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  ها در نواحی دادسراي تهران دستورالعمل شرح وظایف و حل اختالف پرونده

هاي ارجاعی به یک ناحیه دادسرا، با این توجیه که محل وقوع جرایم خارج از  نظر به این در برخی موارد، پرونده

باشد، به نواحی دیگر  ناحیه بوده و یا مربوط به یکی از نواحی تخصصی دادسراي تهران میمحدوده جغرافیایی آن 

کننده یا دادسراي  ي پرونده به دادسراي ارسال شود و دادسراي اخیرالذکر نیز مبادرت به اعاده دادسرا ارسال می

شود؛ لذا به  رونده را موجب میي زمان رسیدگی به پ نماید و چنین اقداماتی سردرگمی مراجعان و اطاله دیگر می

 گردد؛ الذکر جهت اجراء ابالغ می جهت پرونده، موارد ذیل منظور جلوگیري از نقل و انتقال بی

 کلیات-الف

گرفته،  هاي مرتبط با آن ناحیه و براساس تقسیم کار صورت نواحی دادسراي تهران صرفاً به پرونده. 1ماده

 .نمایند رسیدگی می

سرپرست یا مقام ارجاع مکلف است با رعایت قانون آیین دادرسی کیفري و در چهارچوب این . 2ماده

هاي ارسالی را به نحو مقتضی بررسی و در صورتی که متضمن امر  هاي وارده یا گزارش دستورالعمل، شکواییه

رح شکواییه یا گزارش در صورت ط. ي دادستان باشد، نسبت به ارجاع آن اقدام نماید ا از موارد مداخلهیکیفري 

خارج از تقسیم کار مصوب در یکی از نواحی دادسراي تهران، مقام ارجاع شکواییه یا گزارش را قبل از ارجاع و با 

چه دادسرایی که پرونده به آن ارسال  چنان. ي مربوط ارسال نمایند قید علت، به صورت مکتوب به ناحیه

کننده معتقد باشد، سرپرست دادسراي پرونده را با ذکر دالیل  لاست، به ضرورت رسیدگی توسط ناحیه ارسا شده
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هایی که پیش از  نسبت به پرونده. توجیهی جهت تعیین تکلیف به دفتر معاون اول دادستان ارسال می نماید

است، رسیدگی ادامه یافته و در صورت صدور حکم   ابالغ این دستورالعمل در نواحی مطرح و به شعب ارجاع شده

 .کومیت، اجراي حکم با همان ناحیه خواهدبودبر مح

مالك تقسیم کار در نواحی دادسراي تهران، وقوع جرم در محدوده جغرافیایی آن ناحیه است؛ به  -1تبصره

در صورت . آید استثناي جرائم مربوط به نواحی تخصصی که رسیدگی در همان ناحیه تخصصی به عمل می

که ابتداء شروع به تعقیب یا تحقیق نموده است، رسیدگی را ادامه اي  مشخص نبودن محل وقوع جرم، ناحیه

  .خواهدداد

باشد، هریک  ي دادسرا ارتکاب یافته ده چند ناحیهوچه رکن مادي جرم در محد در جرایم مرکب چنان - 2تبصره

  .از نواحی که ابتداء شروع به تعقیب یا تحقیق کرده، مکلف به ادامه رسیدگی است

مستمر، هر ناحیه از دادسرا که جرم در حوزه آن شروع شده، با رعایت این دستورالعمل  در جرائم -3تبصره

  .مکلف به رسیدگی است

آید؛ مگر آن که  ي تحقیق، از ارسال آن به ناحیه دیگر خودداري به عمل پس از ثبت پرونده در شعبه - 4تبصره

چنین در صورتی که پس از ارجاع  هم. اشدرسیدگی توأمان ضرورت یابد و یا از موارد طرح در نواحی تخصصی ب

پرونده به شعبه، مقام تحقیق تشخیص دهد که رسیدگی به پرونده داخل در وظایف ناحیه دیگر دادسرا است، در 

اسرع وقت با اخذ نظر معاون دادستان و سرپرست ناحیه و بدون هر گونه اقدامی، پرونده را به ناحیه ي مربوطه 

  .ارسال می نماید
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مالك ارسال پرونده به ناحیه دیگر جهت رسیدگی توأمان، مفتوح بودن پرونده در شعبه تحقیق  - 5تبصره

گرفته در این خصوص  اند در اسرع وقت استعالمات صورت الیه است؛ نواحی دادسرا و شعب تحقیق مکلف مرجوع

  .را پاسخ دهند

 310است، با رعایت ماده  طرح گردیدهبه اتهامات متعدد متهم که در نواحی مختلف دادسراي تهران م -3ماده

  .شود قانون آیین دادرسی کیفري رسیدگی می

چنانچه چند اتهام به طور همزمان به یک نفر نسبت داده شود که حداقل یکی از اتهامات به نواحی  -1تبصره

تمام تخصصی مربوط باشد، به تمامی اتهامات در دادسراي تخصصی مرتبط با آن رسیدگی می شود و چنانچه 

  .قانون آیین دادرسی کیفري اقدام می شود 310اتهامات مربوط به نواحی متعدد تخصصی باشد، وفق ماده 

چه راجع به موضوع واحد پرونده هاي متعددي در نواحی دادسراي تهران تشکیل شده باشد و یا  چنان - 2تبصره

و بخش دیگر در ناحیه یا نواحی دیگر بخشی از اقدامات قضایی راجع به موضوع واحد در یک ناحیه از دادسرا 

مانند پرونده هاي مرتبط که ناشی از یک منشاء باشد یا اتخاذ تصمیم در (دادسراي تهران صورت گرفته باشد 

اي که ابتداء شروع به تعقیب  ناحیه ،با رعایت قاعده سبق ارجاع) یکی مؤثر در اتخاذ تصمیم در دیگري باشد

  .نماید هاي رسیدگی مینموده است، به تمامی پرونده 

سرپرستان . دارند نظر، از هر حیث در اولویت رسیدگی قرار دار یا داراي متهم تحت پرونده هاي زندانی -4ماده 

  .هایی، تا پایان وقت اداري همان روز تعیین تکلیف نمایند نواحی مکلفند در خصوص متهم چنین پرونده

  وظایف نواحی دادسرا) ب
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رسیدگی ) هاشمی(دادسرا  10هاي ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ناحیه  شرکت به شکایت علیه -5ماده

هاي، عامالن مجاز و شرکت هاي وابسته مانند لیزینگ ها در نواحی  هم چنین به شکایت علیه نمایندگی. شود می

  .محل وقوع جرم رسیدگی خواهدشد

ر آن واجد اهمیت می باشند، تا زمان تأسیس هایی که به جهت موضوع و آثار مترتب ب به پرونده -6ماده

  .شود رسیدگی می) امام خمینی ره(دادسرا  12دادسراي مرکز، به تشخیص و دستور دادستان تهران در ناحیه 

شود، در صورتی که محل وقوع جرم  هایی که با قرار عدم صالحیت به دادسراي تهران واصل می پرونده -7ماده

خارج از حوزه قضایی تهران باشد و هم چنین در صورتی که محل وقوع جرم شهرستان تهران بوده لیکن مکان 

دادسرا  12ناحیه ارتکاب آن مشخص نباشد، صرف نظر از محل اقامت شاکی یا متهم، جهت اتخا تصمیم به 

مرتبط با نواحی تخصصی دادسرا به طور مستقیم به ناحیه مربوطه پرونده هاي . شود ارجاع می )امام خمینی ره(

  .گردد ارسال می

اظهارنظر و صدور کیفرخواست نسبت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  337در اجراي ماده  -8ماده

است، در ناحیه یک  به پرونده هاي موضوع این ماده که در بخش هاي لواسان و رودبار قصران رسیدگی شده

صورت خواهد گرفت؛ مگر جرائم داخل در ) بعثت(دادسرا  16ناحیه و بخش آفتاب در ) شمیران(دادسرا 

که به هر حال در همان ناحیه اظهار نظر شده و کیفرخواست ) امور جنایی، ویژه قتل( 27وظایف دادسراي ناحیه 

  .شود صادر می
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ي افغانستان، پاکستان، بنگالدش، هندوستان و عراق به اتهام ورود، اقامت و تردد غیرمجاز اتباع کشورها -9ماده

سایر جرائم ارتکابی اتباع این کشورها بر اساس این دستورالعمل در نواحی . شود در نواحی عمومی رسیدگی می

  .مربوطه رسیدگی می شود

ه اي که چه جرائمی توسط اتباع ایرانی یا خارجی به صورت مشارکت یا معاونت واقع شود، ناحی چنان -1تبصره

مطابق این دستورالعمل صالحیت رسیدگی به اتهام یا اتهامات اتباع خارجی دارد، به اتهام دیگر متهمان نیز 

  .رسیدگی می نماید

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236ماده  2رسیدگی به اتهامات اتباع خارجی با رعایت تبصره  - 2تبصره

  .آید به عمل می 1392

دادسرا مکلفند در صورت تعدد اتهامات، نسبت به اتهام مربوط به مواد مخدر یا  نواحی عمومی -10ماده 

ارسال نمایند و به دیگر اتهامات در همان ناحیه ) انقالب(دادسرا  20گران، پرونده را با تهیه بدل به ناحیه  روان

  .رسیدگی نمایند

  وظایف نواحی تخصصی دادسرا) ج

  :به امور و جرائم زیر رسیدگی می کند) سید خندان(دادسرا  7ناحیه . 11ماده 

قانون خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه هاي  9درخواست شهرداري نسبت به اعمال ماده ) الف

  ؛1358ی، عمرانی و نظارت دولت مصوب ومعم

سبب آن؛ به  هاي وابسته به شهرداري حین انجام وظیفه یا به اتهامات شهرداران نواحی و مدیران سازمان) ب

  هاي سازمان بازرسی کل کشور؛ استثناي گزارش
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  ها و موارد مشابه از طریق صدور دستور قضایی؛ قانون شهرداري 100همکاري در اجراي آراء کمیسیون ماده ) پ

  گري و دست فروشی؛ جرایم و آسیب هاي اجتماعی از قبیل تکدي) ت

  اري؛صدور دستور تخلیه اماکن واگذار شده توسط شهرد)  ث

  ؛1389جرایم موضوع قانون پیش فروش ساختمان مصوب ) ج

  .شکایات شهرداري) ح

ها در دادسراي محل وقوع جرم  هاي مرتبط با شهرداري به شکایات اشخاص علیه پیمانکاران و شرکت -تبصره

  .رسیدگی خواهدشد

  :نماید به جرایم زیر رسیدگی می) فرودگاه(دادسرا  9ناحیه  - 12ماده 

؛ هر چند مرتبط با نواحی )ره(هاي مهرآباد و امام خمینی  شده در محدوده فرودگاه جرایم واقع یا کشف) الف

 37، 36، 33، 31، 28، 27، 25، 22تخصصی دادسراي تهران باشد؛ به جز امور و جرایم مرتبط با نواحی 

  دادسراي تهران؛

؛ به استثناي مأموران سیاسی )ره(و امام خمینی هاي مهرآباد  جرایم ارتکابی توسط اتباع خارجی در فرودگاه) ب

  .و کنسولی خارجی

به جرایم زیر رسیدگی  ) ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی و بهداشتی(دادسرا  19ناحیه  - 13ماده 

  :نماید می
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با  1346جرایم حوزه استاندارد و جرایم موضوع قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ) الف

با  1334الحات بعدي و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب اص

  اصالحات و الحاقات بعدي؛

آلوده نمودن محیط زیست؛ به استثناي موارد تصرف یا تخریب اراضی ملی، دولتی یا زمین خواري و احراق ) ب

  مراتع و اشجار؛

  قانون کار در خصوص مسائل راجع به بهداشت و ایمنی محیط کار؛ 92و  91جرایم موضوع مواد ) پ

  جرایم اعالمی از سوي دانشگاه هاي علوم پزشکی در حوزه درمان، غذا، دارو و بهداشت؛) ت

  قصور و تقصیر صاحبان مشاغل پزشکی، منجر به ایراد صدمه بدنی یا فوت بیماران؛) ث

  ها؛ اماکنی از قبیل رستوران ها و بیمارستانتهدید علیه بهداشت عمومی ناشی از فعالیت ) ج

  هاي صنعتی و عالئم تجاري؛ جرایم مربوط به ثبت اختراعات، طرح) چ

  هاي گیاهی و جانوري حفاظت شده؛ جرایم مرتبط با گونه) ح

  سقط جنین عمدي ناشی از اقدامات پزشکی و درمانی؛) خ

  جرایم مربوط به صید و شکار غیرمجاز؛) د

  ، اقالم و تجهیزات پزشکی؛قاچاق دارو) ذ

  جرایم مرتبط با امنیت اخالقی؛) ر

  جرایم مرتبط با دامپزشکی؛) ز
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در . کند گردان رسیدگی می صرفاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان) انقالب(دادسرا  20ناحیه  -14ماده 

) انقالب(دادسرا  20ت در ناحیه جرائم دیگر، صرفاً به جرایم قسم نخس) همراه با(صورت ارتکاب این جرائم توأم 

به طور کلی نواحی عمومی دادسرا مکلفند در مورد اتهامات متعدد که حداقل یکی از آن در . شود رسیدگی می

مورد مواد مخدر یا روانگردان است؛ به اتهامات عمومی رسیدگی و در خصوص اتهام مواد مخدر و روانگردان 

  .یدگی شودرس 20پرونده با تهیه بدل در ناحیه ي 

نظر از ناحیه صادرکننده  احکام اعدام ناشی از ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، صرف -تبصره

  .اجرا خواهدشد) انقالب(دادسرا  20کیفرخواست، توسط ناحیه 

  :نماید به جرایم زیر رسیدگی می ) ارشاد(دادسرا  21ناحیه  - 15ماده 

  ؛1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340دریافت از ماهواره؛ با رعایت ماده جرایم مرتبط با تجهیزات ) الف

  خرید، فروش، تهیه، توزیع، تکثیر و تجارت محصوالت سمعی و بصري مستهجن و مبتذل؛) ب

  قاچاق مشروبات الکلی و دیگر جرایم مرتبط با مشروبات الکلی؛) پ

  انظار عمومی؛ ایجاد مزاحمت براي زنان یا اطفال در معابر یا) ت

  دائر کردن مراکز فساد و فحشاء و یا ترغیب به آن؛) ث

  شرب خمر؛ به استثناي رانندگی حین مستی؛) ج

  جرایم منافی عفت و اخالق عمومی؛) چ

  قمار و جرائم منافی عفت؛) ح

  قاچاق انسان؛) خ
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  :نماید به جرایم زیر رسیدگی می) امور اقتصادي(دادسرا  22ناحیه  -16ماده 

  جرایم مربوط به قاچاق کاال به استثناي قاچاق مشروبات الکلی و دارو؛ )الف

  هاي انرژي؛ تا زمان تأسیس دادسراي انرژي؛ جرایم مربوط به حامل) ب

  جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کاال؛) پ

  جرایم گمرکی؛) ت

  جرایم مالیاتی؛) ث

قضایی امور اقتصادي به تشخیص دادستان تهران  جرایم اقتصادي موضوع دستورالعمل تشکیل مجتمع -تبصره

  .گردد به دادسراي مذکور ارجاع می

  :به امور و جرائم زیر رسیدگی می کند) امور سرپرستی صغار و محجورین(دادسرا  25ناحیه  -17ماده 

غیررشید و غایب و انجام وظایف دادستان در حمایت از افراد از جمله امور مربوط به صغار، مجانین، افراد ) الف

  بیمارانی که قادر به انجام امور خود نباشند؛

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

  امور مربوط به اموال بدون صاحب؛) پ

نواحی دادسرا مکلفند گزارش مربوط به کودکان رهاشده و مجانین را به دادسراي امور سرپرستی  -1تبصره

  .اعالم نمایند

واحی دادسرا مکلفند موارد پرداخت دیه متوفاي مجهول الهویه را که به حساب سپرده دادگستري ن - 2تبصره

  .داسرا اعالم نمایند 25گردد، جهت تمرکز و حفظ حقوق وارث احتمالی به ناحیه  واریز می
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یا اجرا  هاي قضایی وارد به دادسراي تهران اقدام و در مورد نیابت) ویژه نیابت(داسرا  23ناحیه . 18ماده 

  .نماید می

رایم مرتبط با مواد مخدر و ج( 20، )پزشکی( 19هاي مرتبط با وظایف نواحی تخصصی  اجراي نیابت -تبصره

، ) اي جرایم رایانه( 31، )اطفال و نوجوانان( 29، )ویژه قتل ،امور جنایی( 27، )جرایم اقتصادي( 22، )گردان روان

) هاي عمومی حمایت از انفال و ثروت( 37و ) بانکی - پولی( 26، )فرهنگ و رسانه( 28، )جرایم علیه بهداشت( 33

  .توسط دادسراهاي تخصصی مربوطه به عمل خواهد آمد

  :نماید رایم زیر رسیدگی میبه ج) امور جنایی، ویژه قتل(دادسرا  27ناحیه . 19ماده 

  قتل عمد؛) الف

  آدم ربایی؛) ب

  اسید پاشی؛) پ

  مفقودي اشخاص؛) ت

  فوت مشکوك و خودکشی؛) ث

  سوانح هوایی و ریلی منجر به فوت؛) ج

  هاي ناشی از هرگونه ریزش ساختمانی، اعم از ساختمان اصلی و مجاورین؛ پرونده هاي مربوط به فوت) چ

هاي غیرعمد و شروع به قتل عمد، تهدید به قتل و تهدید به اسیدپاشی، هر  تبط با قتلهاي مر پرونده -1تبصره

صادر شده باشد، پس از ) امور جنایی، ویژه قتل(دادسرا  27چند دستورات اولیه توسط قضات کشیک ناحیه 

  . ربط رسیدگی خواهد شد قانون آیین دادرسی کیفري در داسراي ذي 3انجام تکلیف مقرر در ماده 
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در صورت کشف قتل عمد در سایر دادسراها، پرونده در هر مرحله اي از تحقیق باشد، جهت ادامه  - 2تبصره

  .ارسال خواهد شد 27رسیدگی به دادسراي ناحیه 

  :به جرایم زیر رسیدگی می کنددادسرا  28ناحیه . 20ماده 

  :جرایم کارکنان دولت-یک

س در معامالت دولتی و اخذ یغیرقانونی یا جرایم در حکم آن، تدلبه جرایم اختالس، رشاء و ارتشاء، تصرف ) الف

  پورسانت که توسط کارکنان دولت و دادگستري و مأموران به خدمات عمومی ارتکاب یافته باشد؛

  قانون آیین دادرسی کیفري، صرف نظر از نوع اتهام؛ 308و  307اتهامات مقامات موضوع مواد ) ب

  ن یا مقامات انتظامی باالتر در مقام ایفاي وظایف ضابط دادگستري؛اعالم جرم علیه سرکالنترا) پ

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

  جرایم شهرداران مناطق و معاونان شهردار تهران؛) ث

چه جرم توسط کارکنان دولت و افراد غیرکارمند به صورت مشارکت یا معاونت ارتکاب یابد،  چنان -تبصره

  .دار رسیدگی خواهد بود دادسراي کارکنان دولت عهده

  :فرهنگ و رسانه- دو

  :کارکنان دولت، به جرایم زیر نیز رسیدگی می نماید ايها و اختیارات دادسر این دادسرا با داشتن صالحیت

هاي اجتماعی  وهین، افتراء، قذف، نشر اکاذیب و انتشار مطالب خالف واقع که در فضاي مجازي و شبکهت) الف

  قانون آیین دادرسی کیفري باشد؛ 308و  307ارتکاب می یابد و یکی از طرفین آن مقامات موضوع مواد 

  ؛1388مصوب  قانون جرایم رایانه اي 18قانون مجازات اسالمی، ماده  744جرایم موضوع ماده ) ب
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  جرایم مرتبط با ورزش و اماکن ورزشی؛ تا زمان تأسیس دادسراي ورزش؛) پ

  جرایم مرتبط با حوزه مد و پوشش، حسب ارجاع دادستان تهران؛) ت

  جرایم مرتبط با نشر، کتاب و مالکیت معنوي و ادبی؛) ث

  کاران؛ جرایم ارتکابی توسط هنرمندان و ورزش) ج

  فرهنگی و هنري؛جرایم مرتبط با امور  )چ

  جرایم مرتبط با میراث فرهنگی؛) ح

  جرایم مطبوعاتی؛) خ

  موارد ارجاعی توسط دادستان؛) د

  :کند به جرایم زیر رسیدگی می) اطفال و نوجوانان(دادسرا  29ناحیه . 21ماده 

کیفري مصوب قانون آیین دادرسی  312و  285سال؛ با رعایت مواد  18جرایم کودکان و نوجوانان کم تر از ) الف

  ؛1392

  دادسراي تهران؛ 18و  10، 9، 5جرایم کودك آزاري در غرب تهران شامل نواحی ) ب

  :شود به جرایم کودك آزاري در سایر نواحی دادسراي تهران، به شرح ذیل رسیدگی می -تبصره

  ؛4ي  در دادسراي ناحیه 14و  7، 4جرایم ارتکابی در شرق تهران شامل نواحی  -

  ؛11 ي در دادسراي ناحیه 16و  12، 11، 6ابی در جنوب تهران شامل نواحی جرایم ارتک -

  .1 ي در داسراي ناحیه 3و  2، 1جرایم ارتکابی در شمال تهران شامل نواحی  -

  :نماید به جرایم زیر رسیدگی می) امور بین الملل(دادسرا  30ناحیه  .22 ماده
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جی، جرایم علیه اماکن و اموال دیپلماتیک و کنسولی و جرایم مرتبط با مأموران سیاسی و کنسولی خار) الف

  هاي واصله از ناحیه آنان؛ حسب ارجاع دادستان تهران؛ گیري درخواست پی

شکایات علیه اتباع و مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی و اتباع سایر کشورها؛ غیر از کشورهاي مذکور در ) ب

  ها؛ احیه آناین دستورالعمل و جرائم ارتکابی ازن 9ماده 

، 6، 5و جرایم موضوع مواد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  9المللی موضوع ماده  جرایم و جنایات بین) پ

  قانون مذکور؛ 8و  7

هاي واصله از ناحیه اتباع ایرانی مقیم  گیري درخواست جرایم اتباع ایرانی علیه یکدیگر در خارج از کشور و پی) ت

  خارج؛

اقدام الزم راجع به جرایم مأموران و نمایندگان سیاسی دیگر کشورها که در ایران ارتکاب یافته گیري و  پی) ث

  است؛

هاي  هاي واصله از کشورهاي خارجی؛ اعم از استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت اجراي نیابت) ج

  قضایی؛

  .استثناي محکومان به قصاصگیري امور مرتبط با محکومان ایرانی در خارج از کشور، به  پی) چ

این دستورالعمل در  9به اتهامات سایر اتباع خارجی داخل کشور غیر از اتباع کشورهاي مذکور در ماده  -تبصره

شود؛ مگر این که رسیدگی به موضوع در صالحیت نواحی  رسیدگی می) امور بین الملل(دادسرا  30ناحیه 

  .رت بازداشت به زندان اوین معرفی می شوندتخصصی باشد، متهمان موضوع این تبصره در صو

  :نماید به جرایم زیر رسیدگی می )اي جرایم رایانه(دادسرا  31ناحیه . 23ماده 
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آوري ارتباطات؛ موضوع قوانین خاص مانند قانون استفاده از بی سیم هاي اختصاصی و  جرایم حوزه فن) الف

  ؛1345غیرحرفه اي مصوب 

  این دستورالعمل؛ 27و  25اي از قانون مجازات اسالمی با رعایت مواد  ایانهجرایم موضوع فصل جرایم ر) ب

  جرایم مرتبط با امور خالف اخالق و عفت عمومی ارتکابی در فضاي مجازي؛) پ

  ؛1382جرایم موضوع قانون تجارت الکترونیکی مصوب ) ت

  جرایم مرتبط با شرکت هاي هرمی؛) ث

ها، در صورتی  هاي بانکی و اعتباري و هرگونه سوء استفاده نسبت به آن جرایم ارتکابی به واسطه کارت -تبصره

  .شود اي نباشد، در ناحیه محل وقوع بزه رسیدگی می که مشمول قانون جرایم رایانه

  :نماید به جرایم زیر رسیدگی می) راهور(دادسرا  32ناحیه . 24ماده 

وظیفه؛ به استثناي جرایم خاص نظامی و متهمان موضوع جرایم له و علیه مأموران راهور به سبب انجام ) الف

  ؛1392قانون آیین داردسی کیفري مصوب  307ماده 

  ؛1375مصوب ) تعزیرات(قانون مجارات اسالمی  725و  720جرایم موضوع مواد ) ب

  دادسراي تهران، 10، 5، 3، 2تصادفات منجر به فوت و جرح در نواحی ) پ

  ور؛تمرد نسبت به مأموران راه) ت

  .رانندگی در حال مستی) ث

  :کند به جرایم زیر رسیدگی می )شهید مقدس(دادسرا  33ناحیه . 25ماده 



  

  
 

 
١٥ 

www.ghazavatonline.com                                ر ال��رو�ی�ی �طا�� ��و�ی
��

گاه آ�وزش و   �ضاوت آنال�ن                                                                                                                                                                                                                                                                          پا�

 

  : .................�ر�

  : ................�ماره

 : ...............��ت

قانون مجازات اسالمی  288و  287، 286،  279جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم موضوع مواد ) الف

  در حدود وظایف مرتبط با این ناحیه؛ 1392مصوب 

با چاقو و ارتکاب اقدامات و رفتارهاي مخل نظم عمومی به صورت سازمان یافته و تظاهر به قدرت نمایی ) ب

  باندي؛

  جرایم مرتبط با زندان و زندانیان اوین؛ به استثناي جرایم موضوع وظایف سایر نواحی تخصصی؛) پ

  ؛1390جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب ) ت

  هاي تروریستی؛ اقدامات تروریستی و جرایم مرتبط با گروهک) ث

  ی؛نیتاي و جرایم سایبري در حوزه ام جاسوسی رایانه) ج

  جعل سازمان یافته یا باندي؛) چ

  .می باشد 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  130مالك تشخیص جرم سازمان یافته یا باندي ماده  -تبصره

  :نماید به جرایم زیر رسیدگی می ) ویژه سرقت(دادسرا  34ناحیه . 26ماده 

  حیب بري، کیف قاپی و سرقت تلفن همراه به صورت باندي؛) الف

  سرقت مسلحانه، مقرون به آزار، سازمان یافته یا باندي؛) ب

  .سرقت از اماکن دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی) پ

  :نماید به جرایم زیر رسیدگی می ) بانکی-پولی(دادسرا  36ناحیه . 27ماده 
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اختالس، ارتشاء، تحصیل مال از طریق نامشروع، تضییع اموال عمومی و دولتی و تصرف غیرقانونی توسط ) الف

و  307اد هاي بیمه و مؤسسات مالی و اعتباري؛ به استثاي مقامات موضوع مو ها و شرکت مدیران و کارکنان بانک

  ؛1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  308

جعل، استفاده از سند مجعول، کالهبرداري، خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع با توسل به ) ب

  اي؛ عملیات بانکی و بیمه

و  1375مصوب ) تعزیرات(قانون مجازات اسالمی  526جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی موضوع ماده ) پ

  ها؛ جعل اسناد بانکی، اوراق بهادار یا حواله هاي صادره از خزانه و واردکردن یا استفاده از آن

چنین تأسیس صندوق  تأسیس بانک، مؤسسه مالی و اعتباري؛ تعاونی اعتبار، صرافی، عملیات بانکداري و هم) ت

  الحسنه با شعب متعدد و سپرده پذیري کالن به صورت غیرمجاز؛  قرض

  قاچاق عمده ارز و خرید و فروش غیرمجاز ارز به صورت سازمان یافته، باندي یا حرفه اي؛) ث

  هاي بیمه؛ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباري و شرکت) ج

  که بانکی و اخالل در نظام پولی و ارزي؛باخالل در نظام اقتصادي کشور از طریق ش) چ

  ها؛ خلف و سلب صالحیت شده در امور بانکتیران مگري مد ادامه تصدي) ح

  جرایم مرتبط با اخذ تسهیالت بانکی با مبلغ بیش از ده میلیارد ریال؛) خ

  شویی؛ شویی موضوع گزارش شوراي عالی مبارزه با پول پول) د

  ضرب سکه تقلبی، جعل و وارد کردن یا توزع عمده آن؛) ذ

  ها؛ در بانک جرایم مرتبط با اوراق بهادار و بورس) ر
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  .رایم مرتبط با شرکت هاي بیمهج) ز

ي تخصصی باشد، به اتهام پول شویی نیز در  شویی در صالحیت ناحیه چه جرایم منشاء پول چنان -1تبصره

  .شود همان ناحیه رسیدگی می

شویی در دیگر نواحی دادسرا به هر جهت بدون صدور کیفرخواست مختومه  چه اتهام منشاء پول چنان - 2تبصره

  .آمد دادسرا به عمل خواهد 36شویی در ناحیه  شود، رسیدگی به اتهام پول

  :نماید به موارد زیر رسیدگی می ) حمایت از انفال و ثروت هاي عمومی(دادسرا  37ناحیه . 28ماده 

به اراضی فاقد کاربري ...) آب، برق، تلفن، گاز و (ها  هاي اجرایی و شهرداري واگذاري خدمات توسط دستگاه) الف

مصوب، بدون اخذ مجوزهاي قانونی موضوع قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی مصوب 

  عدي؛با اصالحات ب 1374و قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب  1381

شکایت ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازي، حفاظت محیط زیست، شهرداري تهران، ستاد اجرایی فرمان ) ب

  و اوقاف و امور خیریه در خصوص اراضی مرتبط با این ادارات و سازمان ها؛) ره(حضرت امام 

یم انتسابی به مقامات موضوع جرایم مرتبط با مأموران صیانت از اراضی به سبب انجام وظیفه به استثناي جرا) پ

  ؛1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  308و  307مواد 

ها و فضاي سبز و معابر شهر تهران، موضوع الیحه قانونی  احراق، تخریب، قطع و خشکاندن درختان پارك) ت

  ؛1359حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

شهر تهران، موضوع الیحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب تجاوز به حریم شبکه هاي انتقال آب در سطح ) ث

  ؛1359و برق مصوب 
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  : .................�ر�

  : ................�ماره
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تصرف و یا تملک غیرقانونی اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداري از طریق تهیه اسناد ) ج

  و تدارك ادله غیر واقعی؛ جعلی

هاي  هلزیر زمینی و انشعاب غیرمجاز از لوهاي  حفر غیرمجاز چاه و برداشت غیرمجاز از آب هاي سطحی و آب) چ

  آب شهري؛

 1374ها مصوب  غتغییر غیرمجاز کاربري اراضی زراعی و باغ ها؛ موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و با) ح

  با اصالحات بعدي؛

موقوفات و جرایم سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با اراضی ملی، دولتی، منابع طبیعی، ) خ

  شهرداري؛

در رابطه با اراضی ملی، دولتی، منابع ) تعزیرات(قانون مجازات اسالمی  693تا  690جرایم موضوع مواد ) د

  طبیعی، موقوفات و شهرداري؛

  ها و ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر تهران؛ ساخت و ساز و تصرف در حریم و بستر رودخانه و حریم راه) ذ

  کیت اراضی ملی، منابع طبیعی، موقوفات و شهرداري و استفاده از این اسناد؛جعل اسناد مال) ر

  خواري و نظایر آن؛ خواري، کوه ي زمین گیرانه در حوزه مبارزه و اقدامان پیش) ز

  جرایم مرتبط با تخریب محیط زیست؛) س

  رفع اختالف و ابهام بین نواحی دادسرا) د
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تشخیص و حل اختالف و رفع ابهام در خصوص مواد خارج از شمول این معاون اول دادستان، مرجع . 29ماده 

تواند با تشکیل کارگروهی مشتمل بر سه نفر از معاونان دادستان در  باشد و در صورت لزوم می دستورالعمل می

  .مورد رفع ابهام و یا اجمال از این دستورالعمل اقدام و اظهارنظر نماید

. گردد ها نمی ها، شکایات و پرونده ال صالحدید دادستان در امر ارجاع گزارشاین دستوالعمل مانع اعم -تبصره

  .آید چنین رفع اختالف میان نواحی تخصصی دادسرا با اخذ نظر دادستان به عمل می هم

  .شود االجراء خواهدبود و شامل پرونده هاي در حال رسیدگی نمی این دستورالعمل از تاریخ ابالغ الزم. 30ماده 

  

  جعفري

  دادستان عمومی وانقالب تهران
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