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سخن ناشر

یکی  عنوان  به  گرایش هایش  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرفدارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب نموده است. دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 
گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. منابعی که در دانشکده 
های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتاب ها و جزوه هایی هستند که 
طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر 
تبدل پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان 
به مجموعه های پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  تدوین کتب غنی  ترتیب ضرورت 
علمی دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کتاب هایی که از یک سو، 
نیاز دانش پژوهان در آن ها،  با  روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب 
مؤسسه  باشد.  گرفته  قرار  نویسنده،  و  ناشر  لحاظ  و  توجه  مورد 
آموزش عالی آزاد چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر 
نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های موثری 
در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این موسسه افتخار 
دقیق  رصد  با  و  خود  فراوان  تجربیات  از  بهره مندی  با  که  دارد 
نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. انتشارات 
ارائه خدمات  با  چتر دانش امیدوار است که در این مسیر بتواند 

درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                    فرزاد دانشور
                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و 
دادرسی الکترونیکی مصوب 1393

بخش هشتم: آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
فصل اول: کلیات

ماده ۵۷۱- سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به 
اختصار سازمان قضائی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاهها ی 

نظامی  به شرح مواد آتی است.
حداقل  که  قضاتی  بین  از  قضائی  سازمان  رئیس  ماده ۵۷۲- 
قوه  رئیس  توسط  باشند،  داشته  قضائی  سابقه خدمت  پانزده سال 

قضائیه منصوب می شود.
و  اداری  ریاست  بر  عالوه  قضائی  سازمان  رئیس   -۵۷۳ ماده 
نظارت بر کلیه سازمان های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه 
تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می تواند یک نفر 

قائم   مقام و به تعداد الزم معاون داشته باشد.
و  اداری در سازمان قضائی  و  ایجاد تشکیالت قضائی  تبصره - 
انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با 
رعایت اصل یکصدوشصت وچهارم )۱۶۴( قانون اساسی به تشخیص 
رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می تواند پیشنهادهای 

خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده ۵۷۴- معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می توانند با 
ابالغ رئیس قوه قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر 
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نظامی تهران نیز باشند.
تبصره - مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا 

قضات نظامی قابل اجرا ء است.
به  مادی  زیان  و  ضرر  جرم،  وقوع  اثر  در  هرگاه  ماده۵۷۵- 
و  ادله  تمام  است  مکلف  مربوط  یگان  شود،  وارد  مسلح  نیروهای 
مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل  از اعالم  
ختم  دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. 
تشریفات  رعایت  مستلزم  آن،  به  رسیدگی  و  زیان  و  ضرر  مطالبه 
آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره ۱- دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع این ماده، 
باید به طرفیت یگان محکومٌ له دعوای اصلی اقامه شود.

تبصره ۲- یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری 
دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و 

گذشت یگان مذکور مسموع نیست.
و  اشخاص حقیقی  دعوای خصوصی  به  رسیدگی  ماده ۵۷۶- 
حقوقی  که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح  می شود، 
آیین دادرسی مدنی  تشریفات  رعایت  و  دادخواست  تقدیم  مستلزم 

است.
 ،)۶۰۷(  ،)۶۰۶(  ،)۵۷۵( مواد  مقررات  از  تخلف   -۵۷۷ ماده 
)۶۱۳( و تبصره )۳( ماده )۶۰۳( این قانون، به حکم دادگاه نظامی، 

موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می شود.

فصل دوم: تشکیالت دادسرا و دادگاههای نظامی
ماده ۵۷۸- در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل 
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از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان   ها در صورت 
نیاز، دادسرای نظامی  ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضائی دادسرای 

نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
اقدامات قضات دادسرای  بر  تبصره ۱- دادستان نظامی استان 
و  دارد  نظارت  دارند،  برعهده  که  وظایفی  حیث  از  ناحیه  نظامی 

تعلیمات الزم را ارائه می نماید.
دادستان  معاون  که  ناحیه  نظامی  دادسرای  رئیس  تبصره ۲- 
نظامی مرکز استان است، عالوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز 

ریاست دارد.
تبصره ۳- حوزه قضائی هر استان به تعداد الزم شعب دادگاه  و 
دادسرا و نیز تشکیالت مورد نیاز از قبیل واحد ابالغ، اجرای احکام و 
واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه 

و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد.
اول  شعبه  رئیس  استان،  قضائی  سازمان  رئیس   -۵۷۹ ماده 
دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای 
در  اداری  امور  تصدی  دارد.  اداری  ریاست  و  نظارت  استان  نظامی 
دادستان  با  آنها  غیاب  در  و  وی  معاون  با  سازمان  رئیس  غیاب 

نظامی استان است.
ماده ۵۸۰- در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا 
چند شعبه از دادگاههای نظامی  استان در دادسرای نواحی موضوع 

ماده )۵۷۸( این قانون مستقر می شود.
دیگر  و  دادستان  رئیس،  وظایف  و  اختیارات   -۵۸۱ ماده 
مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، 
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همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل 
دادگستری  ها، دادستان های عمومی و انقالب و سایر مقامات قضائی 

دادگستری مقرر شده است.
تبصره - گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان 
قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی 
پرداخت  نظامی  از  قضات  معافیت  به  توجه  با  ولیکن  است.  شده 

مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می   باشد.
ماده ۵۸۲- دادگاههای نظامی  که به موجب این قانون تشکیل 

می شوند، عبارتند از:
الف- دادگاه نظامی دو 
ب- دادگاه نظامی  یک

پ- دادگاه تجدیدنظر نظامی 
ت- دادگاه نظامی دو زمان جنگ

ث- دادگاه نظامی یک  زمان جنگ
ج- دادگاه تجدیدنظر نظامی  زمان جنگ

اعضای  تعداد  و  صالحیت  اختیارات،  وظایف،   -۵۸۳ ماده 
دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است 
که در مورد دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان 
مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره 

آن تعیین تکلیف شود.
ماده ۵۸۴- دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می   

شود.
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ماده ۵۸۵- به جرایم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی 
مرکز استان رسیدگی می شود:

الف- نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی 
و باالتر شاغل می باشند.

ب- نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول 
مقررات ماده )۳۰۷( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲/۱۲/۴ 

نباشند.
عضویت  استان  قضائی  سازمان  رئیس  انتخاب  با   -۵۸۶ ماده 
استان  یک  نظامی  دادگاه  در  نظامی  تجدیدنظر  دادگاه  مستشاران 

بالمانع است.
ماده ۵۸۷- هر   گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده 
یا بالتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، 
درصالحیت  که  پرونده هایی  به  ارجاع،  حسب  یک  نظامی  دادگاه 
دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید. در این صورت دادگاه 

مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می   شود.
تجدیدنظر  یا  یک  نظامی  دادگاه  استانی  در  هرگاه  تبصره - 
رّد  قبیل  از  جهاتی  به  یا  باشد  بالتصدی  یا  نشده  نظامی  تشکیل 
دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور 
به پرونده های مربوط، حسب مورد در  نباشد، رسیدگی  نیز مقدور 

نزدیک ترین حوزه قضائی به عمل می آید.
رسیدگی  به  شروع  از  پس  یک،  نظامی  دادگاه   -۵۸۸ ماده 
نمی تواند به اعتبار صالحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صالحیت 

صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
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ماده ۵۸۹- در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرایم ارتکابی 
نظامیان که در صالحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه 
قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی  در محل استقرار تیپهای 
مستقل رزمی  و باالتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت 
نیاز  مورد  امکانات  و  مناسب  محل  تأمین  می شود.  تشکیل  معین 

به عهده یگان مربوطه است.
با  زمان جنگ  نظامی  دادگاههای  زمان جنگ  در  ماده ۵۹۰- 
تصویب رئیس قوه   قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی 
به جرایم مربوط به جنگ با رعایت ماده )۵۹۱( این قانون در محل 
قرارگاههای عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل 

می شود.
تبصره ۱- حوزه قضائی دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب 
تعیین  قضائیه  قوه  رئیس  تصویب  با  جنگی  شرایط  و  مقتضیات 

می شود.
تجدیدنظر  و  یک  نظامی  دو،  نظامی  دادگاههای   -۲ تبصره 
حسب  جنگ،  زمان  نظامی  دادگاههای  تشکیل  هنگام  تا  نظامی 
مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرایم مربوط به جنگ 

رسیدگی می کنند.
ماده ۵۹۱- جرایم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب 

می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می   شود، عبارتند از:
الف- کلیه جرایم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صالحیت 

سازمان قضائی


