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دستورالعمل شرح وظايف و حل اختالف پرونده ها در نواحی دادسرای
عمومی و انقالب تهران

آخرين بروزرسانی پست: تاريخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷ و ۳۰ دقيقه ق.ظ

1,282 بازديد دستورالعمل های کيفری   ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ مدير سايت 

تبصره۲- در جرايم مرکب چنان چه رکن مادی جرم در محدوده چند ناحيه ی دادسرا ارتکاب يافته باشد٬ هريک از نواحی که ابتداء شروع به تعقيب يا

تحقيق کرده٬ مکلف به ادامه رسيدگی است.

تبصره۳- در جرائم مستمر٬ هر ناحيه از دادسرا که جرم در حوزه آن شروع شده٬ با رعايت اين دستورالعمل مکلف به رسيدگی است.

تبصره۴- پس از ثبت پرونده در شعبه ی تحقيق٬ از ارسال آن به ناحيه ديگر خودداری به عمل آيد؛ مگر آن که رسيدگی توأمان ضرورت يابد و يا از

موارد طرح در نواحی تخصصی باشد. هم چنين در صورتی که پس از ارجاع پرونده به شعبه٬ مقام تحقيق تشخيص دهد که رسيدگی به پرونده داخل در

وظايف ناحيه ديگر دادسرا است٬ در اسرع وقت با اخذ نظر معاون دادستان و سرپرست ناحيه و بدون هر گونه اقدامی٬ پرونده را به ناحيه ی مربوطه

ارسال می نمايد.

تبصره۵- مالک ارسال پرونده به ناحيه ديگر جهت رسيدگی توأمان٬ مفتوح بودن پرونده در شعبه تحقيق مرجوع اليه است؛ نواحی دادسرا و شعب تحقيق

مکلف اند در اسرع وقت استعالمات صورت گرفته در اين خصوص را پاسخ دهند.

ماده۳- به اتهامات متعدد متهم که در نواحی مختلف دادسرای تهران مطرح گرديده است٬ با رعايت ماده ۳۱۰ قانون آيين دادرسی کيفری رسيدگی

می شود.

تبصره۱- چنانچه چند اتهام به طور همزمان به يک نفر نسبت داده شود که حداقل يکی از اتهامات به نواحی تخصصی مربوط باشد٬ به تمامی اتهامات

در دادسرای تخصصی مرتبط با آن رسيدگی می شود و چنانچه تمام اتهامات مربوط به نواحی متعدد تخصصی باشد٬ وفق ماده ۳۱۰ قانون آيين دادرسی

کيفری اقدام می شود.

تبصره۲- چنان چه راجع به موضوع واحد پرونده های متعددی در نواحی دادسرای تهران تشکيل شده باشد و يا بخشی از اقدامات قضايی راجع به

موضوع واحد در يک ناحيه از دادسرا و بخش ديگر در ناحيه يا نواحی ديگر دادسرای تهران صورت گرفته باشد (مانند پرونده های مرتبط که ناشی از
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يک منشاء باشد يا اتخاذ تصميم در يکی مؤثر در اتخاذ تصميم در ديگری باشد) با رعايت قاعده سبق ارجاع٬ ناحيه ای که ابتداء شروع به تعقيب نموده

است٬ به تمامی پرونده های رسيدگی می نمايد.

ماده ۴- پرونده های زندانی دار يا دارای متهم تحت نظر٬ از هر حيث در اولويت رسيدگی قرار دارند. سرپرستان نواحی مکلفند در خصوص متهم چنين

پرونده هايی٬ تا پايان وقت اداری همان روز تعيين تکليف نمايند.

ب) وظايف نواحی دادسرا

ماده۵- به شکايت عليه شرکت های ايران خودرو٬ سايپا و پارس خودرو در ناحيه ۱۰ دادسرا (هاشمی) رسيدگی می شود. هم چنين به شکايت عليه

نمايندگی های٬ عامالن مجاز و شرکت های وابسته مانند ليزينگ ها در نواحی محل وقوع جرم رسيدگی خواهدشد.

ماده۶- به پرونده هايی که به جهت موضوع و آثار مترتب بر آن واجد اهميت می باشند٬ تا زمان تأسيس دادسرای مرکز٬ به تشخيص و دستور دادستان

تهران در ناحيه ۱۲ دادسرا (امام خمينی ره) رسيدگی می شود.

ماده۷- پرونده هايی که با قرار عدم صالحيت به دادسرای تهران واصل می شود٬ در صورتی که محل وقوع جرم خارج از حوزه قضايی تهران باشد و

هم چنين در صورتی که محل وقوع جرم شهرستان تهران بوده ليکن مکان ارتکاب آن مشخص نباشد٬ صرف نظر از محل اقامت شاکی يا متهم٬ جهت

اتخا تصميم به ناحيه ۱۲ دادسرا (امام خمينی ره) ارجاع می شود. پرونده های مرتبط با نواحی تخصصی دادسرا به طور مستقيم به ناحيه مربوطه ارسال

می گردد.

ماده۸- در اجرای ماده ۳۳۷ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲ اظهارنظر و صدور کيفرخواست نسبت به پرونده های موضوع اين ماده که در

بخش های لواسان و رودبار قصران رسيدگی شده است٬ در ناحيه يک دادسرا (شميران) و بخش آفتاب در ناحيه ۱۶ دادسرا (بعثت) صورت خواهد

گرفت؛ مگر جرائم داخل در وظايف دادسرای ناحيه ۲۷ (امور جنايی٬ ويژه قتل) که به هر حال در همان ناحيه اظهار نظر شده و کيفرخواست صادر

می شود.

ماده۹- به اتهام ورود٬ اقامت و تردد غيرمجاز اتباع کشورهای افغانستان٬ پاکستان٬ بنگالدش٬ هندوستان و عراق در نواحی عمومی رسيدگی می شود.

ساير جرائم ارتکابی اتباع اين کشورها بر اساس اين دستورالعمل در نواحی مربوطه رسيدگی می شود.

تبصره۱- چنان چه جرائمی توسط اتباع ايرانی يا خارجی به صورت مشارکت يا معاونت واقع شود٬ ناحيه ای که مطابق اين دستورالعمل صالحيت

رسيدگی به اتهام يا اتهامات اتباع خارجی دارد٬ به اتهام ديگر متهمان نيز رسيدگی می نمايد.

تبصره۲- رسيدگی به اتهامات اتباع خارجی با رعايت تبصره ۲ ماده ۲۳۶ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲ به عمل می آيد.

ماده ۱۰- نواحی عمومی دادسرا مکلفند در صورت تعدد اتهامات٬ نسبت به اتهام مربوط به مواد مخدر يا روان گران٬ پرونده را با تهيه بدل به ناحيه ۲۰

دادسرا (انقالب) ارسال نمايند و به ديگر اتهامات در همان ناحيه رسيدگی نمايند.

ج) وظايف نواحی تخصصی دادسرا

ماده ۱۱. ناحيه ۷ دادسرا (سيد خندان) به امور و جرائم زير رسيدگی می کند:

الف) درخواست شهرداری نسبت به اعمال ماده ۹ قانون خريد و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی٬ عمرانی و نظارت دولت

مصوب ۱۳۵۸؛
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ب) اتهامات شهرداران نواحی و مديران سازمان های وابسته به شهرداری حين انجام وظيفه يا به سبب آن؛ به استثنای گزارش های سازمان بازرسی کل

کشور؛

پ) همکاری در اجرای آراء کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و موارد مشابه از طريق صدور دستور قضايی؛

ت) جرايم و آسيب های اجتماعی از قبيل تکدی گری و دست فروشی؛

ث)  صدور دستور تخليه اماکن واگذار شده توسط شهرداری؛

ج) جرايم موضوع قانون پيش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹؛

ح) شکايات شهرداری.

تبصره- به شکايات اشخاص عليه پيمانکاران و شرکت های مرتبط با شهرداری ها در دادسرای محل وقوع جرم رسيدگی خواهدشد.

ماده ۱۲- ناحيه ۹ دادسرا (فرودگاه) به جرايم زير رسيدگی می نمايد:

الف) جرايم واقع يا کشف شده در محدوده فرودگاه های مهرآباد و امام خمينی (ره)؛ هر چند مرتبط با نواحی تخصصی دادسرای تهران باشد؛ به جز امور

و جرايم مرتبط با نواحی ٬۲۲ ٬۲۵ ٬۲۷ ٬۲۸ ٬۳۱ ٬۳۳ ٬۳۶ ۳۷ دادسرای تهران؛

ب) جرايم ارتکابی توسط اتباع خارجی در فرودگاه های مهرآباد و امام خمينی (ره)؛ به استثنای مأموران سياسی و کنسولی خارجی.

ماده ۱۳- ناحيه ۱۹ دادسرا (ويژه رسيدگی به جرائم پزشکی و بهداشتی)  به جرايم زير رسيدگی می نمايد:

الف) جرايم حوزه استاندارد و جرايم موضوع قانون مواد خوردنی٬ آشاميدنی٬ آرايشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ با اصالحات بعدی و قانون مربوط به

مقررات امور پزشکی و دارويی و مواد خوردنی و آشاميدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصالحات و الحاقات بعدی؛

ب) آلوده نمودن محيط زيست؛ به استثنای موارد تصرف يا تخريب اراضی ملی٬ دولتی يا زمين خواری و احراق مراتع و اشجار؛

پ) جرايم موضوع مواد ۹۱ و ۹۲ قانون کار در خصوص مسائل راجع به بهداشت و ايمنی محيط کار؛

ت) جرايم اعالمی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه درمان٬ غذا٬ دارو و بهداشت؛

ث) قصور و تقصير صاحبان مشاغل پزشکی٬ منجر به ايراد صدمه بدنی يا فوت بيماران؛

ج) تهديد عليه بهداشت عمومی ناشی از فعاليت اماکنی از قبيل رستوران ها و بيمارستان ها؛

چ) جرايم مربوط به ثبت اختراعات٬ طرح های صنعتی و عالئم تجاری؛

ح) جرايم مرتبط با گونه های گياهی و جانوری حفاظت شده؛

خ) سقط جنين عمدی ناشی از اقدامات پزشکی و درمانی؛

د) جرايم مربوط به صيد و شکار غيرمجاز؛

ذ) قاچاق دارو٬ اقالم و تجهيزات پزشکی؛
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ر) جرايم مرتبط با امنيت اخالقی؛

ز) جرايم مرتبط با دامپزشکی؛

ماده ۱۴- ناحيه ۲۰ دادسرا (انقالب) صرفاً به جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان رسيدگی می کند. در صورت ارتکاب اين جرائم توأم (همراه

ً به جرايم قسم نخست در ناحيه ۲۰ دادسرا (انقالب) رسيدگی می شود. به طور کلی نواحی عمومی دادسرا مکلفند در مورد با) جرائم ديگر٬ صرفا

اتهامات متعدد که حداقل يکی از آن در مورد مواد مخدر يا روانگردان است؛ به اتهامات عمومی رسيدگی و در خصوص اتهام مواد مخدر و روانگردان

پرونده با تهيه بدل در ناحيه ی ۲۰ رسيدگی شود.

تبصره- احکام اعدام ناشی از ارتکاب جرايم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان٬ صرف نظر از ناحيه صادرکننده کيفرخواست٬ توسط ناحيه ۲۰ دادسرا

(انقالب) اجرا خواهدشد.

ماده ۱۵- ناحيه ۲۱ دادسرا (ارشاد) به جرايم زير رسيدگی می نمايد:

الف) جرايم مرتبط با تجهيزات دريافت از ماهواره؛ با رعايت ماده ۳۴۰ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲؛

ب) خريد٬ فروش٬ تهيه٬ توزيع٬ تکثير و تجارت محصوالت سمعی و بصری مستهجن و مبتذل؛

پ) قاچاق مشروبات الکلی و ديگر جرايم مرتبط با مشروبات الکلی؛

ت) ايجاد مزاحمت برای زنان يا اطفال در معابر يا انظار عمومی؛

ث) دائر کردن مراکز فساد و فحشاء و يا ترغيب به آن؛

ج) شرب خمر؛ به استثنای رانندگی حين مستی؛

چ) جرايم منافی عفت و اخالق عمومی؛

ح) قمار و جرائم منافی عفت؛

خ) قاچاق انسان؛

ماده ۱۶- ناحيه ۲۲ دادسرا (امور اقتصادی) به جرايم زير رسيدگی می نمايد:

الف) جرايم مربوط به قاچاق کاال به استثنای قاچاق مشروبات الکلی و دارو؛

ب) جرايم مربوط به حامل های انرژی؛ تا زمان تأسيس دادسرای انرژی؛

پ) جرايم مربوط به بورس اوراق بهادار و کاال؛

ت) جرايم گمرکی؛

ث) جرايم مالياتی؛

تبصره- جرايم اقتصادی موضوع دستورالعمل تشکيل مجتمع قضايی امور اقتصادی به تشخيص دادستان تهران به دادسرای مذکور ارجاع می گردد.

ماده ۱۷- ناحيه ۲۵ دادسرا (امور سرپرستی صغار و محجورين) به امور و جرائم زير رسيدگی می کند:
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الف) انجام وظايف دادستان در حمايت از افراد از جمله امور مربوط به صغار٬ مجانين٬ افراد غيررشيد و غايب و بيمارانی که قادر به انجام امور خود

نباشند؛

ب) اداره اموال و حقوق افراد غايب و بدون وارث؛

پ) امور مربوط به اموال بدون صاحب؛

تبصره۱- نواحی دادسرا مکلفند گزارش مربوط به کودکان رهاشده و مجانين را به دادسرای امور سرپرستی اعالم نمايند.

تبصره۲- نواحی دادسرا مکلفند موارد پرداخت ديه متوفای مجهول الهويه را که به حساب سپرده دادگستری واريز می گردد٬ جهت تمرکز و حفظ حقوق

وارث احتمالی به ناحيه ۲۵ داسرا اعالم نمايند.

ماده ۱۸. ناحيه ۲۳ داسرا (ويژه نيابت) در مورد نيابت های قضايی وارد به دادسرای تهران اقدام و يا اجرا می نمايد.

تبصره- اجرای نيابت های مرتبط با وظايف نواحی تخصصی ۱۹ (پزشکی)٬ ۲۰ (جرايم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان)٬ ۲۲ (جرايم اقتصادی)٬

۲۷ (امور جنايی٬ ويژه قتل)٬ ۲۹ (اطفال و نوجوانان)٬ ۳۱ (جرايم رايانه ای) ٬ ۳۳ (جرايم عليه بهداشت)٬ ۲۸ (فرهنگ و رسانه)٬ ۲۶ (پولی- بانکی) و

۳۷ (حمايت از انفال و ثروت های عمومی) توسط دادسراهای تخصصی مربوطه به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۹. ناحيه ۲۷ دادسرا (امور جنايی٬ ويژه قتل) به جرايم زير رسيدگی می نمايد:

الف) قتل عمد؛

ب) آدم ربايی؛

پ) اسيد پاشی؛

ت) مفقودی اشخاص؛

ث) فوت مشکوک و خودکشی؛

ج) سوانح هوايی و ريلی منجر به فوت؛

چ) پرونده های مربوط به فوت های ناشی از هرگونه ريزش ساختمانی٬ اعم از ساختمان اصلی و مجاورين؛

تبصره۱- پرونده های مرتبط با قتل های غيرعمد و شروع به قتل عمد٬ تهديد به قتل و تهديد به اسيدپاشی٬ هر چند دستورات اوليه توسط قضات کشيک

ناحيه ۲۷ دادسرا (امور جنايی٬ ويژه قتل) صادر شده باشد٬ پس از انجام تکليف مقرر در ماده ۳ قانون آيين دادرسی کيفری در داسرای ذی ربط رسيدگی

خواهد شد.

تبصره۲- در صورت کشف قتل عمد در ساير دادسراها٬ پرونده در هر مرحله ای از تحقيق باشد٬ جهت ادامه رسيدگی به دادسرای ناحيه ۲۷ ارسال

خواهد شد.

ماده ۲۰. ناحيه ۲۸ دادسرا به جرايم زير رسيدگی می کند:

يک-جرايم کارکنان دولت:
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الف) به جرايم اختالس٬ رشاء و ارتشاء٬ تصرف غيرقانونی يا جرايم در حکم آن٬ تدليس در معامالت دولتی و اخذ پورسانت که توسط کارکنان دولت و

دادگستری و مأموران به خدمات عمومی ارتکاب يافته باشد؛

ب) اتهامات مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آيين دادرسی کيفری٬ صرف نظر از نوع اتهام؛

پ) اعالم جرم عليه سرکالنتران يا مقامات انتظامی باالتر در مقام ايفای وظايف ضابط دادگستری؛

ت) گزارش های سازمان بازرسی کل کشور حسب ارجاع به دادستان تهران؛

ث) جرايم شهرداران مناطق و معاونان شهردار تهران؛

تبصره- چنان چه جرم توسط کارکنان دولت و افراد غيرکارمند به صورت مشارکت يا معاونت ارتکاب يابد٬ دادسرای کارکنان دولت عهده دار رسيدگی

خواهد بود.

دو-فرهنگ و رسانه:

اين دادسرا با داشتن صالحيت ها و اختيارات دادسرای کارکنان دولت٬ به جرايم زير نيز رسيدگی می نمايد:

الف) توهين٬ افتراء٬ قذف٬ نشر اکاذيب و انتشار مطالب خالف واقع که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ارتکاب می يابد و يکی از طرفين آن

مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آيين دادرسی کيفری باشد؛

ب) جرايم موضوع ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسالمی٬ ماده ۱۸ قانون جرايم رايانه ای مصوب ۱۳۸۸؛

پ) جرايم مرتبط با ورزش و اماکن ورزشی؛ تا زمان تأسيس دادسرای ورزش؛

ت) جرايم مرتبط با حوزه مد و پوشش٬ حسب ارجاع دادستان تهران؛

ث) جرايم مرتبط با نشر٬ کتاب و مالکيت معنوی و ادبی؛

ج) جرايم ارتکابی توسط هنرمندان و ورزش کاران؛

چ) جرايم مرتبط با امور فرهنگی و هنری؛

ح) جرايم مرتبط با ميراث فرهنگی؛

خ) جرايم مطبوعاتی؛

د) موارد ارجاعی توسط دادستان؛

ماده ۲۱. ناحيه ۲۹ دادسرا (اطفال و نوجوانان) به جرايم زير رسيدگی می کند:

الف) جرايم کودکان و نوجوانان کم تر از ۱۸ سال؛ با رعايت مواد ۲۸۵ و ۳۱۲ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲؛

ب) جرايم کودک آزاری در غرب تهران شامل نواحی ٬۵ ٬۹ ۱۰ و ۱۸ دادسرای تهران؛

تبصره- به جرايم کودک آزاری در ساير نواحی دادسرای تهران٬ به شرح ذيل رسيدگی می شود:
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– جرايم ارتکابی در شرق تهران شامل نواحی ٬۴ ۷ و ۱۴ در دادسرای ناحيه ی ۴؛

– جرايم ارتکابی در جنوب تهران شامل نواحی ٬۶ ٬۱۱ ۱۲ و ۱۶ در دادسرای ناحيه ی ۱۱؛

– جرايم ارتکابی در شمال تهران شامل نواحی ٬۱ ۲ و ۳ در داسرای ناحيه ی ۱.

ماده ۲۲. ناحيه ۳۰ دادسرا (امور بين الملل) به جرايم زير رسيدگی می نمايد:

الف) جرايم مرتبط با مأموران سياسی و کنسولی خارجی٬ جرايم عليه اماکن و اموال ديپلماتيک و کنسولی و پی گيری درخواست های واصله از ناحيه

آنان؛ حسب ارجاع دادستان تهران؛

ب) شکايات عليه اتباع و مقامات آمريکا و رژيم صهيونيستی و اتباع ساير کشورها؛ غير از کشورهای مذکور در ماده ۹ اين دستورالعمل و جرائم

ارتکابی ازناحيه آن ها؛

پ) جرايم و جنايات بين المللی موضوع ماده ۹ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ و جرايم موضوع مواد ٬۵ ٬۶ ۷ و ۸ قانون مذکور؛

ت) جرايم اتباع ايرانی عليه يکديگر در خارج از کشور و پی گيری درخواست های واصله از ناحيه اتباع ايرانی مقيم خارج؛

ث) پی گيری و اقدام الزم راجع به جرايم مأموران و نمايندگان سياسی ديگر کشورها که در ايران ارتکاب يافته است؛

ج) اجرای نيابت های واصله از کشورهای خارجی؛ اعم از استرداد مجرمان٬ انتقال محکومان و معاضدت های قضايی؛

چ) پی گيری امور مرتبط با محکومان ايرانی در خارج از کشور٬ به استثنای محکومان به قصاص.

تبصره- به اتهامات ساير اتباع خارجی داخل کشور غير از اتباع کشورهای مذکور در ماده ۹ اين دستورالعمل در ناحيه ۳۰ دادسرا (امور بين الملل)

رسيدگی می شود؛ مگر اين که رسيدگی به موضوع در صالحيت نواحی تخصصی باشد٬ متهمان موضوع اين تبصره در صورت بازداشت به زندان

اوين معرفی می شوند.

ماده ۲۳. ناحيه ۳۱ دادسرا (جرايم رايانه ای) به جرايم زير رسيدگی می نمايد:

الف) جرايم حوزه فن آوری ارتباطات؛ موضوع قوانين خاص مانند قانون استفاده از بی سيم های اختصاصی و غيرحرفه ای مصوب ۱۳۴۵؛

ب) جرايم موضوع فصل جرايم رايانه ای از قانون مجازات اسالمی با رعايت مواد ۲۵ و ۲۷ اين دستورالعمل؛

پ) جرايم مرتبط با امور خالف اخالق و عفت عمومی ارتکابی در فضای مجازی؛

ت) جرايم موضوع قانون تجارت الکترونيکی مصوب ۱۳۸۲؛

ث) جرايم مرتبط با شرکت های هرمی؛

تبصره- جرايم ارتکابی به واسطه کارت های بانکی و اعتباری و هرگونه سوء استفاده نسبت به آن ها٬ در صورتی که مشمول قانون جرايم رايانه ای

نباشد٬ در ناحيه محل وقوع بزه رسيدگی می شود.

ماده ۲۴. ناحيه ۳۲ دادسرا (راهور) به جرايم زير رسيدگی می نمايد:
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الف) جرايم له و عليه مأموران راهور به سبب انجام وظيفه؛ به استثنای جرايم خاص نظامی و متهمان موضوع ماده ۳۰۷ قانون آيين داردسی کيفری

مصوب ۱۳۹۲؛

ب) جرايم موضوع مواد ۷۲۰ و ۷۲۵ قانون مجارات اسالمی (تعزيرات) مصوب ۱۳۷۵؛

پ) تصادفات منجر به فوت و جرح در نواحی ٬۲ ٬۳ ٬۵ ۱۰ دادسرای تهران٬

ت) تمرد نسبت به مأموران راهور؛

ث) رانندگی در حال مستی.

ماده ۲۵. ناحيه ۳۳ دادسرا (شهيد مقدس) به جرايم زير رسيدگی می کند:

الف) جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی و جرايم موضوع مواد ۲۷۹ ٬ ٬۲۸۶ ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ در حدود وظايف

مرتبط با اين ناحيه؛

ب) تظاهر به قدرت نمايی با چاقو و ارتکاب اقدامات و رفتارهای مخل نظم عمومی به صورت سازمان يافته و باندی؛

پ) جرايم مرتبط با زندان و زندانيان اوين؛ به استثنای جرايم موضوع وظايف ساير نواحی تخصصی؛

ت) جرايم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز مصوب ۱۳۹۰؛

ث) اقدامات تروريستی و جرايم مرتبط با گروهک های تروريستی؛

ج) جاسوسی رايانه ای و جرايم سايبری در حوزه امنيتی؛

چ) جعل سازمان يافته يا باندی؛

تبصره- مالک تشخيص جرم سازمان يافته يا باندی ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

ماده ۲۶. ناحيه ۳۴ دادسرا (ويژه سرقت) به جرايم زير رسيدگی می نمايد:

الف) حيب بری٬ کيف قاپی و سرقت تلفن همراه به صورت باندی؛

ب) سرقت مسلحانه٬ مقرون به آزار٬ سازمان يافته يا باندی؛

پ) سرقت از اماکن دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی.

ماده ۲۷. ناحيه ۳۶ دادسرا (پولی-بانکی) به جرايم زير رسيدگی می نمايد:

الف) اختالس٬ ارتشاء٬ تحصيل مال از طريق نامشروع٬ تضييع اموال عمومی و دولتی و تصرف غيرقانونی توسط مديران و کارکنان بانک ها و

شرکت های بيمه و مؤسسات مالی و اعتباری؛ به استثای مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آيين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲؛

ب) جعل٬ استفاده از سند مجعول٬ کالهبرداری٬ خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع با توسل به عمليات بانکی و بيمه ای؛

پ) جعل اسکناس رايج داخلی و خارجی موضوع ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسالمی (تعزيرات) مصوب ۱۳۷۵ و جعل اسناد بانکی٬ اوراق بهادار يا

حواله های صادره از خزانه و واردکردن يا استفاده از آن ها؛
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ت) تأسيس بانک٬ مؤسسه مالی و اعتباری؛ تعاونی اعتبار٬ صرافی٬ عمليات بانکداری و هم چنين تأسيس صندوق قرض الحسنه با شعب متعدد و سپرده

پذيری کالن به صورت غيرمجاز؛

ث) قاچاق عمده ارز و خريد و فروش غيرمجاز ارز به صورت سازمان يافته٬ باندی يا حرفه ای؛

ج) ورشکستگی به تقصير يا تقلب بانک ها٬ مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت های بيمه؛

چ) اخالل در نظام اقتصادی کشور از طريق شبکه بانکی و اخالل در نظام پولی و ارزی؛

ح) ادامه تصدی گری مديران متخلف و سلب صالحيت شده در امور بانک ها؛

خ) جرايم مرتبط با اخذ تسهيالت بانکی با مبلغ بيش از ده ميليارد لایر؛

د) پول شويی موضوع گزارش شورای عالی مبارزه با پول شويی؛

ذ) ضرب سکه تقلبی٬ جعل و وارد کردن يا توزع عمده آن؛

ر) جرايم مرتبط با اوراق بهادار و بورس در بانک ها؛

ز) جرايم مرتبط با شرکت های بيمه.

تبصره۱- چنان چه جرايم منشاء پول شويی در صالحيت ناحيه ی تخصصی باشد٬ به اتهام پول شويی نيز در همان ناحيه رسيدگی می شود.

تبصره۲- چنان چه اتهام منشاء پول شويی در ديگر نواحی دادسرا به هر جهت بدون صدور کيفرخواست مختومه شود٬ رسيدگی به اتهام پول شويی در

ناحيه ۳۶ دادسرا به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۸. ناحيه ۳۷ دادسرا (حمايت از انفال و ثروت های عمومی) به موارد زير رسيدگی می نمايد:

الف) واگذاری خدمات توسط دستگاه های اجرايی و شهرداری ها (آب٬ برق٬ تلفن٬ گاز و …) به اراضی فاقد کاربری مصوب٬ بدون اخذ مجوزهای

قانونی موضوع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب ۱۳۸۱ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب

۱۳۷۴ با اصالحات بعدی؛

ب) شکايت ادارات منابع طبيعی٬ راه و شهرسازی٬ حفاظت محيط زيست٬ شهرداری تهران٬ ستاد اجرايی فرمان حضرت امام (ره) و اوقاف و امور

خيريه در خصوص اراضی مرتبط با اين ادارات و سازمان ها؛

پ) جرايم مرتبط با مأموران صيانت از اراضی به سبب انجام وظيفه به استثنای جرايم انتسابی به مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آيين

دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲؛

ت) احراق٬ تخريب٬ قطع و خشکاندن درختان پارک ها و فضای سبز و معابر شهر تهران٬ موضوع اليحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

مصوب ۱۳۵۹؛

ث) تجاوز به حريم شبکه های انتقال آب در سطح شهر تهران٬ موضوع اليحه قانونی رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق مصوب ۱۳۵۹؛

ج) تصرف و يا تملک غيرقانونی اراضی ملی٬ دولتی٬ منابع طبيعی٬ موقوفات و شهرداری از طريق تهيه اسناد ���� و تدارک ادله غير واقعی؛

چ) حفر غيرمجاز چاه و برداشت غيرمجاز از آب های سطحی و آب های زير زمينی و انشعاب غيرمجاز از لوله های آب شهری؛
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ح) تغيير غيرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها؛ موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصالحات بعدی؛

خ) جرايم سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با اراضی ملی٬ دولتی٬ منابع طبيعی٬ موقوفات و شهرداری؛

د) جرايم موضوع مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسالمی (تعزيرات) در رابطه با اراضی ملی٬ دولتی٬ منابع طبيعی٬ موقوفات و شهرداری؛

ذ) ساخت و ساز و تصرف در حريم و بستر رودخانه و حريم راه ها و ساخت و ساز غيرمجاز در حريم شهر تهران؛

ر) جعل اسناد مالکيت اراضی ملی٬ منابع طبيعی٬ موقوفات و شهرداری و استفاده از اين اسناد؛

ز) مبارزه و اقدامان پيش گيرانه در حوزه ی زمين خواری٬ کوه خواری و نظاير آن؛

س) جرايم مرتبط با تخريب محيط زيست؛

د) رفع اختالف و ابهام بين نواحی دادسرا

ماده ۲۹. معاون اول دادستان٬ مرجع تشخيص و حل اختالف و رفع ابهام در خصوص مواد خارج از شمول اين دستورالعمل می باشد و در صورت

لزوم می تواند با تشکيل کارگروهی مشتمل بر سه نفر از معاونان دادستان در مورد رفع ابهام و يا اجمال از اين دستورالعمل اقدام و اظهارنظر نمايد.

تبصره- اين دستوالعمل مانع اعمال صالحديد دادستان در امر ارجاع گزارش ها٬ شکايات و پرونده ها نمی گردد. هم چنين رفع اختالف ميان نواحی

تخصصی دادسرا با اخذ نظر دادستان به عمل می آيد.

ماده ۳۰. اين دستورالعمل از تاريخ ابالغ الزم االجراء خواهدبود و شامل پرونده های در حال رسيدگی نمی شود.

جعفری 

دادستان عمومی و انقالب تهران

PDFدانلود دستورالعمل در فرمت

منبع: قضاوت آنالين

2 1 برگ ها: 

 (شما از 1 تا 5 چه امتيازی به مطلب می دهيد؟) 
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