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فصل هفتم -قرارهای تأمین و نظارت قضایی
ماده  -712به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و
تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی ،بازپرس پـس از تفهـیم اتهـام و تحقیـق الزم،
درصورت وجود دالیل کافی ،یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند:
الف) التزام به حضور با قول شرف
ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ) التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت) التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث) التزام به معرفی نوبهای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یـا انتظـامی بـا تعیـین
وجه التزام
ج) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التـزام ،بـا موافقـت
متهم و پس از اخو تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ) التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجـهالتـزام از
طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح) اخو کفیل با تعیین وجهالکفاله
خ) اخو وثیقه اعم از وجه نقد ،ضمانتنامه بانكی ،مال منقول یا غیرمنقول
د) بازداشت موقت با رعایت شرایا مقرر قانونی
تبصره  -1درصورت امتناع متهم از پویرش قرار تأمین مندرج در بند (الف) ،قرار التزام به حضور بـا
تعیین وجه التزام صادر و درصورت امتناع از پویرش قرارهای مندرج در بنـدهای (ب)( ،پ)( ،ت) و
(ث) قرار کفالت صادر میشود.
تبصره -7در مورد بندهای (پ) و (ت) ،خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره -6در جرائم غیرعمدی درصورتیکه به تشخیص مقام قضائی تضـمین حقـوق بـزهدیـده بـه
طریق دیگر امکانپویر باشد ،صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.
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مواد مرتبط

ماده  -792در جریان تحقیقات مقدماتی ،مرجع قضائی حسب مورد ،اطفال و نوجوانان موضوع این
قانون را به والدین ،اولیا ،یا سرپرست قانونی یا درصورت فقـدان یـا عـدم دسترسـی و یـا امتنـاع از
پویرش آنان ،به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند ،میسپارد .اشخاص موکور ملتزمند
هرگاه حضور طفل یا نوجوان الزم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند .افراد پـانزده تـا هجـده
سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند .درصورت ضرورت ،اخو کفیل یا وثیقه تنها
از متهمان باالی پانزده سال امکانپویر است .درصورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقـه و یـا در
مورد جرائم پیشبینی شده در ماده ( )762این قانون ،دادسرا یـا دادگـاه مـیتوانـد بارعایـت مـاده
( )769این قانون ،قرار نگهداری موقت آنان را درکانون اصالح و تربیت صادر کند.
تبصره -قرار نگهداری موقت ،تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
ماده -224درصورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهـام بـه شـخص حقـوقی و درصـورت اقتضـا
منحصرا صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپویر است .این قرارها ظـرف ده روز پـس از ابـالغ ،قابـل

اعتراض در دادگاه صالح است.
الف -قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیتهای شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم میکند.
ب -قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیـل انحـالل ،ادغـام و تبـدیل کـه باعـث
دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود .تخلف از این ممنوعیت موجب یك یا دو نـوع
از مجازاتهای تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
نكته  -0درصورت وجود دالیل کافی که امکان مجرمیت متهم وجود داشته باشـد مقـام قضـایی
موظف است یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.
 -0/0قرار تأمین کیفری پس از تفهیم اتهام به متهم صادر مـیشـود بنـابراین اگـر مـتهم هنـوز
دستگیر نشده باشد یا پس از دستگیری هنوز به نزد مقـام قضـایی آورده نشـده باشـد صـدور قـرار
تأمین کیفری جایز نیست.
 -0/1درصورت حضور متهم و وجود دالیل کافی بر اتهام ،در تمامی جرایم صرف نظر از نوع جـرم و
میزان مجازات آن ،مقام قضایی موظف به صدور قرار تأمین کیفری اسـت .تنهـا اسـتثنای ایـن حکـم
جرایم تعزیری درجه 2و 9است که مقام قضایی میتواند درصورتیکه متهم برای جبران خسارت وارده
تضمین ارائه دهد قرار تأمین صادر نکرده و قرار نظارت قضایی صادر کند( .تبصره1ماده  742ق.آ.د.ن)
نكته  -1مقام قضایی فقا حق صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری را دارد.
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 -1/0در مواردی که جرم ارتکابی موجب دو یا چند نوع مجازات باشد نیز فقا یك قـرار تـأمین
باید صادر شود مانند جنایت غیرعمدی که هم موجب دیه و هم موجـب تعزیـر اسـت کـه در ایـن
موارد نیز مانند سایر جرایم فقا یك قرار تأمین صادر میشود.
نكته  -1مقصـود از تعیـین وجـه التـزام کـه در بنـدهای ب ،ت ،ث ،ج و چ آمـده و همچنـین
وجه الکفاله که در بند ح آمده است این است که مقام قضایی مشـخص کنـد کـه در صـورت نقـض
تعهد توسا متهم یا کفیل چه میزان مال از آنها دریافت میشود بدون اینکه متهم یا کفیـل ایـن
مال را در همان لحظه بپردازد مثال اگر مقام قضایی در مورد متهمی قرار التزام به حضـور بـا وجـه
التزام  144میلیون تومانی صادر کند این  144میلیون تومان ابتدا از متهم دریافت نمیشـود بلکـه
در صورت عدم حضور متهم ،وی ملزم به پرداخت  144میلیون تومان میشود همچنین در کفالـت
نیز کفیل وجهالکفاله را در ابتدا نمیپردازد.
 -1/0تفاوت وجه التزام و وجهالکفاله با وثیقه در همین است که در وجه التزام و وجهالکفالـه وجـه
مقرر شده ابتدا از متهم یا کفیل دریافت نمیشود اما در وثیقه مبلغ تعیین شده از همان ابتدا دریافـت
میشود مثال اگر قرار وثیقه  144میلیون تومانی صـادر شـود وثیقـه گـوار بایـد از همـان ابتـدا 144
میلیون تومان یا مالی به ارزش  144میلیون تومان را به مقام قضایی بدهد تـا درصـورت عـدم حضـور
متهم ،وثیقه ضبا شود.
نكته  -4در صورت عدم پویرش یا عدم اجرای مفاد قرار تأمین حسب اینکه قـرار تـأمین صـادر
شده چه باشد به این نحو عمل میشود:
 عدم پویرش قرار التزام به حضور با قول شرف :قرار التزام به حضور با تعیـین وجـه التـزام صـادر
میشود( .تبصره 1ماده)712
 در صورت عدم پویرش قرارهای التزام به حضور با وجه التـزام ،التـزام بـه عـدم خـروج از حـوزه
قضایی (با قول شرف یا با وجه التزام) و التزام به معرفی نوبهای خود به مقام قضایی یـا انتظـامی:
قرار کفالت صادر میشود( .تبصره 1ماده )712
 عدم پویرش قرار التزام مستخدمان رسمی به حضور با تعیین وجه التزام و اخو تعهد به پرداخت
از محل حقوق آنها و قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده :چون ایـن دو
قرار فقا با موافقت متهم قابلیت صدور دارند لوا مقام قضایی بدون موافقت متهم حق صدور این
قرارها را ندارد و درصورت عدم موافقت متهم باید قرار دیگری صادر کند.
 عدم اجرای قرار کفالت و قرار وثیقه :متهم تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقـه بازداشـت مـیشـود.
(ماده )772
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نكته  -5منظور از قرار کفالت این است که شخصی غیر از خودِ متهم با تعیین وجهالکفاله متعهد
شود تا اگر متهم به نزد مقام قضایی نیاید وی متهم را نزد مقـام قضـایی حاضـر کنـد در غیـر ایـن
صورت ملزم به پرداخت وجهالکفاله باشد به شخصی که چنین تعهدی داده است کفیل میگویند.
نكته  -6قرار وثیقه می تواند هم توسا متهم و هم توسا شخص دیگری غیـر از مـتهم سـپرده
شود (ماده  )764و به تصریح ماده  712قرار وثیقه میتوانـد وجـه نقـد ،ضـمانتنامـه بـانکی ،مـال
منقول یا غیرمنقول باشد.
 -6/0اختیار انتخاب نوع وثیقه (اینکه وثیقه وجه نقد ،ضمانتنامه بـانکی ،مـال منقـول یـا غیرمنقـول
باشد) با متهم است و مقام قضایی نمیتواند متهم را مجبور به دادن نوع خاصی از وثیقه کند ضمنا مـتهم
میتواند در مراحل رسیدگی نوع وثیقه خود را عوض کند مثال متهمی که وجه نقـد را بـه عنـوان وثیقـه
سپرده است میتواند وجه نقد را به ضمانت نامه بانکی تبدیل کند( .مستنبا از ماده  649ق.آ.د.ن)
نكته  -2ده قرار تأمینی که در ماده  712ذکر شده است صرفا در مورد اشخاص حقیقـیِ بـاالی
 19سال صادر میشود در مورد سایر اشخاص به نحو زیر عمل میشود:
 اشخاص حقوقی :فقا دو قراری که در ماده  224ق.آ.د.ن ذکر شده است صادر میشود.
 اشخاص حقیقی  16سال و زیر  16سال :مقام قضایی متهم را به والدین ،اولیا یا سرپرست قانونی
یا درصورت فقدان یا عدم دسترسی یا امتناع این افراد از پویرش متهم ،به هر شخص حقیقی یـا
حقوقی که مصلحت بداند میسپارد و حق اقدام دیگر و اخو تأمین از متهم را ندارد.
 اشخاص حقیقی بیش از  16تا  19سال :در صورت ضرورت فقا سه قـرارِ تـأمینِ کفالـت ،وثیقـه و
نگهداری موقت صادر میشود .قرار نگهداری موقت ،تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است.
نكته  -2در مورد جرایم غیر عمدی صدور قرار کفالت و وثیقه به طور مطلق ممنوع نیست بلکه صـرفا
درصورتیکه تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگری ممکن باشد صدور این دو قرار ممنوع است.
ماده  -719برای اتهامات متعدد متهم ،قرار تأمین واحد صادر میشود ،مگر آنکه رسیدگی به جرائم
ارتکابی در صالحیت ذاتی دادگاه های مختلـف باشـد کـه در ایـن صـورت بـرای اتهامـات موضـوع
صالحیت هر دادگاه ،قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.
نكته  -0اگر اتهامات متعدد در صالحیت ذاتی یك دادگاه باشد مانند اینکـه مرتکـب ،سـه جـرم
انجام داده باشد که هر سه در صالحیت دادگاه انقالب باشد فقا یك قرار تأمین صادر میشود ولی
اگر در صالحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد مانند اینکه مرتکب ،دو جـرم انجـام داده باشـد کـه
یکی در صالحیت دادگاه کیفری دو و دیگری در صالحیت دادگاه انقالب باشد برای هر اتهـام قـرار
تأمین جداگانه صادر میشود.
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ماده  -712مبلغ وجه التزام ،وجهالکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزهدیده کمتـر
باشد .در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبـران اسـت ،بـازپرس بـا لحـاظ
مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر میکند.
ماده مرتبط

ماده 42قانون بیمه اجباری -مراجع قضـائی مکلفنـد در دعـاوی مربـوط بـه حـوادث راننـدگی ،در
صورت وجود بیمهنامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن ،صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم بـرای
راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.
نكته  -0تشخیص مبلغ وجه التزام ،وجه الکفاله و وثیقه با مقام قضایی است اما حداقل مبلغی که
باید تعیین شود به میزان خسارت وارد بر بزه دیده است.
نكته  -1برطبق ماده  764قرار تأمین باید متناسب با میزان جرم و ...باشـد بـر طبـق مـاده 42
قانون بیمه اجباری در مورد تصادفات رانندگی (که در غالب موارد هم مستوجب دیه و هم مستوجب
تعزیر است) در صورت وجود بیمه نامه معتبر مقام قضایی در صدور قرار تأمین فقا جنبـه عمـومی
(تعزیر) را در نظر میگیرد و نوع و میزان قرار را فقا متناسب با جنبه عمومی جرم تعیین میکند.
ماده  -774درصورتیکه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل ،وثیقه بسپارد ،بازپرس مكلف به قبول
آن و تبدیل قرار است .در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفـی کفیـل ،آزادی وثیقـه را
تقاضا کند.
نكته  -0زمانی که قرار کفالت صادر میشود متهم میتواند به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد و
بازپرس مکلف به تبدیل قرار است البته این تبدیل قرار دائمی نیست و متهم مـیتوانـد بـا معرفـی
کفیل آزادی وثیقه را بخواهد.
ماده  -771کفالت شخصی پویرفته میشود که مالئت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجـهالکفالـه
محل تردید نباشد .چنان چه بازپرس مالئـت کفیـل را احـراز نکنـد ،مراتـب را فـوری بـه نظـر دادسـتان
میرساند .دادستان موظف است در همان روز ،رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند .تشـخیص دادسـتان
برای بازپرس الزامی است .درصورت تأیید نظر بازپرس توسا دادستان مراتب در پرونده درج میشود.
تبصره -پویرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بالمانع است.
نكته  -0مالئت به معنی توانایی مالی است و بر طبق این ماده بازپرس باید توانایی مـالی کفیـل
برای پرداخت وجهالکفاله را احراز کند.
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نكته  -1اگر بازپرس مالئت کفیل را احراز کند این امر نیاز به تأیید دادستان ندارد اما درصورتیکه
مالئت کفیل را احراز نکند باید مراتب را به نظر دادستان برساند در این مـورد اگـر دادسـتان بـا نظـر
بازپرس مبنی بر عدم مالئت کفیل موافق بود که کفالت شخص پویرفته نمیشود اما اگـر بـازپرس بـا
مالئت کفیل را محرز دانست نظر دادستان متبع است و کفالت آن شخص پویرفته میشود.
 -1/0همانگونه که گفته شد این ماده از معدود استثنائات استقالل بازپرس از دادسـتان اسـت و
در موردی که دادستان مالئت کفیل را احراز کند نظر وی برای بازپرس الزماالتباع است و بـازپرس
حق مخالفت با نظر دادستان را ندارد.
نكته  -1مقصود از اشخاص حقـوقی در تبصـره ،اشـخاص حقـوقی خصوصـی اسـت و اشـخاص
1
حقوقی عمومی نمیتواند کفالت متهم را قبول کنند.
ماده  -777درصورت عدم پویرش تقاضای کتبی وثیقهگوار توسا بازپرس ،مراتب با ذکـر علـت در
پرونده منعکس میشود .تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال
است.
ماده  -776بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت ،قرار صادر مینماید و پس از امضا کفیل یا وثیقهگـوار،
خود نیز آن را امضا میکند و با درخواست کفیل یا وثیقهگ ار ،تصویر قرار را به آنان میدهد.
ماده مرتبط

ماده  -776قرار تأمین باید فوری به متهم ابالغ و تصویر آن به وی تحویل شود .درصورتیکـه قـرار
تأمین منتهی به بازداشت گردد ،مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود.
نكته  -0در قرارهای تأمین کیفری غیر از کفالت و وثیقه مقام قضایی فقا یك قرار صادر مـیکنـد
مثال مقام قضایی قرار بازداشت موقت یا الزام به حضور با تعیین وجه التـزام را صـادر مـیکنـد .امـا در
مورد کفالت و وثیقه دو قرار صادر میشود -1 :قرار کفالت یا وثیقه  -7قرار قبول کفالت یا وثیقه
به عبارتی مقام قضایی ابتدا قرار کفالت یا وثیقه صادر میکنـد و پـس از اینکـه مـتهم کفیـل یـا
وثیقه معرفی کرد پس از احراز مالئت کفیل و ارزیابی وثیقهی گواشته شده درصورت قبـول کفیـل
یا وثیقه قرار قبول کفالت یا وثیقه را صادر میکند.
 .1علت این امر آن است که اشخاص حقوقی عمومی باید بر اساس اعتبارات از پیش تعیین شده بودجه خود را مصـرف
کنند و چون در بودجه نهادهای عمومی بودجهای برای پرداخت وجهالکفاله معین نشـده اسـت لـوا ایـن اشـخاص
نمیتوانند کفیل متهم شوند.
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نكته  -1تمامی قرارهای تأمین کیفری (از جمله کفالت و وثیقه) باید فوری به متهم ابـالغ شـود
(حتی اگر متهم چنین درخواستی را از مقام قضایی نکرده باشد) اما قـرار قبـول کفالـت یـا وثیقـه
درصورت تقاضایِ کفیل یا وثیقه گوار به وی ابالغ میگردد.
به عبارتی قرار کفالت و وثیقه مشمول ماده  776و قرار قبول کفالت و وثیقه مشمول ماده  776است.
ماده  -774بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه ،به کفیل یا وثیقهگوار تفهـیم
کند که درصورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عور موجه و عدم معرفی وی از ناحیـه کفیـل یـا
وثیقهگوار ،وجهالکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبا میشود.
تبصره -تفهیم مفاد ماده ( )124این قانون نسبت به کفیل و وثیقهگوار نیز الزامی است.
ماده  -776قرار تأمین باید فوری به متهم ابالغ و تصویر آن به وی تحویل شود .درصورتیکـه قـرار
تأمین منتهی به بازداشت گردد ،مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود.
نكته  -0ذیل ماده  776توضیح داده شده است.
ماده  -772متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقـه
به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما درصورت بازداشت ،متهم میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابالغ قـرار
بازپرس ،نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پویرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره -مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات الزم را به منظـور دسترسـی
متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگوار معرفی میکند ،فراهم کنند و هر زمـان مـتهم،
کفیل یا وثیقه معرفی نمایـد هر چند خارج از وقت اداری باشد ،درصـورت وجـود شـرایا قـانونی،
مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیك مکلف به پویرش آن هستند.
نكته  -0قرار کفالت و وثیقه و همچنین عدم پـویرش کفیـل و وثیقـه توسـا مقـام قضـایی ،قابـل
اعتراض نیست مگر اینکه متهم در نتیجه قرار کفالت و وثیقه بازداشت شود که در این صورت میتواند
هم نسبت به اصل قرار کفالت و وثیقه و هم نسبت به عدم پویرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
ماده  -772مراتب تحویل متهم توسا مأمور رسمی در سوابق بازداشـتگاه ثبـت و تحویـلدهنـده،
رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخو و به بازپرس تسلیم میکند.
ماده  -779کفیل یا وثیقهگوار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتوانـد،
حسب مورد ،رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست
کند .مرجع مزبور مکلف است بالفاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
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تبصره -در مواردی که متهم به علت دیگـری از سـوی سـایر مراجـع بازداشـت باشـد نیـز ،کفیـل یـا
وثیقهگوار میتواند اعزام وی را درخواست نماید .در این صورت پس از حضور متهم مطابق ایـن مـاده
اقدام میشود.
ماده  -772خواستن متهم از کفیل یا وثیقهگوار جز در موردی که حضـور مـتهم بـرای تحقیقـات،
دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد ،ممنوع است.
تبصره -تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده  -764متهمی کـه بـرای او قـرار تـأمین صـادر و خـود ملتـزم شـده یـا وثیقـه گواشـته اسـت،
درصورتیکه حضورش الزم باشد ،احضار میشود و هرگاه ثابت شود بـدون عـور موجـه حاضـر نشـده
است ،درصورت ابالغ واقعی اخطاریه ،وجه التزام تعیین شده به دسـتور دادسـتان اخـو و یـا از وثیقـه
سپرده شده معادل وجه قرار ضبا میشود .چنانچه متهم ،کفیل معرفـی کـرده یـا شـخص دیگـری
برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقهگوار اخطار میشود که ظرف یـکمـاه مـتهم را تحویـل
دهد .درصورت ابالغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم ،به دستور دادستان ،حسب مورد ،وجهالکفالـه
اخو و یا از وثیقه ،معادل وجه قرار ،ضبا میشود .دستور دادسـتان پـس از قطعیـت ،بـدون صـدور
اجرائیه در اجرای احكام کیفری و مطابق مقررات اجرای احكام مدنی اجرا میشود.
تبصره -مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه ،پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دسـتور ،بـه
وثیقهگوار مسترد میشود.
ماده  -761هرگاه ثابت شود که متهم ،کفیل یا وثیقهگوار به منظور عـدم امکـان ابـالغ واقعـی اخطاریـه،
نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یـا وثیقـه اعـالم نکـرده یـا بـه ایـن
منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابالغ واقعی را دشوار کرده اسـت و ایـن
امر از نظر بازپرس محرز شود ،ابالغ قانونی اخطاریه برای ضبا وثیقه ،اخو وجهالکفالـه و یـا وجـه التـزام
کافی است.
نكته  -0زمانی که خود متهم وثیقه گواشته است یا وجه التزام در مورد وی تعیـین شـده اسـت
درصورتیکه اخطاریه ابالغ واقعی شده و متهم بدون عور موجه حاضر نشـود وجـه التـزام اخـو یـا
وثیقه ضبا میشود.
اما در موردی که کفیل معرفی شده یا شخص دیگری برای متهم وثیقه گواشته است ابتدا به کفیل
یا وثیقه گوار یك ماه مهلت داده میشود که متهم را نزد مرجع قضـایی حاضـر کنـد و درصـورتیکـه
مهلت یك ماهه تمام شود و متهم نزد مرجع قضایی حاضر نشده یا کفیـل یـا وثیقـهگـوار وی را نـزد
مرجع قضایی حاضر نکند و ابالغ واقعی صورت گرفته باشد وجهالکفاله اخو یا وثیقه ضبا میشود.
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 -0/0ابالغ به وکیلِ متهم یا وکیلِ کفیل یا وثیقهگوار ابالغ واقعی محسوب میشود.
 -0/1درصورت وجود شرایا ماده  761ابالغ قانونی ،برای اخو وجه التزام یا وجهالکفاله یا ضـبا
وثیقه کافی است.
نکته  -7در مورادی که دادگاه ویژه روحانیت به پرونـدهی رسـیدگی مـیکنـد مهلـت کفیـل یـا
وثیقهگوار برای تحویل متهم ،بیست روز است( .ماده  62آیین نامه ویژه روحانیت)
ماده  -767دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌله ،درصورتی از مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله
کسر میشود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکومٌعلیه حاضر نشود و وثیقهگوار یا کفیل
هم ،وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عور موجهی هم نداشته باشد.
ماده  -766چنان چه قرار تأمین صادر شده ،متضمن تأدیه وجه التزام باشـد یـا مـتهم خـود ایـداع
وثیقه کرده باشد ،درصورت عدم حضور محکومٌ علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه ،عالوه بـر اخـو
دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین ،جزای نقدی نیز درصورت محکومیت وصول میشـود و
در مورد قرار وثیقه ،درصورت حضور و عجز از پرداخت ،محکومیتهای فوق ،بـا لحـاظ مسـتثنیات
دین از محل تأمین اخو میشود.
مواد مرتبط

ماده  -662اجرای دستورهای دادستان و آرای الزماالجرای دادگـاههـای کیفـری درمـورد ضـبا و
مصادره اموال ،اخو وجه التزام ،وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی ،وصـول دیـه ،رد مـال و یـا
ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احكام کیفری است.
ماده  -669در اجرای مواد ( )767و ( )766این قانون ،دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از
محل تأمین اخو شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبا میشود.
تبصره ماده  -764مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه ،پس از کسر هزینههای ضروری مربوط بـه اجـرای
دستور ،به وثیقهگوار مسترد میشود.
نكته  -0همانگونه که در ماده  712اشاره شد اخو تأمین هم برای تضمین حضور مـتهم اسـت هـم
برای جبران ضرر و زیان بزهدیده .در مواد  764و  761اخو وجه التزام ،وجهالکفاله و وثیقـه بـه دلیـل
عدم حضور متهم پیشبینی شده است اما در مواد  767و  766به اخو دیه و ضرر و زیان محکوملـه و
جزای نقدی اشاره شده است ماده  767مربوط به زمانی است که شخصی کفیل متهم شده یا شخصی
غیر از متهم وثیقه گواشته است و ماده  766مربوط به زمانی است که خود متهم وثیقه گواشته است.
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نكته  -1درصورتیکه شخصی کفیل متهم شده باشد یا شخصی غیر از متهم وثیقه گواشـته باشـد
دیه و ضرر و زیان محکومله در صورت وجود هر سه شرط زیر از وجهالکفاله یا وثیقه کسر میشود:
 محکوم علیه حاضر نشده باشد( .بنابراین در این مورد اگر محکومعلیه حاضر شـده ولـی قـادر بـه
پرداخت دیه نباشد ،دیه از وجهالکفاله یا وثیقه کسر نمیگردد).
 کفیل یا وثیقهگوار محکوم علیه را مطابق مقررات حاضر نکرده باشد( .منظـور از مطـابق مقـررات
شرایا مقرر در ماده  764است یعنی اخطاریه به کفیل یا وثیقه گوار ابالغ قانونی شده باشد و تا
یك ماه پس از ابالغ اخطاریه کفیل یا وثیقه گوار محکوم علیه را حاضر نکند).
 امکان وصول دیه از بیمه وجود نداشته باشد.
نكته  -1زمانی که در مورد متهم وجه التزام صادر شده است یا خود متهم وثیقه گواشته اسـت
دو حالت مختلف دارد:
 محکوم علیه حاضر شود و عاجز از پرداخت ضرر و زیان و دیه یا جزای نقـدی باشـد :اگـر امکـان
وصول از بیمه وجود نداشته باشد ضرر و زیان و دیه و جزای نقدی با رعایت مستثنیات دین از
وثیقه اخو می شود( .به عبارتی اگر وثیقه جزء مستثنیات دین باشد ضرر و زیـان و دیـه و جـزای
نقدی از وثیقه وصول نمیشود).
 محکومعلیه حاضر نشود :درصورتیکه امکان اخو دیه یا ضرر و زیان از بیمه وجود نداشته باشد دیـه
و ضرر و زیان و همچنین جزای نقدی بدون توجه به مستثنیات دین از وجه التزام یـا وثیقـه کسـر
میگردد( .به عبارتی در این مورد حتی اگر مال وثیقه گواشته شده جزء مستثنیات دین باشـد هـم
وصول میشود).
نكته  -4در مورد ماده  669و تبصره ماده  764ذکر این نکته ضروری است که مالی که بـه وثیقـه
گواشته میشود ممکن است به اندازه مقدار تعیین شده توسا مقام قضایی یا بیشتر باشد مـثال اگـر
مقام قضایی مبلغ وثیقه را  744میلیون تومان تعیین کند و وثیقهگوار خانه خود را بـه وثیقـه بگـوارد
ممکن است ارزش خانه  644میلیون تومان (یعنی  644میلیون تومـان بـیش از مبلـغ وثیقـه) باشـد
برطبق تبصره ماده  764این  644میلیون تومان تحت هیچ شرایطی به نفع دولت ضبا نمیشود و به
وثیقه گوار مسترد میگردد (ولو اینکه وثیقه گوار تعهد خود را انجام نداده باشد) اما اگر ضرر و زیان یا
دیه کمتر از میزان وثیقه (مثال  64میلیون تومان) باشد بعد از دادن ضرر و زیان یا دیه مابقی مبلغ تـا
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میزان وثیقه ( 164میلیون تومان باقی مانده )1به نفع دولت ضبا میشود یعنی در فرضی کـه ضـرر و
زیان بزه دیده  64میلیون تومان ،میزان وثیقه تعیین شده توسا قاضی  744میلیـون تومـان و ارزش
مال وثیقه گواشته شده  644میلیون تومان بوده و وثیقه ضبا شـود 64 ،میلیـون بـه بـزهدیـده داده
میشود  164میلیون به نفع دولت ضبا میشود و  644میلیون به وثیقه گوار پس داده میشود.
ماده  -764درصورت فوت کفیل یا وثیقهگوار ،قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی اسـت و مـتهم
حسب مورد ،باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کنـد ،مگـر آنکـه دسـتور اخـو
وجهالکفاله یا ضبا وثیقه صادر شده باشد.
نكته  -0در صورت صدور دستور اخ وجه الكفاله یا وثیقه ،فوت کفیل یـا وثیقـهگـوار باعـث
منتفی شدن قرار کفالت یا وثیقه نمیشود اما فوت کفیل یا وثیقه گوار قبل از صدور دستور اخـ

وجهالكفاله یا وثیقه ،کفالت یا وثیقه منتفی میشود .بنابراین اگر کفیل یا وثیقهگوار تعهد خـود را
انجام نداده باشند ولی قبل از صدور دستور دادستان فوت شوند قرار قبول کفالت یا وثیقـه منتفـی
میشود و دادستان نمیتواند دستور اخو وجهالکفاله یا ضبا وثیقه را بدهد همچنین اگر کفیـل یـا
وثیقهگوار بعد از صدور دستور دادستان فوت شوند (ولو اینکه هنوز عملیات اجرایی اخو وجهالکفاله
یا ضبا وثیقه شروع نشده باشد ).مبلغ وجهالکفاله وصول و وثیقه اخو میشود.
ماده  -766متهم ،کفیل و وثیقهگوار میتوانند در موارد زیـر ظـرف ده روز از تـاریخ ابـالغ دسـتور
دادستان ،درباره اخو وجه التزام ،وجه الکفاله و یا ضبا وثیقه اعتراض کنند .مرجع رسیدگی به این
اعتراض ،دادگاه کیفری دو است:
الف) هرگاه مدعی شوند در اخو وجهالتزام و وجهالکفاله و یا ضبا وثیقـه مقـررات مربـوط رعایـت
نشده است.
ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم
را حاضر کرده است.

 .1در اینجا چون میزان وثیقهی تعیین شده  744میلیون تومان و میزان ضرر و زیان بزه دیده  64میلیون تومان اسـت
بعد از کسر  64میلیون از  744میلیون ،باقی مانده مبلغ  164میلیون تومان میشود.
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پ) هرگاه مدعی شوند به جهات موکور در ماده ( 1)129این قانون ،متهم نتوانسته حاضـر شـود یـا
کفیل و وثیقهگوار به یکی از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر کنند.
ت) هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شدهاند.
ث) هرگاه کفیل یا وثیقه گوار مدعی شوند تسلیم متهم ،به علـت فـوت او در مهلـت مقـرر ممکـن
نبوده است.
تبصره  -1دادگاه در تمام موارد فوق ،خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسـی بـه شـکایت
رسیدگی میکند .رأی دادگاه قطعی است.
تبصره  -7مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگـاه عمـومی بخـش،
دادگاه کیفری دو نزدیكترین شهرستان آن استان است.
تبصره  -6درخصوص بند (ت) ،دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسـیدگی و درصـورت احـراز
اعسار آنان ،به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجهالکفاله حکم میکند.
نكته  -0مرجع اعتراض به دستور دادستان در مورد اخو وجه التزام یا وجهالکفاله و ضبا وثیقـه
مطلقا دادگاه کیفری دو است( .صرف نظر از اینکه رسیدگی بـه جـرم ارتکـابی در صـالحیت کـدام
دادگاه است ).رأی دادگاه کیفری دو هم قطعی و غیر قابل اعتراض است.
نكته  -1با توجه به بند ب ماده ،مباشرت کفیل یا وثیقه گوار در تحویل دادن متهم به مقام قضایی
شرط تحقق انجام تعهد آنها نیست به عبارتی چه کفیل یا وثیقه گوار متهم را تحویل دهد چه خـود
متهم نزد مقام قضایی حاضر شود و چه شخص ثالثی غیـر از مـتهم و کفیـل و وثیقـه گـوار مـتهم را
تحویل دهند کفیل و وثیقه گوار بری شده و امکان اخو وجهالکفاله یا ضبا وثیقه وجود ندارد.
نكته  -1در بند ت صرفا به اعسار از وجه التزام و وجهالکفاله اشاره شـده اسـت بنـابراین اعسـار
وثیقه گوار مانع از ضبا وثیقه نیست.
 .1جهات موکور در ماده  129عبارتند از:
الف( نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونهای که مانع از حضور شود.
ب( بیماری متهم و بیماری سخت والدین ،همسر یا اوالد وی که مانع از حضور شود.
پ( همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت( ابتال به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عـدم امکـان تـردد
گردد.
ث( متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج( سایر مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس عور موجه محسوب میشود.
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ماده  -762درصورتیکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخو وجهالتزام یا وجـهالکفالـه و
یا ضبا وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی ،در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگوار او
را حاضر کند ،دادستان با رفع اثر از دستور صادره ،دستور أخو یا ضبا حداکثر تا یک چهارم از وجه
قرار را صادر میکند .در اینصورت ،اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است .هرگاه متهم خود
ایداع وثیقه کرده باشد ،مکلف است ،نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچـه شـخص ثالـث از
متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند ،مکلـف اسـت
نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند .درصورتیکه شخص ثالـث ،رفـع مسـؤولیت خـود را درخواسـت
کند ،متهم حسب مورد ،نسبت به معرفی کفیل یا وثیقهگوار جدید اقدام میکند.
تبصره  -1هرگاه متهم یا وثیقهگوار یا کفیل ،ظرف ده روز از تاریخ ابالغ دستور ضبا بخشـی از وجـه
قرار ،معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ،ضبا انجام نمیشود و اعتبار قرار تـأمین صـادره
بهصورت کامل به قوت خود باقی است.
تبصره  -7در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنـان بـازپرس مکلـف اسـت
مشخصات و نوع اتهام آنها را بالفاصله جهت اقدام الزم به دادستانی کل کشور اعالم نماید ،تـا از
آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربا اعالم شود .چنانچه تعقیب این افراد منجر بـه محکومیـت
قطعی شود ،قاضی اجرای احکام خالصهای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادسـتانی کـل
اعالم میکند .در صورت تقاضای مالقات از سوی کنسولگری مربوط ،مراتب به دادستانی کل اعـالم
میشود تا بر اساس تصمیم آن مرجع ،مطابق مقررات اقدام شود.
نكته  -0برطبق رأی وحدت رویه شماره  226مورخ  1694/17/14و اصول کلی حقـوقی بعـد از
صدور دستور دادستان مبنی بر اخو وجهالکفاله یا ضبا وثیقه ،باید وجهالکفاله اخو یا وثیقه ضـبا
شود ولو اینکه بعد از صدور دستور دادستان ،متهم حاضر شود یا اینکه کفیل یـا وثیقـهگـوار وی را
حاضر کند یا حتی پس از رسیدگی ،بیگناهی متهم ثابت و در مورد وی حکم برائت صادر شود.
البته این ماده ارفاقی را برای کفیل و وثیقه گوار قائل شده است و اگر قبل از اتمـام (نـه آغـاز)
عملیات اجرایی متهم نزد مقام قضایی حاضر شده یا کفیل یا وثیقه گوار او را حاضر کنند دادسـتان
با رفع اثر از دستور صادره ،دستور أخو یا ضبا حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار (نه الزامـا یـك
چهارم وجه قرار) را صادر میکند.
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 -0/0الزم به توضیح است اگر مهلت یك ماهه کفیل یا وثیقه گوار برای تحویل متهم تمام شـده
باشد اما کفیل یا وثیقه گوار متهم را قبل از دستور دادستان حاضـر کننـد دادسـتان نمـیتوانـد
دستور اخو وجه الکفاله یا ضبا وثیقه را بدهد و درنتیجه هیچ مقداری از مبلغ وجهالکفاله و وثیقـه
وصول یا ضبا نمیشود.
 -0/1درصورتیکه متهم بعد از دستور دادستان و پیش از اتمام عملیات اجرایی نزد مقام قضـایی
حاضر شود یا کفیل و وثیقهگوار وی را حاضر کند دادستان موظف به اخو یا ضبا بخشی از مبلـغ
کفالت یا وثیقه است اما میزان آن حداکثر یك چهارم است و حداقلی مقرر نشده است و دادسـتان
میتواند هر میزان از مبلغ کفالت یا وثیقه (تا سقف یك چهارم) را ضبا کند.
 -0/1همانطور که از نکات باال مشخص است جمع بند ی ایـن مبحـث بـه ایـن نحـو اسـت کـه
درصورت انقضای مهلت یك ماههی کفیل یا وثیقهگوار به این نحو عمل میشود:
 درصورتیکه متهم را قبل از صدور دستور دادستان حاضر کنند :هیچ مقداری از وجـهالکفالـه یـا
وثیقه وصول یا ضبا نمیشود.
 درصورتیکه متهم را تا پیش از اتمـام عملیـات اجرایـی حاضـر کننـد :حـداکثر تـا یـك چهـارم
وجهالکفاله یا وثیقه وصول یا ضبا میشود.
 درصورتیکه بعد از پایان عملیات اجرایی متهم را حاضر کنند :کـل مبلـغ وجـهالکفالـه و وثیقـه
وصول یا ضبا میشود.
نكته  -1در مواردی که طبق این ماده بخشی از مبلغ وجهالکفاله یا وثیقه وصول یا اخو شود بـه
این نحو عمل میشود:
 اگر خود متهم وثیقه گواشته باشد :موظف است نسبت به تکمیل وثیقه اقدام کند.
 اگر شخصی از متهم کفالت کرده باشد یا وثیقه گواشته باشد :اگر رفع مسؤولیت خود را بخواهد مـتهم
باید نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گوار جدید اقدام کند و اگر کفیل یا وثیقـه گـوار رفـع مسـؤولیت
خود را درخواست نکند باید نسبت به تکمیل قرار کفالت یا وثیقه اقدام کند.
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قرارهای نهایی در دادسرا

نكته  -0بازپرس و مقامات دادسرا حق صدور حکم را ندارند و فقا نظـر خـود را در قالـب قـرار
صادر میکنند.
نكته  -1در قانون  6قرار نهایی وجود دارد و سایر قرارهـا قـرار نهـایی نیسـتند قرارهـای نهـایی
عبارتند از:
 قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرای مجازات (ماده )16
 قرار بایگانی کردن پرونده (ماده )94
 قرار توقف تحقیقات (ماده )144
 قرار منع تعقیب (ماده )726
 قرار جلب به دادرسی (ماده )726
 -0قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرای مجازات

ماده -16تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنـین اجـرای مجـازات موقـوف
نمیشود ،مگر در موارد زیر:
الف -فوت متهم یا محکومٌعلیه
ب -گوشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گوشت
پ -شمول عفو
ت -نسخ مجازات قانونی
ث -شمول مرور زمان در موارد پیشبینی شده در قانون
ج -توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون
چ -اعتبار امر مختوم
تبصره -1درباره دیه مطابق قانون مجازات اسالمی عمل میگردد.
تبصره( 7اصالحی مصوب  -)1624/6/74هرگاه مرتکب جرم پیش از صـدور حکـم قطعـی مبـتال بـه
جنون شود ،تا زمان افاقه ،تعقیب و دادرسی متوقف میشود .مگر آنکه در جرائم حـقالناسـی شـرایا
اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهـام
کند .در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابالغ مـیشـود کـه ظـرف مهلـت پـنج روز
نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید .در صورت عدم معرفی ،صرف نظـر از نـوع جـرم ارتکـابی و میـزان
مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.
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ماده  -747هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکـاب جـرم مجنـون بـوده
است ،تحقیقات الزم را از نزدیکان او و سایر مطلعان بهعمل میآورد ،نظریه پزشکی قانونی را تحصـیل
میکند و با احراز جنون ،پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نـزد دادسـتان مـیفرسـتد .درصـورت
موافقت دادستان با نظر بازپرس ،چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنـون بنـابر ضـرورت،
حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهـداری و درمـان سـازمان بهزیسـتی و وزارت بهداشـت،
درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود .مراکز موکور مکلف به پویرش میباشند و درصـورت امتنـاع
از اجرای دستور دادستان ،به مجازات امتناع از دستور مقـام قضـائی مطـابق قـانون مجـازات اسـالمی
محکوم میشوند.
تبصره -1آیین نامه اجرایی این ماده توسا وزیر دادگستری با همکـاری وزرای بهداشـت ،درمـان و
آموزش پزشکی و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
تبصره -7چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشـد ،طبـق مقـررات مربـوط اقـدام
میشود.
ماده  -624چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی ،احتمال دهد متهم حین ارتکاب جـرم مجنـون بـوده
است ،تحقیقات الزم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل میآورد ،نظریه پزشکی قانونی را تحصـیل
میکند و با احراز جنون ،نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت میکند و با رعایـت
اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم میگیرد.
تبصره -چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیـه باشـد ،طبـق مقـررات مربـوط اقـدام
میشود.
ماده -227در صورت انحالل غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی
اجرا صادر می شود .مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقـررات آیـین دادرسـی کیفـری اسـت .در
مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام میشود.
ماده  -646در مواردی که مطابق مقررات ،اجرای رأی موقوف میشود ،قاضی اجرای احکام کیفری
قرار موقوفی اجرا صادر میکند.
نكته  -0این ماده به قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا اشاره دارد .قرار موقـوفی تعقیـب زمـانی
صادر می شود که جامعه تعقیب متهم را به صالح ندانسته و از تعقیب متهم صرف نظر کند (صـرف
نظر از اینکه متهم مرتکب جرم شده یا نشده باشد)
نكته  -1جهات صدور قرار موقوفی تعقیب و اجرا مانند هم هستند ضمنا جهـات موقـوفی منحصـر
در موارد موکور در مواد فوق نیست و هر جهت دیگری که باعث شود مقـام قضـایی بـدون توجـه بـه
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ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم تعقیب یا مجازات را شروع نکرده یا ادامه ندهد باعث صدور قـرار موقـوفی
تعقیب یا اجرای حکم است مانند مصونیت سیاسی دیپلماتها و انحالل غیر ارادی شخص حقوقی.
نكته  -1به جهات موقوفی تعقیب ،جهات سقوط دعوای عمومی نیـز گفتـه مـیشـود البتـه در
جنون و مصونیت سیاسی هر چند قرار موقوفی تعقیب صادر میشـود امـا ایـن دو مـورد از جهـات
سقوط دعوای عمومی نیست بلکه از موانع تعقیب محسوب میشود.
نكته  -4جهات سقوط دعوای عمومی به جهات شخصی و عینی تقسیم میشود که عبارتند از:
 جهات شخصی سقوط دعوای عمومی :به این معنی است که وجود امری در مورد شـخص مـتهم
یا بزهدیده مانع تعقیب دعوای عمومی شود جهات شخصی عبارتند از :فوت متهم یا محکومعلیـه،
گوشت شاکی در جرایم قابل گوشت ،عفو ،توبه
 جهات عینی دعوای عمومی :به این معنی که به دلیل برخی از مصالح اجتماعی (نـه وجـود ویژگـی
خاصی در متهم یا بزهدیده) دعوای عمومی ساقا شود جهات عینی عبارتند از :نسخ قـانون ،اعتبـار
امر مختوم ،مرورزمان.
 -4/0منظور از اعتبار امر مختوم این است که به رفتار ارتکابیِ مرتکب ،یك بـار در دادگـاههـای
ایران رسیدگی شده و رسیدگی منجر به صدور حکم یا قرار قطعی شده باشـد در ایـن صـورت اگـر
مجددا پرونده ای برای آن رفتار در دادسرا یا دادگاه مطرح شود دادسرا یا دادگاه موظـف بـه صـدور
قرار موقوفی تعقیب است.
نكته  -5اگر جهات موکور در این مواد قبـل از آغـاز عملیـات اجرایـی مجـازات رخ دهـد قـرار
موقوفی تعقیب و اگر بعد از آغاز عمل یات اجرایی مجازات رخ دهد قرار موقوفی اجرای حکـم صـادر
می شود .قرار موقوفی تعقیب توسا دادیار یا بازپرس یا دادگاه و قرار موقـوفی اجـرا ،توسـا قاضـی
اجرای احکام صادر میشود.
نكته  -6در مورد جنون مرتکب الزم به توضیح است جنون فقا زمانی از جهات موقوفی تعقیب
محسوب می شود که مرتکب حین ارتکاب جرم مجنون باشد و اگر مرتکب در حـین ارتکـاب جـرم
مجنون نباشد و پس از ارتکاب جرم مجنون شود قرار موقوفی تعقیب صادر نمیشود.
 -6/0اگر مرتکب در هنگام ارتکاب جرم مجنون نبوده ولی قبل از صدور حكم قطعـی مجنـون
شود اصل بر این است که تعقیب و محاکمه وی تا زمان افاقه متوقف میشـود مگـر اینکـه هـر دو

شرط زیر وجود داشته باشد (که در این صورت تعقیب و محاکمه وی ادامه پیدا میکند).
 جرم ارتکابی جرایم حقالناسی باشد.
 شرایا اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقـه نیـز نتوانـد از
خود رفع اتهام کند.
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 -6/1اگر مرتکب هنگام ارتکاب جرم مجنون بنوده ولی بعد از صدور حكم قطعی مجنون شـود
برطبق مواد  164ق.م.ا و  646ق.آ.د.ن به نحو زیر عمل میشود:
 در جرایم موجب حد ،قصاص ،دیه و مجازاتهای تعزیریِ مالی :حکم قطعی اجرا خواهد شد.
 در تمامی مجازات های تعزیری غیر از مجازات های مالی :اجرای حکم تـا زمـان افاقـه بـه تـأخیر
می افتد .در این مورد اگر مجازات مرتکب حبس باشد یا مرتکب بـه علـت عـدم پرداخـت جـزای
نقدی در حبس باشد تا بهبودی ،در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می شـود.
این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میشود.
نكته  -2طبق ماده  466ق.م.ا دیه احکام و آثار مسؤولیت مدنی را دارد به همین با صـدور قـرار
موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم (به هر علتی از جمله فوت متهم) مسـؤولیت مرتکـب بـرای
پرداخت دیه ساقا نمیشود.
 -2/0در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرای حکم ،جزای نقدی ساقا میشود.
 -1قرار بایگانی کردن پرونده

ماده( 94اصالحی مصوب  - )1624/6/74در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانچـه شـاکی
وجود نداشته یا گوشت کرده باشد ،درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفـری ،مقـام قضـایی
می تواند پس از تفهیم اتهام با مالحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی کـه موجـب
وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخو التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قـانونی،
فقا یك بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند .ایـن قـرار ظـرف ده

روز از تاریخ ابالغ ،قابل اعتراض است.
تبصره -مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربـوط بـه تحقیقـات
مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میشوند ،دادگاه تجدیدنظر است.
نكته  -0یکی از مصادیق اصل مناسب بودن تعقیب همین مـاده (قـرار بایگـانی کـردن پرونـده)
است .منظور از بایگانی کردن این است که پرونده به طور دائمی بایگـانی شـده و مـتهم هـیچگـاه
تعقیب ،محاکمه و مجازات نشود.
 -0/0باید توجه داشت در برخی از مواد قانون از بایگانی کردن موقت پرونده سـخن گفتـه شـده
است (مانند قرار اناطه در ماده  71و قرار توقف تحقیقات در ماده  )144مقصود از بایگانی کردن در
این مواد ،صدور قرار بایگانی پرونده نیست (بنابراین این موارد تابع احکام و شـرایا بایگـانی کـردن
پرونده نیست) در این موارد منظور از بایگانی کردن پرونده این است که پرونده بـه طـور موقـت از

  016شرح آزمونیِ آیین دادرسی کیفری
رسیدگی یا تحقیقات مقدماتی خارج شود تا پس از مدتی درصورت وجود شرایا قانونی مجددا بـه
پرونده رسیدگی شود درحالی که در بایگانی کردن پرونده ،پرونده به طور دائم بایگانی میشود.
نكته  -1قرار بایگانی پرونده فقا در جرایم تعزیری درجه 2و 9صادر میشود.
نكته -1با توجه به اینکه بر طبق ماده  644ق.آ.د.ن بـه جـرایم تعزیـری درجـه 2و 9بـه طـور
مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود لوا مرجع صدور قرار بایگانی پرونده دادگاه است( .نه دادسرا)
نكته  -4تبصره این ماده حکم کلی را در مواردی که پرونـده بـه طـور مسـتقیم در دادگـاه مطـرح
میشود پیشبینی کرده است الزم به توضیح است زمانی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطـرح
میشود دادگاه ابتدا تحقیقات مقدماتی را انجام میدهد سپس وارد مرحله رسیدگی میشود بـر طبـق
این تبصره اگر دادگاه در حین تحقیقات مقدماتی (نه زمانی که در مرحله رسیدگی اسـت) قـرار قابـل
اعتراضی را صادر کند مرجع تجدیدنظر از این قرار مطلقاً دادگاه تجدیدنظر استان است اما زمـانی
که دادگاه در مرحله رسیدگی قرار قابل اعتراضی صادر کند حکم تبصره ماده  94جاری نشده و ایـن
قرار حسب مورد قابل اعتراض در دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر است( .مواد  472و )479
 -1قرار توقف تحقیقات

ماده  -144بازپرس نمیتواند به عور آنکه متهم معین نیست ،مخفـی شـده و یـا دسترسـی بـه او
مشکل است ،تحقیقات خود را متوقف کند .در جرائم تعزیری درجه چهار ،پنج ،شش ،هفت و هشت،
هرگاه با انجام تحقیقات الزم ،مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمـام از وقوع جـرم بگـورد ،بـا
موافقت دادستان ،قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که
پرونده شاکی دارد ،به شاکی ابالغ میشود .شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها ،به این قرار
اعتراض کند .هرگاه شاکی ،هویت مرتکب را به دادستان اعالم کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته
شود ،به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب میشود .در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطـور
مستقیم در دادگاه مطرح شود ،دادگاه رأسا ،مطابق مقررات این ماده اقدام میکند.
نكته  -0عدم شناسایی یا حضور متهم باعث توقف تحقیقات نیست فقا در صورت وجود تمامی

شرایا زیر قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی میشود:
 جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه  4تا  9باشد (بنابراین در جرایم موجب حد و قصاص و دیـه
و تعزیر درجه یك تا سه قرار توقف تحقیقات صادر نمیشود).
 دو سال از تاریخ وقوع جرم (نه تاریخ شروع تحقیقات) گوشته باشد.
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 مرتکب جرم معلوم نشود به این معنی که مشخص نباشد چـه کسـی مرتکـب جـرم شـده اسـت
بنابراین اگر مرتکب جرم معلوم شده باشد اما به وی دسترسی حاصـل نشـده باشـد قـرار توقـف
تحقیقات صادر نمیشود.
 4و  -5قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی

ماده  -726بازپرس درصورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادلـه کـافی بـرای انتسـاب جـرم بـه
متهم ،قرار جلب به دادرسی و درصورت جرم نبودن عمـل ارتکـابی و یـا فقـدان ادلـه کـافی بـرای
انتساب جرم به متهم ،قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسـال مـیکنـد.
دادستان باید ظرف سهروز از تاریخ وصول ،پرونده تحقیقات را مالحظه و نظر خود را بهطور کتبـی
اعالم کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند .چنان چه مـورد از مـوارد موقـوفی تعقیـب باشـد ،قـرار
موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام میشود.
نكته  -0قرار منع تعقیب در دو مورد صادر میشود:
 عمل ارتکابی جرم نباشد :به این معنی که عنوان ادعا شده در قوانین جرم شـناخته نشـده باشـد
(مانند عدم پرداخت مهریه که در قوانین جرم انگاری نشده است) یا اینکه عنـوان ادعـایی جـرم
باشد اما یکی از عناصری که در قانون شرط تحقق جرم دانسته شده مفقـود باشـد ماننـد اینکـه
«الف» متهم به سرقت اتومبیل باشد ولی مشخص شود اتومبیل ربـوده شـده متعلـق بـه «الـف»
است که چون سرقت به معنی ربودن مال غیر است و در اینجا مال ،متعلق به «الـف» اسـت لـوا
سرقت اتفاق نیفتاده و قرار منع تعقیب صادر میشود.
 ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد :به این معنی کـه جرمـی اتفـاق افتـاده
باشد ولی دلیل کافی بر اینکه متهم این جرم را انجام داده است وجود نداشته باشد ماننـد اینکـه
«الف» به قتل رسیده و مقام قضایی اطمینان به تحقق قتل داشته و «ب» مـتهم بـه قتـل باشـد
ولی مقام قضایی دلیل کافی مبنی بر اینکه «ب» قاتل است را در دست نداشته باشد.
نكته  -1تفاوت قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب :در قرار منع تعقیب دلیلی بر ارتکاب جـرم یـا
انتساب جرم به متهم وجود ندارد ولی در قرار موقوفی تعقیب مقام قضایی بـدون توجـه بـه اینکـه
رفتار ارتکابی جرم است یا نه و صرف نظر از اینکه متهم مرتکب جرم شده یـا نـه بـه دلیـل اینکـه
قانونگوار ادامه تعقیب متهم را جایز نداسته است قرار موقوفی تعقیب صادر میکند.
نكته  -1تفاوت قرار منع تعقیب با حکم برائت :هم قرار منع تعقیـب و هـم حکـم برائـت زمـانی
صادر می شود عمل ارتکابی جرم نباشد یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.
اما تفاوت این دو مورد در این است که قرار منع تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی (اعم از اینکـه
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این مرحله در دادسرا یا دادگاه انجام شود )1صادر می شود اما حکم برائـت در مرحلـه رسـیدگی در
دادگاه صادر میشود.
نكته  -4قرار جلب به دادرسی به این معنی است که بعـد از تحقیقـات مقـدماتی مقـام قضـایی
متهم را شایسته محاکمه بداند و در واقع هم عمل ارتکابی را جرم بداند و هم رفتـار ارتکـابی را بـه
متهم مستسب بداند.
نكته  -5قرار جلب به دادرسی در قانون سابق ،قـرار مجرمیـت نـام داشـت بنـابراین در قـوانین
دیگری که از قرار مجرمیت نام برده شده است ،مقصود قرار جلب به دادرسی است.
نكته  -6در این ماده مهلت دادستان برای اظهار نظر در مـورد قرارهـای منـع تعقیـب ،موقـوفی
تعقیب و جلب به دادرسی صادره از جانب بـازپرس سـه روز دانسـته شـده اسـت .در مـواردی کـه
قرارهای نهایی توسا دادیار صادر شده باشد باید در همان روز به نظر دادسـتان برسـد و دادسـتان
هم موظف است ظرف  74ساعت نسبت به آن اظهار نظر کند.
ماده  -722چنان چه دادستان تحقیقات بـازپرس را کامـل ندانـد ،صـرفا مـواردی را کـه بـرای کشـف
حقیقت الزم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را مـیخواهـد.
در این صورت ،بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.
تبصره -هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت الزم نباشد ،موجب محکومیـت
انتظامی تا درجه سه است.
نكته  -0همانگونه که گفته شد این ماده از معدود استثنائات استقالل بازپرس از دادستان اسـت
و در مواردی که دادستان تحقیقات را کامل ندانـد بـازپرس حـق مخالفـت نـدارد و موظـف اسـت
تحقیقات اعالم شده توسا دادستان را انجام دهد.
ماده  -722درصورت موافقت دادستان با قرار بازپرس ،در خصوص عدم صالحیت ،پرونده به مرجـع
صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب ،بازپرس مراتب را به طرفین ابالغ مـیکنـد.
در اینصورت ،قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنـانچـه مـتهم بازداشـت باشـد،
بالفاصله آزاد میشود .قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

 .1بنابراین اگر دادگاه در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده است دادگاه در مقام انجام تحقیقـات
مقدماتی عمل ارتکابی را جرم نداند یا منتسب به متهم نداند قرار منع تعقیب صادر میکند( .نه حکم برائت)
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نكته  -0همانگونه که گفته شد با صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب و حکم برائت قـرار تـأمین و
نظارت قضایی لغو میشود و نیازی به قطعیت آنها نیست.
ماده  -729درصورتیکه عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد ،دادستان ظرف دو

روز با صدور کیفرخواست ،از طریق شعبه بازپرسی بالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند.
ماده  -722در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خـود اصـرار
کند ،پرونده برای حل اختالف ،به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود.
نكته  -0ذیل ماده  727توضیح داده خواهد شد.
ماده  -724عالوه بر موارد مقرر در این قانون ،قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
الف) قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب) قرار بازداشت موقت ،ابقا و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ) قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
تبصره -مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم
خارج از کشور یكماه از تاریخ ابالغ است.
نكته  -0این ماده قرارهای قابل اعتراض را مشخص کرده است فقا قرارهای موکور در این ماده
و قرارهایی که در دیگر مواد صراحتا قابل تجدیدنظر دانسته شده قابل تجدیـدنظر هسـتند و سـایر
قرارها قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند.
نكته  -1قرارهایی که طبق مواد دیگر قانون قابل تجدیدنظر دانسته شدهاند عبارتند از:
 قرار بایگانی کردن پرونده (ماده )94
 قرار تعلیق تعقیب (ماده  91و تبصره )7
 قرار عدم مطالعه و دسترسیِ شاکی و متهم به اوراق و اسناد و مدارن موجود در پرونـده (تبصـره
 1ماده  144و ماده )121
 قرار توقف تحقیقات (ماده )144
 جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی و تولیدی (ماده )114
 تصمیم بازپرس در مورد ضبا یا استراد یا معـدوم کـردن اشـیا و ادوات بـه کـار رفتـه در جـرم
(تبصره 7ماده )149
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 قرار کفالت یا وثیقه و عدم پویرش کفیل یـا وثیقـه گـوار (هـر دو مـورد فقـا درصـورتی قابـل
تجدیدنظر است که متهم در نتیجه صدور قرار کفالت یا وثیقه بازداشت شده باشد( ).ماده )772
 قرار بازداشت موقت ،قرار رد درخواست متهم برای فك بازداشـت موقـت ،قـرار ابقـای بازداشـت
موقت (ماده  741و )747
 قرار نظارت قضایی (ماده )742
 قرار ردِ ایرادِ رد دادرس (ماده )476
 قرار رد درخواست یا دادخواستِ تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی (ماده )444
 قرار صادر شده به اعتراض شخص متضرر در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف دادهها و
سامانههای رایانهای و مخابراتی (ماده )297
 قرار تأمین صادره در مورد اشخاص حقوقی (ماده )224
نكته  -1طبق ماده  721مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادگاهی است که
صالحیت رسیدگی به اتهام را دارد مثال اگر شخصی به ارتکاب قتل عمدی مـتهم شـده باشـد و در
مورد وی قرار بازداشت موقت صادر شود چون رسیدگی به اتهام قتـل عمـدی طبـق مـاده  647در
صالحیت دادگاه کیفری یك است لوا مرجع اعتراض به قرار نیز دادگاه کیفری یك است البته اگـر
دادگاه انقالب یا دادگاه کیفری یك در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد ،دادگـاه کیفـری دو
محل ،صالح به رسیدگی است.
الزم به توضیح است حکم فوق در سه مورد استثنا شده است و در سه مـورد دادگـاه تجدیـدنظر
استان صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار است صرف نظر از اینکه اتهام متهم در صالحیت کـدام
دادگاه است این سه مورد عبارتند از:
 زمانی که دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار قابل اعتراض کند (صـرف نظـر
از نوع و مجازات جرم ارتکابی و دادگاهی که قرار را صادر کرده است) (تبصره ماده )94
 تصمیم بازپرس در مورد ضبا یا استراد یا معـدوم کـردن اشـیا و ادوات بـه کـار رفتـه در جـرم.
(تبصره 7ماده )149
 قرار نظارت قضایی (ماده )742
نكته  -4هرچند طبق تبصره  7ماده  724مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص
مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یكماه از تاریخ ابالغ است اما در برخـی مـوارد
مهلت دیگری برای اعتراض به قرار در نظر گرفته شده است این موارد عبارتند از:
 قرار جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی و تولیدی ظرف  6روز از تاریخ ابالغ قابل
اعتراض است( .ماده )114
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 قرار عدم مطالعه و دسترسیِ شاکی و متهم به اوراق و اسناد و مدارن موجود در پرونده ظـرف 6
روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض هستند( .تبصره 1ماده  144و ماده )121
نكته  -5هرچند در این ماده قرار موقوفی تعقیب فقا توسا شاکی قابل اعتراض دانسـته شـده
است اما برطبق مواد  692و  624درصورتی که قرار موقوفی تعقیـب توسـا دادگـاه کیفـری یـك،
نظامی یك و انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند صـادر شـود عـالوه بـر شـاکی،
مدعی خصوصی و دادستان هم حق اعتراض دارند.
نكته  -6سایر قرارهای موکور در قانون قطعی و غیر قابل اعتراض هستند از جملـه ایـن قرارهـا
عبارتند از:
 جلب به دادرسی (ماده )726
 قرار عدم صالحیتِ محلی و ذاتی (ماده ( )644البته اگر قرار عدم صالحیت از جانب دادگاه کیفـری
یك ،نظامی یك و انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکنـد صـادر شـده باشـد طبـق
ماده  624توسا دادستان قابل اعتراض است).
 قرار غیر علنی بودن محاکمه در دادگاه (ماده )667
 قرار قبول تجدیدنظرخواهی در مواردی که تجدیدنظر خواه بعـد از مهلـت مقـرر تجدیـدنظرخواهی
کرده و عور موجه خود را ثابت کرده است( .ماده )467
 قرار رفع نقص (ماده  692و )464
 قرار رد اعاده دادرسی (ماده )422
ماده  -721مرجع حل اختالف بین دادستان و بازپرس و رسـیدگی بـه اعتـراض شـاکی یـا مـتهم
نسبت به قرارهای قابل اعتراض ،با دادگـاهی اسـت کـه صـالحیت رسـیدگی بـه آن اتهـام را دارد.
چنان چه دادگاه انقالب یا دادگاه کیفری یك در حوزه قضائی دادسرا تشـکیل نشـده باشـد ،دادگـاه
کیفری دو محل ،صالح به رسیدگی است.
ماده  -727درصورت اختالف دادستان و بازپرس در صالحیت ،نوع جرم یا مصادیق قانونی آن ،حل
اختالف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند.
ماده مرتبط

ماده  -722در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خـود اصـرار
کند ،پرونده برای حل اختالف ،به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود.
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نكته  -0ماده  721در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی بـه اعتـراض بـه قرارهـا و رسـیدگی بـه
اختالف دادستان و بازپرس است .در مورد رسیدگی به اعتراض به قرارها ذیل ماده  724توضـیحات
الزم ارائه شد در اینجا به توضیح در مورد اختالف دادستان و بازپرس پرداخته میشود.
نكته  -1اصل بر این است که مرجع تصمیم گیـری در مـورد اخـتالف بـین دادسـتان و بـازپرس
دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعواست مثال اگر شخصی متهم به جرم محاربـه باشـد و
نظر بازپرس بر منع تعقیب بوده ولی دادستان با این نظر مخالف باشد چون رسیدگی به جـرم محاربـه
طبق ماده  646در صالحیت دادگاه انقالب است لوا به اخـتالف بـین دادسـتان و بـازپرس در دادگـاه
انقالب رسیدگی میشود.
اما در چهار مورد حکم فوق جاری نشده و در این چهار مورد صرف نظر از جرم ارتکابی و دادگـاه
صالح به رسیدگی به اصل اتهام ،دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به اخـتالف بـین دادسـتان و
بازپرس است این چهار مورد عبارتند از:
 اختالف در صالحیت (اعم از صالحیت ذاتی و محلی)
 اختالف در نوع جرم :به این معنی که هم بازپرس و هم دادستان معتقـد بـه ارتکـاب جـرم توسـا
متهم باشند ولی در عنوان مجرمانه آن اختالف نظر داشته باشند مثال بـازپرس معتقـد باشـد عمـل
مرتکب خیانت در امانت است اما دادستان عقیده داشته باشد که عمل مرتکب کالهبرداری است.
 اختالف در مصادیق قانونی :به این معنی که هم بازپرس و هم دادستان معتقد بـه ارتکـاب جـرم
توسا متهم باشند و در عنوان کلی مجرمانه نیز اختالف نظر نداشته باشند اما در مورد جزئیـات
عنوان مجرمانه اختالف نظر داشته باشند مانند اینکه بازپرس معتقد باشد عمل مرتکـب تـوهین
ساده است ولی دادستان عمل مرتکب را توهین مشدده بداند.
 در غیر از سه مورد فوق زمانی که رسیدگی به جرم در صالحیت دادگاه کیفری یـك یـا انقـالب
است ولی در آن حوزه قضایی دادگاه کیفری یك یا انقالب تشکیل نشده باشد نیز دادگاه کیفری
دوی آن حوزه صالح به رسیدگی به اختالف دادستان با بازپرس است.
 -1/0همانگونه که از توضیحات فوق مشخص در اخـتالف در نـوع جـرم و مصـادیق قـانونی جـرم،
بازپرس و دادستان هر دو اعتقاد بر مجرمیت متهم دارند بنابراین اگر یـك نفـر از ایـن دو (بـازپرس و
دادستان) متهم را مجرم دانسته و عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی داشته باشد ولی دیگری متهم
را مجرم ندانسته و عقیده بر صدور قرار منع تعقیب داشته باشد مورد مشـمول اسـتثنائات مـاده 727
نیست بلکه مورد مشمول ماده  721بوده و حل اختالف با دادگاهی است که صـالحیت رسـیدگی بـه
اصل جرم را دارد.
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ماده  -726حل اختالف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتـراض شـاکی یـا مـتهم نسـبت بـه
قرارهای قابل اعتراض ،در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت میگیرد .تصـمیم دادگـاه در ایـن خصـوص
قطعی است ،مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضـوع بنـدهای (الـف)( ،ب)،
(پ) و (ت) ماده ( )647این قانون که درصورت تأیید ،این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است.
نكته  -0رأی دادگاه در مورد اختالف بین بازپرس و دادستان قطعی است مگر در مورد قرارهـای
منع و موقوفی تعقیب (نه سایر قرارها) فقا در جرایم موضوع بنـدهای الـف تـا ت مـاده  647کـه
قطعی نبوده و طبق رأی وحدت رویه شماره  264مورخ  1626 /9/76قابل اعتراض در دیوان عالی
کشور است( .نه دادگاه تجدیدنظر استان)
ماده  -724دادگاه درصورتیکه اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجـه بدانـد ،آن را
نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میکند .در مواردی که به نظر دادگاه ،تحقیقـات دادسـرا کامـل
نباشد ،بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهـد یـا خـود اقـدام بـه تکمیـل
تحقیقات کند .موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شـود.
درصورت نقض قرار اناطه توسا دادگاه ،بازپرس تحقیقات خود را ادامه میدهد.
ماده  -726هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود ،دادسرای مربوط با انجام تحقیقـات
مورد نظر دادگاه ،بدون صدور قرار ،مجددا پرونده را به دادگاه ارسال میکند و اگر در تحقیقات مورد نظـر
دادگاه ابهامی بیابد ،مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعالم میکند.
ماده  -722درصورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسـا دادگـاه ،بـازپرس
مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخو آخرین دفاع و تأمین مناسب
از وی ،پرونده را به دادگاه ارسال نماید.
ماده  -722درصورت نقض قرار موقوفی تعقیب ،بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علـت
نقض قرار موقوفی تعقیب است ،به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات الزم ،تصـمیم مقتضـی اتخـاذ
میکند.
نكته  -0این مواد به زمانی که شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب یا اناطه اعتـراض مـیکنـد و
همچنین مواردی که دادگاه تحقیقات را ناقص تشخیص میدهد اشاره دارد که درصورتیکه دادگاه
اعتراض را وارد تشخیص دهد قرار صادره را نقض کرده و به نحو زیر عمل میشود:
 نقض قرار منع یا موقوفی :خود دادگاه قرار جلب به دادرسی صادر میکند( .پرونده را برای صدور
قرار جلب به دادرسی به دادسرا اعاده نمیکند ).اما پس از صدور قرار جلب به دادرسی پرونـده را
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برای انجام تحقیقات و تفهیم اتهام به دادسرا اعاده میکند تا دادسرا پس از انجام این امور (بدون
صدور کیفرخواست مجدد) به دادگاه اعاده کند.
 نقض قرار اناطه :پرونده به دادسرا اعاده میشود و بازپرس مکلف است تحقیقات را ادامه دهد.
نكته  -1در مواردی که دادگاه تحقیقات را ناقص تشخیص دهد حسب اینکه کدام دادگاه است بـه
نحو زیر عمل میشود:

 دادگاه تجدیدنظر (ماده  :)464با صدور قرار رفع نقـص پرونـده را بـرای تکمیـل تحقیقـات بـه
دادسرا اعاده میکند یا خود دادگاه تجدیدنظر اقدام به تکمیل تحقیقات مقدماتی کند.

 دادگاههای کیفری یك ،نظامی یك و انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکنـد (مـاده
 :)692با صدور قرار رفع نقص پرونده را بـرای تکمیـل تحقیقـات بـه دادسـرا اعـاده مـیکننـد (و
نمیتواند خود اقدام به تکمیل تحقیقات کنند).

 دیوان عالی کشور (ماده  :)422با نقض رأی پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادگـاه صـادرکننده
رأی (نه دادسرا) اعاده میکند.

 سایر دادگاهها (مواد  724و  :)641بدون صدور قرار رفع نقص پرونده را برای تکمیل تحقیقـات
به دادسرا اعاده میکند یا خود دادگاه اقدام به تکمیل تحقیقات مقدماتی کند.
در آزمون های حقوقی اگر به طور مطلق به نقص تحقیقات اشاره شده باشد بدون اینکه به دادگاه
خاصی اشاره شده باشد باید منطبق با فرض آخر به سؤال پاسخ داده شود.
نكته  -1زمانی که دادگاه تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد با توجه به اینکـه دادگـاه صـرفا
تکمیل تحقیقات را از دادسرا خواسته است لوا اگر دادسرا در هنگام تکمیل تحقیقات متوجه امری
شود و تصمیمی که قبال گرفته را اشتباه بداند نمیتواند تصمیم خود را عوض کند.
ماده  -729هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی ،قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شـود،
نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد .هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیـل ،قـرار
منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود ،نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ،مگـر
پس از کشف دلیل جدید که در این صورت ،با نظر دادستان برای یكبار قابل تعقیب است و اگـر ایـن
قرار در دادگاه قطعی شود ،پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یكبـار
با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام ،تعقیب کرد .درصورتیکه دادگاه ،تعقیب مجدد را تجـویز
کند ،بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند.
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نكته  -0در مورد امکان تعقیب مجدد متهم در مواردی که قرار منع تعقیب صادر و قطعی شـده
است دو حالت وجود دارد:
 قرار منع تقیب به علت جرم نبودن عمل ارتکابی صادر و قطعی شده باشد :مطلقا امکـان تعقیـب
متهم وجود ندارد.
 قرار منع تعقیب به دلیل فقدان یا عدم کفایت ادله صادر و قطعی شـده باشـد :درصـورت کشـف
دلیل جدید و فقا برای یك بار دیگر با شرایا زیر قابل تعقیب است:
 .0اگر قرار در دادسرا قطعی شده باشد :1با نظر دادستان
 .1اگر قرار در دادگاه قطعی شده باشد :2با درخواست دادستان و تجویز دادگاه
نكته  -1الزم به توضیح است قانونگوار صرفا در مورد قرار منع تعقیب و درصورت وجود شـرایطی
که در ماده ذکر شده است امکان تعقیب مجدد متهم را پیشبینی کرده و در سایر مـوارد ماننـد قـرار
موقوفی تعقیب و حکم برائت به دلیل اعتبار امر مختومه امکان تعقیب مجدد متهم مطلقا وجود ندارد.
نكته  -1به عنوان قاعده کلی باید توجه داشت در تمام مواردی کـه قـرار یـا حکمـی باعـث مجـازات
نشدن متهم میشود و اعتبار امر مختوم دارد (حکم برائت ،قرار موقوفی تعقیـب و قـرار منـع تعقیـب بـه
دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی) عمل ارتكابی مشمول اعتبار امر مختوم میشـود (نـه عنـوان اتهـامی) و
نمیتوان عمل مرتکب را تحت عنوان مجرمانه دیگری تعقیب کرد مثال اگر «الف» با دروغِ صرف و بـدون
توسل به وسایل متقلبانه مال «ب» را ببرد و اتهامِ «الف» تحـت عنـوان کالهبـرداری در دادسـرا مطـرح
شده و قاضی به دلیل عدم توسل به وسایل متقلبانه ،اقدام «الف» را جـرم ندانسـته و قـرار منـع تعقیـب
صادر کرده و این قرار قطعی شود دیگر نمیتوان «الف» را مجددا در دادسرا تحـت تعقیـب قـرار داد ولـو
اینکه این بار عمل وی تحت عنوان دیگری مانند تحصیل مال نامشروع مطرح شود.

 .1یعنی قرار در دادسرا صادر و به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شود.
 .2یعنی قرار در دادسرا صادر و از آن تجدیدنظرخواهی شده و دادگاه قرار را تأیید کرده باشد.
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ماده  -722در کیفرخواست موارد زیر قید میشود:
الف) مشخصات متهم ،شامل نام ،نام خانوادگی ،نام پدر ،شهرت ،سن ،شـغل ،شـماره ملـی ،شـماره
شناسنامه ،تابعیت ،موهب ،محل اقامت و وضعیت تأهل او.
ب) آزاد ،تحت قرارتأمینیانظارت قضائیبودن متهم ونوعآن ویـا بازداشـت بـودن ویبـا قیـد علـت
وتاریخ شروع بازداشت.
پ) نوع اتهام ،تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخـش ،دهسـتان ،روسـتا ،شـهر ،ناحیـه ،منطقـه،خیابان و
کوچه
ت) ادله انتساب اتهام
ث) مستند قانونی اتهام
ج) سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم
چ) خالصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم
تبصره -هرگاه در صدور کیفرخواست ،سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد ،تـا پـیش از ارسـال بـه
دادگاه ،دادستان آن را اصالح و پس از ارسال کیفرخواسـت بـه دادگـاه ،مـوارد اصـالحی آن را بـه
دادگاه اعالم میکند.
ماده  -794عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود ،مـانع از تعیـین عنـوان صـحیح قـانونی
توسا دادگاه نیست .درصورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقـات دادسـرا روشـن
باشد و دادگاه فقا عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد ،مکلـف اسـت اتهـام جدیـد را بـه مـتهم
تفهیم ،تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.
نكته  -0حکم این ماده ناظر به زمانی است که در مورد عملی تحقیقات مقدماتی صورت گرفتـه
باشد و دادگاه صرفا عنوان اتهـامی را نادرسـت تشـخیص دهـد ماننـد اینکـه «الـف» مـال «ب» را
تصاحب کرده باشد و دادستان این عمل را در کیفر خواست خیانت در امانت ذکر کرده ولی دادگـاه
همان عمل را س رقت تشخیص دهد در این صورت دادگاه عنوان اتهامی صحیح را به مـتهم تفهـیم
میکند (و پرونده را به دادسرا اعاده نمیکند).
اما اگر رفتار مجرمانهای از مرتکب سر زده باشد که در دادسرا نسبت به آن تحقیقات مقدماتی صـورت
نگرفته باشد دادگاه نمیتواند آن اتهام را به متهم تفهیم و نسبت به آن اتهـام رأی صـادر کنـد مـثال اگـر
«الف» مرتکب جعل شده باشد و در دادسرا نسبت به جعل تحقیق صـورت گرفتـه باشـد امـا دادگـاه در
حین رسیدگی متوجه شود «الف» عالوه بـر جعـل از سـند مجعـول هـم اسـتفاده کـرده اسـت دادگـاه
نمیتواند اتهام استفاده از سند مجعول را به متهم تفهیم کند بلکه در ایـن مـورد دادگـاه بایـد مراتـب را
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حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اعالم کند( .ماده ( )626برای دیدن توضیحات کامـل ایـن
مورد به ماده  22و مواد مرتبا و نکات ذیل این ماده مراجعه شود).
ماده  -791هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه ،موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قـرار تـأمین
به وجود آید ،دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام میکند.
نكته  -0یکی از قواعد حقوقی ،قاعده فراغ دادرس است این قاعده به این معنی است که مقـام قضـایی
بعد از تصمیم نهایی خود ،دیگر نمیتواند نسبت به دعوا یا شکایتی که به آن رسیدگی کرده اسـت اظهـار
نظر نماید .این ماده استثنایی به این اصل وارد کرده است و به مقامات دادسرا اجازه داده اسـت اگـر قبـل
از ارسال پرونده به دادگاه موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین به وجود آید (ولـو اینکـه نسـبت
به پرونده اظهار نظر نهایی شده باشد) اقدامات قانونی را انجام داده و متهم را آزاد یا قرار را تبدیل کنند.
ماده  -797دادستان نمیتواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بـر ایـن
اساس کیفرخواست را مسترد یا اصالح کند و فقا میتواند دالیل جدید له یا علیه متهم را که کشـف
یا حادث میشود به دادگاه اعالم کند.
ماده  -796پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه ،هرگاه شـاکی در جـرائم قابـل گوشـت،
رضایت قطعی خود را به دادستان اعالم کند ،درصورت وجود پرونده در دادسرا ،دادستان از کیفرخواسـت
عدول میکند .در این صورت ،قرار موقوفی تعقیب توسا بازپرس صادر میشود .در جـرائم غیـر قابـل
گوشت ،هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعالم کند ،دادستان درصورت فراهم بودن شـرایا صـدور
قرار تعلیق تعقیب ،میتواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلـق کنـد و درصـورتیکـه در نتیجـه
رضایت شاکی نـوع مجـازات تغییـر کنـد ،دادسـتان از کیفرخواسـت قبلـی عـدول و بـر ایـن اسـاس
کیفرخواست جدید صادر میکند.
نكته  -0حکم این ماده ناظر به زمانی است که کیفرخواست صادر شـده ولـی هنـوز پرونـده بـه
دادگاه ارسال نشده است و در همین زمان ،شاکی رضایت (یا به عبارت دقیـقتـر گوشـتِ) خـود را
اعالم کند که در این مورد به ترتیب زیر اقدام میشود:
 اگر جرم قابل گوشت باشد :دادستان از کیفرخواست عدول میکند و بازپرس (نه دادستان) قـرار
موقوفی تعقیب صادر میکند.
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 اگر جرم غیر قابل گوشت باشد :دو حالت دارد که عبارتند از:
 .0اگر در نتیجه گوشت شاکی عنوان اتهامی عوض شود مانند سرقت حدی که با گوشت شـاکی
تبدیل به سرقت تعزیری تبدیل میشود :دادستان باید از کیفرخواست عدول کرده و کیفرخواسـت
جدید صادر کند.
 .1اگر در نتیجه گوشت شاکی عنوان اتهامی عوض نشود :دادستان مـیتوانـد در صـورت وجـود
شرایا تعلیق تعقیب ،تعلیق را تعقیب کند.
 -0/0در آزمونهای حقوقی اگر به طور مطلق به گوشت شاکی در جرایم غیر قابل گوشت اشـاره
باشد (بدون اینکه به این امر که آیا با گوشت عنوان اتهامی عوض میشود یا نمیشود تصریح شـده
باشد) باید مطابق با فرضی که عنوان اتهامی عوض نمیشود به سؤال پاسخ داده شود.
ماده  -794درصورت انتساب اتهامات متعدد بـه مـتهم کـه رسـیدگی بـه آنهـا در صـالحیت ذاتـی
دادگاههای مختلف است ،کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یك از دادگاههای صالح صادر میشود.
نكته  -0اگر رسیدگی به اتهامـات متعـدد در صـالحیت ذاتـی دادگـاههـای مختلـف باشـد چنـد
کیفرخواست صادر میشود مانند اینکه رسیدگی به اتهام در صالحیت دادگاه انقـالب و رسـیدگی بـه
اتهام دیگر در صالحیت دادگاه کیفری یك باشد که در این صورت دو کیفرخواست به صورت جداگانه
خطاب به هر یك از دادگاهها صادر میشود اما اگر اتهامات متعـدد در صـالحیت ذاتـی دادگـاه واحـد
باشد مانند اینکه سه اتهام در صالحیت دادگاه کیفری یك باشد فقا یك کیفرخواست صادر میشود.
نكته  -1شبیه همین حکم در ماده  719در مورد صدور قرار تأمین کیفری نیـز پـیشبینـی شـده
است و در مورد قرار تأمین کیفری نیز اگر اتهامات متعدد در صالحیت ذاتی یك دادگاه باشد فقا یك
قرار تأمین اخو میشود ولی اگر در صالحیت ذاتی چند دادگاه باشد چند قرار تأمین صادر میشود.

