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رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ...

ﺳﻼمﻋﻠﯿﮑﻢ؛ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎي ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم و ﻫﯿﺎتﻫﺎي اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺨﻠﻔﺎت

راﯾﺞ و ﺷﺎﯾﻊ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﻔﺘﺎد ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم دادﯾﺎر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻓﺮوزانﻣﻬﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻫﯿﺎتﻫﺎي ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﻼسﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و
ﺟﻠﺴﺎت ﻗﻀﺎﺋﯽ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺗﺬﮐﺮات ارﺷﺎدي ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺠﺎم ،ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻣﺮ دادرﺳﯽ در دادﮔﺴﺘﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﺣﻤﺪ ﺷﻔﯿﻌﯽ
دادﺳﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت

ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ روﺳﺎی دادﮔﺴﺘﺮی ) ۳۱اﺳﺘﺎن( ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ دادﺳﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت
ﻣﻮﺳﻮی

دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت
ﺳﻼمﻋﻠﯿﮑﻢ؛ اﺣﺘﺮاﻣ ًﺎ در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی دورهای ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﮑﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺬﯾﺮش دادﺳﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت ،اﻫﻢ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻮرد
ادﻋﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻬﺮﺳﺖوار ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:
 .۱دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 .۲ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﺘﻌﺎرض و ﻣﺒﻬﻢ و ﮐﻠﯽ
 .۳ﺻﺪور ﻗﺮار ﮐﻔﺎﻟﺖ و وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺒﻠﻎ
 .۴ﺻﺪور ﻗﺮارﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
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 .۵ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻔﯿﻞ و وﺛﯿﻘﻪ در ﻗﺮارﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ
 .۶دﺳﺘﻮر ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺘﻬﻢ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺎه ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻗﺮارﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ
 .۷ﺑﺎزداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 .۸ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ در دادﺳﺮا ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻧﻬﺎﯾﯽ
 .۹ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارﻫﺎی ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 .۱۰ﻋﺪم ﺗﻤﮑﯿﻦ دادﺳﺮا ﭘﺲ از ﻓﮏ ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه
 .۱۱ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ذاﺗﯽ
 .۱۲ﻋﺪم ذﮐﺮ ﻣﺪت در ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ
 .۱۳ﻋﺪم ﻗﯿﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻤﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ و ﺷﻤﺎره ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت
 .۱۴آزادی ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺪون اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
 .۱۵اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻔﺎظ زاﯾﺪ و و ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺐ و ﻣﺘﻌﺎرف در ﻗﺮارﻫﺎ و آراء
 .۱۶اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽروﯾﻪ از ﻓﺮم ،آن ﻫﻢ ﺑﻌﻀ ًﺎ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺐ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دادﺳﺮاﻫﺎ
 .۱۷ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 .۱۸ﻋﺪم اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻮارد اﺗﻬﺎﻣﯽ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﮐﯿﻔﺮی
 .۱۹ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻻت و ادوات ﺟﺮم
 .۲۰ﻧﮕﻪداری آﻻت و ادوات ﺟﺮم در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
 .۲۱أﺧﺬ آﺧﺮﯾﻦ دﻓﺎع ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
 .۲۲ﺻﺪور ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻢ ،ﺑﺪون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار ﺻﺎدره ﻗﺒﻠﯽ
 .۲۳ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن دﺳﺘﻮرات ﻗﻀﺎﺋﯽ
 .۲۴ﺻﺪور ﻗﺮار ﯾﺎ رأی ﺑﺪون اﻋﻼم ﺧﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ
 .۲۵اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎرج از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد ﻧﯿﺎﺑﺖ
 .۲۶ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﺑﺪون أﺧﺬ آﺧﺮﯾﻦ دﻓﺎع
 .۲۷وﺟﻮد اﻏﻼط اﻣﻼﯾﯽ و اﻧﺸﺎﯾﯽ در دﺳﺘﻮرات و آراء
 .۲۸دﺳﺘﻮرات ﻏﯿﺮﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
 .۲۹ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ
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 .۳۰ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ
 .۳۱ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺣﮑﻢ در ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪون ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
 .۳۲ﺻﺪور دﺳﺘﻮرات ﺗﻠﻔﻨﯽ
 .۳۳ﻓﻘﺪان اﻣﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽرﻏﻢ ذﮐﺮ ﺣﻀﻮر وی در ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت دادرﺳﯽ دادﮔﺎه
 .۳۴ﻋﺪم اﺑﻼغ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا
 .۳۵ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨﺪ و ﺑﻌﻀ ًﺎ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف و ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ
 .۳۶ارﺗﺒﺎط ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﭘﺮوﻧﺪه و وﮐﯿﻞ
 .۳۷ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات
 .۳۸ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﺛﺒﺖ ﻟﻮاﯾﺢ
 .۳۹دادﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺒﻞ از اﻧﺸﺎء رأی
 .۴۰آﻣﺎرﺳﺎزی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه
 .۴۱ﺻﺪور ﻗﺮار ﻧﻬﺎﯾﯽ در دادﺳﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺷﺎﮐﯽ
 .۴۲ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺷﺎﮐﯽ
 .۴۳ﮐﺴﺮ از آﻣﺎر ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و ﺛﺒﺖ ﻣﺠﺪد آن ﺑﺎ ﮐﻼﺳﻪ ﺟﺪﯾﺪ
 .۴۴ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪون اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺰاء دادﻧﺎﻣﻪ
 .۴۵ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﻼق و وﺻﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ
 .۴۶ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎﻟﯽ از ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﯽ
 .۴۷ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات اﻣﺮ ﻗﻀﺎوتﺷﺪه
 .۴۸ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ
 .۴۹ﺗﻠﻘﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻗﺮار ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ
 .۵۰ﺻﺪور رأی ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﺑﺪون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات
 .۵۱وﺟﻮد ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر
 .۵۲اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺟﻠﺴﻪ اول ﺑﺪون اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺒﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ
 .۵۳ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮادات در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ
 .۵۴دﺳﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ دادﺧﻮاﺳﺖ
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 .۵۵ﻗﺒﻮل اﻋﺴﺎر از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺪون رﺳﯿﺪﮔﯽ
 .۵۶رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺻﺪار رأی ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻪ دﻋﻮی اﻋﺴﺎر از ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ ﺑﺎ دﻋﻮا
 .۵۷ﻋﺪم دﻋﻮت از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﻋﺪم اﺑﻼغ دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 .۵۸دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺪون أﺧﺬ ﺗﺄﻣﯿﻦ در اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺎﺑﯽ
 .۵۹ﻋﺪم اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺒﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ در اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای
 .۶۰ﻋﺪم اﻣﻀﺎء ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ دادرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﺤﺎب دﻋﻮای ﺣﺎﺿﺮ
 .۶۱ﻋﺪم اﻋﻄﺎی ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب دﻋﻮا در دادﮔﺎه
 .۶۲ﻋﺪم ذﮐﺮ ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﻮدن رأی
 .۶۳ﺻﺪور آراء ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﺪل و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻨﺪ
 .۶۴اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﯽ
 .۶۵ﺗﺄﺧﯿﺮ در ورود و ﺗﻌﺠﯿﻞ در ﺧﺮوج ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف
 .۶۶ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
 .۶۷ﻋﺪم اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮارد ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 .۶۸ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺧﺎرج از ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 .۶۹اﻟﺤﺎق ﻣﻮاردی ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور رأی
 .۷۰در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﺘﻬﻢ در اﺧﺘﯿﺎر آ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ و
ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.
ﻋﻠﯽ ﻫﺬا ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﻌﮑﺎس ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﻣﺮاﻋﺎت آن
ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺗﺨﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.
دادﯾﺎر دادﺳﺮای اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت
ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮوزانﻣﻬﺮ

