
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صویب و ابالغ سه آئین نامه اجرایی مواد مختلف قانون آئین دادرسی کیفریت

 

معاون حقوقی قوه قضائیه از تصویب و ابالغ سه آئین نامه در اجرای مواد مختلف قانون 

 .توسط ریاست قوه قضائیه خبر داد ۱۳۹۲آئین دادرسی کیفری مصوب 

نحوه اجرای قرار تعلیق »های نامهبه گزارش ایسنا، ذبیح اله خدائیان ضمن معرفی آئین

تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار 

نحوه نگهداری و »، «های جایگزین حبسهای الکترونیکی و مجازاتنظارت سامانه

، به تبیین موضوع و «تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان»و « درمان متهمان مجانین

 .های اجرایی پرداختبرخی ابعاد و مواد این آئین نامه

نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، »آئین نامه  وی تصویب و اجرای

 حوزه در قضائی دستگاه اهداف تحقق در مهم گامی را «…قرار تعویق صدور حکم و

 کاهش و حبس جایگزین هایمجازات بهینه اجرای حبس، مجازات هایآسیب کاهش

قانون آئین  ۵۵۷ ماده اجرای در نامه آئین این: گفت و برشمرد هازندان کیفری جمعیت

 .تبصره است ۱۸ماده و  ۵۶بوده و مشتمل بر  ۱۳۹۲دادرسی کیفری مصوب 

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به تأسیسات حقوقی موضوع آئین نامه اجرایی مذکور 

خاطرنشان کرد: بنا به تصریح این مقرره، رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان 

های عمومی، انقالب و نظامی و دستگاه پذیرنده سلح استان، دادستانقضائی نیروهای م

 .نظامی باید بسترهای الزم را برای استفاده از تأسیسات حقوقی مذکور فراهم سازند

« نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین»این حقوقدان در خصوص آئین نامه اجرایی 

 ۱۳۹۲ون آئین دادرسی کیفری مصوب قان ۲۰۲گفت: این آئین نامه نیز در اجرای ماده 

 .تبصره به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است ۳ماده و  ۱۲بوده و با 
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خدائیان تصویب این آئین نامه را گامی مثبت در تبیین قانونی نحوه نگهداری متهمانی که 

 ۳جنون آنان هنگام ارتکاب جرم احراز شده است برشمرد و افزود: بنا به تصریح ماده 

این آئین نامه، دادستان کل کشور موظف شده است، ظرف یک ماه پس از ابالغ آئین نامه 

شت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی، فهرست با همکاری وزارت بهدا

مراکز نگهداری و توانبخشی و مراکز درمان و مراقبت و تغییرات آن را برای اطالع کلیه 

مراجع قضائی ارسال کند؛ لذا با اجرای این آئین نامه زمینه درمان مجانین خطرناک در 

موزش پزشکی و نگهداری سایر مراکز درمان و مراقبت توسط وزارت بهداشت، درمان و آ

 .شودمجانین در مراکز نگهداری و توانبخشی بهزیستی فراهم می

اشاره کرد و « آئین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان»وی در ادامه به تصویب 

قانون آئین قانون دادرسی  ۲۱۵و  ۵۶۰ماده  ۳نامه در اجرای تبصره افزود: این آئین

 .تبصره است ۲ماده و  ۹و مشتمل بر  بوده ۱۳۹۲کیفری مصوب 

معاون حقوقی قوه قضائیه با یادآوری این موضوع که یکی از مشکالت دادگستری، 

چگونگی پرداخت هزینه ایاب و ذهاب گواهانی است که بنا به تشخیص دستگاه قضائی و 

ضای شوند، خاطرنشان کرد: در مواقعی گواه یا مطلع به تقایا به تقاضای شاکی احضار می

های ایاب و ذهاب شود اما آنان از تمکن مالی برای پرداخت هزینهشاکی یا متهم احضار می

های مذکور از محل اعتبارات قوه وی برخوردار نیستند، با اجرای این آئین نامه هزینه

 .شودقضائیه تأمین می

کی احضار خدائیان با تأکید بر اینکه هزینه ایاب و ذهاب شاهدی که بنا به درخواست شا

شود در صورت برخورداری از توان مالی، بر عهده وی است، خاطرنشان کرد: در می

صورت تشخیص قاضی مبنی بر ضرورت حضور گواه در مرجع قضائی و امکان پذیر 

نبودن استماع شهادت یا گواهی مطلعین از طریق اعطای نیابت یا ویدئو کنفرانس یا وسیله 

هاب گواهان و مطلعان به مرجع قضائی توسط قوه قضائیه دیگر، پرداخت هزینه ایاب و ذ

 .شودانجام می

، ۱۳۹۲قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ۵۶۷وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 

دولت باید اعتبارات مورد نیاز اجرای مقرره مذکور را در بودجه سالیانه قوه قضائیه 

 .بینی کندپیش

های تهیه و تدوین مقررات فوق حاصل مشارکت بخشخدائیان در پایان با بیان اینکه 

مختلف دستگاه قضائی و دولت از جمله معاونت حقوقی قوه قضائیه و وزارت دادگستری 

گانه فوق در وبگاه معاونت حقوقی قوه قضائیه و های سهبوده است، گفت: متن آئین نامه

 ا.ترسی استهای مصوب، برای مخاطبان و کاربران قابل دسدر بخش آئین نامه
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 ارتباط با موسسه حقوقی یکتا داوری اندیشه

 Andishelawinsکانال تلگرام :

 www.andishehlaw.comسایت موسسه :

 بدون نیاز به گرفتن کد فقط با تلفن ثابت 9092305570تلفن مشاوره :

 20:30الی  16:30روزهای زوج از ساعت  26200321تلفن مشاوره حضوری :
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