
 حقوق جزا -اصطالحات حقوق



 :  (قانون اساسي 37اصل )اصل برائت

  اصل بر برائت افراد است و هيچكس از
نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر  

اينكه جرم او در دادگاه صالحه ثابت 
در حقيقت برائت يك اصل و . گردد

استثناي آن اصل قانوني بودن جرم و  
 .مجازات است

 



 :  جرم

 
عملي برخالف شرع که قانون براي 

آن کيفرتعيين کرده و شخص ، با  
آگاهي و اراده خود مبادرت به 

 .انجام آن نموده



 :تعریف جرم 
جرم، : قانون مجازات اسالمي 2ماده

رفتاري که براي آن در قانون مجازات  
 .تعريف شده باشد

 و وظيفه به  )رفتار شامل فعل و ترك فعل
و حالت مي  ( موجب قانون و قرارداد کاري

 .شود
  هر فعل يا ترك فعلي که درقانون براي آن

مجازات تعريف شده باشد جرم محسوب مي 
دايره آن محدودتر از شرع و اخالق )شود

 (مي باشد
 



  :فرق بین شکایت و اعالم جرم
  شكايت با اعالم جرم که توسط

کارشناسان صورت مي گيرد داراي  
 :تفاوت هاي زير است

  در شكايت شاکي داراي نفع است ولي
 .در اعالم جرم اعالم کننده نفعي ندارد

  اعالم جرم يا تكايف قانوني فرد و يا
وظيفه اجتماعي اوست در حالي که  

 .شكايت احقاق حق شخصي است
 



 :اصل قانوني بودن جرم و مجازات

هيچ حكم و اجراي مجازاتي انجام 
 .نمي شود مگر به موجب قانون

 
هيچ جرم و مجازاتي وجود نخواهد 

 .داشت مگر به موجب قانون



:             نتایج قانوني بودن جرم و مجازات

قوانين کيفري عطف به ماسبق نمي شود 

  قوانين مساعد به حال متهم عطف به
 ماسبق مي شود

  تفسير محدود و مذيق قانون کيفري
 (     تفسير به نفع متهم)

 



 ارکان تشکیل دهنده جرم
 قانون مجازات اسالمي شامل ارکان تشكيل دهنده جرم  11ماده

 :مي شود
در قانون به آن اشاره شده مي باشد :رکن قانوني. 
بروز و تجلي بيروني قصد ارتكاب جرم :رکن مادي. 
 آن رفتار يا عمل واقع شده باشد و صرف داشتن انديشه، وصف

 .کيفري ندارد
عبارت است از قصد واراده توام با علم و آگاهي : رکن معنوي

 افراد جهت ارتكاب جرم
 رکن معنوي در جرايم عمدي عبارت است از آگاهي و قصد و

 .اراده تمايل به جرم
  رکن معنوي در جرايم غيرعمد يك تقصير و خطاي جزايي است

که در قالبهاي بي احتياطي، بي مبادالتي، عدم رعايت نظامات و 
 .مقررات دولتي و نداشتن مهارت، خود را نشان مي دهد

 



   -قانون مجازات اسالمي 11ماده 
 در مقررات و نظامات دولتي ، مجازات و اقدامات تامیني و تربیتي باید

بموجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا 
ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود 

لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود که مبني بر تخفیف یا عدم 
مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به 

. جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي موثر خواهد بود
درصورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در 

جریان اجراء باشد موقوف االجراء خواهد ماند و در این دو مورد و 
همچنین در موردي که حکم قبالً اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفري بر 

آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانیني که براي مدت معین 
 . و موارد خاصي وضع گردیده است اعمال نمي گردد

2-  اگر مجازات جرمي بموجب قانون الحق تخفیف یابد محکوم علیه
میتواند تقاضاي تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت 

دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون الحق مجازات 
 . قبلي را تخفیف خواهد داد

3-  اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق به اقدام تامیني و تربیتي
 .      تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرارخواهد گرفت

 



بررسي جرایم از حیث طرح و تعقیب و 
 :اقامه دعوا

جرايمي هستند که تعقيب آنها منوط   :جرایم قابل گذشت
به شكايت شاکي خصوصي مي باشد و با رضايت شاکي 

 .تعقيب موقوف مي شود
جرایم غیرقابل گذشت: 
اعالم  )جرايمي که به محض وقوع بايد تعقيب شوند -الف

توسط ضابطين عام و خاص به دادستان و دادستان به 
 (عنوان مدعي العموم پرونده را بررسي مي کند

جرايمي که بواسطه شكايت شاکي خصوصي پرونده   -ب
تشكيل مي شود ولي رضايت شاکي، باعث موقوف شدن 

 .تعقيب نمي شود
توهين به مامورين در حال انجام وظيفه جرم  : 609ماده

غيرقابل گذشت و عمومي بوده و نياز به شاکي خصوصي 
 .ندارد

 
 



 :جرم شبه عمد

 
شخصي از انجام عمل خود منظور خاصي را 

دارد ولي نتيجه اي که از اين عمل عايد او  
مثالً .مي شود، از خواسته او فراترمي رود

شخصي جهت تأديب کسي ضرباتي به او  
وارد مي کند ولي اين ضربات منتهي به  

 .فوت مجني عليه مي شود
 



 :جرایم سیاسي
 

جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي کشور 
تشكيل دسته يا جمعيت ، باهدف برهم  : مانند

جاسوسي به نحوي که به  .زدن امنيت کشور
همكاري با . امنيت ملي صدمه وارد کند

دول خارجي متخاصم جمهوري اسالمي 
همچنين سلب آزادي افراد ملت  ... ايران و

و يا محروم کردن آنان ازحقوق مقرر 
درقانون اساسي از طرف هريك از مقامات و  

 .  مأمورين دولتي



 تمرد
 هرگونه حمله یا  - قانون مجازات اسالمي 607ماده

مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به مامورین دولت  
در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب  

  :مي شود و مجازات آن بشرح ذیل است
هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان  -1

  .دهد حبس از شش ماه تا دوسال
هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد   -2

  . حبس از یك تا سه سال
  . در سایر موارد حبس از سه ماه تا یك سال -3

اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم  -تبصره 
دیگري هم بشودبه مجازات هر دو جرم محکوم 

 .خواهد شد



 :رویه قضایي

 
مجموع آراء و احكامي که دادگاهها  

 .درموضوع خاص صادر مي کنند
 



 :حرز

 
درقانون به آن اشاره نشده اما درعرف  

به محل نگهداري مال گفته مي  
سارق به تنهايي يا با  : براي مثال.شود

 ...کمك ديگري هتك حرز کرده باشد



 :تعزیرات

 
مجازاتي که نوع و مقدار آن در شرع 

تعيين نشده و بسته به نظر قاضي مي  
 .باشد

 



 :عرف

 
عادات و رسومي که درميان مردم به  

عنوان قاعده الزام آور بتدريج معمول  
 .شده

 



 :اَثَم 

 
به عمل غيرمشروعي گفته مي شود که از  

 .روي قصد و آگاهي انجام گرفته باشد
 



 :ذِنب

 
چه  . به هرعمل غيرمشروع گفته مي شود

از روي قصد انجام گرفته و خواه بدون  
 .قصد و برگناهان کبيره داللت دارد



 :سیئه

 
 .برگناهان صغيره داللت دارد

 



 (:گناه)جناح

 
مترادف با اثم است و دراحكام و  

دستورات مربوط به ازدواج و طالق بكار  
 .رفته است

 



 :مجني علیه

 
کسي که برخالف قانون   -قرباني

تعرضي عليه حقوق و آزاديهاي او  
 .صورت گرفته باشد

 



 :  ابالغ

رساندن اوراق دعوي مانند اخطاريه  ,
به اطالعت ... اجراء سند و, اجراي حكم

شخص يا اشخاص معين با رعايت  
 تشريفات  



 :اخطاریه 

  ياد آوري کردن رسمي يك يا چند
موضوع در حدود مقررات به مخاطب 

است مانند اخطاريه براي حضور در 
دادگاه حقوقي يا ارائه اصول اسناد در  
دادگاه يا براي پرداخت ماليات توسط  

 .اداره دارايي
 



 :  ارش 

  در امور کيفري هر گاه در قانون براي
عضوي ديه مقرر و تعين نشده باشد براي  
آن عضو توسط کارشناس يا قاضي ارش  

تعيين مي شود براي مثال دست داراي  
نفر بيشتر ولي   50ديه معين است يعني 

طحال داراي ديه مشخص نمي باشد و  
 .قاضي براي آن ارش تعيين مي کند

 



 :  توقیف اجراي حکم 

يا قرار به  , قلع موقت اجراي حكم
دستور مقام صالحديد پس از شروع به  

 اجراء

 



 :  توقیف اجرائي 

  توقيف مال مديون يا محكوم عليه از
. طريق اجراء ثبت يا اجراي احكام

دادگستري اين توقيف مانع از تصرف  
:  ثالث . مالك در مال خود مي باشد

 .شخص ديگري غير از طرفين قرارداد
 



 :  حبس 

  در امور مدني نوعي عقد است که شبيه وقف
مي باشد ولي با وقف تفاوتهايي دارد براي  
مثال در حبس ملك از مالكيت حبس کننده 

در واقع حبس نوعي حق . خارج نمي شود
انتفاع از ملك ديگري را تحت شرايطي 

ايجاد مي کند و اما در امور کيفري حبس 
نوعي مجازات است که آن را مترادف با  

 .زندان مي دانند
 



 :حکم 

  در امور مدني و کيفري چنانچه راي
دادگاه راجع به ماهيت دعوي و قاطع  

براي  . باشد به آن حكم اطالق مي شود
مثال دادگاه در راي خود خواهان را به  

بي حقي محكوم مي کند يا خوانده را به  
پرداخت خسارت خواهان محكوم مي  

 .کند
 



 :حکم حضوري 

  اصل بر اين است که آراي محاکم
حضوري است مگر آنكه خوانده يا وکيل  

او در هيچ يك از جلسات دادرسي  
حضور نداشته يا الحيه اي در پاسخ 

دعوي به دادگاه نفرستاده و يا ابالغ  
 .اخطاريه به خوانده واقعي نباشد

 



 :  دادخواست 

  شكوائيه اي است که به مراجع قضائي به
طور کتبي و در اوراق مخصوص عرضه  

مي شود اصوالً در دعاوي مدني خواهان  
بايد خواسته اش را باتقديم دادخواست  

 .در دادگاه طرح کند
 



 :  دیه 

  اصوالً مالي است که از سوي مجرم به
شخصي که به واسطه ارتكاب جرم مصدوم و  

.  يا در مورد متوفي به ورثه او بايد بپردازد
در پاره اي از موارد مجرم به جاي قصاص 

براي مثال اگر انجام  . بايد ديه بپردازد
قصاص مقدور نباشد يا صاحب خون يا 

 .مصدوم از قصاص عفو کند
 قانون مجازات اسالمي 15ماده-   

 



 تعزیر

 تعزیر،: قانون مجازات اسالمي 16ماده  
تاديب يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن  

در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم موکول  
 (قانون کار. )گرديده است

 تعزیر ،   -قانون مجازات اسالمي 16ماده
تادیب و یا عقوبتي است که نوع و مقدار آن  

در شرع تعیین نشده و بنظرحاکم واگذار 
شده است از قبیل حبس و جزاي نقدي و  

شالق که میزان شالق بایستي از مقدار حد 
 .کمتر باشد

 



 :قصاص 

  کيفري است که مرتكب به آن محكوم
.  مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد

قصاص دو نوع است قصاص عضو و 
 قصاص نفس

 



 :کیفر خواست 

  درخواست دادستان از دادگاه براي به
کيفر خواست حاوي  . کيفر رساندن متهم

نام و مشخصات محل اقامت و نوع اتهام  
و داليل آن و مواد قانوني مورد استناد 

 .مي باشد... براي اعمال کيفر و
 



 :متهم 

  کسي است که فاعل جرم تلقي شده ولي
هنوز داليل کافي براي محكوميت او  

 وجود نداشته و يا حكم محكوميت قطعي

او صادر نشده است 

 



 :معاینه محل 

  بازديد مراجع قضائي يا اداري از محل
 وقوع جرم يا مورد دعوي و اختالف



 :خطاي کیفري

 
عملي که ناشي از بي احتياطي يا بي  

مباالتي يا عدم مهارت و يا عدم رعايت  
ازجمله جرايم غيرعمد به  .)نظام دولتي

 (.شمار مي رود
 



 :نظامات دولتي

 
مقصود از نظامات، هرنوع مقررات کلي  
اعم از قانون و تصويبنامه يا آيين نامه يا  
دستور کار، الزامي است و عدم نظامات  

 .دولتي تخلف از نظم به شمار مي رود
 



 :تقصیر یا خطاي کیفري

 
جرايمي که اصطالحاً غيرعمدي ناميده  

بي   -بي احتياطي: مانند. مي شوند
عدم رعايت   -عدم مهارت -مباالتي

نظامات دولتي که فاعل درتحصيل نتيجه 
 .آن بهيچ وجه عامد نيست

 



 :مهدور الدم

 
کسي که از لحاظ قانون و شرع خونش  

 .هدر است 
 



 :دفاع مشروع

 
توانايي بردفع تجاوز قريب الوقوع و  

، ناموس،  (آبرو)ناحقي که نفس، عرض
مال و آزادي جسم خود يا ديگري را به  
خطر انداخته است و رهايي از آن جز  

 .با ارتكاب جرم ممكن نيست
 



 :اضطرار

 
حالتي است که انسان خود را درتنگنايي  

بيابد و براي رهايي از آن دست به  
 .عملي بزند



 :اسباب اباحه

 
ويژگيهايي که عملي را   –عوامل موجهه 

درشرايط معمولي جرم محسوب مي  
:  مانند. شود را جرم محسوب نمي کند

امر   -جنون -دفاع مشروع
 .کودکي -آمرقانوني

 



 :قانون جرم زدا

 
به قانون جديدي گفته مي شود که با لغو  

مجازات مندرج درقانون سابق، حكم  
 .مبني برجرم بودن عمل را از اثربيندازد

 



 :عطف بما سبق نشدن قانون کیفري
 

 -جديد)قاضي نمي تواند حكم قانون الحق
را شامل موارد اعمال سابق کند و  ( بعدي

افعالي را که قبل ازتصويب قانون جديد  
 .جرم نبوده به استناد آن مجازات نمايد

هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد  : به عبارتي
قانوني که بعد از آن وضع شده جرم 

 .محسوب نمي گردد
 



 :تفسیرمُضیّق

 
پايبندي قاضي به مفاهيم نزديك به  
الفاظ قانون و خودداري از توسعه  

 .تفسير
 



 :انواع قرار نهایي
 

 در جرائم قابل گذشت  : قرار موقوفي تعقيب
اتفاق چنانچه شاکي خصوصي رضايت دهد  

اين . قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود
قرار بايد به  شاکي خصوصي ابالغ و او ظرف  

ده روز پس از ابالغ مي تواند  به اين قرار 
 .اعتراض نمايد

 در صورت فقد دليل يا عدم  :قرار منع تعقيب
کفايت دليل و يا جرم نمودن موضوع و عدم  
احراز عنصر رواني بازپرس قرار منع تعقيب 

 .صادر مي نمايد
 



 ادامه
زماني صادر مي شود که  : قرار مجرميت

داليل کافي براي شكايت يا پرونده وجود 
داشته  باشد و بازپرس اتهام را متوجه متهم  

قرار مجرميت داراي سه شرط است  . بداند
 :که قبل از صدور آن بايد رعايت شود

  قبل از صدور قرار مجرميت بايد تفهيم اتهام
 .به متهم صورت گيرد

قرار تامين کيفري از متهم اخذ شود. 
آخرين دفاع از متهم اخذ گردد. 

 



 ادامه

  در انتها در هر سه نوع قرارهاي نهايي
صادره توسط بازپرس بايد به موافقت 

در مورد صدور قرار  . دادستان برسد
مجرميت و پس از رعايت تشريفات 

مربوط، در صورت موافقت، دادستان  
 .مي نمايد کیفرخواستاقدام به صدور 

 



 پدیده هاي مجرمانه
تفاوت آن با جرم اين است که    پدیده مجرمانه

در پديده مجرمانه علتهاي پديد آورنده جرم 
هم مورد بررسي و تجزيه وتحليل قرار مي  

 .گيرد
 کشورهاي مختلف به پديده هاي مجرمانه

 :واکنش کيفري دارند؛زيرا
  امنيت بايد برقرا شود که کم هزينه ترين راه

 .حفظ امنيت واکنش کيفري است
زمان آن کوتاه وسريع است. 
کم هزينه است. 



 :  موقوفي تعقیب شامل

رضايت شاکي 

عفو متهم 

جنون متهم 

فوت متهم 

              منع مجازات قانوني 

        اعتبار راي مخدومه 

 



 :    جرایم از لحاظ وقوع

1- جرمي که در مراء و  : جرم مشهود
(  عام و خاص) منظر ضابطين دادگستري

 واقع شود

 2-جرمهايي که در   : جرم غيرمشهود
 .بند ذيل تعريف مي شود6خارج از 

 



 :جرایم مشهود
 جرمي که مامورين مربوطه بالفاصله در محل بروز جرم

 .حاضر شده و مدارك و مستندات مشاهده گرديده است
  يك نفريا بيشتر يا بزه ديده، شخص معيني را به عنوان

 مجرم معرفي کنند
 بالفاصله بعد از وقوع جرم، عدوات و وسايل و اموال

 .وقوع جرم از متهم يافت شود
  متهم بالفاصله بعداز وقوع جرم در حال فرار يا فرارگروه

 .باشد
  بزه ديده يا قرباني جرم بالفاصله تقاضاي ورود، مامورين

 .را به خانه داشته باشد
مواردي که متهم دگرو باشد. 

 



 :انواع کیفر
مواردي هستند که در دين و شرع   :دسته اول ثابت شرعي

 :اين موارد شامل.ذکر  شده اند و جنبه شرعي دارند
قصاص 

  حدود 
ديات 

هستندکه شامل مواردي است که  دسته دوم غیر ثابت شرعي
در دين و شرع نيامده مانند جعل، صدورچك بالمحل  

گذارده شده است که (ولي مسلمين)که به اختيارحاکم...و
 :دو دسته اند

تعزيرات 

 (بازدارنده)اقدامات تاميني 
 



 :  مسئولیت کیفري
رابطه اي است مستقيم  بين جرم و مجازات .

اين رابطه در موارد زير مي تواند نقض  
 :شود

  جنون          با تشخيص قاضي و پزشكي
 قانوني

 اجبار 
دفاع مشروع 
اضطرار 
ضرورت 

 



 دو اصل مسئولیت کیفري
اصل شخصي بودن مجازات 
 اصل فردي کردن مجازات 
  اصل شخصي بودن  يا شخصي کردن مجازات يا

مسئوليت کيفري به اين معني است که مجازات فقط 
بايد بر خود مجرم اعمال گردد، نه بر اعضاي 

خانواده و خويشان او، آثار مجازات نيز بايد به 
مجرم محدود شود و نبايد به اشخاص ثالث سرايت  

 .کند
 اصل فردي کردن مجازات هم به اين معني است که

بايد اوضاع و احوال فردي متهم بايد در نظر گرفته 
 .شود

 



 :اصل تفکیك مرحله ي تعقیب و تحقیق
 در کشور ما مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات دادگستري است و

افرادي که در سيبل مجرمانه قرار مي گيرند و در اصطالح 
حقوقي بزه ديده ناميده مي شوند؛ مي توانند به 
تقاضاي تعقيب و »دادگستري  مراجعه  کرده و ازمقام قضايي صالح 

به عنوان مدعي   دادستاندر دادگستري  . متهم را نمايند« تحقيق 
جرائم  متصدي تعقیب( نماينده جامعه يا نماينده مردم)العموم

بديهي است  جرائم اعالمي از سوي دادستان نيازمند . است
 بازپرس تدقيق؛ تحقيق و بررسي هستند که اين امر از طريق

 متصدي تحقیق در واقع بازپرس پرونده مقام. صورت مي گيرد
است و بر اساس اصول دادرسي منصفانه اين دو مقام نمي تواند 

يك نفر باشد زيرا اين امر برخالف عدالت قضايي و اصول دارسي 
بازپرس در مرحله تحقيق ميتواند از افرادي مانند . منصفانه است

 .پزشك قانوني يا کارشناسان رسمي نيز کمك بخواهد



 استثنائاتي در اصل تفکیك 
 البته در اصل تفكيك مرحله ي تعقيب و تحقيق گاه

قانون  3به عنوان مثال در ماده .استثنائاتي وجود دارد 
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب الحاقي مورخ  

آمده است در جرائمي که در صالحيت  28/7/1381
دادگاه کيفري استان نيست دادستان داراي کليه اختيارات 

بازپرس است و خود نيز مي تواند راسا تحقيقات را آغاز 
اين جرائم عبارت ازجرائمي هستند که مجازات . کند

قانوني آنها قصاص عضو،قصاص نفس؛رجم و حبس ابد 
 .مي باشد

4-  تحقيقات مقدماتي کليه جرائم بر عهده  :  3بند و  ماده
در جرائمي که در صالحيت رسيدگي . بازپرس مي باشد

دادگاه کيفري استان نيست دادستان نيز داراي کليه 
 .وظايف واختياراتي است که براي بازپرس مقرر مي باشد

 



 آشنایي با تشکیالت قضایي در امور کیفري
  به منظور پيشگيري از امحاي آثار و داليل جرم و

جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و تحقيق از شهود و  
مطلعان واقعي که در صحنه جرم حضور دارند يا از 
چگونگي انجام بزه اطالع کافي و صحيح دارند، در 

.  تشكيل شده است دادسراتشكيالت قضايي نهادي به نام 
دادسرا در واقع نهادي است که به جرم رسيدگي مي کند  

و اداره اي تحت نظارت دادستان  است که  عهده دار کشف  
جرم ، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اهلل و  

حفظ حقوق عمومي و حدود اسالمي، اجراي حكم طبق  
ضوابط قانوني است و دادستان يا رياست دادسرا به تعداد  

الزم معاون، داديار، بازپرس و تشكيالت اداري خواهد  
 .داشت

 



 ادامه
شامل دو دسته مقامات هستند:  مقامات دادسرا: 
رئيس دادسرا که همان دادستان است مقام تعقيب است: مقام تعقيب  .

معاون يا معاونين دادستان و داديار از ديگر مقامات تعقيب هستند که 
دادستان مي . رابطه آنها  طولي بوده و زير نظر دادستان قرار دارند

تواند بخشي از وظايف خود را به هر يك از معاونين خود تفويض نمايد اما 
 .در اين صورت هم نافي وظايف خود دادستان نخواهد بود

  دادستان هر شهرستان از نظر قضايي مستقل بوده و از نظر اداري مانند
مرخصي يا لوازم مورد نياز و امور پشتيباني زير نظر رييس دادگستري 

همه مقام هاي قضايي توسط رياست قوه قضائيه نصب . شهرستان قرار دارد
 .مي شوند

 مقام تحقيق    که همان باز پرس است. 
 پرونده ازطريق دادستان جهت شروع تحقيق به بازپرس ارجاع شده و وي

.  اين امر را شروع تحقيقات مقدماتي مي گويند. رسيدگي را آغاز مي کند
در پايان تحقيقات مقدماتي بازپرس پرونده بايد ختم تحقيقات را اعالم 
 .نموده و در نتيجه آن قرار نهايي را صادر نمايد که داراي سه نوع است

 



 توضیحات
 کيفر هاي ثابت شرعي قابل تغيير نيستند و آنها را نمي توان تغيير

 .  داد اما در کيفر هاي غير ثابت شرعي اختيار با قاضي است
 بعنوان مثال مجازات هاي تعيين شده در قانون کار جمهوري

 .اسالمي ايران از انواع غير ثابت شرعي هستند
 22ذکر نكته اي در اينجا الزم است و آن اينكه بر اساس ماده  

قانون مجازات اسالمي  قاضي ميتواند بر اساس شرايطي تخيف 
بر اساس نظر اکثر حقوقدانان .نام دارد تخفیف قضایيبدهد که 

اين تخيف مي تواند از حداقل کيفر تعيين شده نيز کمتر باشد 
چون در غير اين صورت تخفيف بي معني خواهد بود و قاضي قبل 

از تخفيف اختيار انتخاب مجازات حداقل ذکر شده در قانون را 
 .داشته است

 گاهي اوقات تخيف در تبديل مجازات است و قاضي ميتواند بر
اساس شرايط محكوم مجازات را تبديل و بطور مثال از شالق به 

 .جزاي نقدي تبديل کند



 ضابط دادگستري
 ضابطين دادگستري،  : قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب 15ماده

ماموريني هستند که تحت نظارت و تعليمات مقامات قضايي در کشف جرم و باز جويي 
مقدماتي، حفظ و آثار جرم، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، اعالم اوراق و  

 .تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند
 ضابطين دادگستري ماموراني هستند که تحت نظارت و تعليمات مقام   - 15ماده

قضايي در کشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و داليل جرم و جلوگيري از 
فرار و مخفي شدن متهم وابالغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون  

 : اقدام مي نمايندوعبارتنداز
 . نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  - 1

2 -  روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان  . 

3 -  مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي که به موجب قوانين
 .  خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند

4 -  سايرنيروهاي مسلح درمواردي که شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از
 وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول کند  

-   مقامات و ماموريني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط
 .  دادگستري محسوب مي شوند

 .گزارش ضابطين در صورتي معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضي باشند -تبصره 
 



 :صالحیت ضابطین

به موجب قانون تعيين مي شوند 

 ضابطين تحت نظارت و تعليم مقام
 قضايي هستند

بين ضابط و حاکميت يك رابطه کاري  (
 وجود دارد( استخدامي

  هميشه يك اختيار و توانايي توام با
 .تفكليف و وظيفه وجود دارد

 



 :ضابط

نيروي انتظامي: عام 

بسيج، روساي زندان، مقامات و  : خاص
ماموريني به موجب قوانين و مقررات در  

حدود وظايف محوله مانند پليس  
 ساختمان، بهداشت حرفه اي

 



قانون آئین دادرسي  16ماده 
 :  دادگاههاي عمومي و انقالب

  ضابطين دادگستري مكلفند دستور مقام قضايي
عرم اجراو استنكاف از دستور  . را اجرا کنند

ماه تا يك  3مقام قضايي جرم بوده و مجازات 
ماه حبس  6تا  1سال انفصال از خدمات دولتي يا 

 .به دنبال دارد
 قانون آئین دادرسي دادگاههاي  16ماده

ضابطین دادگستري مکلفند   -عمومي و انقالب
در صورت  . دستورات مقام قضائي را اجرا کنند

تخلف به سه ماه تا یك سال انفصال از خدمت  
دولت و یا از یك تا شش ماه حبس محکوم 

 .  خواهند شد
 



 :الزامات ضابطین
 اعتباري که گزارش آنها دارد گزارش افراد ديگر

 .ندارد
اجراي دستور مقام قضايي در مهلتهاي تعيين شده. 
   ضابطين بعد از ورود مقام قضايي حق اقدام و

 .دخالت ندارند مگر به اجازه و دستور مقام قضايي
  
  اگر براي اجراي دستور مقام قضايي توسط ضابطين

 .زماني تعيين نگردد، زمان آن يك ماه مي باشد
 



 وظایف ضابطین دادگستري 

کشف جرم 

بازجويي 

حفظ اثار و دالئل جرم 

جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم 

ابالغ اوراق قضايي 

اجراي تصميمات قضايي. 



 :اختالس و شرایط آن
 فردي که مال به او سپرده شده است کارمند

باشد  و مال بنا به وظيفه اداري به او سپرده  
 .شده باشد

 اموال مورد بحث بايد اموال دولتي
 .باشد( عمومي )
 اگر مال بنا به وظيفه اداري به کارمند

سپرده نشده باشد و يا مال مربوط به افراد  
خصوصي باشد مورد خيانت در امانت  

 .خواهد بود
 



 نکته مهم
 گزارش کارشناسان بهداشت کار که در حدود

وظايف و اختياراتشان درحكم گزارش ضابط  
است؛ شكايت محسوب نمي شود و در نتيجه 

 کارشناسان بهداشت کار اعالم کننده  
جرم بوده و شاکي خصوصي نيستند. 
  چون شاکي خصوصي نيستند ابالغ قرار منع

 .تعقيب به آنان ضرورتي ندارد
  چون شاکي خصوصي نيستندنمي توانند به

قرارهاي صادره از جمله قرار منع تعقيب 
 .اعتراض کنند

 



 ادامه
 نيازي به طي تشريفات شكايت از قبيل احضار به عنوان

 .شاکي و برگه بازجويي ندارند
 قانون آئين دادرسي کيفري  29در ضمن بر اساس ماده

کارشناسان بهداشت کار مكلف به اعالم جرم هستند اما  
قانونگذار در قانون کار براي آنان ضمانت اجرايي در 

 .نظر نگرفته است
 همچنين ورود به کارگاههاي خانگي با کسب اجازه

 .نمايندگي ازدادستان شهرستان امكان پذير خواهد بود
-    معني حقوقي اين عبارت اين است که جايگاه گزارش

ضابط  را ندارد ولي همانند و داراي همان ارزش حقوقي  
 .اثر گزارش ضابط در محدود تعيين شده در قانون است

 



 قانون مجازات اسالمي 577ماده 
  چنانچه مستخدمین و مامورین دولتي اعم

از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا  
معاونان آنها و مامورین انتظامي در غیر  
موارد حکمیت در اموري که در صالحیت  

مراجع قضائي است دخالت نمایند و با  
وجود اعتراض متداعیین یا یکي از آنها به  

اعتراض مقامات صالحیتدار قضائي رفع 
مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه  

 . سال محکوم خواهندشد



قانون آئین دادرسي  20ماده 
 دادگاههاي عمومي و انقالب

  ضابطین دادگستري مکلفند در اسرع وقت و
در مدتي که مقام قضائي تعیین مي نماید 
نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده  

چنانچه به هر علت اجراي . اقدام کنند
دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در  
پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به  

متخلف از  . مقام قضائي ذیربط ارسال نمایند
(  16)این امر به مجازات مقرر در ماده ي 

 . این قانون محکوم خواهد شد

 



 :  قانون مجازات اسالمي  649ماده 

 سوگند دروغ جرم است 6سال  2ماه تا
 حبس

 قانون مجازات اسالمي 649ماده- 
هرکس در دعواي حقوقي یا جزائي که  

قسم متوجه او شده باشدسوگنددروغ  
یادنماید به شش ماه تا دوسال حبس  

 .محکوم خواهد شد
 



 :  قانون مجازات اسالمي 650ماده 
  هرکس در دادگاه در پيشگاه مقامات رسمي شهادت

 حبس و جريمه نقدي دروغ دهد 
 هرکس در  -قانون مجازات اسالمي 650ماده

دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه 
ماه و یك روز تا دو سال حبس و یا به یك میلیون و 

پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي 
 .محکوم خواهد شد

شهادت دروغ بايستي در دادگاه و در پيشگاه : نکته
 .مقامات رسمي صورت پذيرد

حدود، ديات، تعزيرات، قصاص و  : مجازات شامل
 .مجازاتهاي بازدارنده مي باشد

 



 :  قانون مجازات اسالمي 13ماده

به مجازاتي گفته مي شود که نوع،  حد
کيفيت و ميزان آن در قانون تعريف شده  

 است

 حد ،   -قانون مجازات اسالمي 13ماده
به مجازاتي گفته میشود که نوع ومیزان  

 . و کیفیت آن در شرع تعیین شده است

 



 :  قانون مجازات اسالمي  14ماده

کيفري است که جاني به آن   قصاص
محكوم مي شود و بايد با جرم آن  

 .برابري نمايد
 قانون مجازات اسالمي 14ماده-  

قصاص ، کیفري است که جاني به آن  
محکوم مي شود و باید با جنایت او برابر  

 .  باشد

 



 :  قانون مجازات اسالمي 609ماده 
  توهين به مامور در حال انجام وظيفه جرم محسوب

 .مي شود
 هرکس با توجه  -قانون مجازات اسالمي 609ماده

به سمت، یکي از روساي سه قوه یا معاونان رئیس  
جمهور یا وزرا یا یکي از نمایندگان مجلس شوراي 

اسالمي یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضاي 
شوراي نگهبان یا قضات یا اعضاي دیوان محاسبات یا  
کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتي 

و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن 
(  74) توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا 

ضربه شالق و یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزاي 
 1استفساریه مجلس .  نقدي محکوم مي شود

 


