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و1378ك.د.ا.ق177 ماده1قرار ترك تعقيب موضوع تبصره
آنبحث  هاي پيرامون

∗ابوالحسن شاكري

و جرم شناسي استاديار گروه حقوق و علوم سياسيدانشكدهجزا  ازندرانمدانشگاه حقوق

 حسن خدابخشي پالندي
و جرم و دانشكدهناسيشكارشناس ارشد حقوق جزا  ازندرانم دانشگاهعلوم سياسيحقوق

)26/7/1389:تاريخ تصويب- 15/5/1386:تاريخ دريافت(

:چكيده
ا مبناي. جديد است كه تاكنون سابقه نداشته استي تأسيس 1378.ك.د. قرار ترك تعقيب در قانون

از قـانون تحقيقـاً ازطرفـي مـي تـوان متـأثر شـدن شكل گيري اين تأسيس حقوقي را گـذار
و جهت گيري هاي قـضايي» بزه ديده شناسي«ردهاي علم دستاو دانست كه در فرايند رسيدگي

و به طور كلي سرنوشت دعواي كيفري،ارزش بيشتر بـه خواسـته هـاي  و نيز در طرح، تعقيب

 از طرف ديگر مبناي آن برگرفته از جنبش گـسترده تـر تحـت.شاكي خصوصي داده مي شود

ا. عنوان عدالت ترميمي است ، اين قـرار در راسـتاي مزبور مي توان گفت در قانون،رويناز

گذار اين قرار را در مرحله هرچند قانون.سياست بزه ديده مداري مورد توجه قرار گرفته است

دركردادرسي بدوي پيش بيني  و بـا شـرايطي ده است اما امكان صدور اين قـرار در دادسـرا

 ايـن قـرار پرونـده مـشمول اعتبـار امـر مختومـه با صدور. مرحله تجديدنظر نيز وجود دارد 

م.نمي شود، لذا امكان طرح شكايت مجدد وجود دارد ـ همچنين قرار ور در عـداد قرارهـاي زب
.قابل اعتراض نيست

: واژگان كليدي
.شاكي خصوصي، قرار، ترك تعقيب، عدالت ترميمي
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 تعريف مسأله
مي مراجع قضايي در طول رسيد كه عنوان برخي از آنها گي تصميمات مختلف  گيرند

قرار در بين اين قرارها،. باشدمي» دستورات صرف اداري«و برخي ديگر» حكم« برخي،»قرار«

قي تأسيس1378.ك.د.ا.ق1ترك تعقيب در تبصره  اي سابقهوانين قبلي ايران جديد است كه در

و پيش بيني آن در سال به شرح ذيل بوجود،1378نداشته است و مسائل مختلف را ابهامات

:آورده است

 آيا با وجود اينكه اين قرار در باب مربوط به محاكمه پيش بيني شده، امكان صدور اين

و در مرحله تحقيقات مقدماتي نيز وجود دارد؟  قرار در دادسرا

 داشت؟ آيا شاكي حق درخواست ترك محاكمه را در مرحله تجديدنظر خواهد

و آيا امكان صدور اين قرار در غير از دادگاه  هاي عمومي، در دادسراي عمومي، دادسرا

و دادگاهدادگاه و دادسرا وهاي ويژه روحانيت  وجود دارد؟ ... هاي نظامي

مانع از طرحر،مزبوكه درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه، طبق ماده از آنجائي

و آيا پرونده به همان آيا طرح شكايت مجدد نيست،  مجدد شكايت نياز به انجام تشريفات دارد

مي شود يا به شعبه جديد؟  شعبه قبلي ارجاع

 آيا قرار ترك تعقيب قابل اعتراض است يا خير؟

 اگر در جرايم مربوط به صدور چك بالمحل، شاكي بعد از طرح شكايت اوليه در

و11يش بيني شده در مادهپهايمهلت  قانون صدور چك، تقاضاي ترك محاكمه را بنمايد

يا6سپس شكايت مجدد مطرح نمايد آيا شكايت بعدي وي بايد در مهلت  ماهه صورت گيرد

 خير؟

مي177 با توجه به ماده چه صورت به  باشد؟ احتساب مرور زمان تعقيب

به اين سئواالت مي در پاسخ و تواند راهنماي حل روابـط حقـوقي مـردم  مراجـع قـضايي

و آئين دادرسي كيفري باشدمكمل ناگفته .هاي قانون

كه بايد در قالب قانون صـادر شـود پـيش بينـي» قرار«گذار در مواد مختلف، تصميماتي را

 قـرار،.)ك..د.ا.ق6مـاده(گذار صـريحاً از قـرار موقـوفي تعقيـب براي مثال، قانون. ده است كر

و قرار ترك تعقيب،)ك.د.ا.ق74ماده( قرار تأمين خواسته،)ك.د.ا.ق14ماده(امتناع از رسيدگي

.ياد كرده است...و)ك.د.ا.ق177 ماده1 تبصره(

قرارهـاي«و» قرارهـاي تمهيـدي«بـه قرارهاي صادره از مقام هـاي قـضايي،به يك اعتبار

به قرارهايي اطـالق مـي. قابل تقسيم است» نهايي شـود قرارهاي اعدادي يا مقدماتي يا تمهيدي

كه پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي مبني بـر ارسـال پرونـده بـه دادگـاه در جهـت احـراز 
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ع امـر بـه كارشناسـي، استماع شـهادت شـهود، ارجـا. سازدبزهكاري يا بيگناهي متهم آماده مي

و .از آن جمله اند... تحقيقات محلي، اعطاي نيابت قضايي

كه قاضي فارغ در ايـن. شـود از رسـيدگي مـي اما منظور از قرارهاي نهايي قرارهايي است

و ضابطه تفكيك قرارهاي نهايي از قرارهاي اعـدادي تلقـي» فراغ«صورت اگر  قاضي را مالك

مي  و عدم صالحيت كنيم در.)ك.د.ا.ق6و51موضوع مواد(توانيم قرارهاي موقوفي تعقيب را

و دادگاه جزو قرارهـاي نهـايي تلقـي  ،(كنـيم كنار ديگر قرارهاي صادره از دادسرا ، 1380آشـوري

ازو از اين جهت مي) 131ص كه چون بـا صـدور قـرار تـرك تعقيـب قاضـي فـارغ توان گفت

ميرسيدگي مي .شودگردد پس قرار ترك تعقيب از جمله قرار هاي نهايي محسوب

به معاني دنبال كردن، به كوشـش در طلـب چيـزي، متـردد در جـستجوي«تعقيب در لغت

ص 1341هخدا،د(»چيزي به معاني) 5967، پي چيزي رفتن، دنباله كيفري«و همچنين ، 1360معـين،(» از

به يـك عمـل قـضايي بـراي«در اصطالح حقوقي تعقيب به معاني. آمده است)1102ص توسل

به گرفتن حكم يا قرار يا اجرا آنها  و«و» وصول » مجـرم اقدامات كيفري به منظور كشف جـرم

صتر(اشاره شده است .)4455، شماره 1197مينولوژي حقوق،

و يا جنبـه حـق الناسـي بـراي. در قلمرو نظام كيفري ايران جرايم يا جنبه حق اللهي دارند

به هـر  و دادستان كه جنبه عمومي دارند به اعالم شاكي خصوصي نيازي نيست تعقيب جرايمي

دهد زيـرا تعقيـب در نحوي از وقوع آن مطلع گردد مكلف است مرتكب را تحت تعقيب قرار 

و دادسرا نمي اين توانـد از اجـراي ايـن تكليـف گونه جرايم براي دادسرا وظيفه وتكليف است

و  و تعلل كند قانوني خود امتناع ورزد به آن تسامح اما در جرايمي كـه جنبـه حـق. يا در عمل

مي  و تحقيق به تعقيب خـصوصي كند كه مدعي الناسي يا خصوصي دارند، دادسرا وقتي شروع

و قائم مقام قانوني وي تنها افرادي ذيحقـي هـستند كـه مـي.آن را بخواهد  تواننـد مجني عليه

.نظر كنندتعقيب متهم را درخواست كنند يا از آن صرف

 مفهوم قرار ترك تعقيب اين است كه با درخواست مدعي مبني بر ترك تعقيب، دادگاه

. نمايدمبادرت به صدور قرار ترك تعقيب مي

كه با گذشت متفاوت است چرا» گذشت شاكي خصوصي«با» درخواست ترك تعقيب«

مي) در جرايم قابل گذشت( شاكي كه از اعتبار امر دادگاه قرار موقوفي تعقيب صادر كند

و شاكي نمي تواند مجدداً طرح شكايت نمايد زيرا گذشت بايد منجز مختومه برخوردار است

با. باشد تا منشأ اثر شود  درخواست مدعي مبني بر ترك تعقيب، قرار ترك تعقيب صادر اما

و براي شاكي حق شكايت مجدد وجود داردمي كه از اعتبار امر مختومه برخوردار نيست .شود

كه همانند اين تأسيس حقوقي باشد، در برخي از منابع فقهي در فقه موردي وجود ندارد

ا«: آمده است ص 1385شهيد ثاني،(» لخصومهالمدعي هو الذي يترك لو ترك يعني مدعي كسي)14،
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كه اگر دعوا را ترك كند رها وآزاد مي كه برخي از اين عبارت مفهوم گذشت را هم است شود،

مياستنباط كرده و بر اين اساس موضوع را از اعتبار امر مختومه ص 1385لطفي،(دانند اند ،14(.

و ولي به نظر كه نيت مدعي با ترك خصومتد است زيراحداقل محل تردي صحيح نيست

و نمي .توان اصل را بر سقوط آن دانستمعلوم نيست

ي قرار ترك تعقيب در قوانين كيفري ايران مي :توان گفت در خصوص سابقه

كه متهم«: 1290.ك.د.آ.ق89طبق ماده هرگاه در ضمن تحقيقات مستنطق مشاهده نمايد

به  و بعد از مجنون يا مشاعرش مختل است به عمل آورده توسط طبيب تحقيقات الزمه را

استعالم از كسان يا اقرباي او مراتب را در صورتمجلس قيد كرده، دو سيه كار را نزد مدعي 

و. فرستدالعموم ابتدايي مي مدعي العموم پس از مداقه در دو سيه كار هرگاه تحقيقات مستنطق

و از صحت آن مطمئن به دايره استنطاقتقاضانامه ترك تعقيب شد اهل خبره را كامل ديد  را

به اداره مقتضيه براي اقدام الزم مي و اگر فرستاده، شخص مجنون يا مختل المشاعر را فرستد

به صحت تحقيقات نكرد مي .»تواند تحقيقات اهل خبره ديگر را بخواهداطمينان

؛1378ك.د.آ.ق95يكه در حال حاضـر در صـورت وجـود جنـون، طبـق مـاده در حالي

 هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه مـتهم هنگـام ارتكـاب جـرم مجنـون«

.»... نمايدمي ...صادرقرار موقوفي تعقيب ...بوده

 صادر» قرار ترك تعقيب«سابق بر آن اساس.ك.د.آ.ق89بنابراين موردي كه در ماده

 ماده1كه طبق تبصره متفاوت است چرا1378.ك.د.آ.ق177 ماده1 تبصرهشد با شرايط مي

در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر«177

.»باشداين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي. خواهد كرد

 مباني قرار ترك تعقيب
به طور كلي ريشه در تحوالت با- فكريحقوق كيفري امروز  فلسفي سده هجدهم دارد كه

» بزه ديده مداري«به عصر» مجرم مداري«و» جرم مداري«پشت سر گذاشتن فضاي فكري

و مجازاتسزار بكاريا 1764در سال. قدم نهاد ها حقوق كيفري را بر محور جرم رساله جرايم

و. مداري تدوين كرد م بدين سان تولد وتحول اوليه حقوق كيفري اعم از يك اهوي شكلي در

شد» جرم مدارانه«فضاي فكري  به درجه. محقق و مكافات دادن بزهكار، با عنايت لذا كيفر

و اوضاع واحوال مشرف بر  به انگيزه مرتكب آن و بدون توجه وخامت وشدت عمل مجرمانه

.جرم بود
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در دگرگونسزار لمبروزواثر» انسان جنايتكار« با انتشار كتاب1876سال اما در ي عميق

و نيز بعدها زمينه تولد به بزهكاري بوجود آمد زيرا زمينه نگرش علمي به جرم نحوه نگرش

به نام رشته .فراهم آورد» جرم شناسي«اي را

اي از جرم شناسان در مقام حل معماي كمتر از يك سده پس از تولد جرم شناسي عده

و علت شناسي جرم، پژوهش كنبزهكاري » بزه ديده«شگر ديگر بزهكاري، يعني هاي خود را بر

و و نيز در اقامه، تعقيب متمركز كردند تا سهم، نقش، شخصيت، منش وي را در تكوين جرم

كه حاصل آن بحث به ناميدر نهايت سقوط دعوي، برآورد نمايند  است» ديده شناسيبزه« جديد

و فيليزوال،( ص1379لپز ،9(.

به طور كلي سرنوشتي نقش، تا چند دهه پيش زيانديده از جرم و  چندان در طرح، تعقيب

به طورينمي دعواي كيفري، ايفاء  ژرمن از اوايل قرن-كه در اغلب كشورهاي رومي كرد،

و بزه ديده توجه نمي با اين همه با پايان.شدنوزدهم جز در موارد استثنايي به قرباني جرم

ج و سياست جنايي مورد توجه يافتن جنگ جهاني دوم، بزه ديده از ديدگاه هاي رم شناسي

.قرارگرفت

به حمايتي، قانون- براساس همين رهيافت عقيدتي گذاران كيفري، چندي بيش از پيش

و سرنوشت بزه ديده در مراحل مختلف فرايند كيفري، از شروع تعقيب گرفته تا  خواسته

.اندچگونگي اجراي مجازات، توجه كرده

كه177 ماده1هتوان تبصردر اين خصوص مي را بنا به درخواست» قرار ترك تعقيب« را

و شكلي ايران مشاهده مدعي ممكن مي و نيز موادي ديگر را در حقوق جزاي ماهوي نمايد

به نوعي از دستاوردهاي دهد قانونكرد كه نشان مي  متأثر» بزه ديده شناسي«گذاران،

و بند.د.ا.ق8،36،72،277 موادو6 ماده2، بند3از جمله؛ ماده. اندبوده  ماده3و1ك

و مواد.م.ق22 .ا.م.ق269،727ا

به عنوان بخشي از جنبش از طرف ديگر معرفي حقوق جديد بزه ديدگان اغلب كامالً

به مشاركتي كامل،. است» عدالت ترميمي«گسترده تر تحت عنوان  عدالت ترميمي دعوتي است

و اجماع كهاي. اتفاق نظر در»ي محليجامعه«و» بزه ديدگان«،»بزه كاران«ن بدان معناست

صص1385غالمي،(اجراي عدالت درگير شوند ،13-10(.

امكان چنين. بزه ديده حق دارد در فرايند عدالت ترميمي مشاركت كند يا مشاركت نكند

ديده بپذيرد بايد به اگر بزه. انتخابي بايد همواره به صورت واقعي براي او وجود داشته باشد

 تماميده، خواستار جبرانكرهاي خود را مطرح آن فرصت داده شود به نحو كامل درخواست

و و بزهكار نيز زمينه گفتگوي برگزاري نشست. هاي خويش باشدزيان ضرر هاي ميان بزه ديده

و پاسخگو نمودن بزهكار به فرايند مسئوليت پذير ساختن و مي آورد  سرعتآنها را فراهم
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به آئين. بخشدمي انصراف بزه ديده از مشاركت در فرايند ترميمي مانع از امكان توسل وي

و مراجعه به محاكم رسمي نيست با وجود اين فرايند اجراي عدالت ترميمي،. رسيدگي قضايي

و برنامهروش و پس از ها و صدور حكم تا مرحله اجرا هاي آن از مرحله پيش از محاكمه

ح .كم در نظام عدالت كيفري سنتي قابل استفاده استاجراي

وتمامي،براين اساس مي نهادها توانند حسب مورد نمايندگان نظام عدالت كيفري سنتي

به اجراي روش يك.هاي ترميمي اقدام كنندنسبت  در چنين مواردي حصول موفقيت آميز به

به ترك تعقيب در فرايند رسيدگي رسمي منج لذا با توجه به اصول.ر شودتوافق ممكن است

و روش ميو اهداف عدالت ترميمي توان با توجه به ظرفيت هاي موجود در هاي اجراي آن،

.ك آن را بالقوه ترميمي محسوب كرد.د.ا.ق177 ماده1تبصره 

امروزه از يك طرف اكثر نظام هاي حقوقي كيفري دنيا، پاردايم ترميمي را حداقل در كنار

و در جرايم مهم يعني جرايم خشونت آميز، تروريستي، جرايم نده پذيرفتهعدالت سزاده اند

و نظاير آن كماكان به عدالت سزادهنده متكي هستند زيرا فرايندهاي ترميمي در  سازمان يافته

به افزايش بزهكاري در جامعه خواهد شد اما از طرف ديگر. اين زمينه ها كارايي نداشته منجر

و از كم اهميت كه عمدتاً ناظر به نقض حقوق افراد است، بويژه زمانيدر جرايم ساده كه جرم

و يا براي بار اول مرتكب بزه مي و يا مرتكبĤن نوجوان است گردد، از جرايم قابل گذشت است

. كنند فرايند هاي ترميمي استفاده مي

و معضالت ناشي از اجراي سختگيرانه آموزه  عدالت كيفري هايلذا بايد با درك مشكالت

به برخي اصالحات تقنين و گرايش و ايجاد امكان مشاركت سهامداران عدالت–سنتي  قضايي

.هاي ترميمي در ايران را بيش از پيش فراهم كرددر امور كيفري، تا حدودي زمينه اجراي آموزه

 جرايم مشمول صدور قرار ترك تعقيب
قخصوصدر به جرايم ابل گذشت دارد يا شامل جرايم اينكه قرار موصوف، اختصاص

، شامل جرايم 177 ماده1شود، بايد متذكر شد گرچه اطالق تبصرهغيرقابل گذشت نيز مي

ي دادستان شود اما با توجه به اينكه تعقيب جرايم عمومي بر عهدهغيرقابل گذشت نيز مي

.ايداست، دادستان حق ندارد جز در موارد منصوص، ترك تعقيب متهم را درخواست نم

و بند مي177ماده»ب«اما از جمع اين تبصره يا در حقوق الناس،...«: داردكه مقرر

مي»...مدعي درخواست ترك محاكمه را ننمايد شود كه اين قرار مخصوص چنين استنباط

و جرائم عمومي  جرايمي است كه جنبه حق الناس دارد لذا در غير آن يعني جرائم حق اللهي

. باشدري جايز نميصدور چنين قرا

:ي حقوقي قوه قضائيه در اين خصوص بدرستي بيان داشته استاداره



 177و بحث هاي پيرامون آن 1378ك.د.ا.ق177 ماده1قرار ترك تعقيب موضوع تبصره

به بند«؛ 29/10/1380-7978/7نظريه ، صدور قرار1378ك.د.ا.ق177ماده»ب«با توجه

و حق الناس محض به جرايم قابل گذشت ترك تعقيب موضوع تبصره يك همان ماده راجع

و.ا.م.ق727مقررات ماده است بنابراين با توجه به  در جرايمي مانند قتل عمد، كالهبرداري

ميسرقت كه غيرقابل گذشت مي و جرايم عمومي محسوب گردند، صدور قرار ترك باشند

تعقيب برخالف نص صريح قانون است چنانچه در اين مورد شاكي خصوصي پس از اعالم 

معاونت پژوهش،(» مؤثر خواهد بودشكايت گذشت نمايد، گذشت وي تنها از حيث تخفيف كيفر

، و مقررات و تنقيح قوانين ص1383تدوين ،224(.

كه در جريان تحقيقاً مقصود قانون كه حق الناسي هستند جرايمي است گذار از جرايمي

كه در  رسيدگي كيفري چنانچه شاكي منصرف گردد پرونده مختومه مي شود يعني جرايمي

و حت اما اگر.ي اجراي آن تابع نظر شاكي يا مدعي خصوصي استهمه فرايند رسيدگي كيفري

و پس از آن تعقيب اين موضوع  صرفاً از جهت شروع به رسيدگي جنبه حق الناسي داشته باشد

.جنبه عمومي پيدا كند از جرايم مشمول صدور قرار ترك تعقيب خارج است

در دادسرا  قابليت صدور اين قرار
مي در خصوص اينكه آيا مقامات م قضايي در دادسرا يار را صادرزبوتوانند قرار كنند

:خير؟ مباحث مختلف مطرح است

و قانونمحاكمهغير از مرحلهتعقيب توان استدالل كرد كه، مرحله از طرفي مي گذار است

و)176تا15ي از ماده(نيز در اين قانون، باب اول را  را مرحله تحقيقات مقدماتي باب دوم

177 ماده1 اين قرار كه در تبصره،مرحله محاكمه ناميده است، بنابراين)231تا177 از ماده(

به مرحله محاكمه است، همچنين در قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي ذكر شده مربوط

و انقالب  از1381عمومي برده نشده است لذا» قرار ترك تعقيب«، در تحقيقات مقدماتي، نامي

ا و تحقيقات مقدماتي وجود نداردمجوزي براي .عمال آن در دادسرا

و در اين زمينه نيز اكثريت كميسيون اداره كل آموزش ضمن خدمت معاونت آموزش

كهي قضاييه معتقد بودهتحقيقات قوه .ك.د.ا.ق177ترك تعقيب به صورتي كه در ماده«: اند

به مرحله داد و مربوط و مجوزي براي اعمال آن آمده است از اختيارات دادگاه بوده رسي است

و تحقيقات مقدماتي وجود ندارد ص1383شاملو احمدي،(»در دادسرا  همچنين اكثريت اعضاي.)455،

به سئواالت ستاد احياء دادسراها مستقر در دادستاني كل كشور نيز معتقد بودندكميته :ي پاسخ

شاملو احمدي، همان،(» دادگاه استاز اختيارات.ك.د.ا.ق177صدور قرار ترك تعقيب وفق ماده

.)455ص
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كه قانونتأكيد دارد استدالل دوم،در مقابل و درست است گذار اين قرار را در باب دوم

را منجر» محاكمه« گذار درخواست تركفصل مربوط به مرحله محاكمه آورده است اما قانون

ش تعقيبكهدانسته در حالي» تعقيب«به صدور قرار ترك  و آنچه باقي مانده تمام ده است

.باشد ميمحاكمه

به عبارت قرار ترك،بنابراين در،توجه دقيق بنماييم» تعقيب« اگر  مشخص خواهد شد

و دادسرا كه قانون هر چند مرحله محاكمه مطرح است اما صحبت از قرار ترك تعقيب است

و تعقيب متهم است مي  قرار1378ك.د.آ.ق177 ماده1تواند با رعايت تبصرهمرجع تحقيق

و ترك تعقيب را صادر نمايد، هرچند در قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي

به طريق اولويت اين مهم از قانون 1381انقالب  ، نامي از قرار ترك تعقيب برده نشده است اما

و كلمه استنباط مي . نيز در ذيل همين تبصره بيانگر همين امر است» شكايت«شود

ق  نهاد دادسرا وجود نداشته1378ك.د.آ.از طرف ديگر از آنجايي كه در زمان تصويب

به قسمت دوم ماده و قانون اصالحي قانون تشكيل دادگاه3است اما با توجه هاي عمومي

م« كه تصريح كرده1381انقالب  و اختيارات دادسراي ر كه زبوحدود صالحيت، وظايف

و انقالب نام ميدادسراي عمومي شود تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه طبق قانون يده

و انقالب در امور كيفري مصوب آيين دادرسي دادگاه و مقررات  ... 28/6/1378هاي عمومي

به عدم اختيارات دادسرا در صدور قرار ترك، نمي»...باشدمي ...مندرج در اين قانون توان قائل

.)455و احمدي، همان، شامل(شد تعقيب موافق شرايط قانوني،

طي نظريه  نظر داده17/10/82-7/ 8581مؤيداً در اين زمينه نيز اداره حقوقي قوه قضاييه

از.د.آ.ق177 ماده1مطابق تبصره«است ك صدور قرار ترك تعقيب به درخواست مدعي كه

ق،موارد تحقيقات مقدماتي است به وسيله دادگاه تجويز گرديده است، بنابراين رار ترك صدور

و به وسيله تعقيب با همان شرايط در محل و انقالب تشكيل گرديده هايي كه دادسراي عمومي

و داديار، بالمانع مي .»باشدمقامات قضايي دادسرا، اعم از بازپرس

با توجه به اينكه در زمان« اداره حقوقي نيز آمده است 11/11/1382-8808/7در نظريه

به كار برده، لذا 1378ك.د.آ.ق177تصويب ماده   دادسرا وجود نداشته مقنن واژه دادگاه را

و انقالب پس از تصويب قانون اصالحي قانون تشكيل دادگاه كه تحقيقات1381هاي عمومي

م به دادسرا محول گرديده در صورت اجتماع شرايط  قانون177ور در مادهزبمقدماتي جرايم

.» ممكن است صدور قرار ترك تعقيب در دادسرامزبور

ق و اجراي  نيز ممكن بود مطرح 1378.ك.د.ا. البته اين سئوال در همان زمان حاكميت

كه آيا در طول تحقيقات مقدماتي قبل از محاكمه هم مي توان با تقاضاي شاكي به ترك شود

 محاكمه، قرار ترك تعقيب صادر كرد؟ 
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بريبداهتاً اگر پاسخ مثبت باشد داسرا هم كه نهاد و انجام تحقيقات جديد اي توليت

كه قرار ترك تعقيب صادر كند.مقدماتي است اما اگر پاسخ به اين سئوال. خواهد توانست

منفي باشد در اين صورت قطعاً با تأسيس دادسرا اين تصميم از مرحله محاكمه به تحقيقات 

.گردد تا دادسرا بتواند آن را انجام دهدمقدماتي منتقل نمي

به صراحت قانون در طول محاكمه امكان صدور قرارمي روي هم رفته توان گفت، وقتي

كه امكان ترك  به طريق اولي بايد گفت به واسطه تقاضاي ترك محاكمه است ترك تعقيب

كه در طول تحقيقات،به عبارت ديگر.تعقيب متهم قبل از محاكمه هم است  منطقي نيست

به تقاضاي ترك تعقيب مدعي توجه ومقدماتي امكان تأثير آن را در جريان رسيدگي نكنيم

. براي بعد از اتمام تحقيقات مقدماتي بگذاريم

 تقاضاي ترك محاكمه از دادگاه تجديدنظر
مي- الف و از حكم مورد نظر درخواست در جائيكه در مرحله بدوي متهم محكوم شود

ميتجديد نظر مي  از دادگاه تجديد نظر177 ماده1تواند بر اساس تبصرهنمايد، آيا شاكي

 درخواست ترك محاكمه را بكند؟

ممكن است گفته شود امكان صدور قرار ترك تعقيب در مرحله تجديد نظر وجود ندارد

كه251-260گذار در مواد چراكه قانون  كيفيت رسيدگي در دادگاه تجديد نظر را مقرر داشته

صاشاره شد،يك از آنها به مفاد تبصره در هيچ دور قراري مبني بر ترك تعقيب صريحاً اشارهو

.نشده است

و تعقيبي به(همچنين ممكن است از يك طرف گفته شود، در مرحله تجديدنظر شكايت

تعقيب شكايت. مطرح نيست تا شاكي حق تعقيب اين شكايت را داشته باشد) مفهوم خاص

و در به طريق فقط در دادسرا يا در مرحله تحقيقات مقدماتي متصور است و  مرحله دادرسي

به نتيجه اي هر چند غير قطعي كه اولي با صدور حكم بدوي آنچه مطرح است دعوي است

و حكم دادگاه بدوي  و سقم رسيدگي و دادگاه تجديد نظر مرجع احراز صحت رسيده است

و در اين مرحله ديگر تعقيب از شكايتي مطرح نيست تا شاكي يا مدعي خصوصي  است

.ك تعقيب آن را نمايدتقاضاي تر

و سقم در اين راستا نيز ممكن است گفته شود، چنانچه مرجع تجديد نظر در مقام صحت

و تأئيد آن در دادگاه تجديدنظر  رسيدگي حكم دادگاه بدوي باشد با صدور حكم بدوي

ه تقاضاي ترك محاكمه معني ندارد، زيرا اساساً مرجع تجديد نظر در مقام ادامه رسيدگي دادگا

.بدوي نبوده است تا با تطويل محاكمه بتوان آن را ترك كرد
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و صدور حكم بدوي را شايسته اما در مقابل مي توان گفت اگر مرجع تجديدنظر، رسيدگي

كه دادگاه بدوي رسيدگي  و تشكيل محكمه بداند در اين صورت متصور است رسيدگي مجدد

و تا قبل از تشكيل محكم به عمل نياورده است ه تجديدنظر، مدعي استحقاق درخواست كامل

و«ك؛.د.ا.ق253ترك محاكمه را دارد مخصوصاً طبق ماده به داليل  احضار، جلب، رسيدگي

و قواعد مرحله بدوي است از» ساير ترتيبات در دادگاه تجديد نظر، مطابق مقررات كه يكي

.باشدمي.ك.د.ا.ق177 ماده1اين ترتيبات مفاد تبصره 

ا مياما اين تواند، با اعمال اين حق قانوني يراد است كه، شاكي با طرح شكايت مجدد

و يا دادگاه را از  و هر وقت بخواهد متهم را تعقيب نمايد به نوعي سوء استفاده كرده خود،

و رسيدگي و از اين طريق موجبات اذيت وآزار متهم هاي مضاعف را فراهم تعقيب باز دارد

.سازد

 بوجود خواهد آمد چراكه معلوم ايت مجدد، در عمل مشكالت عديدههمچنين با طرح شك

نيست اگر شاكي دوباره طرح شكايت كند آيا شكايت او با مد نظر قرار گرفتن حكم دادگاه

كه به نفع او صادر شده يا اينكه شكايت وي ابتدا به ساكن بدون در نظر گرفتن  بدوي است

و از اين و احتمال تعارض احكام، بين حكم دادگاه بدوير حكم بدوي، مسموع خواهد بود

مي.جديد با حكم دادگاه بدوي قبلي وجود دارد شود كه اعمال لذا برا رفع اين مشكل پيشنهاد

و در همان دادگاه تجديد نظر  با لحاظ حكم دادگاه-اين حق براي شاكي فقط براي يك مرتبه

. امكان پذير باشد-بدوي

حك-ب مي اگر در مرحله بدوي به نفع متهم صادر شود آيا شاكي دعواي بدوي تواندم

 بعد از درخواست تجديدنظر يا در اثناي آن، درخواست ترك محاكمه را بنمايد؟ 

و  پاسخ به اين سئوال نيز مثبت است، زيرا وقتي شاكي حق در خواست تجديد نظر دارد

 پس در اثناي رسيدگيگيرددرخواست وي در دادگاه تجديد نظر مورد رسيدگي قرار مي

اما تنها انتقادي كه همانند سئوال فوق به آن وارد. تواند درخواست ترك محاكمه را بنمايدمي

به صدور قرار ترك تعقيب شود پيش بيني حق شكايت  كه اگر اين درخواست منتهي است اين

و رسيدگي و آزار متهم امجدد براي شاكي، از موجبات اذيت لذا در اين.ستهاي مضاعف

و در همان صورت نيز پيشنهاد مي كه اعمال اين حق براي شاكي فقط براي يك مرتبه گردد

. امكان پذير باشد- با لحاظ حكم دادگاه بدوي- دادگاه تجديد نظر
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 عدم قابليت صدور قرار ترك تعقيب در ديگر مراجع قضايي
و دادگاه)1  هاي ويژه روحانيت دادسرا

ن در وآئين و1369 مصوب مردادماه- هاي ويژه روحانيتدادگاه امه دادسرا  با اصالحات

كه وظايف، از آنجائي. اي به قرار ترك تعقيب نشده است هيچ اشاره-الحاقات بعدي

و دادگاه و اختيارات دادسرا و منصوص پيش تشكيالت هاي ويژه روحانيت به صورت خاص

و دادگاههاي ويژه روحانيت وجود بيني شده است، تحقيقاً امكان صدور اي ن قرار در دادسرا

.ندارد

 هاي نظاميدادگاه)2
و دادگاه هاي نظامي 3/7/1380-653 از آنجائيكه طبق رأي وحدت رويه شماره  ،دادسرا

 هستند، در اين قانون به مفاد قراري مبني بر قرار ترك 1290تابع قانون آئين دادرسي كيفري

كه وظايف، تعقيب اشاره اي نش و همين طور در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ده است

و اختيارات دادگاه هاي نظامي به طور دقيق پيش بيني شده است، از قرار ترك تعقيب تشكيالت

و دادگاه و به اين ترتيب امكان صدور اين قرار در دادسرا هاي نظاميو مفاد آن ذكري نگرديد

.نيز وجود ندارد

 اي حل اختالفشور)3
و هاي عمومي بپذيريم، مانعي وجود دادگاه اگر امكان صدور قرار ترك تعقيب را در دادسرا

كه اين قرار در شوراي حل اختالف با احتساب محدوده ي صالحيت آن صادر شود، ندارد

في ما بين است و سازش .خصوصاً با لحاظ اينكه فلسفه وجودي شوراي حل اختالف، تصالح

ازبنابر به موجب بند الف ماده آنجائي اين  قانون9كه صالحيت شورا در امور كيفري

و امور«در1387شوراي حل اختالف مصوب و تربيتي و اقدامات تأميني جرائم بازدارنده

و مجموعاً تا  و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر خالفي از قبيل تخلفات راهنمايي

و يا  سه ماه حبسسي ميليون ريال پيش بيني شده، لذا اگر شاكي خصوصي از شورا» تا

.تواند از آن استفاده كنندتقاضاي ترك تعقيب را بكند در اين صورت شورا مي

 تشريفات طرح مجدد شكايت
با صدور قرار ترك تعقيب سئواالتي چند از اين قبيل مطرح است؛ آيا شاكي براي تعقيب

و از ابتدا پرونده تشكيل گردد يا اينكه پرونده كماكان جديد مطرح شكايتمجدد بايد  كند

و در صورت  شاكي، همان پرونده بايد جريان پيدا كند؟تقاضايمفتوح است
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بر اينكه براي تعقيب مجدد، مبني177 ماده1 با مداقه در عبارت مندرج در تبصره

ب» شكايت جديد«بايد ايد مبادرت به طرح مطرح شود بايد گفت، شاكي براي تعقيب مجدد

.جديد بايد تشكيل گردداي پس پرونده. كندشكايت جديد

و ايراداتي همراه است، چرا كه معلوم نيست اگر شاكي دوباره اما اين در عمل با مشكالت

طرح شكايت كند آيا شكايت او با مد نظر قرار گرفتن پرونده قبلي وي است يا اينكه شكايت

! نظر گرفتن مفاد پرونده قبلي وي مسموع خواهد بود؟وي ابتدا به ساكن بدون در

به شعبه جديد؟آيا پرونده به همان شعبه قبلي ارجاع مي  شود يا

و متأسفانه قانون آئين دادرسي كيفري نيز صريحاً در مقام حل اين ابهامات برنيامده

ن .ده استكرراهكارهايي را پيش بيني

به لذا براي حل اين مشكالت پيشنهاد مي شود، شاكي بتواند در همان مرجع قضايي مجدداً

به شعبه كه به جريان انداختن پرونده را درخواست كند تا از يك طرف با ارجاع پرونده اي

و از لحاظ سبق رسيدگي در جريان اين شكايت و با لحاظ مفاد پرونده قبلي، تعقيب بوده است

و صدور احكام متعارض جلوگيري شود  و از طرف ديگر از تشريفات طرح اطاله رسيدگي

و به جريان انداختن پرونده كافي باشد» تقاضاي«مجدد شكايت كاسته شود .شاكي براي

 غيرقابل اعتراض بودن اين قرار
 با فرض قابليت صدور اين قرار در دادسرا، آيا قرار ترك تعقيب توسط متهم قابل-

 اعتراض است يا خير؟

با-1 توجه به اينكه وقتي ساير قرارهاي قطع كننده جريان تحقيقات شايد بتوان گفت

به نظر مي رسد قرار ترك تعقيب نيز، قابليت اعتراض را مقدماتي قابل اعتراض دانسته شده،

 11/11/1382-9534/7در اين زمينه نيز اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظريه.خواهد داشت

مق«: معتقد است و قانون اصالحيقرار ترك تعقيب بر اساس و قانون.ع.د.ت.ق1381ررات ا

مي1378آيين دادرسي كيفري و تنقيح(»باشد از ناحيه ذينفع قابل اعتراض معاونت پژوهش، تدوين

، و مقررات ص1383قوانين ،224(.

در-2 به اينكه ن ماده1378.ك.د.ا.ق232تبصره ماده ولي بايد گفت، با توجه 3و بند

و ون تشكيل دادگاهقانون اصالحي قان هاي عمومي انقالب، نامي از قرار ترك تعقيب برده نشده

م و غيرقابل اعتراض استزبدر عداد قرارهاي قابل اعتراض شناخته نشده است، قرار . ور قطعي

به نفع متهم است دليل منطقي براي قابل اعتراض دانستن آن وقتي نفس قرار ترك تعقيب

د، چراكه در اين صورت ممكن است قابل اعتراض قلمداد كردن از ناحيه ذي نفع وجود ندار

ولي براي اينكه شاكي نتواند هر وقت اراده كند. قرار ترك تعقيب به ضرر متهم تلقي گردد
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و هر وقت بخواهد از تعقيب باز دارد، بايد اعمال اين حق را متهم را تحت تعقيب قرار داده

.مرتبه امكانپذير كردبراي شاكي يا مدعي خصوصي فقط براي يك 

 قرار ترك تعقيب در جرم صدور چك بالمحل
 قانون صدور چك، جرم صدور چك بال محل از جرايم قابل11كه طبق ماده از آنجايي

گذشت است لذا در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقيب

.كندمتهم را صادر مي

 صدور چك بالمحل چنانچه شاكي بعد از طرح شكايت اوليه اما اگر در جرايم مربوط به

به11هاي پيش بيني شده در ماده در مهلت و  قانون صدور چك، تقاضاي ترك محاكمه نمايد

كه تاريخ و سپس شكايت مجدد طرح گردد تبع آن دادگاه قرار ترك تعقيب را صادر نمايد

6عدم پرداخت، خارج از مهلت طرح شكايت مجدد با احتساب تاريخ صدور گواهي نامه 

ومزبوماهه مقرر در ماده بايستي مشتكي عنه مجدداًر باشد، آيا شكايت وي قابل استماع است

 ماهه دادگاه با اتخاذ تصميم قانوني6تحت تعقيب قرار گيرد، يا اينكه به علت انقضاي مهلت 

 از تعقيب وي خودداري نمايد؟

ت كه در قرار ترك و شكايت بعدي شايد بتوان گفت مي شود عقيب پرونده موقتاً مختومه

كه قبالً با شرايط قانونيشرط ادامه شروع شده است) ماهه6يعني در فرجه(ي تعقيبي است

نه تعقيب بعدي، لذا به ابتدايي تعقيب،بنابراين  متوقف بر شكايت در مهلت قانوني است

و اكنون ماهه باشد، رسي6فرض كه شكايت بعدي خارج از مهلت دگي قبالً شروع شده بود

.يابدمجدداً با شكايت بعدي رسيدگي ادامه مي

كه مرور زمان  ماهه شكايت،6مطابق با اين استدالل اداره حقوقي قوه قضاييه مقرر داشته

به تعقيب تسري نمي و به نحو عنوان شده در قانون صدور چك، به دوران بعد از شروع يابد

كه دارنده چك  ميهمين و قابل تكرار نيستاعالم شكايت كرد، مرور زمان فوق قطع  شود
ص 1379آخوندي،( ،205(.

مي177 ماده1كه تبصرهولي بايد قائل بود تواند مقررات كند كه نميحكم عامي را بيان

و كه شرط تعقيب از آنجائي خاص شكايت كيفري درچك را تحت الشعاع خود قرار دهد

و تعقيب بعدي متهم متهم در  كه شكايت در مهلت معيني صورت گيرد هر شكايت آن است

صدور چك است لذا اگر در جرم.ق11چك در اثر شكايت مجدد خالف حكم مقرر در ماده 

صدور چك بالمحل قرار ترك تعقيب صادر شد، تعقيب بعدي متهم با شكايت مجدد، مشروط 

كه مهلت  چك ماهه از تار6بر آن خواهد بود يخ گواهي عدم پرداخت يا تاريخ صدور
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كه مي به نفع متهم استنگذشته باشد آنچه  تواند اين استدالل را تقويت كند، اصل تفسير
ص1382مهاجري،( ،203(.

در قرار ترك تعقيب  تأثير مرور زمان تعقيب
 دادگاه قرار در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه،«،177 ماده1مطابق تبصره

و ترك تعقيب در حالي» ...ترك تعقيب صادر خواهد كرد كه در اين ماده دفعات تعقيب

و قانون و محدود نيست گذار برخالف حقوق متهم اين اختيار را به شاكي داده است مشخص

و دادگاه را از رسيدگي باز دارد در نتيجه شاكي. تا هر وقت اراده كرده متهم را تعقيب نمايد

مكن است هرچند وقت يكبار به بهانه اختيار قانوني خود موجبات اذيت وآزار متهم را فراهمم

ن اگر پرونده173اما طبق ماده.سازد  ياد شده اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد خستيناي از تاريخ

به صدور حكم منتهي نشود تعقيب موقوف خواهد شد .1در اين ماده

هاي موضوع فصل ششم باب اول قانون آئين دادرسـي كيفـري توان گفت مرور زمان لذا مي

و شاكي خصوصي خارج از مواعد فـوق حـق باره، در 1378  قرار ترك تعقيب نيز جاري است

و  1378ك.د.آ.ق6در صورت طرح شكايت دادگـاه بايـد طبـق مـاده شكايت كيفري را ندارد

.قرارموقوفي تعقيب متهم را صادر نمايد

ور زمان در قرار ترك تعقيب، جهت جلوگيري از سـوء اسـتفاده احتمـالي البته احتساب مر

و ايذاء متهم آنچنان مؤثر نمي   مرور زمان صرفاً اختـصاص بـه جـرايم،كه اوالً باشد چراشاكي

كه محل تقاضاي(كه بسياري از جرايم قابل گذشت مستوجب مجازات بازدارنده دارد، درحالي

اي هستند، از اين جرايم تعزيري) ترك تعقيب اند رو احتساب مرور زمان راه حل فوق العـاده

به شمار نمي  ) سـال3،5،10( مواعد مـرور زمـان،ثانياً. رودجهت سد راه بر سوء استفاده شاكي

كه ما اجازه بدهيم شاكي با اعمال حق خود تـا) طـرح شـكايت مجـدد(زمان هاي كمي نيست

و با محدود كردن اعمال اينمي لذا. انقضاي اين مواعد متهم را اذيت كند  بايست از طرق ديگر

. حق جلوي سوء استفاده احتمالي شاكي را گرفت

و«.ك.د.آ.ق 173 ماده.1 و تربيتـي باشـد از ... در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تـأميني

.تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد

؛بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال حداكثر مجازات مقرر-الف

؛ سال5 حداكثر مجازات مقرر كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاي مدت-ب

.»... سال3 مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت-ج
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 نتيجه
و از موضوع قرار ترك تعقيب مخصوص جرايمي است كه واجد جنبه حق الناس باشد

و عمومي از وظايف دادستان است، دادستان حق ندارد ترك آنجائيكه تعقيب جرايم حق اللهي

. متهم را درخواست نمايدتعقيب

كه امكان صدور اين قرار در مرحله پيش بيني اين قرار در باب محاكمه، به اين معنا نيست

و تحقيقات مقدماتي وجود ندارد چرا ، دادسرا 177 در زمان تصويب ماده،كه اوالً دادسرا

و به همين خاطر مقنن واژه و ثانياً» دادگاه«وجود نداشته  وقتي از دادگاه،را به كار برده،

به مي تواند درخواست ترك محاكمه كند به طريق اولي در طول تحقيقات مقدماتي بايد

و ثالثاً از» ترك تعقيب«درعبارت» تعقيب« ذكر،تقاضاي ترك تعقيب مدعي توجه كنيم حكايت

.رسيدگي قبل از محاكمه، يعني تحقيقات مقدماتي يا دادسرا دارد

و قضيه از اعتبار امر مختومه برخوردار نمي با صدور اين قرا شود ر، پرونده مختومه نشده

 اما عدم تصريح اينكه شاكي چند مرتبه. لذا امكان تعقيب مجدد از سوي شاكي وجود دارد

ومي  آزار متهم خواهد بود، زيرا شاكي تواند مبادرت به اعمال اين حق نمايد، موجب اذيت

بمي و يا از تواند ا طرح شكايت مجدد، هر وقت اراده كرد متهم را تحت تعقيب قرار داده

مي توان جلوي سوءاستفاده احتمالي شاكي تعقيب باز دارد لذا با محدود كردن اعمال اين حق

.را گرفت

ر، در عداد قرارهاي قابل اعتراض شناخته نشده است، چراكه نفس صدور چنين مزبوقرار

به نفع مته .م استقراري

كه در قانون دفعاتي را كه مدعي حق دارد تقاضاي ترك تعقيب بنمايد يا تعقيب از آنجائي

و براي  مجدد را درخواست كند مشخص نيست لذا براي محدود كردن اين اختيار قانوني

و همچنين تأمين حقوق دفاعي متهم، يكي از راهها، احتساب  جلوگيري ازسوء استفاده احتمالي

در. است.ك.د.ا.ق173اي موضوع ماده مرور زمانه لذا شاكي خصوصي خارج از مواعد مندرج

به صدور قرار  و در صورت طرح شكايت دادگاه ملزم اين ماده حق شكايت كيفري را ندارد

. باشدموقوفي تعقيب مي

كه متأسفانه در قانون آئين دارسي كيفري و 1378در پايان الزم به ذكر است به ابهامات ،

ونقائ هاي موجود به كاستيصي كه شرح آن گذشت به خوبي پرداخته نشده تا با رفع نقائص

و بزه ديده مداري گام برداشت .سمت فرايند عدالت ترميمي

و دوري از نواقصي كه در ضمن اين مقال مطرح شد، علي ايحال براي دستيابي به اين مهم

:گرددماده پيشنهادي به شرح ذيل ارائه مي
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و نيز در جرايمي كه مرتكب آن نوجوان است،د«-ماده چنانچه متهمر جرايم قابل گذشت

به توافق  و تشفي خاطر مدعي يا شاكي خصوصي با وي در جهت جبران آسيب هاي وارده

برسد، حسب مورد در دادسرا يا دادگاه تا قبل از اتمام محاكمه با درخواست مدعي يا شاكي 

و يا  ترك محاكمه، قرار ترك تعقيب يا ترك محاكمه متهم صادر خصوصي مبني بر ترك تعقيب

.خواهد شد

كه متهم، تشفي خاطر مدعي يا شاكي خصوصي را فراهم نكند، مدعي–تبصره  در صورتي

به جريان يا شاكي خصوصي مي ، مجدداً ، با احتساب مرور زمان تواند در همان مرجع قضايي

ا.انداختن پرونده را درخواست كند ين حق براي مدعي يا شاكي خصوصي فقط براي اعمال

.»يك مرتبه امكان پذير است

و مĤخذ  منابع
ج آئين دادرسي كيفري،)1368( آخوندي، محمود.1 و انتشارات وزارت فرهنگ1، .وارشاد اسالمي، تهران، سازمان چاپ

ج آئين دادرسي كيفري،)1380( آشوري، محمد.2 .، تهران، انتشارات سمت2،

و تحول آن در دعاوي كيفري،)1376(شوري، محمدآ.3 ، انتشارات عدالت كيفري مجموعه مقاالت، نقش زيانديده از جرم

. گنج دانش

.، كتابخانه گنج دانشژي حقوق ترمينولو جعفري لنگرودي، محمد جعفر،.4

ج لغتنامه،)1372( دهخدا، مرحوم علي اكبر.5 . تهران، انتشارات دانشگاه10،

و مهاجري، علي.6 ج آئين دادرسي كيفري،)1382( زراعت، عباس .انتشارات فكر سازان، تهران،2،

و.7 ق،)1379(مهاجري، علي زراعت، عباس جك.د.ا.شرح .، انتشارات فكرسازان1،

و.8 ق،)1379(مهاجري، علي زراعت، عباس ج.ك.د.ا.شرح .، انتشارات فكرسازان2،

 به كوشش اسداهللا لطفي، تهران، الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه،،)1385()شهيد ثاني(ن الجبعي العاملي زين الدي.9

.انتشارات مجد

و تحقيقات مقدماتي)1383( شاملو احمدي، محمد حسين.10 .، اصفهان، نشر داديار، دادسرا

ه حقوقي قوه قضاييهنظريه شهري، غالمرضا،.11 جهاي ادار .، روزنامه رسمي2و1،

.، كتابخانه گنج دانشآئين دادرسي كيفري،)1372( ضرابي، غالمرضا.12

.، تهران، نشر سمتعدالت ترميمي،)1385( غالمي، حسين.13

و بزه ديده شناسي،)1379( لپز، ژرارو فيليزوال، ژينا.14 و احمد محمدي، تهرانبزه ديده ،، ترجمه روح الدين كرد عليوند

. مجدانتشارات

و انقالب در امور كيفري قانون آئين دادرسي دادگاه.15 ، روزنامه رسمي، 1378مجموعه قوانين سال،)1379(هاي عمومي

.تهران،1چ

و انقالبقانون تشكيل دادگاه.16 تا)1373( تيرماه15، مصوب هاي عمومي . 28/7/1381و اصالحات بعدي

و الحاقا.17 چ)1382(ت قانون صدور چك با اصالحات وو معاونت پژوهش،4، رياست جمهوري، و تدوين  تنقيح قوانين

. 1383، پائيز مقررات

ا.18 امجموعه و مقررات رياست جمهوري)1381(،،..كك..دد..مجموعه .معاونت پژوهش ،تدوين وتنقيح قوانين
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ت معاونت قضايي،) 1380(، هاي قضايي قضات دادگستري استان تهرانمجموعه ديدگاه.19 و دادگستري حقيقاتآموزش

ج  .، نشر داديار2تهران،

تا(،مجموعه نظرات مشورتي اداره حقوقي در زمينه مسائل كيفري.20 و انتشارات دفتر)بي مطالعات وزارت تحقيقات

.دادگستري

.، انتشارات روزنامه رسمي2ج)1374(،مجموعه نظرات مشورتي اداره حقوقي در زمينه مسائل كيفري.21

ج فرهنگ فارسي،)1360( محمد معين،.22 .، تهران، انتشارات اميركبير2،

و كيفري موسوي بجنوردي، آيت اهللا سيد محمد،.23 .4شماره، مجله رهنمون،، مرور زمان در دعاوي حقوقي

.، انتشارات فكرسازانآئين رسيدگي در دادسرا،)1382( مهاجري، علي.24

آن)1383سال( نبوي رضوي، سيد علي اصغر،.25 و مسائل حقوقي پيرامون .1چ، نشر ميزان،قانون صدور چك

ج جواهرالكالم في شرح شرايع االسالم)1378سال( نجفي، محمد محسن،.26 .، دارلكتب االسالميه40،


