
....»ھای قضائی سراسر کشورعمده تخلفات رایج و شایع در حوزه«نامه در خصوص بخش
)دادنامهdadnameh.net.net(»دادنامه«سایت انتشار در 

p
12/5/1393تاریخ: 
007308/93شماره 

ریاست محترم کل دادگستری استان ...
ها حکایت دارد که عمده تخلفات ی به استانهاي اعزامهاي همکاران محترم و هیاتعلیکم؛ حاصل بازرسیسالم

هاي قضائی سراسر کشور هفتاد عنوان تخلف انتظامی توسط همکار محترم دادیار انتظامی رایج و شایع در حوزه
هاي آموزشی و و بازرسی و نیز کالسهاي نظارتبرداري هیاتمهر تدوین و جهت بهرهجناب آقاي فروزان

ترین هاي الزم تذکرات ارشادي فرایند رسیدگی با ارتقاء کیفیت کمبا ارائه آموزشجلسات قضائی. امید است که 
تخلفات انجام، شاهد شکوفایی امر دادرسی در دادگستري جمهوري اسالمی ایران باشیم.

احمد شفیعی
دادستان انتظامی قضات

استان) تهیه و ارسال ۳۱به صورت جداگانه برای تمامی روسای دادگستری (نامه فوق پرینت بخش
گردید.

مدیرکل دفتر دادسرای انتظامی قضات
موسوی

انتظامی قضاتدادسرایدادستان محترم
های مختلف کشور و گرفته از استانای صورتهای دوره؛ احترامًا در راستای بازرسیعلیکمسالم

مورد مشاهده و مورد مراجعه شکات انتظامی به واحد پذیرش دادسرای انتظامی قضات، اهم تخلفات 
گردد:وار به شرح ذیل اعالم میادعا به صورت فهرست

دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی.۱
ض و مبهم و کلیر اصدور دستور متع.۲
صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ.۳
صدور قرارهای تامین نامتناسب.۴
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عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین.۵
گاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشتدستور نگهداری متهم در بازداشت.۶
بازداشت غیرقانونی.۷
تا مرحله صدور قرار نهاییها در دادسراعدم ثبت پرونده.۸
عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی.۹

عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه.۱۰
توجه به صالحیت محلی و ذاتیعدم .۱۱
عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت.۱۲
جلساتعدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کالسه پرونده در صورت.۱۳
آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی.۱۴
استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء.۱۵
هم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراهان، آرویه از فرماستفاده بی.۱۶
عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی.۱۷
های کیفریعدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده.۱۸
عدم تعیین تکلیف نسبت به آالت و ادوات جرم.۱۹
های نامتناسبداری آالت و ادوات جرم در مکاننگه.۲۰
آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقاتأخذ .۲۱
صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی.۲۲
ناخوانا بودن دستورات قضائی.۲۳
صدور قرار یا رأی بدون اعالم ختم تحقیقات یا رسیدگی.۲۴
انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت.۲۵
دفاعصدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین.۲۶
وجود اغالط امالیی و انشایی در دستورات و آراء.۲۷
بندی نامتناسبدستورات غیرحقوقی با جمله.۲۸
صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط.۲۹
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صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست.۳۰
تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی.۳۱
صدور دستورات تلفنی.۳۲
جلسات دادرسی دادگاهرغم ذکر حضور وی در صورتفقدان امضای نماینده دادستان علی.۳۳
عدم ابالغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا.۳۴
آمیزبرخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین.۳۵
ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل.۳۶
عدم توجه به مستندات.۳۷
عدم پذیرش و ثبت لوایح.۳۸
بل از انشاء رأیدادنامه پرونده ق.۳۹
آمارسازی در سیستم مکانیزه.۴۰
گیری شاکیصدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پی.۴۱
گیری شاکیهای اجرایی به جهت عدم پیبایگانی نمودن پرونده.۴۲
های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کالسه جدیدکسر از آمار پرونده.۴۳
مل اجزاء دادنامهبایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کا.۴۴
عدم نظارت بر اجرای احکام شالق و وصول جریمه.۴۵
عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی.۴۶
شدهعدم توجه به اعتبارات امر قضاوت.۴۷
عدم توجه به مفاد اسناد رسمی.۴۸
تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر.۴۹
صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات.۵۰
وجود پرونده بالتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر.۵۱
افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی.۵۲
گویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسیعدم پاسخ.۵۳
دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست.۵۴
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قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی.۵۵
اعسار از هزینه دادرسی با دعواتوأمان به دعویرسیدگی و اصدار رأی .۵۶
های تصادفات و عدم ابالغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطهعدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده.۵۷
دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی.۵۸
ایعدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه.۵۹
جلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضرصورتاءعدم امض.۶۰
عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه.۶۱
بودن رأیعدم ذکر حضوری یا غیابی.۶۲
صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند.۶۳
اطاله دادرسی.۶۴
تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف.۶۵
هاعدم مقابله دادنامه.۶۶
واستهعدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خ.۶۷
صدور حکم خارج از خواسته.۶۸
الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی.۶۹
گاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و .۷۰ در اختیار قرار دادن متهم در اختیار آ

.گاه قانونیقبل از معرفی به بازداشت
همکاران محترم قضائی و مراعات آن هذا مراتب جهت انعکاس به واحدهای قضایی کشور و استحضار علی

گردد.گیری از تخلفات احتمالی اعالم میبرای پیش

دادیار دادسرای انتظامی قضات
مهرمحمود فروزان


