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ناشــــرسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
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 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 آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
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 ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
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قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1392/12/4

بخش اول: کلیات
فصل اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات 
مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه  رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین 

وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود.

نکته	1: آیین دادرسی کیفری یکی از رشته های مهم علوم جنایی است که به مطالعه ی سازمان و تشکیالت 
مراجع قضایی و نحوه ی رسیدگی آنها می پردازد.

تعقیب  به  کاماًل درستی  به صورت  ماده ی ۱ ق.آ.د.ک ۱378،  برخالف  ماده  این  در  قانون گذار  نکته	2: 
متهمین اشاره کرده است. زیرا ما در امر تعقیب، با فردی که متهم به ارتکاب جرم است، یعنی شخصی 
نیز، تشخیص  از رسیدگی های کیفری  را مرتکب گردیده، روبرو هستیم و هدف  ادعا شده جرمی  که 
گناهکاری یا بی گناهی متهم است و تنها، پس از اعالم مجرمیت به واسطه ی حکم قطعی دادگاه است 
که می توان عنوان مجرم را بر شخص مرتکب جرم، اطالق نمود. از این رو، اطالق عنوان مجرم )در قانون 
سابق به تعقیب مجرمان اشاره شده بود( به فردی که در پناه اصل برائت قرار دارد و تا اثبات مجرمیت 

وی در دادگاه، بی گناه فرض می شود، پسندیده نیست.
نکته	3: از نوآوری های این ماده در تعریف آیین دادرسی کیفری، برخالف ماده ی ۱ قانون سابق، می توان 
به این موارد اشاره نمود: ۱- میانجی گری ۲- صلح میان طرفین 3- تعیین وظایف و اختیارات ضابطین 

دادگستری ۴- رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه
اتهام، از موضوعات مهم مورد بحث در آیین دادرسی  اثبات  نکته	4: صالحیت مراجع کیفری و ادله  ی 

کیفری است که در این ماده به آن ها اشاره نشده است.
آیين	دادرسی	 قانون	 آیين	دادرسی	کيفری،	در	 تعریف	 از	موارد	زیر	در	 به	کدام	یک	 سؤال	1-	

کيفری	جدید،	اشاره	نشده	است؟
الف( تعقیب متهمان   

ب( تعیین وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری
ج( تعیین مراجع صالحیت دار  

د( هر سه مورد در تعریف آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.



7 بخش اول: کليات

 پاسخنامه 	 سؤال ۱: گزینه ج صحیح است. همان طور که در نکات گذشته نیز اشاره شد، قانونگذار با توجه به 

اهمیتی که تعیین مراجع صالحیت دار در مباحث آیین دادرسی کیفری دارد، به این امر در تعریف آیین دادرسی 
کیفری اشاره نکرده است.

باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به  ماده 2- دادرسی کیفری 
ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان  اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب 

اعمال شود.

نکته	1: منظور از مستند به قانون بودن دادرسی کیفری، اصل قانونی بودن رسیدگی و مستند به قانون 
قانون  در  و هم  اساسی  قانون  در  که هم  است  کیفری  رسیدگی  مراحل  سایر  و  دادگاه  احکام  بودن 

مجازات اسالمی مصوب ۱3۹۲ به آن اشاره شده است.
نکته	2: قانون گذار، به قانونی بودن آیین دادرسی در ماده ی ۱۲ ق.م.ا مصوب ۱3۹۲، صراحتاًً اشاره نموده 
است. این ماده چنین مقرر می دارد: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی باید از طریق دادگاه 

صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
نکته	3: آیین دادرسی کیفری، دو هدف را دنبال می کند: یکی اعاده ی نظم مختل شده به وسیله ی جرم 
ارتکابی و دیگری حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد. این دو هدف، هردو واجد اهمیت هستند و 
ایجاد تعادل میان آن دو، هدف واحدی است که آیین دادرسی کیفری به دنبال آن است. به عبارت دیگر، 
از یک طرف نباید به نام تأمین امنیت و حفظ نظم عمومی حقوق دفاعی متهم نادیده گرفته شود و از 
طرف دیگر نباید به عنوان حمایت از حقوق و آزادی های فردی، از حفظ نظم عمومی غفلت ورزید. به 
همین دلیل در کشورهایی که حقوق و آزادی های فردی در آنجا اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد آیین 
دادرسی کیفری نیز از موقعیت ممتازی برخوردار بوده و مقررات کاملی برای حفظ حقوق متهم در 
مراحل مختلف رسیدگی پیش بینی شده است. اشاره ی این ماده به تضمین حقوق طرفین دعوی نیز، 

در همین راستاست.
نکته	4: عبارت اخیر این ماده، نمودی از اصل تساوی افراد در برابر قانون است. 

قواعد	 	.......« است:	 زیر	 موارد	 از	 کدام	یک	 بيانگر	 جدید،	 ق.آ.د.ک	 	2 ماده	 در	 عبارت	 این	 	-1
تحت	 مساوی	 شرایط	 در	 مشابه	 جرایم	 به	سبب	 که	 اشخاصی	 به	 نسبت	 باید	 کيفری	 دادرسی	

تعقيب	قرار	می	گيرند،	به	صورت	یکسان	اِعمال	شود.«؟
ب( اصل تساوی افراد در برابر قانون  الف( اصل قانونی بودن رسیدگی های کیفری  

د( هیچ یک ج( اصل تفسیر مضیق به نفع متهم   

 پاسخنامه 	 سؤال ۱: گزینه ب صحیح است.
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ماده 3- مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، 
رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختالل یا طوالنی شدن فرایند دادرسی 

کیفری می شود، جلوگیری کنند.

نکته	1: بی طرفی )عدم وابستگی به طرفین دعوا(، استقالل )بی طرفی و استقالل قاضی دادگاه( و رسیدگی 
به اتهام در کوتاه ترین مهلت ممکن از ویژگی های یک دادرسی منصفانه است.

نکته	2: در نظام دادرسی کیفری ایران، هم در قانون جدید و هم در قانون سابق، اصل بی طرفی مقام 
از  پرهیز  و  بی طرفی  تضمین  به منظور  که  به این ترتیب  است.  گرفته  قرار  مقنن  تأکید  مورد  قضایی، 
هرگونه شبهه ی جانبداری از یکی از طرفین دعوای کیفری، قاضی ای که پرونده به او ارجاع شده، در 
موارد رد دادرس باید از رسیدگی به پرونده خودداری ورزیده، امر رسیدگی را به قاضی دیگری واگذار 

نماید.
نکته	3: عالوه بر موارد رد دادرس که در ق.آ.د.ک جدید به آن ها اشاره شده است، این ماده صراحتاًً به 

بی طرفی و استقالل کامل قاضی دادگاه اشاره نموده است.
نکته	4: اطاله ی دادرسی یکی از معضالتی است که نظام قضایی ایران چند سالی است گرفتار آن است و 
از همین روست که قانون گذار در این ماده، قضات را مکلف به رسیدگی به پرونده، در کوتاه ترین مهلت 

ممکن کرده و آن ها را از هر اقدامی که باعث طوالنی شدن فرایند دادرسی می شود، منع نموده است.
سؤال	1-	اصل	بی	طرفی	مقام	قضایی:

الف( صراحتاًً در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی شده است.
ب( صراحتاًً در قانون مجازات اسالمی جدید پیش بینی شده است.

ج( صراحتاًً در قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش بینی نشده است.  
د( موارد الف و ب

 پاسخنامه 	 سؤال ۱: گزینه الف صحیح است. مستند به ماده 3 ق.آ.د.ک مصوب ۱3۹۲.

ماده 4- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز 
به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید 

به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

نکته	1: اصل برائت، یکی از اصول تضمین کننده ی حقوق و آزادی های فردی است که مطابق آن، هرکس 
بی گناه فرض می شود، مگر اینکه ارتکاب او به جرم به اثبات برسد. در جریان رسیدگی های کیفری، 
متهم نیز، از این حق برخوردار است که بی گناه فرض شود تا آنکه ارتکاب جرم منتسب به او، به موجب 
حکم قطعی دادگاه ثابت شود. با رعایت این اصل، کرامت انسانی متهم رعایت می گردد و وی می تواند تا 
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آخرین لحظه ی قطعی شدن حکم محکومیت خود، از تمامی امکانات دفاعی موجود بهره گیرد.
نکته	2: بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )۱۹66( که به امضای دولت و تصویب 
الزم  نیز  دادگاه ها  در  و  بوده  قانون  حکم  در  مدنی،  قانون   ۹ ماده  طبق  و  رسیده  نیز  ایران  مجلس 
که  زمانی  تا  شود،  جرمی  به  متهم  هرکس  می دارد:  مقرر  چنین  برائت  اصل  درخصوص  االجراست، 

بزهکاری او مطابق قانون به اثبات برسد، بی گناه فرض می شود.
هم چنین اصل 37 قانون اساسی کشورمان، بیانگر اصل برائت است که مقرر می دارد: اصل، برائت است 

و هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
بند ۲ ماده واحده قانون حقوق شهروندی نیز تأکید می کند که: تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و 
رأی مستند و مستدل به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر )درصورت نبود قانون(، قطعی نگردیده، 

اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشد.
نکته	3: پذیرش اصل برائت، آثاری دارد که مراجع قضایی ملزم به رعایت آن هستند. این آثار عبارتند از: 
۱- مسئولیت ارائه ی دلیل مجرمیت متهم برعهده ی  دادستان است که در دعوای عمومی، طرف اصلی 
متهم محسوب می شود. اما اثر نخست اصل برائت که منجر به لزوم اثبات مجرمیت متهم توسط مرجع 
تعقیب کننده می شود، این نتیجه را در پی دارد که پس از اثبات این امر، درصورت ادعای وجود یک 
عامل توجیه کننده، نظیر دفاع مشروع یا هر عامل دیگری که سبب سلب مسئولیت کیفری یا مجازات 
این، مقتضای همان  و  نماید  اثبات  را  عاملی  به متهم می رسد که وجود چنین  نوبت  از متهم شود، 

قاعده ی عمومی »البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر« است.
۲- چون اصل بر بی گناهی متهم است، وی مجبور به اثبات بی گناهی خود نیست؛ چرا که اصل، نیاز به 

اثبات ندارد.
3- برای اثبات گناهکاری متهم، وی مجبور به اعتراف به ارتکاب عملی که به او نسبت داده می شود، نیست.

۴- متهم نباید برای اعتراف به جرم، تحت شکنجه قرار گیرد.
۵- در موارد تردید در حکم قانون یا در موضوع آن، باید تفسیر شک، به نفع متهم کرد و به اصل برائت 

پایبند بود چرا که اصل بر برائت است و خروج از اصل، نیازمند دلیل است نه بقاء بر اصل.
6- آزادی فوری متهم پس از صدور حکم برائت وی از سوی دادگاه، حتی قبل از قطعیت حکم، یکی دیگر 

از آثار اصل برائت است.
سؤال	1-	اصل	برائت	در	کدام	یک	از	قوانين	زیر	پيش	بينی	شده	است؟

الف( قانون اساسی           
ب( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹۲

ج( ماده واحده قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی 
د( هر سه مورد
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 پاسخنامه 	 سؤال ۱: گزینه د صحیح است. اصل برائت عالوه بر اینکه در قانون اساسی پیش بینی شده است، 

در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱383 و قانون آیین دادرسی  صراحتاً 
کیفری جدید، نیز پیش بینی شده است. به عالوه بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به 

تصویب مجلس ایران نیز رسیده است، اصل برائت را صراحتاً مورد پذیرش قرار داده است.

ماده 5- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق 
دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.

نکته	1: این ماده بیانگر اصل ترافعی بودن رسیدگی های کیفری به عنوان یکی از ویژگی های نظام دادرسی 
اتهامی است. بر مبنای این اصل، دادرسی با حضور طرفین دعوا انجام می گیرد. شاکی و مشتکی عنه، 
از ادله ی و مدافعات یکدیگر آگاه شده و هرگاه اعتراضی داشته باشند، اعالم می نمایند تا زوایای پنهان 
موضوع متنازع فیه در دادگاه روشن شود. به موجب این اصل باید به طرفین دعوا و وکالی آنان فرصت 

و امکان کافی برای تدارک دفاع داده شود.
نکته	2: با توجه به مفهوم این ماده، شاکی باید کلیه ی  ادله ی موجود علیه متهم را تا جلسه ی دادرسی 

ارائه کند.
سؤال	1-	ماده	5	ق.آ.د.ک	مصوب	1392	مقرر	داشته	که:	متهم	باید	در	اسرع	وقت	از	موضوع	و	

ادله	ی		اتهام	انتسابی	آگاه	گردد.	این	امر	بيانگر	کدام	یک	از	موارد	زیر	است؟
ب( ترافعی بودن رسیدگی الف( علنی بودن رسیدگی    

د( غیرعلنی بودن رسیدگی  ج( غیرترافعی بودن رسیدگی   

 پاسخنامه 	 سؤال ۱: گزینه ب صحیح است. آگاهی متهم از ادله ی اتهام انتسابی، نشانگر پذیرش ترافعی بودن 

رسیدگی از سوی مقنن ایران است و این امر تا حدودی ویژگی تفتیشی بودن مرحله ی تحقیقات مقدماتی را در 
نظام دادرسی کیفری ایران تعدیل نموده است.

ماده 6- متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای 
رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

نکته	1: یکی از معیارهای دادرسی منصفانه و عادالنه که در اسناد حقوق بشری به آن تأکید شده است، برخورداری 
متهم از حقوق خود در فرایند دادرسی و لزوم آگاه کردن متهم در مورد داشتن این حقوق است.

بزه دیده  توجه  نشانگر  کیفری،  دادرسی  فرایند  در  خود  حقوق  از  بزه دیده  یافتن  آگاهی  لزوم   :2 نکته	
در  خود  حقوق  از  بزه دیده  آگاهی یافتن  به عبارت دیگر،  است؛  بزه دیده  به شخص  قانون گذار  شناسانه 

فرایند دادرسی از ره آوردهای بزه دیده شناسی به منزله ی یکی از علوم جنایی تجربی است.
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و  آن ها  خانواده ی  و  مطلع  دادرسی،   فرایند  در  ذی ربط  افراد  سایر  از  مقصود  می رسد  نظر  به   :3 نکته	
خانواده ی افراد مذکور در این ماده است.

سؤال	1-	آگاه	کردن	متهم	از	حقوق	خود	در	فرایند	دادرسی	کيفری:
الف( از اختیارات مقام قضایی است.   

ب( تکلیف مقام قضایی است.
ج( از اختیارات ضابطین دادگستری است.  

د( در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹۲ به سکوت برگزار شده است.

 پاسخنامه 	 سؤال ۱: گزینه ب صحیح است. با توجه به وجود لفظ »باید« در متن ماده 6 ق.آ.د.ک مصوب 

۱3۹۲، آگاه کردن متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفری، از تکالیف مقام قضایی اعم از قضات دادسرا و 
دادگاه است.

ماده 7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در »قانون احترام به آزادی های مشروع و 
حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15« از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی 
که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در 
ماده )570( قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده( مصوب 1375/3/2 محکوم می شوند، مگر 

آن که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

نکته	1: قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جلسه ی علنی روز سه شنبه مورخ 
۱383/۲/۱۵ مجلس شورای اسالمی، تصویب و در تاریخ ۱383/۲/۱6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

نکته	2: رعایت حقوق مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تکلیف کلیه ی  
به موجب  هم  تکلیف،  این  است.  دادگستری  ضابطان  و  دادسراها  و  نظامی  انقالب،  عمومی،  محاکم 
مذکور  نهادهای  برعهده ی   ق.آ.د.ک مصوب ۱3۹۲،   7 ماده  هم،  و  مذکور  قانون  واحده ی  ماده  صدر 

گذاشته شده است.
نکته	3: حقوق شهروندی افراد در فرایند دادرسی کیفری، در قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق 

شهروندی در ۱۵ بند به شرح زیر ذکر شده است:
بازداشت موقت می باید مبتنی  ۱- کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و 
بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اِعمال هرگونه عالیق 
شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اِعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت 

اجتناب شود.
۲- محکومیت ها باید طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در 
اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر )درصورت  دادگاه صالح 
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نبود قانون(، قطعی نگردیده، اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم 
برخوردار شود.

3- محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل 
و کارشناس را برای آن ها فراهم کنند.

۴- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع، وکال در اجرای وظیفه ی 
محوله و برخورد با مردم الزم است اخالق و موازین اسالمی کاماًل مراعات گردد.

۵- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد، ایجاب می کند که در موارد ضروری نیز، به حکم و ترتیبی باشد 
که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع قضایی ارسال شود و خانواده ی 

دستگیر شدگان در جریان قرار گیرند.
6- در جریان دستگیری و بازجویی یا استطالع و تحقیق، از ایذای افراد، نظیر بستن چشم و سایر اعضا، 

تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
7- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن 

نامعلوم و کاًل اقدام های خالف قانون، خودداری ورزند.
براساس  جرم  ادوات  و  آالت  یا کشف  فراری  متهمان  دستگیری  محلی جهت  معاینات  و  بازرسی ها   -8
مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک 
و اشیائی که ارتباطی با جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و 

عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن ها خودداری گردد.
۹- هرگونه شکنجه ی متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده 

بدین وسیله، حجّیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
۱0- تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت 
به  خود  وظایف  اجرای  در  و  گرفته  نادیده  را  مقررات  و  ترتیبات  که  کسانی  با  و  گیرد  صورت  الزم 

روش های خالف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
۱۱- 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 ی افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی، 

احتراز گردد.
۱۲- پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود 
و افراد باسواد درصورت تمایل خودشان، مطالب خود را بنویسند تا شبهه ی تحریف یا القا، ایجاد نگردد.

خاص،  قوانین  به موجب  که  دستگاه هایی  یا  ضابط  نیروهای  بازداشتگاه های  بر  دادسراها  و  محاکم   -۱3
وظایف آن ها را انجام می دهند و نحوه ی رفتار مأمورین و متصدیان مربوط به متهمان، نظارت جدی 

کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.



۱3 بخش اول: کليات

۱۴- 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 اشیا، تعیین تکلیف گردد 
و مادام که نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است، در حفظ و مراقبت آن ها اهتمام الزم 

معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آن ها استفاده ی شخصی و اداری به عمل آید.
۱۵- رئیس قوه ی قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. 
کلیه ی  دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند، موظفند با این هیأت همکاری الزم 
را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد درصورت مشاهده ی تخلف از قوانین، عالوه بر مساعی در اصالح 
روش ها و انطباق آن ها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه ی 

اقدامات خود را به رئیس قوه ی قضائیه گزارش نماید.
نکته	4: باید توجه داشت که رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از مرحله ی  
کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور و اجرای حکم، الزامی است و نه صرفاًً در مرحله ی  

تحقیقات مقدماتی. 
نکته	5: مجازات مقرر در ماده ۵70 قانون تعزیرات مصوب ۱37۵ که به عنوان ضمانت اجرای نقض حقوق 
مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع ذکر شده است، عبارت است از انفصال از خدمت و محرومیت 

یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال.
سؤال	1-	رعایت	حقوق	شهروندی	مذکور	در	قانون،	احترام	به	آزادی	های	مشروع	و	حفظ	حقوق	

شهروندی	در	چه	مرحله	ی	ای	از	دادرسی	کيفری	الزامی	است؟
ب( مرحله ی رسیدگی و صدور حکم الف( مرحله ی تحقیقات مقدماتی  

د( تمام مراحل دادرسی کیفری  ج( مرحله ی تحقیقات مقدماتی و صدور حکم 
سؤال	2-	در	جریان	قرار	دادن	خانواده	ی	دستگيرشدگان،	در	نظام	حقوقی	ایران:

الف( تکلیفی است که قانون اساسی برعهده ی ضابطان قرار داده است.
ب( تکلیفی است که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب اصالحی ۱38۱، برعهده ی ضابطان 

قرار داده است.
ج( تکلیفی است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹۲، برعهده ی ضابطان قرار داده است.

د( پیش بینی نشده است.

 پاسخنامه 	 سؤال ۱: گزینه د صحیح است. مستند به ماده 7 ق.آ.د.ک مصوب ۱3۹۲

سؤال ۲: گزینه ج صحیح است. درست است که در جریان قرار دادن خانواده دستگیر شدگان در اصل در قانون 
احترام به آزادی های مشروع پیش بینی شده است ولی با توجه به ماده 7 ق.آ.د.ک مصوب ۱3۹۲ این تکلیف در 

قانون جدید نیز پیش بینی شده است.
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فصل دوم: دعاوی عمومی و دعاوی خصوصی

ماده 8- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم  که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت 
داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخالل در نظم عمومی
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

نکته	1: اینکه صدر ماده 8 مقرر داشته که محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است، بیانگر این 
امر است که تا جرمی واقع نشود، مجازاتی اِعمال نخواهد شد. ولی باید توجه داشت که صرف ارتکاب 
جرم برای محکومیت به کیفر کافی نیست، بلکه عالوه بر ارتکاب جرم، شخص باید دارای اهلیت جزایی 

باشد تا بتوان مجازات را بر وی اِعمال نمود.
از  جامعه  به  وارد  زیان  موارد،  اغلب  در  دادگستری خصوصی  دوران  در  و  دور  در گذشته های   :2 نکته	
خسارتی که متوجه  مجنی علیه می گردید، قابل تفکیک نبود و به همین دلیل نیز، دو دعوای عمومی 
و خصوصی و به تبع آن ها دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وجود نداشته است. با 
این حال با گذشت زمان و پیدایش دادگستری عمومی، زیان وارد بر جامعه از خسارتی که ممکن است 
بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود، جدا شد و اعالم جرم نه فقط حق مجنی علیه، بلکه تعقیب 

بزهکاران برعهده ی دولت نیز قرار گرفت.
نکته	3: با توجه به مجموعه مقررات کیفری از جمله ماده ۱03 ق.م.ا مصوب ۱3۹۲ و فلسفه ی کشف 
جرم و مجازات مجرمان، چنین استنباط می شود که اصل بر عمومی بودن جرم است و خصوصی بودن 
جرم، نیاز به تصریح دارد و از همین روست که ماده ۱03 ق.م.ا مصوب ۱3۹۲ چنین مقرر می دارد: 
باشد، گذشت ناپذیر محسوب می شود، مگر  قانون تصریح نشده  بودن جرمی در  قابل گذشت  چنانچه 

اینکه حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
نکته	4: اصل آن است که تمامی جرایم واجِد جنبه ی  عمومی هستند و اینکه برخی جرایم به عنوان جرم 
بر جنبه ی  را  این معناست که مقنن جنبه ی خصوصی  به  قابل گذشت معرفی می شوند  یا  خصوصی 
ق.م.ا  ماده ۱0۴  در  قابل گذشت  یا  جرایم خصوصی  که  روست  از همین  است.  داده  ترجیح  عمومی 

۱3۹۲، معین گردیده اند.
نکته	5: قانون گذار در ق.آ.د.ک سابق به اشتباه کلیه ی جرایم را دارای جنبه ی الهی دانسته بود و به همین 
دلیل است که قانون گذار در این ماده، صرفاًً به حیثیت عمومی و خصوصی جرایم اشاره کرده است. علت 
این امر نیز، این است که بسیاری از جرایم دارای جنبه ی شخصی هستند و به حقوق الهی لطمه ای 
اصالحیه ی جدید  در  این حال،  با  دیگران.  به  اهانت  مانند  باشند  داشته  جنبه ی حق الهی  تا  نمی زنند 
قانون گذار مقرر کرده که جرم دارای جنبه ی الهی است و این همان چیزی است که در قانون سابق نیز 



۱۵ بخش اول: کليات

پیش بینی شده بود که این امر همان طور که گفته شده دارای اشکال است. ولی باید توجه داشت که تفاوت 
با قانون سابق در این است که قانون گذار در قانون جدید فقط دو حیثیت برای جرم قائل شده است نه 

سه حیثیت.
سؤال	1-	با	توجه	به	ق.آ.	د.ک	مصوب	1392	کدام	یک	از	جرایم	زیر	دارای	جنبه	ی	حق	اللهی	است؟
ب( جرایم حدی و جرایم دارای جنبه ی عمومی  الف( جرایم حدی     

د( قانون جدید دراین خصوص ساکت است. ج( کلیه  ی جرایم     

 پاسخنامه 	 سؤال ۱: گزینه ج صحیح است. مستند به ماده 8 ق.آ.د.ک مصوب ۱3۹۲.

ماده 9- ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود؛
الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

قانون حق  به موجب  یا مطالبه کیفرهایی که  و  از جرم  ناشی  زیان  برای مطالبه ضرر و  ب- دعوای خصوصی 
خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

نکته	1: جرم الزاماً واجد جنبه ی عمومی است اما بسیاری از جرایم عالوه بر جنبه ی اخیرالذکر به سبب 
که  دعوایی  نیز هستند.  واجد جنبه ی خصوصی  وارد می شود،  افراد  به  آن ها  ارتکاب  از  که  خسارتی 
متضرر از جرم یا قائم مقام قانونی او به تبع دعوای عمومی در همان دادگاهی که عهده دار رسیدگی به 

جنبه ی عمومی جرم است، مطرح می کند، به »دعوای خصوصی« معروف است.
نکته	2: علت اینکه قانون گذار گفته ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوا شود، این است که ارتکاب 
جرم همواره سبب ورود خسارت به افراد نیست، جرایمی از قبیل تکدی، ولگردی، حمل سالح غیرمجاز، 
استعمال نشان های دولتی، اصوالًً جنبه ی عمومی دارند و از ارتکاب آن ها فرد یا افراد خاصی، متضرر 
نمی شوند. برعکس، طبیعت بسیاری از جرایم از قبیل سرقت، کالهبرداری و به طورکلی جرایم علیه 

اموال، به گونه ای است که عالوه بر جامعه، معموالً اشخاص نیز از ارتکاب آن ها زیان می بینند.
علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است، می تواند موجب دو ادعا  شود: 

ادعای	عمومی برای حفظ حقوق عمومی و حدود الهی 
ادعای	خصوصی برای مطالبه ی ضرر و زیان شخصی.

سؤال	1-	با	توجه	به	ماده	9	ق.آ.د.ک	مصوب	1392،	کدام	یک	از	گزینه	های	زیر	صحيح	نيست؟
الف( همه ی جرایم دارای جنبه ی عمومی هستند.  

ب( همه ی جرایم دارای جنبه ی خصوصی هستند.
ج( ارتکاب جرم ممکن است موجب طرح دو دعوای عمومی و خصوصی شود.

د( هر سه گزینه صحیح است.
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 پاسخنامه 	 سؤال ۱: گزینه ب صحیح است. همه جرایم دارای جنبه ی خصوصی نیستند و فقط برخی از جرایم 

ممکن است عالوه بر جنبه ی عمومی، دارای جنبه ی خصوصی باشند.

را  تعقیب مرتکب  زیان می گردد و چنانچه  و  از وقوع جرم متحمل ضرر  بزه دیده شخصی است که  ماده 10- 
درخواست کند، »شاکی« و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، »مدعی خصوصی« نامیده می شود.

نکته	1: دعوای خصوصی، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم در مقابل دادگاهی است که به امر کیفری 
رسیدگی می کند. تفکیک دعوای عمومی و خصوصی از یکدیگر و آثار مترتب بر هریک، از ویژگی های 

جوامع پیشرفته ی امروزی است.
نکته	2: قانون آیین دادرسی کیفری سابق بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی، تفکیک قائل نشده 
وقوع جرم  از  که  است  است. شاکی خصوصی کسی  قائل شده  را  تفکیک  این  قانون جدید،  ولی  بود 
متضرر می شود. لکن صرف تقدیم شکایت به مراجع قضایی ذیربط هرچند هم در آن، جبران خسارت، 
تقاضا شده باشد، اصوالًً مراجع کیفری را مکلف به اتخاذ تصمیم درباره ی ادعای ورود خسارت نمی کند 
و رسیدگی به دعوای ضرر و زیان، نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت ضوابط قانونی ناظر به آن است. 

به همین دلیل این ماده بین شاکی و مدعی خصوصی، قائل به تفکیک شده است.
سؤال	1-	ق.آ.د.ک	جدید:

الف( بین شاکی و مدعی خصوصی، قائل به تفکیک شده است.
ب( بین شاکی و مدعی خصوصی، قائل به تفکیک نشده است.

ج( بین شاکی و مدعی خصوصی، صرفاًً در جرایم حق الناس، قائل به تفکیک شده است.
د( بین شاکی و مدعی خصوصی، صرفاًً، در جرایم دارای جنبه ی عمومی، قائل به تفکیک شده است.

سؤال	2-	تفاوت	شاکي	خصوصي	با	مدعي	خصوصي	چيست؟																							)ارشد	سراسري	81(
الف( شاکي خصوصي همان مدعي خصوصي است. 
ب( مجني علیه یا بزه دیده مدعي خصوصي است. 

ج( شاکي خصوصي هرگاه دادخواست ضرر و زیان تسلیم کند مدعي خصوصي است. 
د( متضرر از جرم در دادرسي هاي کیفري شاکي خصوصي و در دادرسي هاي مدني مدعي خصوصي 

است. 
			)وکالت	78( 	 	 	 سؤال	3-	قانونًا	مدعي	خصوصي	کسي	است	که:		

الف( به تبع شکایت کیفري مطالبه ی ضرر و زیان کند. 
ب( بدون طرح شکایت کیفري دادخواست داده است. 

ج( تنها شکایت کیفري مطرح نموده است.  
د( شخصاًً در طرح شکایت ذینفع باشد. 


