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ناشــــــــرناشــــــــرسخنسخن
رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده اند و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه  ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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بخش اول: کلیات
فصل اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

نکته 1: در تعریف آیین  دادرسی کیفری در قانون جدید، جایی برای پیشگیری از ارتکاب جرم وجود 
ندارد و آیین دادرسی کیفری پس از ارتکاب جرم به اجرا در می آید.

نکته 2: آیین دادرسی کیفری تنها به مجازات مرتکب نمی پردازد؛ بلکه در این قانون تمهیدات الزم 
برای میانجیگری و برقراری صلح میان طرفین نیز اندیشیده شده است.

نکته 3: با پایان یافتن دادرسی کیفری، اجرای این قانون پایان نمی یابد؛ بلکه اجرای رأی نیز بر مبنای 
مقررات این قانون به عمل می آید.

نکته 4: قانون آیین دادرسی کیفری جدید، در کنار الزام به رعایت حقوق بزه دیده و جامعه، به حقوق 
متهم نیز توجه دارد.

مقررات  بلکه  نیست؛  بی حدوحصر  دادگستری  اختیارات ضابطان  و  قضایی  مقام  اختیارات  نکته 5: 
قانون آیین دادرسی کیفری آن را محدود و مقید می نماید.

نکته 6: در کنار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتاً اصل 
قانونی بودن دادرسی کیفری را بیان می دارد. بنابراین عالوه بر اینکه قضات در صدور آرای خود 
باید مستند به قوانین عمل نمایند، تمامی اقدامات آن ها نیز باید در چارچوب قانون و مستند به 

آن به عمل آید.
نکته 7: همه افراد دارای شرایط مساوی در برابر قانون مساوی محسوب شده و قانون به صورت یکسان 

برایشان به اجرا در می آید. آیین دادرسی کیفری ملزم به تضمین حقوق طرفین دعوی است.
نکته 8: یکی از ابتدایی ترین وظایف مقام قضایی، رسیدگی به دعاوی در کوتاه ترین زمان ممکن است. 

مقامات قضایی در این راستا باید از اقداماتی که موجب اطاله دادرسی می شوند، بپرهیزند.
نکته 9: مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقالل به انجام وظایف خود بپردازند؛ منظور از بی طرفی، 
نفی جانبداری نسبت به اصحاب دعوا و منظور از استقالل، نفی نفوذپذیری مراجع قضایی در مقابل 

فشارهای بیرونی است.
نکته 10: در حقوق کیفری، همه افراد در پناه اصل برائت قرار دارند و نیازی به اثبات بی گناهی خود 

ندارند. این اصل موجب می گردد که بار اثبات ادعا به عهده شاکی یا دادستان قرار گیرد.
نکته 11: برای انجام اقداماتی که محدودکننده یا سالب آزادی افراد است یا موجب ورود به حریم 
خصوصی افراد می گردد، اوالً الزم است حکم قانونی وجود داشته باشد و ثانیاً مقام قضایی بر آن 

نظارت داشته باشد و ثالثاً مقررات مربوطه رعایت گردد.
نکته 12: در جریان تحقیقات مقدماتی همواره باید کرامت و حیثیت افراد محترم شمرده شود و در 
مظان اتهام قرارگرفتن افراد نمی تواند دستاویزی برای خدشه دارنمودن کرامت و حیثیت افراد باشد.
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نکته 13: برخی از حقوق دفاعی متهم به موجب قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از:
حق سکوت، حق اطالع از عنوان اتهامی و ادله موجود، حق استفاده از معاضدت وکیل، حق برابری در 
مقابل قانون، حق برخورداری از دادرسی بی طرفانه و مستقل، حق رسیدگی به اتهام در سریع ترین 

زمان ممکن و...
نکته 14: تفهیم اتهام به متهم باید در اسرع وقت به عمل آید.

نکته 15: تفهیم اتهام به معنی بیان عنوان اتهامی به گونه ای است که برای متهم قابل فهم باشد. در 
همین راستا متهم باید از ادله  موجود نیز مطلع گردد.

نکته 16: اگر متهم شخص حقوقی باشد، اتهام به نماینده او تبیین می گردد.
نکته 17: به تصریح ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق دفاعی مذکور در این 
قانون بهره مند شود؛ ماده 5 مورد بحث در خصوص آگاه ساختن متهم از این حقوق تصریحی ندارد.

نکته 18: قانون آیین دادرسی کیفری نه تنها برای متهم و بزه دیده، بلکه برای شهود و سایر افراد 
دخیل در فرآیند دادرسی کیفری نیز حقوقی در نظر گرفته است.

نکته 19: قانون آیین دادرسی کیفری لزوم رعایت حقوق متهم، بزه دیده، شهود و سایر افراد دخیل در 
فرآیند دادرسی را مورد اشاره قرار داده است؛ بدون اینکه متولی این امر را مشخص نماید.

نکته 20: قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/۲/15 تا پیش 
از تصویب قانون آیین دادرسی فاقد ضمانت اجرا بود. ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت 

اجرای تخطی از مقررات این امر را مشخص نموده است.
نکته 21: رعایت قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/۲/15 در 
تمام مراحل دادرسی کیفری اعم از تحقیق، تعقیب، دادرسی، اعتراض به آرا و اجرای حکم الزم 

دانسته شده است.
نکته 22: تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله 
مصوب  شهروندی  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون،  رعایت  به  ملزم  دارند 

1383/۲/15 هستند.
نکته 23: در صورتی که تخطی از مقررات موجود در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق 
شهروندی ضمانت اجرایی بیش از آنچه در ماده 57۰ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات داشته 

باشد، به همان مجازات محکوم خواهد شد.
نکته 24: در صورتی که تخطی از مقررات موجود در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق 
شهروندی موجب ورود خسارت به افراد دخیل در فرآیند دادرسی شود، فرد خاطی ملزم به جبران 

خسارت خواهد بود.
مصوب  شهروندی  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون   1 بند  به موجب   :25 نکته 
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1383/۲/15 کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت  موقت 
می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت  گیرد و از  اعمال 
هرگونه سالیق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه  خشونت و یا بازداشت های اضافی 

و بدون ضرورت اجتناب شود.
مصوب  شهروندی  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون،   ۲ بند  به موجب   :26 نکته 
1383/۲/15 محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون  جرم 
باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی یا  منابع فقهی 
معتبر ) در صورت نبودن قانون( قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و  هرکس حق دارد در پناه 

قانون از امنیت الزم برخوردار باشد.
مصوب  شهروندی  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون   3 بند  به موجب   :27 نکته 
1383/۲/15 محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و  فرصت 

استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
مصوب  شهروندی  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون   4 بند  به موجب   :28 نکته 
1383/۲/15 با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و  کاًل در 

اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، الزم است اخالق و موازین اسالمی کامالً  مراعات گردد.
مصوب  شهروندی  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون   5 بند  به موجب   :29 نکته 
افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز  به  1383/۲/15 اصل منع دستگیری و بازداشت 
حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به  مراجع صالح 

قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
مصوب  شهروندی  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون   6 بند  به موجب   :30 نکته 
بستن  نظیر  افراد  ایذای  از  تحقیق،  و  استطالع  یا  بازجویی  و  1383/۲/15 در جریان دستگیری 

 چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
مصوب  شهروندی  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون   7 بند  به موجب   :31 نکته 
1383/۲/15 بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت، نشستن پشت سر متهم،  بردن آنان 

به اماکن نامعلوم و کاًل اقدام های خالف قانون خودداری ورزند.
مصوب  شهروندی  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون   8 بند  به موجب   :32 نکته 
1383/۲/15 بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آالت و  ادوات 
جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از  تعرض نسبت به 
اسناد و مدارک، اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق  ندارد، بپرهیزند و از افشای 
مضمون نامه ها، نوشته ها، عکس های فامیلی، فیلم های خانوادگی و  ضبط بی مورد آن ها خودداری 
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گردد.
مصوب  شهروندی  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون   9 بند  به موجب   :33 نکته 
و  بوده  ممنوع  دیگر  امور  به  او  اجبار  یا  اقرار  اخذ  به منظور  متهم  شکنجه  هرگونه   1383/۲/15

 اقرارهای اخذ شده بدین  وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
مصوب  و حفظ حقوق شهروندی  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون   1۰ بند  به موجب  نکته 34: 
1383/۲/15 بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت، نشستن پشت سر متهم،  بردن آنان 

به اماکن نامعلوم و کاًل اقدام های خالف قانون خودداری ورزند.
و حفظ حقوق شهروندی مصوب  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون  بند 11  به موجب  نکته 35: 
1383/۲/15 پرسش ها، باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از  کنجکاوی 
در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به  موضوعات غیرمؤثر در 

پرونده مورد بررسی احتراز گردد .
مصوب  و حفظ حقوق شهروندی  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون   1۲ بند  به موجب  نکته 36: 
برای  و  شود  نوشته  تبدیل  و  تغییر  بدون  و  اظهارشده  کیفیت  همان  به  پاسخ ها   1383/۲/15
تا  را  بنویسند  تمایل، خودشان مطالب خود  با سواد در صورت  افراد  و   اظهارکننده خوانده شود 

شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد .
مصوب  و حفظ حقوق شهروندی  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون   13 بند  به موجب  نکته 37: 
که  به موجب  یا دستگاه هایی  نیروهای ضابط  بازداشتگاه های  بر  دادسراها  و  1383/۲/15 محاکم 
قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان  مربوط با متهمان، 
با متخلفان  و  قرار دهند  تقدیر و تشویق   را مورد  نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات 

برخورد قانونی شود.
و حفظ حقوق شهروندی مصوب  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون  بند 14  به موجب  نکته 38: 
1383/۲/15 از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب  نموده و 
در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت  به اموال و اشیاء 
تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده  است در حفظ و مراقبت 
از آنها اهتمام الزم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آن ها  استفاده شخصی و اداری به  

عمل آید.
مصوب  شهروندی  و حفظ حقوق  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون   15 بند  به موجب  نکته 39: 
1383/۲/15 رئیس قوه قضاییه موظف است هیئتی را به منظور نظارت و حسن اجرای  موارد فوق 
تعیین کند. کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند  موظفند با این هیئت 
همکاری الزم را معمول دارند. آن هیئت وظیفه دارد در صورت  مشاهده تخلف از قوانین، عالوه بر 
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مساعی در اصالح روش ها و انطباق آنها با مقررات، با  متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد 
جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس  قوه قضاییه گزارش نماید.

نکته 40: ماده57۰ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مقرر می دارد: »هر یک از مقامات و مأمورین 
وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخالف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند 
یا آنان را از حقوق مقرر در قانون  اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم نماید عالوه بر انفصال 
از خدمت و محرومیت یک  تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم 

خواهد شد«.

فصل دوم: دعوای عمومی و دعوای خصوصی
به اجرا در می آید؛ ضمانت  ارتکاب جرم  کیفر ضمانت  اجرایی است که تنها در خصوص  نکته 41: 

 اجرایی که در نتیجه  تخلفات به اجرا در می آید، کیفر نام نمی گیرد.
نکته 42: ماده ۲  قانون مجازات اسالمی در تعریف جرم بیان می دارد: »هر رفتاری اعم از فعل یا ترک 

فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود«.
نکته 43:  جرم که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت داشته باشد: حیثیت عمومی و حیثیت 

خصوصی.
نکته 44: حیثیت عمومی جرم ناشی از تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و 
اخالل در نظم عمومی است. حیثیت خصوصی جرم ناشی از تعدی به حقوق شخص یا اشخاص 

معین است.
نکته 45: دعوای عمومی به یکی از دو دلیل زیر طرح می گردد: حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق 
جامعه و نظم عمومی. دعوای خصوصی به یکی از دو دلیل زیر طرح می گردد: مطالبه ضرر و زیان 

ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است.
نکته 46: ضرر اعم از ضرر مادی و معنوی می تواند موجبات طرح دعوای خصوصی را فراهم آورد.

نکته 47: حق قصاص اعم از قصاص نفس و عضو و نیز حد قذف، از جمله کیفرهایی هستند که حق 
خصوصی بزه دیده تلقی می شوند.

نکته 48: ممکن است در نتیجه  ارتکاب یک جرم، افراد متعددی به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
را  جرم  ارتکاب  نتیجه   در  زیان  و  ضرر  متحمل  افراد  قانون گذار،  این که  علی رغم  شوند.  متضرر 
بزه دیده نامیده است، اما باید واژه »مستقیماً« را در ماده 1۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستتر 

دانست. در غیر این صورت سلسله  شاکیان تا بی نهایت ادامه خواهد یافت.
نکته 49: بزه دیده ای که تعقیب مرتکب را درخواست کند، »شاکی« نامیده می شود.

نکته 50: بزه دیده ای که جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، »مدعی خصوصی« نامیده می شود.
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است. درخواست  دادستان  برعهده  از جهت حیثیت عمومی  اقامه دعوی  و  متهم  تعقیب  نکته 51: 
تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

نکته 52: تفاوت اقامه دعوا از سوی دادستان از جهت حیثیت عمومی و اقامه دعوا از سوی شاکی یا 
مدعی خصوصی، در این است که دادستان در این مسیر مکلف است و شاکی یا مدعی خصوصی 

مخیر.
نکته 53: پیش شرط تعقیب متهم در آغاز و ادامه  تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، شکایت شاکی 

و بقای بر شکایت است.
نکته 54: در قانون جدید، جرائم به دو دسته  قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند و حد 

وسطی وجود ندارد.
نکته 55: به موجب قانون جدید، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است؛ مگر اینکه در قانون به 

قابل گذشت بودن آن تصریح شده باشد یا حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
نکته 56: در قوانین فعلی قانون گذار برای تفکیک جرائم قابل گذشت از جرائم غیر قابل گذشت از دو 

معیار تصریح قانونی و ارائه  معیار استفاده نموده است.
نکته 57: با توسل به معیار تصریح قانونی در خصوص تشخیص جرائم قابل گذشت، عالوه بر جرائم 
تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حّد َقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص 
قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در مواد 536، 596، 6۰8، 6۰9، 6۲۲، 63۲، 633، 641، 
647، 648، 668، 669، 673، 674، 676، 677، 679، 68۲،  684، 685، 69۰ در مواردی که 
باشد، 69۲، 693، 694، 697، 698، 699، 7۰۰،  به اشخاص خصوصی  اراضی متعلق  و  امالک 
716، 717 و 744 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 
1375/3/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کالهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که 
مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و 
جرائمی که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب می شود 
در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب1375/3/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت 
بیش از دویست میلیون۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع 
و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر، ارتکابی توسط 
افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره 1 ماده 1۰۰ این قانون و ماده 1۲ 

قانون آیین دادرسي کیفري مصوب 139۲/1۲/4 بوده و قابل گذشت است. 
نکته 58: در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب و قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می گردد:
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الف. فوت متهم یا محکومٌ علیه
ب. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ. شمول عفو
ت. نسخ مجازات قانونی

ث. شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج. توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

چ. اعتبار امر مختوم
نکته 59: فوت متهم یا محکوم علیه موجب سقوط جزای نقدی می گردد؛ اما ضرر و زیان وارده به 

بزه دیده و همچنین دیه  جنایت وارده از اموال او کسر می گردد.
را موقوف  تعقیب کیفری  و  تلقی  قانونی اشخاص حقوقی در حکم فوت  و  انحالل قهری  نکته 60: 

می نماید.
و مجازات  از محکومیت کیفری  فرار  به قصد  است  ارادی شخص حقوقی ممکن  انحالل  نکته 61: 

صورت گیرد و بنابراین نباید در حکم فوت تلقی و تعقیب کیفری را موقوف می نماید.
نکته 62: گذشت باید منّجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که 

آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. 
نکته 63: عدول از گذشت، مسموع نیست.

نکته 64: عفو عمومی که از جانب قانون گذار اعطا می گردد و موجب جرم زدایی از یک عمل می گردد، 
می تواند در جریان تعقیب متهم یا پس از صدور حکم و محکومیت اعمال شود.

مقام  با  قضاییه  قوه  رئیس  پیشنهاد  از  اسالمی پس  موازین  در حدود  که  عفو خصوصی  نکته 65: 
رهبری است، تنها در خصوص محکومان مصداق دارد.

نکته 66: در حقوق کیفری کشور ما 4 نوع از مرور زمان پیش بینی شده است: مرور زمان شکایت، 
مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات.

نکته 67: در نظام حقوقی کشور ما، مرور زمان تنها در خصوص جرائم تعزیری جریان می یابد.
نکته 68: توبه متهم پس از احراز اصالح و ندامت او می تواند در اجرای مجازات تاثیرگذار باشد؛ نه 

پیش از آن.
نکته 69: توبه متهم در جرائم تعزیری درجه 6، 7 و8 موجب سقوط مجازات است؛ در سایر جرائم 

تعزیری احراز توبه تنها می تواند موجبات تخفیف در مجازات را فراهم آورد.
نکته 70: در جرائم حدی توبه متهم تا پیش از اثبات جرم، مسقط مجازات خواهد بود. محاربه و قذف 

از این حکم مستثنی هستند.
نکته 71: توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
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نکته 72: در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت 
توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شالق تعزیری درجه شش یا هر دو 

آن ها محکوم می شود.
نکته 73: احراز اعتبار امر مختوم منوط بر آن است که دعوای اول و دوم از حیث سبب، اصحاب و 
موضوع واحد باشند. طرح دعوی یک مرتبه از سوی دادستان و یک مرتبه از سوی بزه دیده، وحدت 

سبب را خدشه دار نمی سازد.
نکته 74: جنون مرتکب پس از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی، از موجبات سقوط مجازات 

تلقی نمی گردد.
نکته 75: در صورتی که مرتکب پس از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی مجنون شود، تا 

زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود.
نکته 76: در صورتی که مرتکب پس از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی، مبتال به جنون 
شود، اما ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام 

کند، تعقیب و دادرسی ادامه خواهد یافت.
نکته 77: برای ادامه تعقیب و دادرسی در حال جنون متهم، به ولی یا قیم وی ابالغ می شود که 
ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع 
جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب 

و دادرسی ادامه می یابد.
نکته 78: قانون گذار جبران ضررهای مادی، معنوی و ممکن الحصول بزه دیده را ممکن دانسته است.

یا  خانوادگی  اعتبار شخصی،  و  حیثیت  هتک  یا  روحی  صدمات  از  عبارت  معنوی  زیان  نکته 79: 
اجتماعی است.

و  به همجنس  را  معنوی  دادرسی کیفری جدید، جبران ضرر  آیین  قانون  در  قانون گذار  نکته 80: 
غیرهمجنس جایز دانسته است؛ به این معنی که دادگاه در این خصوص می تواند به جبران خسارت 

مالی حکم دهد.
نکته 81: دادگاه می تواند در جبران خسارت معنوی به جبران غیرمالی در کنار جبران مالی حکم 

دهد.
نکته 82: قانون گذار طرق غیرمالی جبران خسارت را به نحو تمثیلی بیان نموده و دست دادگاه را در 

این خصوص باز گذاشته است.
نکته 83: قانون گذار عدم النفع را ضرر قابل جبران ندانسته است.

نکته 84: منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی در خصوص تعزیرات منصوص شرعی 
و دیه به اجرا در نمی آید.
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نکته 85: منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتالف نماید؛ در غیر این  
صورت عدم النفع بوده و غیرقابل جبران خواهد بود.

نکته 86: مطالبه ضرر و زیان توسط زیان دیده از دادگاه کیفری، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت 
هزینه  دادرسی دعاوی حقوقی است.

نکته 87: موعد قانون مطالبه ضرر و زیان توسط زیان دیده از دادگاه کیفری از آغاز تعقیب متهم تا 
قبل از ختم دادرسی است.

یا در دادگاه  از جرم مخیر است که ضرر و زیان خود را در دادگاه حقوقی و  زیان دیده  نکته 88: 
کیفری ای که به اصل جرم رسیدگی می نماید، مطالبه کند.

نکته 89: زیان دیده از جرم می تواند با ضمیمه  تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را به 
دادخواست، مطالبه  ضرر و زیان حاصل از جرم را از مقام تعقیب یا دادگاه مطالبه نماید.

نکته 90: در برخی جرائم قانون گذار دادگاه را مکلف نموده راساً حکم به جبران خسارت صادر نماید؛ 
مانند کالهبرداری و سرقت. در این جرائم نیازی به پرداخت هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست 

وجود ندارد.
نکته 91: در صورتی که بزه دیده، دعوای ضرر و زیان خود را ابتدائاً در دادگاه حقوقی مطرح نموده 
از دادگاه کیفری بخواهد؛ در حالی که اگر  با احراز شرایطی، نمی تواند تعقیب آن را  باشد، مگر 
دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری اقامه شود، متعاقب استرداد دادخواست، دعوای مذکور 

قابل طرح در دادگاه حقوقی خواهد بود.
نکته 92: در صورتی که بزه دیده از جرم ابتدا دعوای ضرر و زیان خود را در دادگاه حقوقی طرح نموده 

باشد، با احراز دو شرط می تواند آن را از دادگاه کیفری مطالبه نماید:
1. از ابتدا آگاه نبوده باشد که عمل واجد جنبه   کیفری است و پس از طرح دعوا در دادگاه حقوقی 

متوجه این امر شود.
۲. دعوای خود را از دادگاه حقوقی استرداد نماید و متعاقباً آن را در دادگاه کیفری طرح نماید. در 

صورتی که ابتدا هزینه  دادرسی پرداخته شده باشد، نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
نکته 93: چه دادگاه کیفری رای محکومیت صادر نماید، چه رای برائت، موظف است نسبت به دعوای 

ضرر و زیان حاصل از جرم اتخاذ تصمیم نماید.
نکته 94: اصل بر این است که رای ضرر و زیان ناشی از جرم هم زمان با رای کیفری صادر گردد؛ اما 
در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد، دادگاه رأی کیفری را صادر 

و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.
نکته 95: هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی 

یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، الزم االتباع است.
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نکته 96: در صورتی که محکوم علیهم در باب پرداخت خسارات، متعدد باشند، دادگاه موظف است 
حدود مسئولیت هر یک را به دقت مشخص نماید.

نکته 97: در خصوص حکم به پرداخت خسارت مالی از نوع عین، مثل یا قیمت، دادگاه مکلف است 
میزان و مشخصات آن را در رای قید نماید.

نکته 98: در مواردی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر می گردد، قیمت زمان اجرای حکم، مالک 
است؛ نه زمان صدور حکم یا وقوع خسارت.

نکته 99: دعوای خصوصی و عمومی از حیث سقوط و بقا به یکدیگر وابسته نیستند و ممکن است 
هریک سرنوشت مستقلی داشته باشند.

نکته 100: حتی در صورتی که امر کیفری منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه 
کیفری مکلف است به دعوای خصوصی مطروحه رسیدگی نموده و رای صادر کند.

نکته 101: در دعاوی کیفری نیز همانند دعاوی حقوقی صدور قرار اناطه پیش بینی شده است.
نکته 102: قرار اناطه در صورتی صادر می گردد که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد 

که رسیدگی به آنها در صالحیت مرجع کیفری نیست، و در صالحیت دادگاه حقوقی است.
نکته 103: صدور قرار اناطه کیفری تنها به طرفیت محاکم حقوقی پیش بینی شده است و صالحیت های 

سایر مراجع از قبیل مراجع اداری نمی تواند مبنای صدور قرار اناطه در دعاوی کیفری باشد.
نکته 104:  صدور قرار اناطه موجب تعلیق تعقیب و بایگانی شدن موقتی پرونده تا زمان صدور رای 

قطعی از مرجع صالح می گردد. این زمان جزء مواعد جریان مرور زمان محاسبه نمی گردد.
نکته 105: در صدور قرار اناطه حتماً باید ذی نفع مشخص شود.

نکته 106: هرگاه ذی نفع قرار اناطه ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ قرار بدون عذر موجه به دادگاه صالح 
رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می کند.
نکته 107: بازپرس پس از صدور قرار اناطه، باید ظرف سه روز آن را به نظر دادستان برسد.

نکته 108: در صورتی که دادستان با قرار اناطه صادره از سوی بازپرس موافق نباشد، حل اختالف با 
دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.

نکته 109: حکم قطعی دادگاه حقوقی برای دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند، الزم االتباع 
نیست؛ مگر حکمی که دادگاه حقوقی پس از صدور قرار اناطه صادر می کند.
نکته 110: تعیین مالکیت اموال منقول نمی تواند مبنای صدور قرار اناطه باشد.

نکته 111: قرار اناطه صادره در دادسرا، ظرف مهلت 1۰ روز از سوی شاکی قابل اعتراض است و قرار 
اناطه صادره از سوی دادگاه ظرف مدت ۲۰ روز.
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بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول: دادسرا و حدود صالحیت آن

نکته 112: برخی از وظایف دادسرا عبارتند از: کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق 
عمومی و اقامه دعوای الزم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی.

نکته 113: در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقالب 
تشکیل می شود.

نکته 114: در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود.
نکته 115: در معیت دیوان عالی کشور دادسرای دیوان عالی کشور و در معیت دادگاه ویژه روحانیت، 

دادسرای ویژه روحانیت وجود دارد.
نکته 116: ریاست دادسرا، با دادستان است.

بر عهده رئیس حوزه  و وظایف دادستان  ایجاد نمی شود  درحوزه قضایی بخش، دادسرا  نکته 117: 
قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

نکته 118: برخی از دادسراهای تخصصی عبارتند از: دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، 
جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی.

نکته 119: مرجع تشخیص ایجاد دادسراهای تخصصی رئیس قوه قضاییه است.
نکته 120: دادسراهای تخصصی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود.

نکته 121: در صورتی که رسیدگی به جرمی، در صالحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم 
باشد، وظایف دادسرا به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند.

نکته 122: به تصریح ماده 4۰1 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که جرائم داخل در صالحیت 
و  وظایف  تمام  شوند،  رسیدگی  جرم  وقوع  محل  قضایی  حوزه  از  خارج  در  یک  کیفری  دادگاه 
اختیارات دادسرا، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل 

وقوع جرم است.
همان  شهرستان های  دادستان های  قبیل  از  استان،  یک  دادسراهای  مقامات  بر  نظارت  نکته 123: 
استان، مقامات قضایی دادسراها و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند و 

ارائه  تعلیمات الزم به آن ها بر عهده دادستان شهرستان مرکز استان است.

فصل دوم: ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
نکته 124: وظایف ضابطان دادگستری عبارتند از: کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع آوری ادله 
ابالغ  از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی،  وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری 

اوراق و اجرای تصمیمات قضایی.


