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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده 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 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

                             فرزاد دانشور
              مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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راهنما

خوانندگانگرامی!الزمبهیادآوریاستکهنشانههایدرجشدهدر
ابتدایهرمادهقانونینشانگردرجهاهمیتمادههایذکرشدهمیباشد.
بیشترین از باشند می  عالمت دارای که قانونی مواد که طوری به
درجهاهمیتنسبتبهسایرموادقانونیبرخوردارهستند.کهاینمواد
آزمونیو اهمیت لحاظ از بدیهیاستسایرمواد و نامیم راممتازمی
  کاربردیازاهمیتکمتریبرخوردارند.بهطوریکهعالمتهای
درابتدایسایرموادقانونیبهتدریجنشانگردرجهاهمیتخیلیمهمو

مهممیباشند.
هیچ آنها ابتدای در که قانونی مواد از دسته آن است ذکر به الزم
نشانهایوجودنداردازدرجهاهمیتآزمونیوکاربردیپایینترینسبت

بهسایرموادقراردارند.
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قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4

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

-مقررات
-وقواعدی

استکه  ماده1-آییندادرسیکیفریمجموعه

-کشفجرم،
-تعقیبمتهم،

-تحقیقاتمقدماتی،
-میانجیگری،

-صلحمیانطرفین،
-نحوةرسیدگی،

-صدوررأی،
-طرقاعتراضبهآرا،

-اجرایآرا،
-تعیینوظایفواختیاراتمقامات

قضاییوضابطاندادگستری
دیده بزه متهم، حقوق رعایت و -

وجامعه

وضعمیشود.    برای



9 بخش اول: کلیات

-مستندبهقانونباشد
را -حقوقطرفیندعوی

تضمینکند
وقواعد  ماده2-دادرسیکیفریباید

-درشرایطمساوی
جرایم ارتکاب سبب به -

مشابه
تحتتعقیب   آننسبتبهاشخاصیکه

قرارمیگیرند،بهصورتيکساناعمالشود.

-بیطرفیواستقاللکامل
-بهاتهامانتسابیبهاشخاص

در   ماده3-مراجعقضائیبایدبا

کوتاهترينمهلتممکن،رسیدگیوتصمیممقتضیاتخاذنمایندو

-باعثایجاداختالل
-یاطوالنیشدنفرآینددادرسی

کیفریمیشود،
جلوگیریکنند.  ازهراقدامیکه

-محدودکننده،
-سالبآزادی

-وورودبهحریم
خصوصاشخاص

ماده4-اصل،برائتاست.هرگونهاقدام
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جزبهحکمقانونوبارعایتمقرراتوتحتنظارتمقامقضاییمجاز
نیستودرهرصورتایناقداماتنبایدبهگونهایاعمالشود

-کرامت
-وحیثیتاشخاص

آسیبواردکند.  کهبه

-ازموضوع
-وادلةاتهامانتسابی  ماده5-متهمبایددراسرعوقت،

-وکیلو
آگاهوازحقدسترسیبهمذکوردراین-سایرحقوقدفاعی

قانونبهرهمندشود.
-متهم،

-بزهدیده،
-شاهدو

-سایرافرادذیربط

  بایداز  ماده6-
-حقوقخود

-درفرآینددادرسی

آگاهشوندوسازوکارهایرعایتوتضمیناینحقوقفراهمشود.

ماده7-درتماممراحلدادرسیکیفری،

-رعایتحقوقشهروندیمقرردر»قانوناحترام
بهآزادیهایمشروع

-وحفظحقوقشهروندیمصوب۱۳8۳/2/۱۵«




۱۱ بخش اول: کلیات

-تماممقاماتقضایی،
-ضابطاندادگستریو

-سایراشخاصیکهدرفرآیند
دادرسیمداخلهدارند،

الزامیاست.متخلفانعالوه   ازسوی

قانون )۵۷0( ماده در مقرر مجازات به وارده، جبرانخسارات بر
مجازاتاسالمی)تعزیراتومجازاتهایبازدارنده(مصوب۱۳۷۵/۳/2
شديدتری مجازات قوانین سایر در که آن مگر میشوند، محکوم

مقررشدهباشد.

فصل دوم: دعوای عمومی و دعوای خصوصی
جرم ارتکاب از ناشی فقط کیفر به محکومیت 8- ماده 
استوجرمکهدارایجنبهالهیاست،میتوانددوحیثیتداشته

باشد:

الف-حیثیتعمومیازجهتتجاوزبهحدودومقرراتالهییا
تعدیبهحقوقجامعهواخاللدرنظمعمومی.

یا شخص حقوق به تعدی جهت از خصوصی حیثیت ب-
اشخاصمعین.

ماده9-ارتکابجرممیتواندموجبطرحدودعویشود
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:

-الف-دعوایعمومیبرایحفظحدودومقرراتالهییاحقوق
جامعهونظمعمومی

-ب-دعوایخصوصیبرایمطالبهضرروزیانناشیازجرم
خصوصی حق قانون، موجب به که کیفرهایی مطالبه یا و -

بزهدیدهاستمانندحدقذفوقصاص

-ازوقوعجرم
-متحملضرروزیان ماده10-بزهديدهشخصیاستکه

میگرددوچنانچهتعقیبمرتکبرادرخواستکند،»شاکی«وهر
گاهجبرانضرروزيانواردهرامطالبهکند،»مدعیخصوصی«

نامیدهمیشود.
ماده11-تعقیبمتهمواقامهدعویازجهتحیثیتعمومیبرعهده

دادستانواقامهدعویودرخواستتعقیبمتهمازجهت

باشاکی
یامدعیخصوصی

است.  حیثیتخصوصی

ماده12-تعقیبمتهمدرجرايمقابلگذشت،فقطبا


-شکایتشاکیشروع
-ودرصورتگذشتاو

  موقوفمیشود. 

تبصره-تعیینجرایمقابلگذشتبهموجبقانوناست.
ماده13-تعقیبامریکیفریکهطبققانونشروعشدهاستو



۱۳ بخش اول: کلیات

همچنیناجرایمجازاتموقوفنمیشود،مگردرمواردزیر:

الف-فوتمتهمیامحکومعلیه
ب-گذشتشاکییامدعیخصوصیدرجرایمقابلگذشت

پ-شمولعفو
ت-نسخمجازاتقانونی

ث-شمولمرورزماندرمواردپیشبینیشدهدرقانون
ج-توبهمتهمدرمواردپیشبینیشدهدرقانون

چ-اعتبارامرمختوم

تبصره1-دربارهديه،مطابققانونمجازاتاسالمیعملمیگردد.
تبصره2-هرگاهمرتکبجرمپیشازصدورحکمقطعیمبتالبه
جنونشود،تازمانافاقه،تعقیبودادرسیمتوقفمیشود.مگرآنکه
درجرائمحقالناسیشرایطاثباتجرمبهنحویباشدکهفردمجنون
یافاقدهوشیاریدرفرضافاقهنیزنتواندازخودرفعاتهامکند.دراین

-ولی
-یاقّیم

-یاسرپرستقانونیوی
ابالغمیشودکهظرفمهلتپنج صورتبه

روزنسبتبهمعرفیوکیلاقدامنماید.درصورتعدممعرفی،صرفنظر

-نوعجرمارتکابی
-ومیزانمجازاتآن،

وفقمقرراتبرایویوکیلتسخیریتعیین  از
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-تعقیبو
-دادرسی

ادامهمییابد. میشودو

رای شماره: 659  - 1381/3/7

موضوع:
باز نوع از آنها به تجاوز و ملی اراضی تصرف مجازات
دارندهبودهوجرممستمرمحسوبوتازمانیکهتصرف

ادامهداردموضوعمشمولمرورزماننخواهدشد�
متن رأي:

طبقماده۱۷۳قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالب
درامورکیفریجرایمیکهمجازاتآنهاازنوعبازدارندهباشد
که .هرچند آنهاموقوفمیشود تعقیب زمان باحصولمرور
مورد با اراضی آن عدوانی تصرف و ملیشده اراضی به تجاوز
دارایمجازات اسالمی قانونمجازات ماده۱۷ قراردادن لحاظ
بازدارندهاستولیچونجرممذکورازجرایممستمرمیباشدو
تاوقتیکهتصرفادامهداردموضوعمشمولمرورزماننخواهد
شدعلیهذارایشعبههشتمدادگاهتجدیدنظراستاناصفهان
عمومی دادگاه سوم شعبه از صادره رای نقض حیث از صرفا
دایربرموقوفیتعقیب،بهاکثریتآراهییتعمومیدیوانعالی
کشورنتیجتاقانونیتشخیصومستندابهماده2۷0قانونآیین
دادرسیکیفریدرمواردمشابهبرایشعبدیوانعالیکشورو

دادگاههاالزماالتباعاست.



۱۵ بخش اول: کلیات

رای شماره: 228  - 1349/8/20

موضوع:
درموردمبدأمرورزمانجرمافترا

متن رأي:
اثبات از قطعیتعجز تاریخ از افترا درجرم زمان مرور شروع
اسنادوثبوتکذبشکایتشاکیاستنهصرفاعالمشکایت
واسنادبزهچونتحققبزهافترادرصورتاسنادصریحجرمیاز
طرفکسیبهدیگریباسونیتمعلقبهاحرازکذبتهمتو
عدمثبوتعملانتسابیدرمراجعقضاییاستکهبااینوصف
اسناددهندهمفتریمحسوبوبهمجازاتمقرردرقانونمحکوم
میشودبنابراینشروعمرورزمانجرمافتراطبعاازتاریخقطعیت
عجرازاثباتاسنادوثبوتکذبشکایتشاکیاستنهصرف
لذارایشعبههشتمدیوانعالیکشور بزه اعالمشکایتواسناد
نتیجتاصحیحومنطبقباموازینقانونیاست.اینرایطبققانون
وحدترویهقضاییمصوب۱۳28برایشعبدیوانعالیکشورو

دادگاههادرمواردمشابهالزماالتباعاست.
برایآگاهیبیشترازمحتویاتپروندههایمنتهیبهصدوراین
رایونیزاستفادهازنظراتمترقیوعلمیدادستانوقتکل

کشورمراجعهشود.
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-ضرروزیانهایمادی
-ومعنوی

-ومنافعممکنالحصول
ماده14-شاکیمیتواندجبرانتمام

ناشیازجرمرامطالبهکند.

-صدماتروحی
-یاهتکحیثیت
-واعتبارشخصی،

-خانوادگی
-یااجتماعی

تبصره1-زيانمعنویعبارتازاست.

دادگاهمیتواندعالوهبرصدورحکمبهجبرانخسارتمالی،بهرفع

-الزامبهعذرخواهی
-ودرجحکمدرجراید

-وامثالآن
زیانازطرقدیگرازقبیلحکمنماید.

تبصره2-منافعممکنالحصولتنهابهمواردیاختصاصداردکه
صدقاتالفنماید.همچنینمقرراتمرتبطبهمنافعممکنالحصول

-تعزیرات
منصوصشرعی
-ودیهنمیشود.
ونیزپرداختخسارتمعنوی،شاملجرایمموجب



۱۷ بخش اول: کلیات

تعقیبقرارگرفت،زیان ازآنکهمتهمتحت ماده15-پس
و ادله تمام مصدق رونوشت یا تصوير تواند می جرم از دیده
تسلیم تعقیب مرجع به پرونده به پیوست جهت را خود مدارک
کندوتاقبلازاعالمختمدادرسی،دادخواستضرروزیانخود

راتسلیمدادگاهکند.

-ضرروزیان
-ورسیدگیبهآن،

مطالبهمستلزمرعايتتشريفاتآيیندادرسی

مدنیاست.
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رای شماره: 582  - 1371/12/2

موضوع:
لزومتقديمدادخواستحقوقیبهمحاکمکیفریدرباره

ضرروزيانناشیازجرم
متن رأي:

مطالبهضرروزیانناشیازجرمکهطبقتبصرهماده۱۶قانون
کشور، عالی دیوان شعب و ۱و2 کیفری دادگاههای تشکیل
مصوب۳۱خردادماه۱۳۶8دردادگاهکیفریمطرحمیشود
عنواندعویحقوقیدارد،شروعرسیدگیبهدعاویحقوقیدر
دادگاههایدادگستریهمبصراحتماده۷0قانونآییندادرسی
مدنی،مستلزمدادندادخواستباشرایطقانونیآنمیباشد.
فلذارایشعبه۱40دادگاهکیفری۱تهرانکهمطالبهضررو
نپذیرفته،صحیح بدوندادندادخواست را ازجرم ناشی زیان
تشخیصمیشود.اینرایبرطبقماده۳ازمواداضافهشدهبه
قانونآییندادرسیکیفریمصوب۱۳۳۷برایدادگاههادرموارد

مشابهالزماالتباعاست.



۱9 بخش اول: کلیات

رأی وحدت رویه شماره 649 مورخ 1379/7/5

موضوع:
دادگاه در زيان و ضرر دعوی به رسیدگی خصوص در

کیفری
متن رأي:

ازماده۱2قانونآئیندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدر
امورکیفریچنیناستنباطمیشودکهمقننبهمنظورتسریع
درجبرانخسارتمتضررازجرممقررداشتهدرصورتیکهدادگاه
حکم صدور ضمن است مکلف دهد تشخیص مجرم را متهم
جزائیحکمضرروزیانراصادرنمایدمگرآنکهپروندهمعدبرای
اظهارنظرنباشدکهدراینصورتپسازتکمیلپروندهحکم
ضرروزیانصادرخواهدشد.بنابراینمادهمذکورداللتیبرمنع
رسیدگینسبتبهامرضرروزیاندرصورتصدورحکمبرائت
ندارد.بنابهمراتبوباتوجهبهماده۳قانونتشکیلدادگاههای
عمومی دادگاههای عام انقالبدرخصوصصالحیت و عمومی
رأی امورمدنی،جزائیحسبیه کلیه به انقالبدررسیدگی و
شعبهچهارمدادگاهاستانمازندرانکهانطباقباایننظردارد
بهاکثریتآراءاعضاءهیأتعمومیدیوانعالیکشورقانونیو
مطابقموازینشرعتشخیصمیشود.اینرأیبرطبقماده2۷0
قانونآئیندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدرامورکیفری
مصوبسال۱۳۷8برایشعبدیوانعالیکشورودادگاههاالزم

االتباعاست.
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دادگاهحقوقی در ابتدا زیان و ضرر دعوای گاه هر ماده16- 
اقامهشود،دعوایمذکورقابلطرحدردادگاهکیفرینیست،مگرآن
کهمدعیخصوصیپسازاقامهدعویدردادگاهحقوقی،متوجهشود
کهموضوعواجدجنبهکیفرینیزبودهاستکهدراینصورتمیتواند

-بااسترداددعوی،
-بهدادگاهکیفری

مراجعهکند.اماچنانچهدعویضرروزیانابتدا

-دادگاهکیفریمطرح
-وصدورحکمکیفری

دربهجهتیازجهاتقانونیباتأخیر

مواجهشود،مدعیخصوصیمیتواندبااسترداددعوی،برایمطالبه
ضرروزیانبهدادگاهحقوقیمراجعهکند.چنانچهمدعیخصوصی
قباًلهزینهدادرسیراپرداختهباشدنیازیبهپرداختمجددآننیست.
در کیفری، رأی صدور ضمن است مکلف دادگاه 17- ماده 

-ادلهو
-مدارکموجود

خصوصضرروزیانمدعیخصوصینیزطبق

-رسیدگیبهضرروزیان،
رأیمقتضیصادرکند،مگرآنکه-مستلزمتحقیقاتبیشترباشد

کهدراینصورت،دادگاهرأیکیفریراصادروپسازآنبهدعوی
ضرروزیانرسیدگیمینماید.



2۱ بخش اول: کلیات

رای شماره : 649 – 1379/7/5  

موضوع:
دادگاهمکلفاستضمنصدورحکمکیفریبرمحکومیت
يابرائتمتهمبهدادخواستضرروزيانناشیازجرمنیز

کهتوامباآنپروندهمطرحشدهرسیدگینمايد�
متن رأي:

ازماده۱2قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدر
امورکیفریچنیناستنباطمیشودکهمقننبهمنظورتسریع
درجبرانخسارتمتضررازجرم،مقررداشته)درصورتیکه
استضمنصدور مکلف تشخیصدهد رامجرم متهم دادگاه
حکمجزایی،حکمضرروزیانراصادرنمایدمگرآنکهپرونده
تکمیل از پس اینـصورت در که نباشد نظر اظهار برای معّد
پـرونده،حکمضرروزیانصادرخواهدشد(بنابراینمادهمذکور
داللتیبرمنعرسیدگینسبتبهامرضرروزیاندرصورتصدور
حکمبرائتنداردبنابهمراتبوباتوجهبهماده۳قانونتشکیل
دادگاههایعمومیوانقالبدرخصوصصالحیتعاممحاکم
و جزایی مدنی، امور کلیه  به رسیدگی در انقالب، و عمومی
حسبیه،رایشعبهچهارمدادگاهاستانمازندرانکهانطباقبا
ایننظرداردبهاکثریتآرااعضاهیئتعمومی،قانونیومطابق
موازینشرعشناختهمیشوداینرایطبقماده2۷0قانونآیین
دادرسیکیفریبرایشعبدیوانعالیکشورودادگاههادرموارد

مشابهالزماالتباعاست.
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ماده18-هرگاهرأیقطعیکیفریمؤثردرماهیتامرحقوقی

-امرحقوقی
-یاضرروزیان

باشد،برایدادگاهیکهبهرسیدگیمیکند،الزم

االتباعاست.
-ردعین،

-مثل
-ویاقیمتمال

ماده19-دادگاهدرمواردیکهحکمبه

-میزانو
صادرمیکند،مکلفاستقیدودرصورت-مشخصاتآنرا

تعددمحکومعلیه،حدودمسئولیتهریکرامطابقمقرراتمشخص
کند.

تبصره-درصورتیکهحکمبهپرداختقیمتمالصادرشود،قیمت
زماناجرایحکم،مالکاست.

دعوی سقوط موجب عمومی دعوی سقوط 20- ماده 
خصوصینیست�هرگاهتعقیبامرکیفریبهجهتیازجهاتقانونی

-موقوفیا
قرار صدور به منتهی -

منعتعقیب
-یابرائت

شود،دادگاهکیفریمکلف



2۳ بخش اول: کلیات

است،درصورتیکهدعوایخصوصیدرآندادگاهمطرحشدهباشد،

-رسیدگی
-وصدوررأی

مبادرتبهنماید.

ماده21-هرگاهاحرازمجرمیتمتهممنوطبهاثباتمسائلیباشدکه
رسیدگیبهآنهادرصالحیتمرجعکیفرینیست،ودرصالحیت

-باتعیینذینفع
-وباصدورقراراناطه،

تاهنگامصدوررأی  دادگاهحقوقیاست،

قطعیازمرجعصالح،تعقیبمتهم،معلقوپروندهبهصورتموقت
بايگانیمیشود.دراینصورت،هرگاهذینفع





-ظرفیکماهازتاریخابالغقراراناطه
-بدونعذرموجه

بهدادگاهصالحرجوع

نکندوگواهیآنراارائهندهد،مرجعکیفریبهرسیدگیادامهمیدهد
وتصمیممقتضیاتخاذمیکند.

تبصره1-درمواردیکهقراراناطهتوسطبازپرسصادرمیشود،
بایدظرفسهروزبهنظردادستانبرسد.درصورتیکهدادستان
بااینقرارموافقنباشدحلاختالفطبقماده)2۷۱(اینقانونبه

عملمیآید.
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تبصره2-اموالمنقولازشمولاینمادهمستثنیهستند.
تبصره3-مدتیکهپروندهبهصورتموقتبايگانیمیشود،جزء

مواعدمرورزمانمحسوبنمیشود�

رای شماره: 529 – 1368/8/2 

موضوع:
را متهم تقصیر ثبوت که کیفري دادرسي آيین قانون
از آن ثبوت و محاکمه که داده قرار مسائلي به منوط
حق در بهاختالف ناظر است حقوقي محاکم خصايص
ودرمورد منقولميباشد اموالغیر به مالکیتنسبت

اموالمنقولصدقنميکند�
متن رأي:

ماده۱۷قانونآییندادرسيکیفري]مطابقتبصره2ماده2۱
را متهم تقصیر ثبوت که کیفری[ دادرسی آیین جدید قانون
منوطبهمسائليقراردادهکهمحاکمهوثبوتآنازخصایص
محاکمحقوقياستناظربهاختالفدرحقمالکیتنسبتبه
اموالغیرمنقولميباشدوtدرمورداموالمنقولصدقنميکند.
فلذارأيشعبه۱۷دادگاهکیفري2شیرازکهباایننظرمطابقت
داردصحیحتشخیصميشود.اینرأيبرطبقماده۳ازمواد
اضافهشدهبهقانونآییندادرسيکیفريمصوب۱۳۳۷براي

دادگاههادرمواردمشابهالزماالتباعاست.



2۵ بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول: دادسرا و حدود صالحیت آن

-کشفجرم،
-تعقیبمتهم،

-انجامتحقیقات،
-حفظحقوقعمومیواقامهی

دعوایالزمدراینمورد،
-اجرایاحکامکیفری،

-انجامامورحسبی
-وسایروظایفقانونی،

ماده22-بهمنظور

حوزه، آن های دادگاه معیت در و شهرستان هر قضائی حوزه در
دادسرایعمومیوانقالب،وهمچنیندرمعیتدادگاههاینظامی

استان،دادسراینظامیتشکیلمیشود.
ماده23-دادسرابهریاستدادستانتشکیلمیشودوبهتعداد

الزممعاون،دادیار،بازپرسوکارمنداداریدارد.
عهدة بر دادستان وظایف بخش، قضائی حوزه در 24- ماده 
البدل دادرسعلی برعهده غیابوی در و رئیسحوزةقضائی

دادگاهاست.
ماده25-بهتشخیصرئیسقوهقضائیه،دادسراهایتخصصی
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-دادسرایجرایمکارکناندولت،
-جرایمامنیتی،

-جرایممربوطبهامورپزشکیودارویی،
-رایانهای،
-اقتصادی

-وحقوقشهروندی

ازقبیلزيرنظردادسرای

شهرستانتشکیلمیشود.
ماده26-انجاموظایفدادسرادرموردجرایمیکهرسیدگیبه
آنهادرصالحیتدادگاهیغیرازدادگاهمحلوقوعجرماست،
بهعهدهدادسراییاستکهدرمعیتدادگاهصالحانجاموظیفهمی

کندمگرآنکهقانونبهنحودیگریمقررنماید.
ماده27-دادستانشهرستانمرکزاستانبراقدامات

-دادستانها،
-مقاماتقضائیدادسرایشهرستانهایآناستان

-وافرادیکهوظایفدادستانرادردادگاهبخشبرعهدهدارند،

ازحیثاینوظایفونیزحسناجرایآراءکیفری،نظارتمیکندو
تعلیماتالزمراارائهمینماید.

فصل دوم: ضابطان دادگستری و تکالیف آن
ماده28-ضابطاندادگستریمأمورانیهستندکهتحتنظارتو



2۷ بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

-درکشفجرم،
-حفظآثاروعالئم

-وجمعآوریادلهوقوعجرم،
-شناسایی،یافتن

-وجلوگیریازفرارومخفیشدنمتهم،
-تحقیقاتمقدماتی،

-ابالغاوراقواجرایتصمیماتقضائی،

تعلیماتدادستان

بهموجبقانوناقداممیکنند.
ماده29-ضابطاندادگستریعبارتنداز:

-الف(ضابطانعامشاملفرماندهان،افسرانودرجهداراننیروی
انتظامیجمهوریاسالمیایرانکهآموزشمربوطهرادیدهباشند.
-ب(ضابطانخاصشاملمقاماتومأمورانیکهبهموجبقوانین
محسوب دادگستری ضابط شده، محول وظایف حدود در خاص
میشوند؛ازقبیلرؤسا،معاونانومأمورانزنداننسبتبهامورمربوط
بهزندانیان،مأمورانوزارتاطالعات،سازماناطالعاتسپاهومأموران
نیرویمقاومتبسیجسپاهپاسدارانانقالباسالمی.همچنینساير
نیروهایمسلحدرمواردیکهبهموجبقانون،تمامیابرخیاز

وظایفضابطانبهآنانمحولشود،ضابطمحسوبمیشوند.

تبصره-کارکنانوظیفه،ضابطدادگستریمحسوبنمیشوند،اما
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-تحتنظارتضابطانمربوطدراینمورد،انجاموظیفهمیکنند
-ومسئولیتاقداماتانجامشدهدراینرابطهباضابطاناست.

اینمسئولیتنافیمسئولیتقانونیکارکنانوظیفهنیست.
ماده30-

-فراگیریمهارتهایالزم
-باگذراندندورههایآموزشی

زیرنظرمرجعقضاییمربوط  -

و تحصیلکارتويژهضابطاندادگستریاست.تحقیقات و
اقداماتصورتگرفتهازسویاشخاصفاقداینکارت،ممنوعو

ازنظرقانونیبدوناعتباراست.

-عالوهبروثاقتو
-مورداعتمادبودن،

-احرازعنوانضابطدادگستری،منوطبه

تبصره1-دادستانمکلفاستبهطورمستمردورههایآموزشیحین

-کسبمهارتهایالزم
-وایفاءوظایفقانونی

خدمتراجهتبرایضابطاندادگستری

برگزارنماید.
تاریخالزم از ظرفسهماه اینماده اجرایی نامه آیین تبصره2-

االجراشدناینقانون،
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-توسطوزیردادگستری
-وباهمکاریوزرایاطالعات،

-دفاعوپشتیبانینیروهایمسلحکشور
-وفرماندهنیروهایانتظامیجمهوریاسالمیایران

تهیهمیشودوبهتصویبرئیسقوهقضائیهمیرسد.
ماده31-بهمنظورحسناجرایوظایفضابطاندرمورد

-اطفال
-ونوجوانان،

پلیسويژهاطفالونوجواناندرنیرویانتظامی

جمهوریاسالمیایرانتشکیلمیشود.وظایفوحدوداختیاراتآن
بهموجبالیحهایاستکهتوسطرئیسقوهقضائیهتهیهمیشود.
ماده32-ریاستونظارتبرضابطاندادگستریازحیثوظایفی
کهبهعنوانضابطبهعهدهدارندبادادستاناست.سايرمقاماتقضائی

نیزدراموریکهبهضابطانارجاعمیدهند،حقنظارتدارند.

-مأموران
-یامقاماتی

تبصره-ارجاعامرازسویمقامقضائیبهکهحسب

درجه تا انتظامی محکومیت موجب نمیشوند، تلقی ضابط قانون،
چهاراست.
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ماده33-دادستانبهمنظورنظارتبرحسناجرایوظایفضابطان،
قرار بازرسی مورد بار يک ماه دو هر حداقل را مربوط واحدهای
میدهدودرهرمورد،مراتبرادردفترمخصوصیکهبهاینمنظور

تهیهمیشود،قیدودستورهایالزمراصادرمیکند.
ماده34-دستورهایمقامقضائیبهضابطاندادگستریبه

-کتبی،
-صریح

-وباقیدمهلت
صادرمیشود.درمواردفوریکهصدور  صورت

دستورکتبیمقدورنیست،دستوربهصورتشفاهیصادرمیشودو

-ضمنانجامدستورها
-ودرجمراتب

-واقداماتمعمولهدرصورتمجلس،
ضابطدادگستریباید

به را آن ساعت چهار و بیست ظرف حداکثر و وقت اسرع در
امضایمقامقضائیبرساند.

ماده35-ضابطاندادگستریمکلفنددراسرعوقتودرمدتیکه

-دادستانیا
-مقامقضائی

مربوطتعیینمیکند،نسبتبهانجام
-دستورها

-وتکمیلپرونده

اقدامنمایند.
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-اجرایدستور
-یاتکمیلپرونده

تبصره-چنانچهمیسرنشود،ضابطانبایددر

پايانمهلتتعیینشده،گزارشآنراباذکرعلتبرای


-دادستانیا
-مقامقضایی

مربوطارسالکنند.

ماده36-گزارشضابطاندرصورتیمعتبراستکهبرخالف

-اوضاعواحوال
-وقرائنمسلمقضیهنباشد

وبراساسضوابطومقرراتقانونیتهیه

وتنظیمشود.


-کتبییا
-شفاهی

ماده37-ضابطاندادگستریموظفندشکایترا

همهوقتقبولنمایند.شکایتشفاهیدرصورتمجلسقیدوبه

-امضاءکندیا
امضاءشاکیمیرسد،اگرشاکینتواند-سوادنداشتهباشد،

مندرجات با انطباقشکایتشفاهی و قید درصورتمجلس مراتب
صورتمجلستصدیقمیشود.ضابطاندادگستریمکلفندپساز

-بهشاکیرسیدتحویلدهند
-وبهفوریتپروندهرا

نزددادستان   دریافتشکایت،
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ارسالکنند.
ماده38-ضابطاندادگستریمکلفندشاکیرا


-ازحقدرخواستجبرانخسارت

-وبهرهمندیازخدماتمشاورهایموجود
-وسایرمعاضدتهایحقوقی

آگاهسازند.

ماده39-ضابطاندادگستریمکلفنداظهاراتشاکیدرمورد
-ضرر

درگزارشخودبهمراجعقضائیذکرکنند.-وزیانواردهرا 

ماده40-افشایاطالعاتمربوطبه
     

-هویتو
-محلاقامتبزهدیده

-شهودومطلعانو
-سایراشخاصمرتبطباپرونده

توسطضابطاندادگستری، 

جزدرمواردیکهقانونمعینمیکند،ممنوعاست.
را متهم از تامین اخذ اختیار  دادگستری ضابطان 41- ماده
ندارندومقاماتقضائینیزنمیتواننداخذتامینرابهآنانمحول
کنند.درهرصورتهرگاهاخذتامینازمتهمضرورتداشتهباشد،


