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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی 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 ی 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 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی 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 ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی 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 ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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 آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری 
مصوب 1398/6/6

و  آیین دادرسی کیفری مصوب 1392  قانون  ماده 30  تبصره 2  اجرای  در 
اصالحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، »آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط 

دادگستری« به شرح مواد آتی است: 

فصل اول : تعاریف
ماده ۱- معانی اصطالحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

نیروی  درجه داران  افسران،  فرماندهان،  کلیه  دادگستری:  ضابطان  الف- 
انتظامی آموزش دیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود 

وظایف محول شده ضابط محسوب می شوند.
متحدالشکل، حاوی عکس،  است  کارتی  دادگستری:  ویژه ضابط  کارت  ب- 
به  که  تاریخ صدور  و  اشتغال  محل  حوزه  اختصاصی،  شناسایی  شماره  هویت، 
دستور دادستان و امضای مقام مجاز سازمان متبوع صادر می شود و معرف آن 
است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری 

می باشد.
پ- دوره های آموزشی: مجموعه آموزش هایی است که برای کسب مهارت های 

الزم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار می شود. 
ت- دادستان: دادستان عمومی و انقالب حوزه قضایی شهرستان.

و  شهرستان  بخش،  قضایی  حوزه های  انتظامی  نیروی  فرماندهان  ماده ۲- 
استان ها و کلیه افسران و درجه دارانی که وظیفه سازمانی آن ها مبارزه با انواع 
دوره های  دادستان  اعالم  با  مکلفند  می باشد،  وقوع جرم  از  پیشگیری  و  جرائم 
نموده و کارت ویژه ضابط  را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی  آموزشی الزم 

دادگستری را دریافت کنند.
تبصره- صدور کارت مذکور به صورت الکترونیکی بالمانع است.

ماده ۳- مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان 
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و  کشاورزی  جهاد  مأموران  و  شهرداری  مأموران  قبیل  از  است  دادگستری 
اما  نشده،  اشاره  آنها  بودن  ضابط  به  صراحتاً  قانون  در  که  مأمورانی  همچنین 
تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده، نظیر بازرسان  قانوناً 
و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی، مشمول این آیین نامه نبوده و حسب مورد مشمول 

قوانین خاص خود می باشند.
به  که  نهادهایی  کلیه  و  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  ماده ۴- 
موجب قانون ضابط محسوب می شوند، موظفند به تعداد کافی برای انجام وظایف 
مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگان های 
تابعه در استان ها و شهرستان های سراسر کشور قرار دهند. دادستان ها موظفند 
هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس 
به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی ربط به دادستان کل کشور اعالم 

کنند تا در جهت هماهنگی و پیگیری الزم اقدام شود.

فصل دوم: آموزش 
ماده ۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه دوره های آموزش خاص ضابطان 

دادگستری را با لحاظ اهداف زیر طراحی می نماید:
الف- ارتقاء دانش حقوقی؛

ب- توانمند سازی و افزایش مهارت شغلی؛ 
پ- کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری؛ 

ت- کمک به سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری؛ 
از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت  ث- آموزش مهارت های رفتاری 

انسانی اشخاص؛ 
ج- آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی )سمپ( در زمینه ورود اطالعات و 

مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی.
به  باید  آموختگان  دانش  مربوط  آموزشی  دوره های  طریق  از   -۶ ماده 

توانایی های الزم از جمله موارد زیر نائل گردند:
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الف- شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی؛
ب- شناخت موضوعات مربوط به صالحیت و تشکیالت سازمان های کیفری؛ 

پ- توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرائم مشهود از غیرمشهود؛ 
ت- تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرائم مشهود و غیرمشهود؛ 

ث- توانایی تشخیص مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان بار 
ضابطان؛ 

ج- توانایی و شناخت الزم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در 
امور کیفری؛

چ- شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن. 
به عهده معاونت منابع  تبصره- تعیین مواد درسی و سرفصل های آموزشی 

انسانی قوه قضاییه می باشد.
ماده ۷- آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان، بر اساس آیین نامه 

موضوع تبصره ماده 604 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ماده ۸- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزش حین خدمت 
را جهت کسب مهارت های الزم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری 
برگزار نماید. دادستان می تواند دوره های آموزشی ضابطان را به معاونت منابع 

انسانی قوه قضاییه واگذار نماید.
ماده 9- هر یک از دستگاه ها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود 
که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان بر اساس قوانین و مقررات تعیین صالحیت 
دادستان  به  اولیه  آموزش  و جهت  تعیین  را  باشد  تأیید  مورد  کارکنان،  شغلی 

معرفی می نماید. 
تبصره- با توجه به محدود  بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان 

می تواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استان ها باشد.
ماده ۱۰- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می تواند برای کسانی که با معرفی 
دادستان، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در 
آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند، گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی 

در آزمون صادر نماید.
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ماده ۱۱- مرجع آموزش ضابطان دادگستری می تواند به کسانی که در برنامه 
آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد 
تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره 
آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه 
متبوع آنان اعالم گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از 

یک سال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون )سوم( معرفی شوند.

فصل سوم: صدور کارت ویژه ضابط دادگستری 
ماده ۱۲- کارت ویژه ضابط دادگستری پس از احراز وثاقت ضابط و دریافت 
دستور  به  و  مربوط  قضایی  مرجع  نظر  زیر  آموزشی  دوره  گذراندن  گواهی نامه 

دادستان توسط نهاد متبوع ضابط صادر می شود.
و خاص  عام  ضابطان  از  یک  هر  ویژه  متحدالشکل  کارت  نمونه  ماده ۱۳- 
دادگستری توسط دادستانی کل کشور تهیه و به ضابطان مربوط و دادسراهای 

سراسر کشور ابالغ می شود.
ماده ۱۴- مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور چهار سال 
است، سازمان های متبوع ضابطان برای تمدید کارت باید حداقل دو ماه قبل از 
انقضای اعتبار آن جهت بررسی وثاقت و صدور مجوز تمدید اعتبار آن مراتب را 

به مرجع قضایی مربوطه اعالم کنند.
تبصره ۱- تمدید کارت مذکور منوط به تأیید استمرار وثاقت توسط دادستان 

است.
تبصره ۲- در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، 
استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در 

حوزه جدید خواهد بود.
ماده ۱۵- چنانچه ضابطانی که برای آن ها کارت ویژه ضابط دادگستری صادر 
گردیده، فاقد شرایط قانونی گردند؛ به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی 
بخش نسبت به ابطال کارت آن ها اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض سازمان 

متبوع ضابط، دادستانی کل کشور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
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تبصره- کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست 
دادن صالحیت یا تغییر سمت و انتصاب در شغلی که ضابط بودن آن ها منتفی 
شود باید توسط سازمان متبوع فوراً اخذ و جهت ابطال به مرجع قضایی مربوط 

تحویل شود.

فصل چهارم: مسائل اجرایی 
به منظور  قانون گذار و همچنین  اهداف  در راستای تحقق کامل  ماده ۱۶- 
ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین نامه واحد 
تشکیل  دادستانی کل کشور  در  دادگستری  آموزش ضابطان  ارزیابی  و  نظارت 
می شود، دادستان کل کشور مکلف است ساالنه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات 

انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارایه نماید.
دادستان  هماهنگی  با  قوه قضاییه  اطالعات  فناوری  و  آمار  مرکز  ماده ۱۷- 
بانک  امنیتی،  و  رعایت مالحظات حفاظتی  و  مربوط  و دستگاه های  کل کشور 
اطالعات ضابطان دادگستری را به گونه ای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان 
بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی )cms( پیش بینی 

و ایجاد می نماید. 
تبصره- ارسال اطالعات، گزارش ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع 

قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
ماده ۱۸- به منظور رعایت مالحظات حفاظتی و امنیتی، کارت ویژه ضابط 
دادگستری سازمان اطالعات سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات 
و  ملی  بدون درج کد  قضاییه  قوه  اطالعات  و  مرکز حفاظت  و  نیروهای مسلح 
امنیتی  توسط دستگاه  که  به شرحی  آن ها  سازمانی  اطالعات هویت  اساس  بر 
ذی ربط مشخص و معرفی می شود، صادر خواهد شد. احراز وثاقت و صدور گواهی 
آموزشی و نظارت بر صدور کارت ضابطان شاغل در ستاد مرکزی دستگاه های 
مزبور بر عهده دادستان عمومی و انقالب تهران است و نتیجه به دادستانی کل 

اعالم می شود.
ماده ۱9- هزینه دوره های آموزشی نظیر حق التدریس، تهیه و تکثیر منابع 
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دادستان کل کشور  پیشنهاد  به  بنا  آموزشی،  و همچنین وسایل کمک  درسی 
دادرسی  آیین  قانون   567 ماده  اجرای  در  قوه قضاییه  انسانی  منابع  معاونت  و 
طریق  از  کشور  کل  بودجه  در  درج  جهت  ساله  همه   ،1392 مصوب  کیفری، 

معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می شود.
قانون ضابط محسوب می شوند مکلفند  نهادهایی که طبق  کلیه  ماده ۲۰- 
دوره  گذراندن  و  وثاقت  احراز  جهت  را  ضابطیت  شرایط  دارای  افراد  فهرست 
آموزشی ویژه ضابطان دادگستری به دادستان شهرستان یا رئیس حوزه قضایی 
بخش معرفی کنند. نهادهای مذکور پس از صدور کارت ویژه ضابط دادگستری، 
تصویر آن را برای درج در پرونده ضابطان در اختیار دادستان شهرستان یا رئیس 

حوزه قضایی بخش قرار خواهند داد.
تبصره- عدم رعایت این ماده و همچنین ماده 2 این آیین نامه از مصادیق 
تخلف از ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری و مشمول ماده 63 آن قانون است.

ماده ۲۱- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده معاون اول قوه قضاییه 
این  اجرای  خالل  در  ذی ربط  دستگاه های  یا  و  قضایی  مقامات  چنانچه  است. 
آیین نامه با موارد اختالفی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصالح 
مذکور  مقام  و  منعکس  قوه قضاییه  اول  معاون  به  را  موضوع  باشد،  آیین نامه 
عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، 

مصوب 1392 به وزیر دادگستری اعالم می کند.
1398/6/1به  تاریخ  در  تبصره   8 و  ماده   22 در  آیین نامه  این   -۲۲ ماده 
آیین نامه  است.  الزم االجرا  تصویب  تاریخ  از  و  رسید  قوه قضاییه  رئیس  تصویب 

اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1394/6/31 لغو می شود.
رئیس قوه قضاییه- سید ابراهیم رئیسی
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 آیین نامه میانجیگری در امور کیفری 
مصوب 1394/9/8

در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 و اصالحیه آن 
و به پیشنهاد وزیر دادگستری »آیین نامه میانجیگری در امور کیفری« به شرح 

مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف و اصطالحات 
ماده ۱- در این آیین نامه، عبارات و اصطالحات در معانی ذیل به کار می روند.

مدیریت  با  متهم  و  بزه دیده  آن  طی  که  است  فرایندی  میانجیگری؛  الف- 
نیز  و  انتسابی  نتایج جرم  و  آثار  میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، 
راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده  و متهم گفتگو نموده و در 

صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.
است  مؤسسه  ای  یا  شخص  اختالف،  حل  شورای  میانجیگر،  میانجیگر؛  ب- 
که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل 

می نماید.
کیفری  دادرسی  آیین  قانون   82 ماده  مطابق  آیین  نامه،  این  در  جرم؛  پ- 
مصوب 1392 شامل جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها 

قابل تعلیق است، می باشد.
و  قوانین  طبق  منظور  این  به  که  است  مؤسسه  ای  میانجیگر؛  مؤسسه  ت- 
به  مؤسسات  سایر  یا  می گردد  تأسیس  غیرتجاری  مؤسسات  بر  حاکم  مقررات 

تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده می باشد.
مدیریت  با  آن  طی  که  است  اقداماتی  مجموعه  میانجیگری؛  فرآیند  ث- 
میانجیگر و با حضور بزه  دیده  و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر 
در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب 
مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی ربط رسمی، عمومی و یا مردم  نهاد، برای 
حل وفصل اختالف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت 
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حصول توافق، موافقت نامه ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می  شود.
ج- جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است 
به دلیل ارتباط با متهم، بزه  دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در 
بزه  دیده  به جرم، مسئولیت پذیر کردن متهم و جلب رضایت  فرایند پاسخ دهی 

تأثیرگذار باشند.
چ- موافقت نامه یا صورت مجلس سازش؛ متنی است که به امضای میانجیگر و 
طرفین اختالف می  رسد. در موافقت نامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق 

و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد. 

فصل دوم: تشکیالت و نحوه ارجاع به میانجیگر 
ماده ۲- امور مربوط به میانجیگری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر 
دادستان عمومی و انقالب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان 
یا رئیس حوزه قضایی می  تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد.

ماده ۳- ارجاع به میانجیگری در مواردی که ادارات و دستگاه های دولتی 
شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بالمانع است. 

موضوع  باید  قضایی  مقام  میانجیگر،  به  کیفری  امر  ارجاع  جهت   -۴ ماده 
اختالف، صالحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختالف را مورد توجه 

قرار دهد.
و  میانجیگر  معرفی  به  اختالف  توافق طرفین  و  تمایل  در صورت  ماده ۵- 
با  از تأیید مقام قضایی  موافقت میانجیگر مرضی  الطرفین آنها میانجیگری پس 
قضایی  مقام  طرفین،  توسط  میانجیگر  تعیین  عدم  در صورت  بود.  خواهد  وی 

می تواند رأساً اقدام کند.
ماده ۶- توافق طرفین اختالف جهت ارجاع امر به میانجیگری، توسط مقام 

قضایی صورت مجلس شده، به امضای آنها می رسد.

فصل سوم: انتخاب میانجیگر و شرایط آن 
آموختگان  دانش  یا  محلی  معتمدان  میان  از  می تواند  میانجیگر   -۷ ماده 
روانشناسی،  تربیتی،  علوم  اجتماعی،  مددکاری  اولویت  با  مختلف  رشته های 
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جامعه  شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده ۸- مقام قضایی می تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ای برای میانجیگری 
ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی 

مربوط پاسخگو می  باشد.
ماده 9- فهرستی از اشخاص واجد صالحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی 
توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می گردد. تهیه این فهرست صرفاً جهت 

تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجیگری به سایرین نمی باشد.
قضایی  مقام  با  طرفین  توافق  از  پس  میانجیگر  صالحیت  احراز   -۱۰ ماده 
رسیدگی کننده می باشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای 

شرایط مشروح زیر باشند. 
الف- دارای وثاقت، 

ب- تابعیت جمهوری اسالمی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی، 
پ- نداشتن سوء شهرت، 

ت- دارای حداقل 25 سال تمام شمسی.

فصل چهارم: شرایط مؤسسات میانجیگری 
آیین نامه  این   12 ماده  در  مقرر  شرح  به  صالحیت  دارای  افراد   -۱۱ ماده 
می توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات 

غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجیگری اقدام کنند.
ماده ۱۲- افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری عالوه بر دارا بودن شرایط 
مقرر در ماده 10 این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای 
مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان 

شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
اداری و همچنین  از قضایی و  تبصره- کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم 

ضابطان دادگستری نمی توانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری شوند.
باید آموزش های  از رشته های مذکور،  التحصیالن هر کدام  ماده ۱۳- فارغ 

الزم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند.
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