رسیدگی است.

 

 نقض قرار به هر علت: -ت

 شود.پرونده به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می 

مکلف است از نظر دیوان تبعیت کند و  جوع الیهر: در صورت ضرورت رسیدگی ماهوی، دادگاه منکته

 تازه ای برای صدور قرار حادث شود.جهت و انشاء حکم کند؛ مگر آنکه پس از آن در ماهیت رسیدگی 
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 ی در دیوان:در صورت نقض ر ایر موارد )غیر ا  چهار بند فوق( در س -ث

 نده رأی بدوی ارجاع داده می شود . عرض دادگاه صادر کن دادگاه همپرونده به 

رض دادگاه صادر کننده رأی بدوی، ع ی و ارجاع پرونده به دادگاه همحالت یعنی پس از نقض رأ در این

شرایط این در  کند. می دادگاه مذکور با دعوت از طرفین به موضوع رسیدگی کرده و حکم خود را صادر

 متصور است:حاالت زیر 

  .رای صادر کند ،عرض دادگاه بدوی، موافق نظر دیوان عالی دادگاه هم -الف

ن حکم دادگاه بدوی یعنی هما،رأی صادر کند ؛ عرض دادگاه بدوی، مخالف نظر دیوان  دادگاه هم -ب

 (رأی اصراریرا صادر کنند )

¯ 

 .ز قابل فرجام خواهی هستندنی این احکام

¯ 

 :، فروض ذیل متصور استخواهی شود اگر از این حکم فرجام

 عرض را بپذیرد: ود عدول کند و استدالل دادگاه همشعبه دیوان عالی کشور از نظر اول خ -1

¯ 

 این صورت رأی صادره قطعی می شود. در حکم صادره را ابرام می کند.

 :عرض را نپذیرد ی باشد و رأی صادره از دادگاه هماگر شعبه دیوان عالی به استدالل اول خود باق -2

¯ 

 تشکیل می شود. «عمومی اصراری دیوان عالی کشور هیأت»در این صورت 

¯ 

 رأی صادره ابرام و قطعی می شود. ¬د عمومی نظر دادگاه را بپذیر هیأت اگر

 لالدتسا یمومع تایه رگا اما
دریذپن ار ناوید هبعش

 هبعش هب ًاددجم هدنورپ و ضقن هرداص مکح
.دوش یم عاجرا ضرع مه هاگداد نامه رگید

 یمومع تایه لالدتسا ساسارب روبزم هاگداد 
.دنک یم رداص مکح ناوید

¬

.تسا ضارتعا و ماجرف لباقریغ و یعطق مکح نیا :هتکن

¬

¬
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با ذکر موارد به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند  عمومی دیوان پرونده را هیأتکه  در صورتی

( بند ب ماده 2نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می نماید. شعبه دیوان مطابق قست )

 اقدام می کند. 469

 چگونگی صدور ر ی وحدت رویه

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری  -1

 .مختلفی صادر شود ءبا استنباط متفاوت از قوانین، آرا حسبیو امور 

¯ 

 ،مکلفندرئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند 

 درخواست کنند. ایجاد وحدت رویهبه منظور  کشور را عالی نعمومی دیوا هیأتنظر 

    دادستان ها یا وکالی دادگستری نیزها یا  : هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهنکته

را  عمومی هیأتنظر دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، رئیس  می توانند با ذکر دلیل از طریق

 درباره موضوع درخواست کنند.

 عمومی دیوان عالی کشور: هیأت

یو نواعم  ای روشک یلاع ناوید سیئر تسایر هب

وا هدنیامن ای روشک لک ناتسداد روضح اب و

 یاضعا و ناراشتسم و اس ر مراهچ هس لقادح و
بعش مامت نواعم

 دروم  وضوم ات دوش یم لیکشت ¬
 ذاختا نآ هب تبسن و یسررب ار فالتخا
.دننک میمصت

عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از : رأی اک ریت در موارد مشابه، برای شعب دیوان نکته

 قضایی و غیر آن الزم االتباع است، اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است.
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دشاب ءارجا لاح رد ای هدشن ارجا یأر هک یتروص رد -2
                                +

یلاع ناوید یمومع تایه یأر قباطم و
دوشن هتخانش مرج یباستنا لمع
ای
.دشاب هیلع موکحم لاح هب دعاسم یتاهج هب یأر

¯ 
 لمع یمالسا تازاجم نوناق تاررقم قباطم و تسا یرست لباق روکذم یارآ هب تبسن یمومع تأیه یأر
.دوش یم

 

و یا  ر به منظور ایجاد وحدت رویه قضاییعمومی دیوان عالی کشو هیأتکه  : در کلیه مواردینکته

 انجام سایر وظایف قانونی تشکیل می گردداصراری و یا  ءرسیدگی به آرا

                     ¯  

 بنابراین ده وی باشدنباید با حضور دادستان کل یا نمای

 .دادستان کل یا نماینده وی احضار می شوند

 

 تدحو ءارآ :هتکن
 یمومع تایه هیور
روشک یلاع ناوید

نوناق بجوم هب طقف -
 ای 
دوش یم رداص نوناق قباطم هک یرخوم هیور تدحو یأر-

.تسا رییغت لباق ¬
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 اعاده دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت

دادگاه تجدیدنظر ویژه  ¬مرجع اعاده دادرسی در خصو  آراء صادره از دادگاه ویژه روحانیت -

 روحانیت می باشد.

 رد یسرداد هداعا یاضاقت هب زاجم  اخشا
 ماکحا  وصخ رد تیناحور هژیو هاگداد
:یعطق تیموکحم

یو ینوناق ماقم مئاق ای هیلع موکحم -

تیناحور هژیو لک ناتسداد -
 

 

 اعاده دادرسی خاص

ن شرع تشخیص داده این اعاده دادرسی در مواردی که آراء قطعی توسط رئیس قوه قضاییه خال  بیّ

 شوند قابل اعمال است.

آراء قطعی مراجع )از هر یک از مراجع قضایی  ر ی قطعی صادرهکه رئیس قوه قضائیه  در صورتی -
شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، ( قضایی اعم از حقوقی و کیفری

دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختال  را

¯
خال  شرع بی ن تشخیص دهد

¯
که توسط رئیس قوه  شعبی خاصبا تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در 

.قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید

شعب خا  مذکور مبنیاً برخال  شرع بی ن اعالم شده رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از 
.شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمایند

 

است و دیگر نیازی  هن شرع به عنوان تجویز اعاده دادرسی تنها با رئیس قوه قضاییتشخیص خال  بیّ -

 . نیستبه تجویز اعاده دادرسی از دیوان 

قضائیه درخواست  نند با ذکر مستندات از رئیس قوهمی توا اشخا  زیر 477ماده  3تبصره به موجب 

 تجویز اعاده ی دادرسی نمایند.
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¬ 

روشک یلاع ناوید سیئر -

روشک لک ناتسداد -

حلسم یاهورین ییاضق نامزاس سیئر -

ناتسا یرتسگداد لک سیئر -

هک یتروص رد

 معا یعطق یأر دوخ ینوناق فیاظو ماجنا رد
 عرش ن یب  الخ ار یرفیک ای یقوقح زا
 زا تادنتسم رکذ اب دنناوت یم دنهد صیخشت
 هداعا زیوجت تساوخرد هییاضق ی هوق سیئر
.دنیامن یسرداد

 

نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و  -

 می باشد. 477م ماده داده شود، مشمول حک شرع تشخیصن توسط رئیس قوه قضاییه خال  بیّ

 ه:اعاده دادرسی توس  رئیس قوه قضائیپس ا  ت ویز 

ضرع مه هاگداد هب هن و دوش یم عاجرا روشک یلاع ناوید زا یصاخ هبعش هب هدنورپ هب یگدیسر -

دهد یم ماجنا یوهام و یلکش یگدیسر روکذم هبعش تلاح نیا رد -

.دنک یم رداص ار دوخ یأر و یگدیسر سپس و ضقن ار یلبق یعطق یأر ًاودب روکذم هبعش -

.تسین هییاضق هوق سیئر صیخشت و رظن زا تیعبت هب مزلم یگدیسر رد هک دنچ ره -

 
ن شرع بودن رأی صادره تنها : الزم به ذکر است که رئیس قوه قضاییه در موارد تشخیص خال  بیّنکته

 درخواست اعاده دادرسی را نقض کند.نمی تواند حکم مورد ز می کند و تجویرا اعاده دادرسی 

 

 اعاده دادرسی تقاضای تمهل

پس از اجرای حکم  مور حقوقی مقید به مهلت نیست ؛ بنابرایناعاده دادرسی در امور کیفری برخال  ا

 سی نیست .حتی فوت محکوم علیه نیز مانع استفاده از اعاده دادر قابل اعمال است. نیز

 .مقید به مهلت خاصی نیست)توسط رئیس قوه قضاییه( هم  : اعاده دادرسی خا نکته

 

 چگونگی اعاده دادرسی

موجب توقف عملیات در مورد اعاده دادرسی عام باید توجه داشت که صر  تقاضای اعاده دادرسی 

       بلکه تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور باع  توقف اجرای حکم اجرایی نمی شود ؛ 

 می شود؛ )اثر تعلیقی(
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 صر  تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم می شود. ولی در موارد خاصی

 هک یتروص رد
 رد جردنم تازاجم

عون زا مکح

تایح بلاس تازاجم

یندب یاه تازاجم ریاس ای

دشاب انب عمق و علق ای
¬ 

 هداعا یاضاقت لوصو اب یلاع ناوید هبعش
 ،اضاقت ی هرابرد میمصت ذاختا زا لبق یسرداد
.دهد یم ار مکح یارجا فقوت روتسد

 رد و دنک یم یسررب ار اضاقت ًاودب ناوید هبعش هدش رکذ تلاح رد هیور تدحو یأر قبط :هتکن ¬
 یم هداد مکح یارجا فقوت روتسد دشاب تساوخرد شریذپ رب هبعش یاضعا رظن هک یتروص
 .دوش

 

ناوید هفیظو ماع یسرداد هداعا رد -
تساوخرد در ای شریذپ ًافرص -

و                       

مکح ضقن هن تسا یسرداد هداعا یاضاقت در ای زیوجت

¯ 
.تسین روشک یلاع ناوید طسوت مکح ضقن مزلتسم یسرداد هداعا شریذپ اذل

 اخ یسرداد هداعا رد -

 ناوید  اخ بعش طسوت هرداص یأر یسرداد هداعا زیوجت زا سپ -
دوش یم ضقن

 بعش طسوت یضتقم یأر یوهام و یلکش یگدیسر زا سپ و -
.دوش یم رداص روکذم

.تسا ضارتعا لباقریغ و یعطق یأر نیا -

 

هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را  ¬عام  یاما در اعاده دادرس: نکته

 ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند.وارد تشخیص دهد

که رسیدگی به آن  ،دادگاه صادر کننده حکم قطعی هم عرضدر اعاده دادرسی عام، دادگاه  در واقع -

 در تشخیص اعاده دادرسی تصمیم بگیرد. می تواند برخال  نظر دیوان ،ارجاع می شود

 قی است.اگر دادگاه هم عرض رسیدگی کننده، حکم قبلی را نقض نکند آن حکم بر قوت خود با

 و رأی جدید صادر کند. ضاگر آن را صحیح ندانست می تواند آن را نق لیو

 است: کلی مقررات: رأیی که این دادگاه صادر می کند، از نظر قطعیت یا قابلیت اعتراض تابع نکته
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 اعاده نتیجه در ¬ بوده بدوی دادگاه یک قطعی حکم کننده صادر دادگاه اگر به این معنی که -

 ¯   .باشد شده ارجاع آن عرض هم دادگاه به دادرسی

 است )خواهی فرجام یا تجدیدنظر مورد حسب( اعتراض قابل صادر می کند دادگاه این که هم حکمی

 اما     

 .باشد بوده تجدیدنظر دادگاه قطعی، حکم کننده صادر دادگاه اگر -

     ¯ 
 مرحله در شده صادر احکام زیرا است؛ قطعی کند می صادر تجدیدنظر عرض هم دادگاه که حکمی

 .است قطعی تجدیدنظر

: نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود دیگر اعاده دادرسی از همان جهت نکته

 پذیرفته نمی شود.

 تاهج هب یهقف تامّلسم اب هرداص یأر تریاغم و هدوب (477) هدام قیداصم زا یسرداد هداعا رگم
 رداص یهقف تامّلسم اب ریاغم یلبق یأر دننامه ًاددجم دیدج یأر ای دشاب یلبق تهج زا ریغ یرگید
.دشاب هدش

 

 ن شر  توس  دادستان کل کشورتشخیص خالف بیّ

هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقا  عامه و امور محجورین و غائب 

ن و و دادستان کل کشور حکم مذکور را خال  شرع بیّصادر شود  مفقوداالثر بی سرپرست حکم قطعی

      به رئیس قوه قضاییه اعالم 477ل مراتب را جهت اعمال ماده  قانون تشخیص دهد به طور مستدیا 

 می کند.

 رأی مورد نظر باید به صورت حکم باشد نه قرار -1: نکته

 بیّن آن حکم با شرع یا قانون باشد. تمبنای درخواست دادستان کل نیز باید مخالف -2

 .مهلت خاصی نیست: این درخواست مقید به نکته

 ،ن حکم با شرع و قانون و در نتیجه قبول درخواست دادستان کل: مرجع تشخیص مخالفت بیّنکته

 را دارد. خا  صالحیت تجویز اعاده دادرسی 477است که براساس ماده رئیس قوه قضاییه 
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 تامجاز اجرای 

تسا عونمم تازاجم ینلع یارجا -

دراوم رد :ءان تسا ¯

ینوناق مازلا -

 و راثآ ظاحل هب هک یتروص رد ای -
یباکترا هزب یعامتجا تاعبت

مرج باکترا هوحن -

بکترم قباوس -

نارگید ای وا یرجت میب -

 ناتسداد داهنشیپ هب ای دوخ هاگداد
 یرورض ار تازاجم ینلع یارجا
 دهد صیخشت

 یارجا تسا مزال تروص نیا رد هک
.دنک حیرصت یأر رد ار تازاجم ینلع

 

 ای مجازاتتعویق اجر

 دوران بارداری -1

 ماه 6پس از زایمان حداک ر تا  -2

 سالگی 2حداک ر تا رسیدن طفل به سن دوران شیردهی  -3

 ضهیا استحا حیضاجرای مجازات شالق در ایام  -4

یا روانی مبتال باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و  هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی -5

 در بهبودی وی شود. تأخیریا 

 

 اجرای احکام در محاکم نظامی

¯ 

 مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اجرای احکام دادگاه های نظامی -

¯ 

 دادسرای نظامی صادر کننده کیفرخواست است.به عهده 

قاضی اجرای احکام مکلف است خالصه ای از رأی را به یگان  ¬: پس از قطعیت آراء دادگاه هانکته

 مربوط ابالغ نماید.
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 :وظایف قاضی اجرای احکام کیفری

 اهنآ یارجا ی هویش رب تراظن و یرفیک یارجالا مزال ماکحا یارجا روتسد رودص -فلا

اه ینادنز هب عجار روما رد اه نادنز رب تراظن -ب

تاررقم و نیناوق قباطم طورشم یدازآ و وفع طیارش دجاو یاه ینادنز ی هرابرد رظن مالعا -پ

تاررقم و نیناوق ساسارب ناموکحم هب یصخرم یاطعا -ت

 یمسج یاه یرامیب و یناور یاه یرامیب هب نایالتبم ،دنملاس ناموکحم هرابرد میمصت ذاختا -ث
 یارب یرتسب ی هزاجا رودص لیبق زا) هژیو هجوت و تبقارم هب دنمزاین موکحم دارفا ریاس و جالعلا بعص
(تاررقم و طباوض ساسا رب ینامرد زکارم رد اهنآ

 ی هدهعرب ای هدش عضو اه تازاجم یارجا یارب تاررقم و نیناوق بجوم هب هک فیاظو ریاس یارجا -ج
.تسا هتفرگ رارق نادنز رظان ای یرفیک ماکحا یارجا یضاق

 
 عملیات اجرای ر ی

با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هی  وجه متوقف نمی شود، مگر در مواردی 

 که قانون مقرر نماید. 

 : آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می شود.نکته

 

 .با دادگاه صادر کننده رأی قطعی است ←ر ی   ابهام و اجمالرف

با قاضی اجرای احکام کیفری که رأی زیر نظر او اجرا  ←رف  ابهام و اشکاالت مربو  به اجرای ر ی

 می شود، است

 

 تااجرای تعلیق م ا 

تازاجم یارجا قیلعت تروص رد

 مدع تروص رد و راضحا ار هیلع موکحم ،یرفیک ماکحا یارجا یضاق -
.دنک یم بلج ،هجوم رذع نودب روضح

 و ارجا یگنوگچ ،هاگداد یاهروتسد ای روتسد ،هیلع موکحم روضح اب -
.دیامن یم غالبا و میهفت یو هب ار اهنآ تیاعر مدع تنامض

 

اگر محکومٌ علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر 

 نشان دهد:حسن اخالق و رفتار 
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 یاهروتسد زا یخرب ای مامت وغل ای قیلعت تدم شهاک داهنشیپ اب ار بتارم ،یرفیک ماکحا یارجا یضاق
 .دنک یم مالعا مکح هدننک رداص هاگداد هب ،هدش نییعت

¬

.دریگ یم میمصت یرفیک ماکحا یارجا یضاق داهنشیپ دروم رد هداعلا قوف تقو رد هاگداد

 

: در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند هردو ماه نکته

 مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید. یک بار

 

 چگونگی محاسبه ایام با داشت قبلی افراد غیر نظامی

 یک رو  حبس معادلهر روز بازداشت  -1

 معادل سه ضربه شالقهر روز بازداشت  -2

 هزار ریال جزای نقدیمعادل چهارصد هر روز بازداشت  -3

 معادل یک رو  جزای نقدی رو انههر روز بازداشت  -4

 معادل هشت ساعت خدمات عمومیهر روز بازداشت  -5

 معادل پن  رو  ا  دوره مراقبتهر روز بازداشت  -6

 

 با داشت قبلی نظامیانمحاسبه ایام 

 به ازای هر روز بازداشت قبلی کسر سه رو  ا  مدت اضافه خدمت -1

 ای هر روز بازداشت قبلیبه از هار رو  ا  مدت انفصال موقت ا  خدمتکسر چ -2

 به ازای هر روز بازداشت قبلی یت ا  ترفی کسر پن  رو  ا  مدت محروم -3
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 هزینه دادرسیبخش ششم: 

 پرداخت هزینه دادرسی:

.دنک هیدات تیاکش حرط ماگنه رد نوناق ربارب ار یرفیک تیاکش هنیزه دیاب یکاش

 قباطم ار یسرداد هنیزه دیاب ،دنک یم نایز و ررض هبلاطم یرفیک رما عبت هب هک مه یصوصخ یعدم
.دزادرپب یندم روما هب طوبرم تاررقم

 

یسرداد هنیزه تخادرپ زا زجع

 هنیزه تخادرپ ییاناوت یصوصخ یعدم
دشاب هتشادن ار یسرداد

 هتشادن ار تیاکش هنیزه تخادرپ ییاناوت یکاش
دشاب

 یسرداد هنیزه تخادرپ زا ار وا دناوت یم هاگداد
 هب تسا اعدا دروم هک یعوضوم نامه یارب

.دنک فاعم تقوم روط

 عوضوم هب هک یهاگداد ای ناتسداد صیخشت هب
 تیاکش هنیزه تخادرپ زا دنک یم یگدیسر

.دوش یم فاعم

 

ا  سوی مدعی دیه هزینه دادرسی کیفری را نمی توان به علت عدم تأ رسیدگی به امر: نکته

 انداخت. تأخیربه  خصوصی

 

 نحوه استیفای هزینه دادرسی

 قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکومٌ به استیفاء کند. -

                                                          ¯ 

:است نا

مگر آنکه محکومٌ به از مست نیات دین بوده 

و 

.یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ له از اعسار گردد
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شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان،  -560ماده 

  مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می شوند

¯ 

 قضاییه پرداخت می شود.د و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه نوجهی نمی پرداز

 :هر گاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد: اما نکته

                                          ¯ 

شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط، در مهلت تعیین شده پرداخت 

 کند.

 مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند:های که شاکی ملزم به پرداخت هزینه  در صورتی -

.دوش یم تخادرپ هییاضق هوق هب طوبرم تارابتعا زا روکذم هنیزه -

یندم ماکحا یارجا قیرط زا و یو روتسد هب ات دسر یم ناتسداد عالطا هب بتارم -

 تخادرپ هنیزه لداعم ،نید تاین تسم تیاعر اب ،یکاش لاوما شورف و فیقوت اب -
.دوش زیراو لک یراد هنازخ رد طوبرم باسح هب و ذخا هدش

 

قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد، هزینه  شاکیبه تشخیص مقام قضایی،  صورتی که: در نکته

 از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

 نه ای اخذ نمی شود.هی  هزی متهم: در هر صورت از نکته
 

مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده خصوصی می تواند در هر  شاکی یا مدعی -

دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف مقررات از مدعی علیه مطالبه کند ؛ طبق  دادرسی را

 .مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند، است هنگام صدور حکم 

 

است فوت کند،  پرداخت هزینه دادرسی: هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مس ول نکته

 ا  ما تر  وی وصول می شود.ور کهزینه مذ

 

 


