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ناشــــرناشــــرسخنسخن
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 قjرار 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 منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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811811������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ آزمون�ارشد�سراسری�آزمون�ارشد�سراسری�14001400
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قانون آیین دادرسی کیفریقانون آیین دادرسی کیفری
مصوب مصوب 44//1212//13921392

  بخش اول: کلیات بخش اول: کلیات 

  فصل اول: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن 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 
طرق  رأی،  صدور  رسیدگی،  نحوه   طرفین،  میان  صلح  میانجیگری،  مقدماتی،  تحقیقات  متهم، 
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.

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

نکته 2: قانون گذار در این ماده به صورت کاماًل درستی به تعقیب متهمین اشاره کرده است؛ زیرا ما 
در امر تعقیب، با فردی که متهم به ارتکاب جرم است، یعنی شخصی که ادعا  شده جرمی را مرتکب 
گردیده، روبرو هستیم و هدف از رسیدگی های کیفری نیز، تشخیص گناهکاری یا بی گناهی متهم 
است و تنها، پس از اعالم مجرمیت به واسطة 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، می توان به این موارد اشاره نمود: 
دادگستری 4-  اختیارات ضابطین  و  تعیین وظایف  میان طرفین 3-  میانجی گری 2- صلح   -1

رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه.
نکته 4: صالحیت مراجع کیفری و ادلة اثبات اتهام، از موضوعات مهم مورد بحث در آیین دادرسی 

کیفری است که در این ماده به آن ها اشاره نشده است.
نکته 5: قانون گذار در بخش کلیات در موارد ]2، 3، 4، 5، 6[ به برخی از اصول دادرسی کیفری 
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آنها،  باید رعایت شوند و عدم رعایت  این اصول در تمام مراحل دادرسی  اشاره کرده است که 
می تواند موجب نقض رأی در مراجع باالتر شود.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1- به کدام یک از موارد زیر در تعریف آیین دادرسی کیفری، در قانون آیین دادرسی کیفری، اشاره 
)تألیفی( 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.

2- »الف« با تابعیت ایرانی، در شهرضا در استان اصفهان، با پرداخت مبالغی، از یک گروه تروریستی 
مرزهای غربی ایران حمایت مالی می کند. در پرونده دیگر، »ب« با تابعیت ُاردنی، در کشور قطر، با 
اقدامی مشابه، از برنامه ریزی جهت اقدام تروریستی در شهر اهواز حمایت کرده و در زمان حضور وی 
در اصفهان دستگیر شده است. دادگاه صالح، به ترتیب، جهت رسیدگی به اتهام »الف« و »ب« کدام 
)ارشد سراسري 98( است؟ 

ب( انقالب اصفهان- انقالب تهران الف( انقالب تهران- انقالب تهران  
د( انقالب اصفهان- انقالب اصفهان ج( کیفری یک اصفهان- کیفری یک تهران  

پاسخنامه  

	1	 ج همان طور که در نکات گذشته نیز اشاره شد؛ قانون گذار 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 و همچنین 

به ادلة اثبات اتهام نیز اشاره نکرده است رجوع شود به نکته شماره ۴.
	2	 ج مستند به ماده ۹ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و ماده ۳۱6 ق.آ.د.ک.

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

قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

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

مجازات اسالمی به آن اشاره  شده است.
نکته 2: قانون گذار، به قانونی بودن آیین دادرسی در مادة 12 ق.م.ا، صراحتًاً اشاره نموده است. این 
ماده چنین مقرر می دارد: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی باید از طریق دادگاه صالح 
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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 اعادة نظم مختل شده به وسیلة جرم 
ارتکابی و دیگری حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد. این دو هدف، هر دو 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. اشارة 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. 

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1- این عبارت در ماده 2 ق.آ.د.ک، بیانگر کدام یک از موارد زیر است: »....... قواعد دادرسی کیفری 
باید نسبت به اشخاصی که به سبب جرائم مشابه در شرایط مساوی تحت تعقیب قرار می گیرند، 
)تألیفی( 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   

2- طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه 
)وکالت 98( صالح و به موجب قانون باشد. این حکم،متضمن کدام یک از اصول جزایی زیر است؟ 

الف( »قانونی بودن مجازات« و »قانونی بودن دادرسی«
ب( »قانونی بودن جرم و مجازات« و »شخصی بودن مسئولیت کیفری«

ج( »قانونی بودن دادرسی« و»قانونی بودن جرم«
د( »فردی کردن کیفر« و »شخصی بودن مجازات«

پاسخنامه  

	1	 ب رجوع شود به نکته ۴.
	2	 الف

در  اشخاص  به  انتسابی  اتهام  به  کامل  استقالل  و  بی طرفی  با  باید  قضایی  مراجع   -3 ماده 
کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد 

اختالل یا طوالنی شدن فرآیند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.

به طرفین دعوا(، استقالل )بی طرفی و استقالل قاضی دادگاه( و  نکته 1: بی طرفی )عدم وابستگی 
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 
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قضایی، مورد تأکید مقنن قرار گرفته است. به این ترتیب که به منظور تضمین بی طرفی و پرهیز از 
هرگونه شبهة جانبداری از یکی از طرفین دعوای کیفری، دادرسی که پرونده به او ارجاع شده، در 
موارد رد دادرس باید از رسیدگی به پرونده خودداری ورزیده و امر رسیدگی را به قاضی دیگری 

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

بی طرفی و استقالل کامل قاضی دادگاه اشاره نموده است.
نکته 4: اطالة دادرسی یکی از معضالتی است که نظام قضایی ایران چند سالی است که 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 فرآیند دادرسی می شود، 

منع نموده است.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)تألیفی( 1- اصل بی طرفی مقام قضایی: 
الف( صراحتًاً در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

ب( صراحتًاً در قانون مجازات اسالمی پیش بینی شده است.
ج( صراحتًاً در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده است.

د( موارد الف و ب
)قضاوت 97(   2- رسیدگي توسط دادرسي که داراي موارد رد است کدام اصل دادرسي را نقض مي کند؟ 

د( بي طرفي ج( استقالل   ب( برائت   الف( ترافعي بودن دادرسی 

پاسخنامه  

	1	 الف مستند به ماده ۳ ق.آ.د.ک.
	2	 د مستند به ماده ۳ ق.آ.د.ک جهات رد دادرس برای تضمین بی طرفی قضات در قانون پیش بینی شده است.

حریم  به  ورود  و  آزادی  سالب  محدودکننده،  اقدام  هرگونه  است.  برائت  اصل،   -4 ماده 
خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست 
اشخاص  حیثیت  و  کرامت  به  که  اعمال شود  به گونه ای  نباید  اقدامات  این  هر صورت  در  و 

آسیب وارد کند.

از اصول تضمین کنندة حقوق و آزادی های فردی و مهم ترین اصل در  برائت، یکی  نکته 1: اصل 
دادرسی کیفری 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 
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این اصل، کرامت انسانی متهم رعایت می گردد و وی می تواند تا آخرین لحظة قطعی شدن حکم 
محکومیت خود، از تمامی امکانات دفاعی موجود بهره گیرد.

و  دولت  امضای  به  که   )1966( سیاسی  و  مدنی  بین المللی حقوق  میثاق  ماده 14   2 بند   :2 نکته 
تصویب مجلس ایران نیز رسیده و طبق ماده 9 قانون مدنی، در حکم قانون بوده و در دادگاه ها نیز 
الزم االجراست، در خصوص اصل برائت چنین مقرر می دارد: هرکس متهم به جرمی شود، تا زمانی 

که 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 2 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 )در صورت نبود قانون(، قطعی نگردیده، 

اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشد.
آثار  این  به رعایت آن هستند.  ملزم  مراجع قضایی  که  دارد  آثاری  برائت،  پذیرش اصل  نکته 3: 

عبارتند از: 
1- مسئولیت ارائه دلیل مجرمیت متهم، برعهدة  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، در صورت ادعای 
مسئولیت  که سبب سلب  دیگری  عامل  هر  یا  مشروع  دفاع  نظیر  توجیه کننده،  عامل  وجود یک 
کیفری یا مجازات از متهم شود؛ نوبت به متهم می رسد که وجود چنین عاملی را اثبات نماید و این، 

مقتضای همان قاعدة عمومی »البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر« است.
2- چون اصل بر بی گناهی متهم است، وی مجبور به اثبات بی گناهی خود نیست؛ چرا که اصل،   

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

می شود، نیست.
4- 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.

5- آزادی فوری متهم پس از صدور حکم برائت وی از سوی دادگاه، حتی قبل از قطعیت حکم،   
یکی دیگر از آثار اصل برائت است.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

)تألیفی( 1- اصل برائت در کدام یک از قوانین زیر پیش بینی شده است؟ 
الف( قانون اساسی           

ب( قانون آیین دادرسی کیفری
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ج( ماده واحده قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی 
د( هر سه مورد

پاسخنامه 

	1	 د اصل برائت عالوه بر اینکه در قانون اساسی پیش بینی شده است، صراحتاً در قانون احترام به آزادی های 
مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳8۳ و قانون آیین دادرسی کیفری، 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 ادلة اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به 
وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.

نظام  از ویژگی های  به عنوان یکی  ترافعی بودن رسیدگی های کیفری  بیانگر اصل  این ماده  نکته 1: 
دادرسی اتهامی است. بر مبنای این اصل، دادرسی با حضور طرفین دعوا انجام می گیرد. شاکی و 
مشتکی عنه، از ادله و مدافعات یکدیگر آگاه شده و هرگاه اعتراضی داشته باشند، اعالم می نمایند تا 

زوایای پنهان موضوع متنازع فیه در دادگاه روشن شود. 
نکته 2: حق اطالع متهم از اتهام خود و ادلة آن و همچنین حق دسترسی به وکیل، محدود به زمان 
و مکان خاصی نبوده و در تمام مراحل باید رعایت شود. )خالقی، علی، نکته ها در آیین دادرسی 

کیفری، چاپ نهم ص 30(
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- ماده 5 ق.آ.د.ک مقرر داشته که: متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادلة  اتهام انتسابی آگاه 
)تألیفی( گردد. این امر بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟ 

ب( ترافعی بودن رسیدگی الف( علنی بودن رسیدگی    
د( غیرعلنی بودن رسیدگی  ج( غیرترافعی بودن رسیدگی    

پاسخنامه 

	1	 ب آگاهی متهم از ادلة اتهام انتسابی، نشانگر پذیرش ترافعی بودن رسیدگی از سوی مقنن ایران است و این 
امر تا حدودی ویژگی تفتیشی بودن مرحلة 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.
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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 فرآیند دادرسی و لزوم آگاه کردن متهم در مورد داشتن این حقوق 

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

فرآیند دادرسی از ره آوردهای بزه دیده شناسی به منزلة یکی از علوم جنایی تجربی است.
نکته 3: مقصود از سایر افراد ذی ربط در فرآیند دادرسی،  مطلع، اعالم کننده جرم و خانوادة آن ها و 
خانوادة افراد مذکور در این ماده است. که بر طبق قانون حاضر باید از حقوقی از جمله، حق حمایت  

در برابر تهدیدات برخوردار شوند. به عنوان نمونه نکته ماده 97. )رجوع کنید، همان، ص 31(
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)تألیفی( 1- آگاه کردن متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفری: 
الف( از اختیارات مقام قضایی است.

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

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

پاسخنامه  

	1	 ب با توجه به وجود لفظ »باید« در متن ماده 6 ق.آ.د.ک، آگاه کردن متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی 
کیفری، از تکالیف مقام قضایی اعم از قضات دادسرا و دادگاه است.

احترام  »قانون  در  مقرر  رعایت حقوق شهروندی  کیفری،  دادرسی  مراحل  تمام  در  ماده 7- 
مقامات  تمام  از سوی  و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15«  آزادی های مشروع  به 
الزامی  و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند،  قضایی، ضابطان دادگستری 
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.

شهروندی،  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های  به  احترام  قانون  در  مقرر  حقوق  رعایت   :1 نکته 
تکلیف کلیة محاکم عمومی، انقالب، نظامی و دادسراها و ضابطان دادگستری است. این تکلیف، هم 
به موجب صدر ماده واحدة قانون مذکور و هم، ماده 7 ق.آ.د.ک، بر عهدة نهادهای مذکور گذاشته 
 شده است. به نحوی که عدم رعایت قانون مذکور توسط محاکم، جرم و قابل مجازات قلمداد شده 

است.
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نکته 2: حقوق شهروندی افراد در فرآیند دادرسی کیفری، در قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ 
حقوق شهروندی در 15 بند به شرح زیر ذکر شده است:

1- کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید 
اِعمال  مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از 
بازداشت های  اِعمال هرگونه خشونت و یا  هرگونه عالیق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا 

اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2- محکومیت ها باید طبق 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 و یا منابع فقهی معتبر )در 
صورت 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.
4- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع، وکال در اجرای 

وظیفة محوله و برخورد با مردم، الزم است اخالق و موازین اسالمی کاماًل مراعات گردد.
5- 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 صالح قضایی ارسال شود 

و خانوادة دستگیرشدگان 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 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.
ادوات جرم  و  آالت  کشف  یا  فراری  متهمان  دستگیری  محلی جهت  معاینات  و  بازرسی ها   -8
براساس مقررات قانونی، بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد 
و مدارک و اشیایی 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.
9- هرگونه شکنجة متهم به منظور اخذ اِقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای 

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

وظایف خود به روش های خالف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11- 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 گذشتة افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در 

پرونده مورد بررسی، احتراز گردد.
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12- پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود؛ 
افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهة تحریف یا القا، ایجاد نگردد.

13- محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص، 
وظایف آن ها را انجام می دهند و نحوة 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.

14- 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 استفادة شخصی و اداری به عمل آید.

15- رئیس قوة قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین 
هیأت  این  با  موظف اند  دارند،  قرار  موارد  این  با  ارتباط  در  به نحوی  که  دستگاه هایی  کلیة   کند. 
همکاری الزم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهدة 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 نتیجة اقدامات خود را به رئیس قوة قضائیه گزارش نماید.
نکته 3: باید توجه داشت که رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از مرحلة کشف 
جرم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور و اجرای حکم، الزامی است و نه صرفًاً در مرحلة تحقیقات 

مقدماتی. 
نکته 4: مجازات مقرر در ماده 570 قانون تعزیرات مصوب 1375 که به عنوان ضمانت اجرای نقض 
از  انفصال  از:  به آزادی های مشروع ذکر  شده است، عبارت است  احترام  قانون  حقوق مقرر در 

خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی و حبس از دو ماه تا سه سال.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- رعایت حقوق شهروندی مذکور، در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در 
)تألیفی( چه مرحله  ای از دادرسی کیفری الزامی است؟ 

ب( مرحلة رسیدگی و صدور حکم الف( مرحلة تحقیقات مقدماتی   
د( تمام مراحل دادرسی کیفری  ج( مرحلة تحقیقات مقدماتی و صدور حکم  

)تألیفی( 2- در جریان قرار دادن خانوادة دستگیرشدگان، در نظام حقوقی ایران: 
الف( تکلیفی است که قانون اساسی، برعهدة ضابطان قرار داده است.

ب( تکلیفی است که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب اصالحی 1381، برعهدة ضابطان قرار داده 
است.

ج( تکلیفی است که قانون آیین دادرسی کیفری، برعهدة ضابطان قرار داده است.
د( پیش بینی نشده است.
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پاسخنامه  

	1	 د مستند به ماده 7 ق.آ.د.ک
	2	 ج 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 این تکلیف در قانون آ.د.ک نیز پیش بینی شده است.

  فصل دوم: دعاوی عمومی و دعاوی خصوصی 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.
نکته 2: در گذشته های دور و در دوران دادگستری خصوصی در اغلب موارد، زیان وارد به جامعه از 
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 برعهدة دولت نیز قرار گرفت.
نکته 3: با توجه به مجموعه مقررات کیفری از جمله ماده 103 ق.م.ا و فلسفة 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 103 ق.م.ا چنین مقرر می دارد: چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح 

نشده باشد، گذشت ناپذیر محسوب می شود، مگر اینکه حق الناس بوده و شرعًا قابل گذشت باشد.
نکته 4: اصل آن است که، تمامی جرائم، واجِد جنبة  عمومی هستند و اینکه برخی جرائم به عنوان 
جرم خصوصی یا قابل گذشت معرفی می شوند به این معناست که مقنن جنبة خصوصی را بر جنبة 
عمومی ترجیح داده است. از همین روست که جرائم خصوصی یا قابل گذشت در ماده 104 ق.م.ا، 
معین گردیده اند. منظور از جنبة الهی در متن ماده این است که در حکومت اسالمی، ارتکاب جرم 

نقض اوامر و نواهی الهی محسوب می شود.
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نکته 5: قانون گذار در این ماده، صرفًاً به حیثیت عمومی و خصوصی جرائم اشاره کرده است. علت این 
امر نیز، این است که بسیاری از جرائم دارای جنبة شخصی هستند و به حقوق الهی لطمه ای نمی زنند 

تا جنبة حق اللهی داشته باشند مانند اهانت به دیگران.
نکته 6: با توجه به ماده 8 باید گفت: هر جرمی لزومًا حیثیت عمومی دارد ولی فقط برخی از جرائم 

عالوه بر حیثیت عمومی، حیثیت خصوصی هم دارند.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)تألیفی( 1- با توجه به ق.آ.د.ک کدام یک از جرائم زیر دارای جنبة حق اللهی است؟ 
ب( جرائم حدی و جرائم دارای جنبة عمومی  الف( جرائم حدی    
د( قانون جدید در این  خصوص ساکت است. ج( کلیة جرائم    

پاسخنامه  

	1	 ج مستند به ماده 8 ق.آ.د.ک.

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

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

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

به جنبة 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. جرائمی از قبیل تکدی گری، ولگردی، حمل سالح 
غیرمجاز، استعمال نشان های دولتی، اصوالًً جنبة عمومی دارند و از ارتکاب آن ها فرد یا افراد خاصی، 
متضرر نمی شوند. برعکس، طبیعت بسیاری از جرائم از قبیل سرقت، کالهبرداری و به طورکلی جرائم 

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 طرح دو ادعا  شود: )و لزومًا موجب 

طرح دو دعوا نمی شود(.
ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و حدود الهی 

ادعای خصوصی برای مطالبة ضرر و زیان شخصی
نکته 3: از نظر قانون گذار، دعوای خصوصی فقط دعوای مطالبه ضرر و زیان نیست بلکه دعوای 
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مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون، مخصوص بزه دیده است دعوای خصوصی تلقی می شود؛ مانند 
مطالبه قذف و قصاص. )رجوع کنید، همان، ص 36(

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

)تألیفی( 1- با توجه به ماده 9 ق.آ.د.ک، کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟ 
الف( همة جرائم دارای جنبة عمومی هستند.  

ب( همة جرائم دارای جنبة خصوصی هستند.
ج( ارتکاب جرم ممکن است موجب طرح دو دعوای عمومی و خصوصی شود.

د( هر سه گزینه صحیح است.

پاسخنامه  

	1	 ب همه جرائم دارای جنبة خصوصی نیستند و فقط برخی از جرائم ممکن است عالوه بر جنبة عمومی، دارای 
جنبة خصوصی باشند.

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

خصوصی« نامیده می شود.

نکته 1: دعوای خصوصی، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم، در دادگاهی است که به امر کیفری 
از  هریک،  بر  مترتب  آثار  و  یکدیگر  از  خصوصی  و  عمومی  دعوای  تفکیک  می کند.  رسیدگی 
ویژگی های جوامع پیشرفتة امروزی است. این نخستین بار است که قانون آیین دادرسی کیفری از 

اصطالح بزه دیده استفاده و آن را تعریف می کند.
نکته 2: قانون بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی، تفکیک قائل شده است. شاکی خصوصی کسی 
به مراجع قضایی ذی ربط،  تقدیم شکایت  کند. لکن صرف  تعقیب مرتکب را درخواست  که  است 
هرچند ضمن آن، جبران خسارت نیز، تقاضا  شده باشد، اصواًلً مراجع کیفری را مکلف به اتخاذ تصمیم 
دربارة 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.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)تألیفی( 1- ق.آ.د.ک: 
الف( بین شاکی و مدعی خصوصی، قائل به تفکیک  شده است.
ب( بین شاکی و مدعی خصوصی، قائل به تفکیک نشده است.
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ج( بین شاکی و مدعی خصوصی، صرفًاً در جرائم حق الناس، قائل به تفکیک  شده است.
د( بین شاکی و مدعی خصوصی، صرفًاً، در جرائم دارای جنبة عمومی، قائل به تفکیک  شده است.

)ارشد سراسري 81( 2- تفاوت شاکي خصوصي با مدعي خصوصي چیست؟ 
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( 3- قانونًا مدعي خصوصي کسي است که: 

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

ج( تنها شکایت کیفري مطرح نموده است.
د( شخصًاً در طرح شکایت ذی نفع باشد. 

)ارشد آزاد 88( 4- مدعي خصوصي کیست؟ 
الف( شاکي خصوصي که طرح شکایت مي کند. 

ب( هرکسي که از سوي شاکي اقدام به شکایت کیفري مي کند. 
ج( شاکي خصوصي که به تبع شکایت کیفري مطالبة ضرر و زیان ناشي از جرم مي کند. 

د( هریک از بستگان شاکي خصوصي که دادخواست مطالبة خسارت ناشي از جرم مي دهد. 
)تألیفی( 5- اصطالح بزه دیده از منظر قانون آیین دادرسی کیفری: 

ب( فقط شامل مدعی خصوصی است. الف( فقط شامل شاکی خصوصی است.   
د( هر سه گزینه صحیح است. ج( هر دو اصطالح شاکی و مدعی خصوصی را شامل می شود. 

پاسخنامه  

	1	 الف مستند به ماده ۱0 ق.آ.د.ک.
	2	 ج مستند به ماده ۱0 ق.آ.د.ک.

	3	 الف مستند به ماده ۱0 ق.آ.د.ک.
	4	 ج مستند به ماده ۱0 ق.آ.د.ک.
	5	 ج مستند به ماده ۱0 ق.آ.د.ک.

ماده 11- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و 
درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

نکته 1: همان طور که ذیل ماده، از درخواست تعقیب متهم از جهت جنبـة خصوصی، از سوی شاکی 
یاد کرده است، منظور قانون گذار از این ماده این است که تعقیب متهم از هر دو جنبة عمومی و 
خصوصی، برابر ضوابط قانونی برعهدة دادستان است. النهایه، تعقیب متهم در جنبة خصوصی باید 
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مسبوق به شکایت شاکی باشد.
نکته 2: در برخی موارد، شروع به تعقیب دعوای خصوصی نیز برعهدة مقام قضایی است و نیازمند 
تقاضای شاکی خصوصی نیست. مانند جرائمی که علیه افراد محجور و بدون ولی خاص صورت 

می گیرد. )ماده 70 ق.آ.د.ک(
نکته 3: در جرائمی که واجد دو جنبة عمومی و خصوصی هستند، هرچند با شکایت شاکی، تعقیب شروع 

می شود اما بدون شکایت شاکی نیز، تعقیب متهم از لحاظ جنبة عمومی، از وظایف دادستان است.
جرائم  تمام  مصوب99/2/23  نوجوانان  و  اطفال  از  حمایت  جدید  قانون  در  قانون گذار   :4 نکته 
نیز قابل  موضوع قانون مذکور را دارای جنبه عمومی دانسته که بدون شکایت شاکی خصوصی 
تعقیب هستند. ماده 31 از قانون اخیر الذکر در این باره بیان می دارد: »تمام جرائم موضوع این قانون 
جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب مي باشد و در صورت گذشت 

شاکي خصوصي تعقیب موقوف نخواهد شد.«
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)تألیفی( 1- با توجه به ق.آ.د.ک، اصل الزامی بودن تعقیب: 
الف( پذیرفته نشده است.

ب( صرفًاً در جرائم دارای جنبة عمومی پذیرفته شده است.
ج( صرفًاً در جرائم دارای جنبة خصوصی پذیرفته شده است.

د( پذیرفته شده است. 
)قضاوت دي 79( 2- تعقیب متهم از جهت جنبة خصوصي جرم: 

ب( از وظایف حاکم دادگاه است.  الف(به عهدة رئیس حوزة قضایي است.    
د( فاقد ضمانت اجراي قانون است.  ج( پس از شکایت شاکي خصوصي با مرجع قضایي است. 

پاسخنامه 

	1	 د تکلیف دادسرا به اقامة دعوای عمومی تحت عنوان قاعدة قانونی یا الزامی بودن تعقیب شناخته شده است 
و ماده ۱۱ ق.آ.د.ک نیز صراحتاً حاکی از پذیرش اصل الزامی بودن تعقیب در کلیة جرائم است.

	2	 ج مستند به ماده ۱۱ ق.آ.د.ک.

ماده 12- تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت 
او موقوف می شود.  

تبصره- تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

یا مدعی  قابل گذشت، گذشت شاکی  تعزیری  ماده 100 ق.م.ا، در جرائم  به موجب صدر  نکته 1: 
خصوصی حسب مورد، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
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نکته 2: به موجب تبصره 1 ماده 100 ق.م.ا جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که شروع و ادامة 
تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

نکته 3: به موجب تبصره 2 ماده 100 ق.م.ا جرائم غیرقابل گذشت جرائمی هستند که شکایت شاکی 
و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامة آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

از جرائم  قابل گذشت  تشخیص جرائم  برای  قانونی،  نظر  از  متحول  در کشورهای  اصواًلً   :4 نکته 
غیرقابل گذشت به دو روش کلی عمل می شود: یک روش، تعیین ضابطة قانونی است؛ که در آن 
قانون گذار بدون آنکه جرائم قابل گذشت را با ذکر عنوان مشخص کند ضابطه ای برای تشخیص 
آن ها ارائه می نماید. روش دوم احصای قانونی است؛ که در آن قانون گذار اصل را بر غیرقابل گذشت 
بودن جرائم قرار می دهد و صراحتًاً جرائم قابل گذشت را مشخص می کند و از آنجایی که تبصرة 
این ماده مقرر داشته که تعیین جرائم قابل گذشت، به موجب قانون است، می توان نتیجه گرفت که 

قانون گذار ایران با تصویب ماده 104 ق.م.ا، از روش احصای قانونی، تبعیت نموده است.
نکته 5: طبق ماده 8 قانون شوراهای حل اختالف، کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم 
غیرقابل گذشت، با تراضی طرفین اختالف، جهت حصول صلح و سازش، قابل طرح در شورای 

حل اختالف می باشد.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

ماده 13- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف 
نمی شود، مگر در موارد زیر:

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؛
تبصره 1- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسالمی عمل می گردد. 

تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی، مبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، 
تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی؛ شرایط اثبات جرم به نحوی 
باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در 
این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی 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. 
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نکته 1: به طورکلی، دعوای عمومی در فرآیند دادرسی ممکن است با دو دسته از عوامل برخورد 
نماید. دستة اول، عواملی هستند که یا مانع طرح و اقامة دعوای عمومی می شوند یا دعوای عمومی 
را پس از طرح، به صورت موقت متوقف می کنند و پس از برطرف شدن مانع، امر تعقیب ادامه پیدا 
می کند. این موانع موقتی عبارتند از: 1- ضرورت شکایت شاکی یا سکوت زیان دیده در جرائم 
قابل گذشت 2- مصونیت های قانونی- سیاسی و لزوم تحصیل اجازه از برخی مقامات 3- اناطة 

کیفری 4- جنون )جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی(
دستة دوم عواملی هستند که دعوای عمومی در صورت برخورد با آن ها به طورکلی و برای همیشه   
ساقط می شود. این علل سقوط دعوای عمومی، همان مواردی است که در ماده 13 ق.آ.د.ک ذکر 

گردیده است.
نکته 2: فوت متهم یا محکومٌ علیه، به عنوان یکی از علل سقوط دعوای عمومی، در صورتی که مقدم 
بر تعقیب امر جزایی باشد؛ تعقیب به جریان نیفتاده و پرونده بایگانی می شود. اگر در جریان تعقیب 
و رسیدگی اتفاق بیفتد، مرجع رسیدگی کننده اعم از دادسرا یا دادگاه باید مبادرت به صدور قرار 
موقوفی تعقیب نماید. اگر فوت متهم قبل از سپری شدن مهلت اعتراض به رأی محکومیت صورت 
گیرد، در حالتی که حکم صادره مبنی بر برائت متهم باشد، قطعی می شود و در حالتی که مبنی بر 
محکومیت باشد به صورت غیرقطعی باقی مانده و پرونده بایگانی می شود. در صورتی که فوت متهم 
پس از اعتراض به حکم بدوی اتفاق بیفتد مرجع تجدید نظر باید مبادرت به صدور قرار موقوفی 
تعقیب نماید و اگر فوت متهم پس از صدور حکم قطعی انجام شود، این حکم قابل اجرا نیست و 

موقوف  االجرا باقی مانده و پرونده بایگانی می شود.
قانون مجازات اسالمی عمل  مقرر داشته که دربارة دیه، مطابق  ماده  این  تبصره 1  اینکه  نکته 3: 
می گردد، به این معناست که اگرچه دیه در قانون مجازات اسالمی، در ردیف مجازات ها، ذکر شده 
و با توجه به بند الف این ماده، علی االصول باید با فوت متهم ساقط شود، ولی از آنجا که دیه جنبة 
جبران خسارت دارد، با فوت متهم ساقط نمی شود. مدعای این سخن نیز مواد 474، 475 و 476 
ق.م.ا است ولی مجازات نقدی با فوت محکومٌ علیه ساقط می شود. به عنوان نمونه ماده 476 چنین 
مقرر می دارد: در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه است، دیه تابع 
احکام سایر دیون متوفی است. همچنین چون دیه دعوای خصوصی تلقی می شود تبصره مذکور در 
واقع جلوه ای از ماده 20 قانون مذکور است که مقرر کرده: سقوط دعوای عمومی موجب سقوط 

دعوای خصوصی نیست.
نکته 4: اطالق کلمة عفو در بند ب این ماده، شامل عفو عمومی و خصوصی می شود اما صدور قرار 
موقوفی تعقیب، بر مشموالن عفو خصوصی معنا ندارد و لذا صدور قرار موقوفی تعقیب فقط مختص 
عفو عمومی است. مؤید این مدعا نیز ماده 97 ق.م.ا است که مقرر می دارد: عفو عمومی که به موجب 
قانون در جرائم موجب تعزیر، اعطا می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور 

حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.
نکته 5: نسخ مجازات قانونی در صورتی که مقدم بر تعقیب امر جزایی باشد، پرونده در بدو امر 
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بایگانی می شود. در صورتی که نسخ در جریان تعقیب و قبل از صدور حکم قطعی باشد، قرار 
موقوفی تعقیب صادر می شود و در صورتی که نسخ پس از صدور حکم قطعی باشد، مطابق ماده 10 
ق.م.ا: اگر حکم قطعی شده باشد، اجرا نخواهد شد. اگر در حال اجرا باشد، موقوف االجرا خواهد 
شد و اگر اجرا شده باشد، هیچ اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد شد و از سجل کیفری شخص محو 

می شود.
نکته 6: در خصوص شمول مرور زمان و مقررات مربوط به آن، باید مواد 105 الی 113 ق.م.ا، 

مدنظر قرار گیرد. )رجوع شود به مباحث مربوط در کتاب قانون یار مجازات(
نکته 7: در خصوص مقررات توبه، به عنوان یکی از علل سقوط دعوای عمومی، باید مواد 114 الی 

119 ق.م.ا، مدنظر قرار گیرد. )رجوع شود به مباحث مربوط در کتاب قانون یار مجازات(
نکته 8: مطابق تبصره 2 ماده 13، هرگاه مرتکب پیش از صدور حکم قطعی، مبتال به جنون شود تا 
زمان افاقه، تعقیب متوقف می گردد مگر در جرائم حق الناسی که شرایط ادلة اثبات به نحوی باشد که 
فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در صورت افاقه هم نتواند از خود رفع اتهام کند )در راستای تبصره 
1 ماده 150ق.م.ا( همچنین در مورد تأثیر جنون بعداز صدور حکم قطعی در جرائم تعزیری م  ک 

به ماده 503.
نکته 9: برخی از موارد مذکور در این ماده، تحت عنوان موارد »سقوط مجازات« در ق.م.ا آمده است. 
در مقابل، یک مورد از موارد سقوط مجازات مذکور در قانون مجازات اسالمی، در اینجا نیامده و 

آن قاعده »درأ« است.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)ارشد سراسري 81( 1- موانع تعقیب کیفري کدام اند؟ 
الف( عفو عمومي، اعتبار امر مختومه، نسخ قانون جزا

ب( نسخ قانون جزا، مرور زمان، اناطه کیفري، مصونیت هاي قانوني
ج( گذشت شاکي خصوصي، مرور زمان، اناطه کیفري، فوت متهم 

د( اناطة کیفري، مصونیت هاي قانوني، سکوت بزه دیده در جرائم قابل گذشت
)ارشد آزاد 77( 2- در کدام موارد قرار موقوفي تعقیب صادر مي شود؟ 

ب( گذشت شاکي در جرائم قابل گذشت الف( جرم نبودن عمل    
د( اناطه ج( نبودن دلیل علیه متهم    

)ارشد آزاد 87( 3- قرار موقوفي تعقیب در کدام یک از موارد ذیل صادر مي شود؟ 
ب( جنون متهم  الف( جرم نبودن عمل انتسابي    

د( فقد دلیل ج( عفو عمومي     
)ارشد سراسري 75( 4- در صورت فوت محکومٌ علیه، دیه: 

الف( از اموال متوفي استیفاء مي گردد.  
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ب( از بیت المال پرداخت مي گردد. 
ج( چون مجازات است همانند سایر مجازات ها بر اثر فوت ساقط مي شود. 

د( ساقط شدن آن موکول به موافقت دادگاه صادرکنندة حکم است. 
5- چنانچه متهم پس از صدور حکم قطعي، به حبس توأم با جزاي نقدي و دیه محکوم شده باشد، 
)ارشد آزاد 90( اگر محکومٌ علیه فوت نماید: 

ب( حکم کاًل اجرا نمی گردد.  الف( فقط جزاي نقدي اجرا مي شود.   
د( حکم اجرا مي شود.  ج( تنها حکم به پرداخت دیه اجرا مي شود.  

6- در یک جرم قابل گذشت، شاکي به کلي از شکایت خود صرف نظر کرده است. دادگاه چه تصمیمي 
)ارشد آزاد 75( باید اتخاذ نماید؟  

ب( قرار موقوفي تعقیب متهم  الف( قرار منع پیگرد متهم    
د( قرار سقوط دعوي کیفري ج( حکم برائت متهم    

)وکالت گیالن 90( 7- در موارد نسخ مجازات، دادسرا:  
الف( قراِر منِع پیگرد صادر مي نماید.  

ب( قراِر موقوفِي تعقیب صادر مي شود.
ج( قرار ترك تعقیب صادر مي نماید. 

د( در پاره اي از موارد قراِر منع پیگرد و در برخي موارد قرار موقوفي تعقیب صادر مي کند.
)ارشد سراسري 90( 8- در صورت نسخ قانون جزا، تکلیف چیست؟  

ب( قرار موقوفي تعقیب صادر مي شود. الف( قرار منع تعقیب صادر مي شود.   
د( رأي برائت صادر مي شود.  ج( قرار ترك تعقیب صادر مي شود.   

9- احراز وجود اعتبار امر مختومه در امور کیفري موجب صدور .................. مي شود. 
)وکالت 87(  

ب( قرار موقوفي تعقیب الف( دستور بایگاني شدن پرونده   
د( حکم مّجدد ج( قرار منع تعقیب    

)مرکز وکال 87( 10- در صورتي که جرمي مشمول مرور زمان شود،  دادسرا چه نوع قراري صادر مي کند؟ 
ب( قرار موقوفي تعقیب  الف( قرار منع پیگرد   

د( قرار ترك تعقیب ج( قرارتعلیق تعقیب    
)وکالت 92( 11- کدام یک از موارد زیر از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب نیست؟ 

الف( عفو عمومی    
ب( فوت متهم یا محکومٌ علیه

ج( نسخ مجازات قانونی پس از ارتکاب جرم 
د( گذشت شاکی خصوصی در جرم غیرقابل گذشت

12- در صورتی  که شخص متهم به قتل عمدی، قبل از صدور حکم قطعی، مبتال به جنون شود:  
)وکالت 92(  
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الف( تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ب( تعقیب کیفری تا زمان افاقه متوقف خواهد شد.

ج( تعقیب کیفری ادامه خواهد یافت.
د( با درخواست دادستان و موافقت دادگاه، فقط برای یکبار تعقیب متوقف خواهد شد.

)تألیفی( 13- در صورتی که شخص متهم، قبل از صدور حکم مبتال به جنون شود: 
الف( تعقیب کیفری موقوف خواهد شد مگر آن که ادلة اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه 

نمی توانست از خود رفع اتهام کند.
ب( تعقیب کیفری تا زمان افاقه موقوف خواهد شد مگر آن که ادلة اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در 

حالت افاقه نمی توانست از خود رفع اتهام کند.
ج( تعقیب کیفری موقوف خواهد شد، مگر در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد 

مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند.
د( تعقیب کیفری تا زمان افاقه موقوف خواهد شد مگر در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد 

که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند.
)قضاوت 94( 14- کدام مورد از موارد سقوط دعوی عمومی محسوب نمی شود؟ 

ب(	قاعده	دراء	 	 	 	 الف(	توبه	مجرم	
د(	اناطة	کیفری 	 						 ج(	اعتبار	امر	مختومه	

 15- »الف« در یک سخنرانی به سخنران توهین می کند. با شکایت سخنران، پرونده تشکیل شده و در حین 
)ارشد سراسری 96( تحقیقات مقدماتی، »الف« به جنون مبتال می شود. تکلیف بازپرس پرونده چیست؟ 

الف( در صورت موافقت دادستان، قرار موقوفی  تعقیب را صادر می کند.
ب( در صورت صالحدید دادستان و درخواست او، قرار تعلیق تعقیب را تا زمان افاقه متهم صادر می کند.

ج( فارغ از شهادت شهود، در صورت تعیین وکیل پیش از جنون و درخواست وکیل، قرار بایگانی پرونده را 
تا زمان افاقه صادر می کند.

د( در صورت شهادت شهود حاضر در سخنرانی و احراز اینکه »الف« در فرض افاقه نیز نمی توانست از خود 
رفع اتهام کند، رسیدگی را ادامه می دهد.

16- هرگاه یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، نزد قاضی محقق باشد، کدام قرار باید صادر شود؟
)قضاوت 95(  

ب( موقوفی تعقیب          الف( منع تعقیب            
د( ترك تعقیب  ج( بایگانی پرونده       

17- فردي که مرتکب جرم حق الناسي شده است، در اثناي تعقیب مبتال به جنون مي شود، چنانچه 
شرایط اثبات جرم به نحوي باشد که وي در فرض افاقه هم نتواند از خود رفع اتهام کند، در مورد وي 
)قضاوت 97(   چگونه اقدام مي شود؟ 
الف( در صورت عدم معرفي وکیل از سوي ولي، قیم یا سرپرست قانوني او، براي وي وکیل تسخیري تعیین 

می شود و تعقیب ادامه مي یابد.  
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ب( در صورت عدم معرفي وکیل از سوي ولي، قیم یا سرپرست قانوني او، بدون وکیل، تعقیب ادامه مي یابد.  
ج( در هر صورت، نیازي به تعیین وکیل تعییني یا تسخیري نیست و تعقیب ادامه مي یابد.  

د( صرفًا در صورتي که جرم ارتکابي در صالحیت دادگاه کیفري یک باشد، در صورت عدم معرفي وکیل از 
سوي ولي، قیم یا سرپرست قانوني او، براي وي وکیل تسخیري تعیین می شود و تعقیب ادامه مي یابد.  

ادامه   در خصوص  از صدور حکم قطعی مجنون شود، کدام مورد  پیش  جرم،  18- هرگاه مرتکب 
)وکالت کرمانشاه 97( رسیدگی کیفری صحیح است؟ 

الف( صرفًا در جرائم حق الّناسی و چنانچه شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که متهم در فرض افاقه نیز نتواند 
از خود رفع اتهام نماید، پس از انتخاب وکیل تسخیری یا تعیینی، رسیدگی کیفری ادامه می یابد.

ب( صرفًا در حدودی که جنبه حق اللهی دارند و ادله اثباتی آن از نوع بّینه شرعی است، پس از درخواست 
دادستان و تعیین وکیل تسخیری برای متهم،  دادرسی کیفری ادامه می یابد.

ج( چنانچه متهم قبل از جنون، وکیل تعیین  کرده باشد، در کلیه جرائم رسیدگی با حضور وکیل تداوم می یابد.
د( در همه جرائم تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی کیفری متوقف می شود.

پاسخنامه 

	1	 د منظور از موانع تعقیب، موانع موقتی تعقیب است که مواردی غیر از آنهایی است که در ماده ۱۳ پیش بینی 
شده است.

	2	 ب مستند به ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.
	3	 ج مستند به ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.

	4	 الف مستند به تبصره ۱ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک و ماده ۴76 ق.م.ا.
	5	 ج مستند به ماده ۱۳ ق.آ.د.ک و تبصره ۱ آن و ماده ۴76 ق.م.ا.

	6	 ب مستند به ماده ۱۳ ق.آ.د.ک و ماده ۱00 ق.م.ا.
	7	 ب مستند به ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.
	8	 ب مستند به ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.
	9	 ب مستند به ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.
	10	 ب مستند به ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.
	11	 د مستند به ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.

	12	 ب مستند به تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.
	13	 د مستند به تبصره ۲ اصالحی ماده ۱۳ ق.آ.د.ک.

	14	 د گزینه الف و ج طبق ماده ۱۳ ق.آ.د.ک از جمله عوامل شکلی سقوط دعوا و گزینه ب از جمله عوامل 
ماهوی سقوط دعوا پیش بینی شده در ماده ۱۲0 ق.م.ا است.

	15	 د مستند به تبصره ۲ ماده ۱۳. ق.آ.د.ک
	16	 ب مستند به ماده ۱۳. ق.آ.د.ک

	17	 الف مستند به تبصره ۲ ماده ۱۳. ق.آ.د.ک
	18	 الف. مستند به تبصره ۲ ماده ۱۳. ق.آ.د.ک
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ماده 14- شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول 
ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا 
اجتماعی است. دادگاه می تواند عالوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از 

طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتالف نماید. همچنین 
موجب  جرائم  شامل  معنوی  خسارت  پرداخت  نیز  و  ممکن الحصول  منافع  به  مرتبط  مقررات 

تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود. 

نکته 1: این ماده ضرر و زیان معنوی را عالوه بر ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول، قابل 
مطالبه دانسته است.

نکته 2: باید بین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و استرداد اموال و اشیای ناشی از آن قائل به 
تفکیک شد، چرا که جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیازمند تقدیم دادخواست است؛ درحالی که 
در مواردی قانون گذار، تعیین تکلیف اشیای ناشی از جرم و یا به کارگرفته شده برای ارتکاب جرم 
یا اعاده وضع به حال سابق )ماده 215 ق.م.ا( را برعهدة مقام قضایی نهاده است، نیازی به تقدیم 

دادخواست ضرر و زیان و طرح دعوای خصوصی نیست.
نکته 3: در امور کیفری، ضرر و زیان مادی یا مالی، خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال 
و دارایی مجنیٌ علیه وارد می شود و به صورت کاهش دارایی مثبت )از بین رفتن اعیان و اموال یا 

کاهش ارزش آن ها( یا افزایش دارایی منفی )انتقال ذمه مالی( متجلی می گردد.
نکته 4: نظریه 7/7904 مورخ 1383/10/21 اداره حقوقی قوة قضائیه: »منافع ممکن الحصول منافعی 
هستند که مقتضی وجود آنها، حاصل شده باشد مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه ها مقتضی میوه 
دادن است و میوه منفعت درخت به شمار می آید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد می شوند و اینگونه 
منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی اینگونه منافع را تلف کند باید خسارت 
ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیده اند که قطعی الوصول نیست، 
مثاًل شکوفه های درختان در عرف مقتضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع 
گرداند. اّما منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد می شوند، مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع 
یک تعهد می توانست حاصل آید مثاًل، خریدار آرد نتوانسته آن را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی بپزد و آن 
را بفروشد و حال شیرینی در بازار با نزول قیمت روبرو شده است و از این جهت سود کمتری عاید خریدار 

می شود و قسمتی از آن سود احتمالی از دست وی رفته است که این را عدم النفع می گویند. 
نکته 5: محروم شدن شخص از منافعی که عادتًا انتظار آن را دارد، منافع فوت شده نامیده می شود. 
تفویت منفعت به دو صورت محقق و محتمل قابل تصور است. منفعت محقق آن است که اگرفعل 
منظور  می رسد  نظر  به  و  می شد  شخص  عاید  یقینًا  منفعت  آن  نمی پیوست،  وقوع  به  بار  زیان 
قانون گذار از منافع ممکن الحصول در صدر ماده 14 ق.آ.د.ک، همین منافع محقق باشد. همان طور 



28


)9

2/
12

/4
ب 

صو
)م

ی 
فر

کی
ی 

رس
اد

 د
ن

یی
ر آ

 یا
ون

قان


که در تبصره 2 قانون گذار منافع ممکن الحصول را به مواردی اختصاص داده که صدق اتالف نماید. 
در مقابل منافع محقق، منافع محتمل وجود دارد و آن منافعی است که در صورت عدم وقوع جرم، 
نیستند  مطالبه  قابل  منافع محتمل الحصول،  این  است.  زیان دیده می شده  قطعًا، عاید  نه  و  احتمااًل 

چراکه بین فعل زیان بار و عدم تحصیل منافع مورد ادعا، رابطه عّلیت وجود ندارد.
نکته 6: باید توجه داشت که با توجه به تبصره 1 این ماده، نحوة جبران ضرر و زیان معنوی، فقط 
مالی نیست و دادگاه می تواند به طرق دیگری مثل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید، آن را 

جبران کند.
نکته 7: در خصوص جبران خسارت مازاد بر دیه تا قبل از اصالحیه اخیر تبصره 2 این ماده، صرفًاً 
هزینه های متعارف درمان را، قابل مطالبه دانسته بود اما متأسفانه قانون گذار آن را حذف کرد. قانون گذار 
در عوض چرخش 180 درجه نشان داد؛ به عبارت دیگر با توجه به تبصره 2 درحال حاضر، نه تنها جبران 
خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست، بلکه در خصوص دیات، منافع ممکن الحصول و خسارات 

معنوی نیز قابل مطالبه نیست. این حکم در خصوص تعزیرات منصوص شرعی نیز جاری است.
نکته 8: طبق تبصره 2 و نص این ماده عدم پرداخت خسارت به عنوان منافع ممکن الحصول و خسارت 
معنوی در جرائمی که از تعزیرات منصوص شرعی یا مستوجب دیه باشند در حالی است که اگر این 
جرائم مستلزم حد یا قصاص یا تعزیر غیرمنصوص باشد با توجه به مفهوم مخالف ماده، باید حکم به 

پرداخت منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی داده شود.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)سراسري 77( 1- مطالبة ضرر و زیان معنوي: 
الف( تا مبلغ یک میلیون ریال قابل مطالبه است. 

ب( چنانچه متقاضي آن را تقویم به پول نکرده باشد، قانوني و قابل مطالبه است. 
ج( فاقد وجاهت قانوني است. 

د( قانوني و منطبق با قانون اساسي و قوانین موضوعه است. 
زیر  جرائم  از  کدام یک  در  ممکن الحصول  منافع  و  معنوی  خسارت  پرداخت  به  حکم  صدور   -2
)تألیفی( امکان پذیر است؟ 

الف( جرائم مستلزم تعزیر منصوص شرعی 
ب( جرائم مستلزم قصاص عضو
ج( جرائم مستلزم پرداخت دیه

ق.آ.د.ك  طبق  ممکن الحصول  منافع  و  معنوی  خسارت  پرداخت  به  حکم  امکان صدور  موارد  همة  در  د( 
امکان پذیر است.

)وکالت 93( 3- ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم،در کدام مورد، قابل مطالبه است؟ 
الف( در کلیة جرائم با هر میزان، به استثنای جرائم مستوجب تعزیرات شرعی و دیه
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ب( در کلیة جرائم ارتکابی و با هر میزان
ج( فاقد وجاهت قانونی است وقابل مطالبه نیست.

د( فقط در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت
4- در فرآیند دادرسی کیفری، کدام یک از خسارات زیر، در دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه 
)وکالت 94( کیفری قابل مطالبه است؟ 

الف( فقط خسارات مادی بالغ بر ده میلیون ریال
ب( تمام منابع ممکن الحصول و خسارات معنوی

ج( فقط خسارات مادی و معنوی به استثناء جرائم مستوجب تعزیر شرعی 
تعزیر  استثنای جرائم مستوجب  به  منافع ممکن الحصول  و  نیز خسارات معنوی  و  تمام خسارات مادی  د( 

شرعی و دیه 
)قضاوت 95( 5- کدام یک از ضرر و زیان های ناشی از جرم، توسط شاکی قابل مطالبه است؟ 

ب( فقط مادی و معنوی  الف( مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول   
د( فقط مادی  ج( فقط مادی و منافع ممکن الحصول قابل تقویم   

)وکالت 98( 6- منافع ممکن الحصول، در کدام صورت قابل مطالبه است؟ 
الف( در غیر جرائم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه،  در صورتی که صدق اتالف نماید.

ب( در غیر جرائم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیه،  در صورتی که حصول آن امکان داشته باشد.
ج( در تمام جرائم، در صورتی که صدق اتالف نماید.

د( در تمام جرائم، در صورتی که حصول آن امکان داشته باشد.

پاسخنامه 

	1	 د مستند به تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.
	2	 ب مستند به تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول و پرداخت خسارت معنوی 

شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.
	3	 الف مستند به تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.

	4	 د مستند به تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.د.کیفری دادخواست ضرر و زیان اصوالًً باید قبل از اعالم ختم دادرسی 
داده شود مگر به استثنای ماده 86 ق.آ.د.ک

	5	 الف مستند به ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.
	6	 الف مستند به تبصره۲ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک.

ماده 15- پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا 
رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده، به مرجع تعقیب تسلیم 
کند و تا قبل از اعالم ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه 

ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
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نکته 1: منظور از اعالم ختم دادرسی، ختم دادرسی در مرحلة بدوی است نه تجدیدنظر؛ زیرا مرجع 
تجدیدنظر به دعوایی که قباًل در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، رسیدگی نمی کند. 
تقدیم  لذا  است؛  مدنظر  بدوی  دادرسی  ختم  نیز  واخواهی  مرحلة  در  به عالوه  ق.آ.د.م(   7 )ماده 

دادخواست ضرر و زیان در مرحلة واخواهی و تجدیدنظر ممنوع است.
نکته 2: رأی وحدت رویه شماره 582: مطالبه ضرر و زیان ناشي از جرم که طبق تبصره ماده 16 
قانون تشکیل دادگاه هاي کیفري 1 و 2و شعب دیوان عالي کشور مصوب 1368/3/31 در دادگاه 
کیفري مطرح مي شود عنوان دعوي حقوقي دارد. شرو ع رسیدگي به دعاو ي حقوقي در دادگاه ها به 
صراحت ماده 70 قانون آیین دادرسي مدني مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانوني آن مي باشد. 
بنابراین رأي شعبه 140 دادگاه کیفري 1 تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشي از جرم را بدو ن دادن 
دادخواست نپذیرفته، صحیح تشخیص مي شود. این رأي برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون 

آیین دادرسي کیفري مصوب 1337/5/1 براي دادگاه ها در موارد مشابه، الزم االتباع است.
نکته 3: با وجود اصل کلی یادشده در آخر مادة 15، مبنی بر لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبة 
ضرر و زیان، در موارد زیر تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه الزم نیست: 1- رد مال تحصیل شده 
از جرم، ماده 215 ق.م.ا 2- تکلیف دادگاه به صدور حکم در جرائم خاص مثل کالهبرداری، ماده 
1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری مصوب 1367 و سرقت، ماده 

667 قانون تعزیرات مصوب 1375.
نکته 4: اگر چه طبق ماده 15، رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری 
مستلزم تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی و رعایت سایر تشریفات می باشد اما اگر دعوای ضرر 
و زیان توأمان با جنبه محکومیت، توسط محکومٌ علیه مورد تجدیدنظر یا فرجام قرار بگیرد دیگر 

نیازی به رعایت این تشریفات نیست. ن ک: تبصره ماده 436.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)ارشد سراسري 85( 1- تقدیم دادخواست ضرر و زیان .............. در مرحلة .................. پذیرفته مي شود. 
ب( تا ختم رسیدگي- واخواهي  الف( تا ختم رسیدگي- تجدیدنظر   

د( تا هر زمان- بدوي  ج( تا ختم رسیدگي- بدوي   
)مرکز وکال بهمن 83( 2- مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کدام است؟  

ب( هم زمان با اولین جلسة دادرسي الف( هم زمان با تسلیم شکایت کیفري   
د( قبل از اعالم ختم دادرسي ج( هم زمان با اعالم ختم دادرسي   

3- مطالبة ضرر و زیان ناشي از جرم، به موجب قانون آیین دادرسي کیفري، از لحاظ رعایت تشریفات 
)ارشد سراسري 80(   . ................

 الف( بستگي به انتخاب مدعي خصوصي دارد. 
ب( تابع تشریفات جنبة عمومي ناشي از جرم است. 

ج( مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسي مدني است. 
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د( نیاز به تشریفات خاصي ندارد. 
4- پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت،  مدعي خصوصي، دادخواست خود را براي مطالبة 
)ارشد آزاد 89( ضرر و زیان ناشي از جرم:  

الف( تا قبل از اعالم ختم دادرسي مي تواند تسلیم دادگاه نماید. 
ب( تا اولین جلسة دادرسي مي تواند تسلیم دادگاه نماید. 

ج( تا قبل از صدور کیفرخواست مي تواند تسلیم دادگاه نماید. 
د( تا قبل از صدور حکم قطعي مي تواند تسلیم دادگاه نماید. 

5- در کدام یک از جرائم ذیل، رد مال موضوع جرم، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینة 
)تألیفی( دادرسی ندارد؟ 

د( همة موارد  ب( حرق و تخریب    ج( صدور چک بالمحل  الف( خیانت در امانت 
)قضاوت 94( 6- کدام مورد، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، صحیح نیست؟ 

الف( مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تا پایان جلسة اول دادرسی است.
ب( شاکی می تواند ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول را مطالبه نماید.

ج( مطالبة ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
د( مقررات مربوط به ضرر و زیان معنوی در مورد تعزیرات منصوص شرعی قابل اجرا نیست.

نماید؟  تقدیم  کیفری  دادگاه  به  را  زیان خود  و  دادخواست ضرر  زمانی می تواند  تا چه  7- شاکی 
)قضاوت 95(  

ب( پیش از تشکیل جلسه اول دادرسی    الف(پایان جلسه اول دادرسی   
د( پیش از صدور حکم ج( قبل از اعالم ختم دادرسی   

پاسخنامه

	1	 ج مستند به ماده ۱5 ق.آ.د.ک.
	2	 د مستند به ماده ۱5 ق.آ.د.ک.
	3	 ج مستند به ماده ۱5 ق.آ.د.ک.

	4	 الف مستند به ماده ۱5 ق.آ.د.ک.
	5	 ب در جرائم ذیل دادگاه مکلف است حکم به رد مال موضوع جرم دهد؛ بدون اینکه در این موارد نیازی 
به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینة دادرسی داشته باشد، که عبارتند از: جرائم کالهبرداری، سرقت، حرق و 

تخریب، اختالس، جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.
	6	 الف به استناد ماده ۱5 ق.آ.د.ک اصوالً مهلت تقدیم دادخواست تا قبل از اعالم ختم دادرسی است. استثنای آن 
در مواردی است که مطابق مادة 86 ق.آ.د.ک بدون صدور کیفرخواست، دعوای کیفری به  طور شفاهی مطرح گردد 

که در این مورد شاکی برای مطالبة ضرر و زیان، حداکثر ظرف 5 روز باید دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند.
	7	 ج مستند به ماده ۱5 ق.آ.د.ک: »پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم، می تواند تصویر 
یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب، تسلیم کند و تا قبل از 

اعالم ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند.«
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ماده 16- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور، قابل 
طرح در دادگاه کیفری نیست،  مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، 
متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد 
دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری 
خصوصی  مدعی  شود،  مواجه  تأخیر  با  قانونی  جهات  از  جهتی  به  کیفری  حکم  صدور  و  مطرح 
به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه  با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان  می تواند 

مدعی خصوصی قبالً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

از نظام فرانسوی، امکان طرح دعوای خصوصی را در دادگاه  تبعیت  به  ایران  نکته 1: قانون گذار 
اگر دعوای  اینکه  از جمله  قائل شده است؛  برای آن محدودیت هایی  کیفری، پیش بینی کرده ولی 
ضرر و زیان در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوی مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست؛ مگر 
آنکه مدعی خصوصی پس از اقامة دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبة 

کیفری نیز بوده است.
نکته 2: در صورتی  که مدعی خصوصی، دعوای ضرر و زیان را ابتدا در دادگاه کیفری طرح کرده 
باشد ولی صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی می تواند با 

استرداد دعوا، برای مطالبة ضرر و زیان، به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
نکته 3: الزم به یادآوری است که هم در حالتی که بزه دیده دعوای ضرر و زیان خود را ابتدائًا در دادگاه 
حقوقی مطرح کرده و هم حالتی که آن را ابتدائًا در دادگاه کیفری مطرح کرده است، در صورتی  که هزینة 

دادرسی را پرداخت کرده باشد برای طرح دعوای مجدد، نیازمند پرداخت هزینة دادرسی مجدد نیست.
نکته 4: در دو مورد فوق، یعنی طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری پس از طرح  اولیه آن در دادگاه 
حقوقی، و همچنین طرح این دعوا در دادگاه حقوقی پس از طرح  اولیه آن در دادگاه کیفری مستلزم 
استرداد دعوا از دادگاه اول قبل از مراجعه به دادگاه دوم و احراز این امر توسط دادگاه دوم است.)خالقی، 

علی، نکته ها در آیین دادرسی کیفری، چاپ نهم، ص 47(
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- در صورتی که دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، آیا امکان اقامه مجدد آن در 
)تألیفی( دادگاه کیفری وجود دارد؟ 

الف( مطلقًاً بله 
ب( مطلقًاً خیر

ج( خیر، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامة دعوا در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجِد جنبة 
کیفری نیز بوده است.

د( بله، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامة دعوا در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع، واجِد جنبة 
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کیفری نیز بوده است.
2- در صورتی که دعوای ضررو زیان ناشی از جرم ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود آیا امکان اقامه 
)تألیفی( دعوا در دادگاه حقوقی وجود دارد؟ 

الف( فقط در جرائم قابل گذشت 
ب( فقط در جرائم غیرقابل گذشت

ج( مطلقًا بله 
د( در صورتی که صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود این امکان وجود دارد.

پاسخنامه

	1	 ج مستند به صدر ماده ۱6 ق.آ.د.ک.
	2	 د مستند به ماده ۱6 ق.آ.د.ک.

ماده 17- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی 
زیان  و  به ضرر  رسیدگی  آنکه  مگر  کند،  صادر  مقتضی  رأی  موجود  مدارک  و  ادله  طبق  نیز 
مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به 

دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.

نکته 1: منظور از دعوای خصوصی در امور کیفری، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که 
امکان طرح دعوای  از  منظور  این رو،  از  اقامه می شود.  کیفری،  امر  به  دادگاه رسیدگی کننده  در 

خصوصی در مرجع کیفری، مطالبة ضرر و زیان ناشی از جرم است و نه هر ادعای خصوصی .
امری  نماید،  رسیدگی  نیز  از جرم  ناشی  دعوای خصوصی  به  بتواند  کیفری  دادگاه  اینکه   :2 نکته 

استثنایی و خالف اصل است اما، موافق با منافع بزه دیده و کاهش اطالة دادرسی است.
نکته 3: قانون گذار در ماده 17 با به کار بردن عبارت »رأی کیفری«، اشکال ماده 12 سابق را برطرف 
کرده است. در نتیجه اعم از اینکه رأی دادگاه کیفری، حکم محکومیت، قرار موقوفی تعقیب یا منع 
تعقیب یا حکم برائت باشد، دادگاه مکلف است ضمن صدور این احکام یا قرارها، در خصوص ضرر و 
زیان ناشی از جرم نیز مطابق ادله و مدارک موجود، رأی مقتضی صادر کند. مؤید این نظر نص صریح 
ماده 20 همین قانون است؛ که در موارد صدور قرار موقوفی، منع تعقیب یا حکم برائت، دادگاه را 

مکلف کرده که به دعوای ضرر و زیان درخواستی نیز رسیدگی و حکم صادر کند.
نکته 4: با توجه به ماده، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، حکم به ضرر و زیان نیز بدهد. 
اما این حکم کلی یک استثناء دارد و آن جایی است که رسیدگی به جنبة خصوصی جرم مستلزم 
تحقیقات بیشتری باشد که  در این صورت، دادگاه کیفری، رأی کیفری را صادر می کند و پس از آن، 

به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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1- در صورتی که رأی دادگاه کیفری، حکم بر برائت باشد، تعیین تکلیف ضرر و زیان ناشی از جرم:
)تألیفی(  

الف( از تکالیف دادگاه است؛ مطابق رأی وحدت رویه. 
ب( از اختیارات دادگاه است؛ مطابق رأی وحدت رویه. 

ج( از تکالیف دادگاه است؛ به موجب نص قانون.
د( از اختیارات دادگاه است؛ به موجب نص قانون. 

2- هرگاه دادگاه عمومي کیفري )کیفری 2(، برائت متهم را اعالم نماید در مورد دادخواست ضرر و 
)وکالت 83( زیان:  

الف( آن را به دادگاه حقوقي ارجاع مي دهد. 
ب( اقدام به رسیدگي و صدور حکم مي کند. 

ج( مخّیر است که رسیدگي نموده یا آن را به دادگاه صالح ارسال دارد. 
د( تکلیفي به رسیدگي و صدور حکم، به علت منتفي شدن امر کیفري ندارد. 

3- چنانچه دادگاه متهم را از نظر جزایي محکوم کند، در خصوص دعواي ضرر و زیان مدعي خصوصي: 
)قضاوت 76(  

ب( مي تواند رسیدگي کند.  الف( باید رسیدگي کند.   
د( اگر متهم قبول کرد، رسیدگي مي کند. ج( نباید رسیدگي کند.   

4- چنانچه صدور حکم در خصوص ضرر و زیان ناشي از جرم نیاز به تحقیقات بیشتر داشته باشد، 
)ارشد آزاد 80(   دادگاه نسبت به جنبة جزایي: 

الف( حکم صادر نموده و نسبت به ضرر و زیان قرار عدم صالحیت صادر مي نماید. 
ب( مي تواند حکم صادر نموده و رسیدگي به ضرر و زیان را به تعویق اندازد. 

ج( مي تواند حکم صادر نموده و نسبت به ضرر و زیان قرار عدم صالحیت صادر نماید. 
د( حکم صادر نموده و رسیدگي به ضرر و زیان را به تعویق مي اندازد. 

پاسخنامه

	1	 ج مستند به ماده ۱7 و ۲0 ق.آ.د.ک.
	2	 ب مستند به ماده ۱7 ق.آ.د.ک.

	3	 الف مستند به ماده ۱7 ق.آ.د.ک.
	4	 د مستند به ماده ۱7 ق.آ.د.ک.

ماده 18- 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.

بر  از طرح مجدد دعوای کیفری  ایجاب می کند که  بر کیفری  امر مختوم کیفری  نکته 1: حاکمیت 
کیفری، خودداری شود؛ اما این حاکمیت مانع از آن نیست که متضرر از جرم، دعوای ضرر و زیان 
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از همین رو در مواردی که شاکی  اقامه کند.  بر تصمیم مراجع کیفری،  ناشی از جرم را متعاقب 
خصوصی، دعوای ضرر و زیان خود را در دادگاه رسیدگی کننده به امر کیفری اقامه نکرده و یا 
به علتی از علل قانونی دعوای مذکور، منجر به صدور حکم از دادگاه کیفری نشده باشد، شاکی 
حق دارد دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه صالح اقامه کند. البته در این فرض، دادگاه 
حقوقی مجاز نیست که در مورد جنبة کیفری، تصمیمی مغایر با تصمیم دادگاه کیفری اتخاذ کند؛ 
مثاًل نمی تواند متهمی را که در دادگاه کیفری، حکم برائت اخذ کرده است مجرم بشناسد و این همان 

چیزی است که در اصطالح به آن حاکمیت امر مختوم کیفری بر امر حقوقی می گویند.
نکته 2: حقوق دانان، حاکمیت امر کیفری بر حقوقی را ناشی از امکاناتی می دانند که مراجع کیفری 
برای دستیابی به حقیقت در اختیار دارند و اینکه مراجع کیفری، دفاع از آسایش و امنیت جامعه را 
برعهده دارند و تصمیمات آنان ناظر به جان و آزادی شهروندان است. در نتیجه، تصمیمات چنین 

مراجعی نباید از سوی مراجع دیگر مورد تردید قرار گرفته یا نادیده انگاشته شود.
نکته 3: ذکر این نکته ضروری است که برخالف حاکمیت امر مختوم کیفری بر کیفری که اعالم آن، 
هم از سوی مراجع قضایی و هم توسط اصحاب دعوا، امکان پذیر است، در حاکمیت امر مختوم 

کیفری بر حقوقی فقط اصحاب دعوی، ذی نفع در اعالم آن شناخته می شوند.
نکته 4: اصواًلً فقط رأی قطعی کیفری به صورت حکم دادگاه در دعوی حقوقی الزم االتباع محسوب 

می شود و قرار صادر شده در مرجع کیفری مشمول این حکم قرار نمی گیرد.
نکته 5: حالت عکس ماده 18، یعنی الزم االتباع بودن حکم قطعی دادگاه حقوقی برای دادگاه کیفری 
وجود ندارد. لزوم تبعیت مرجع کیفری از حکم دادگاه حقوقی، امری استثنایی است که فقط در 

موارد صدور قرار اناطه پیش بینی شده است. )ن ک، ماده 21(
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- قاعدة حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی در ق.آ.د.ک:
ب( پذیرفته نشده است. الف( به صراحت پذیرفته شده است.  

د( پذیرفته شده است ولی یک استثنا دارد. ج( به صورت محدود پذیرفته شده است.  

پاسخنامه

	1	 الف مستند به نص ماده ۱8 ق.آ.د.ک.

ماده 19- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است 
میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ علیه، حدود مسئولیت هریک را مطابق 

مقررات مشخص کند.
تبصره- در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، مالک است.
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نکته 1: ماده 214 ق.م.ا در راستای این ماده، چنین مقرر می دارد: مجرم باید مالی را که در اثر 
ارتکاب به جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و 
در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهدة خسارت وارده نیز برآید. 
هرگاه از حیث جزایی، وجهی برعهدة مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیة خسارت مدعیان 

خصوصی بر آن مقدم است.
نکته 2: با توجه به ماده، اگر عین مال موجود باشد باید عین آن مسترد گردد و اگر مال مثلی باشد و 
عین مال از بین رفته باشد، مثل آن مسترد می گردد و اگر مال قیمی باشد، قیمت آن به متضرر داده 
می شود. این برداشت را، ماده 667 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 در خصوص جرم سرقت، 
تقویت می کند که چنین مقرر می دارد: در کلیة موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، 
دادگاه عالوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد 

مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارات وارده، محکوم خواهد نمود.
نکته 3: ذکر این نکته الزم است که در مواردی که مال تلف شده یا نقص دیده، مال قیمی باشد، قیمت 

زمان اجرای حکم مالک است؛ نه قیمت زمان تلف یا صدور حکم. 
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- دادگاه در راستای ضرر و زیان ناشی از جرم، حکم به پرداخت قیمت مال مسروقه داده است، 
)تألیفی( قیمت مال مسروقه در چه زمانی مالک است؟ 

ب( زمان به سرقت رفتن مال مسروقه  الف( زمان تلف شدن مال مسروقه   
د( زمان صدور حکم ج( زمان اجرای حکم   

2- فردي موبایل کارکردة دیگري را سرقت و آن را تلف مي کند، در صورت محکومیت مرتکب به 
)قضاوت 97( پرداخت قیمت مال مسروقه، قیمِت چه زماني مالک اخذ از محکومٌ علیه مي باشد؟   

ب( صدور حکم  الف( سرقت   
د( خرید محکومٌ له   ج( اجراي حکم   

تلف شده صادر می نماید، مالک  پرداخت قیمت مال  به  کیفری حکم  دادگاه  که  مواردی  در   -3
)وکالت 96( پرداخت قیمت، کدام زمان است؟ 

ب( صدور حکم   الف( تلف مال    
د( تقدیم دادخواست ضرر و زیان ج( اجرای حکم   

پاسخنامه

	1	 ج مستند به تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک.
	2	 ج مستند به تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک.
	3	 ج مستند به تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک.
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ماده 20- سقوط دعوای عمومی، موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری 
به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه 
کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به 

رسیدگی و صدور رأی نماید.

نکته 1: همان طور که از صدر ماده پیداست، سقوط دعوای عمومی به هر جهتی، اعم از جهات مذکور 
در ماده 13 ق.آ.د.ک یا جهات دیگر، موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. الزم به تذکر است که 
به نظر می رسد این ماده، تکلیفی است که برعهدة دادگاه قرار داده شده است؛ لذا هرچند که تعقیب 
امر کیفری در مرحلة دادسرا موقوف شده باشد و قضات دادسرا، قرار موقوفی تعقیب را صادر کرده 
باشند؛ رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به کاربرد عبارت »دادگاه کیفری«، 

بر عهدة دادگاه کیفری است نه مقامات دادسرا.
نکته 2: طبق ماده مذکور، این احتمال وجود دارد که در امور کیفری، دادگاه متهم را به دلیل عدم 
تحقق ارکان تشکیل  دهنده جرم، مجرم نداند و یا او را به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری 
)مثل جنون- اضطرار( مسئول نشناسد و حسب مورد اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب یا حکم 
برائت کند اما از لحاظ حقوقی، همان دادگاه رسیدگی کننده، حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی 

از جرم صادر کند.
نکته 3: این ماده را می توان توضیح و شرح ماده 17 ق.آ.د.ک دانست. به عبارت دیگر، در مواردی 
که تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی، منتهی به صدور قرار موقوفی، منع تعقیب یا حکم 
برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده 
باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید؛ در واقع مادة مذکور یکی از مصادیق رأی کیفری 

محسوب می گردد که در ماده 17 ق.آ.د.ک مورد اشاره قرار گرفته است.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- در صورتی که تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی در دادسرا موقوف گردد و قرار موقوفی 
تعقیب صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم، برعهدة کدام یک از نهادهای زیر 
)تألیفی( است؟ 

الف( مطلقًاً دادگاه کیفری 
ب( مطلقًاً دادسرا

ج( دادگاه کیفری، مگر در موارد خاص که برعهدة دادسرا است.
د( دادسرا، مگر در موارد خاص که برعهدة دادگاه کیفری است.

2- هر گاه دادگاه کیفری متهم را از جهت جنبة عمومی ناشی از جرم تبرئه نماید، نسبت به ضرر و 
)قضاوت 94( زیان مدعی خصوصی، چه تصمیمی اتخاذ می نماید؟ 
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ب(	قرار	عدم	صالحیت 	 الف(	قرار	امتناع	از	رسیدگی	
د(	قرار	اناطه  	 ج(	ادامة	رسیدگی	و	صدور	حکم	

3- هرگاه تعقیب امر جزایي به جهتي از جهات قانوني، موقوف و یا منتهي به صدور حکم برائت 
)قضاوت 90( شود:  

الف( رسیدگي به جهات دیگر انجام خواهد گرفت. 
ب( به جهات دیگر نیز مطابق رأي برائت یا موقوفي رأي صادر مي شود. 

ج( رسیدگي به جهات دیگربه عهدة دادگاه حقوقي یا دیگر مراجع صالح است. 
د( دادگاه در مورد رسیدگي به جهات دیگر تکلیفي ندارد.

4- هرگاه دادگاه کیفری در مورد متهم حکم برائت صادر کند، در خصوص دادخواست مطالبه ضرر و 
زیان های ناشی از جرم که با رعایت تشریفات قانونی تقدیم شده باشد، چه تصمیمی باید بگیرد؟
)وکالت کرمانشاه 97(  

الف( علی رغم صدور حکم برائت، نسبت به دادخواست مطالبه ضرر و زیان مذکور، رسیدگی و حکم مقتضی 
صادر کند.

ب( پس از صدور حکم برائت، لزوماً باید در خصوص دادخواست مذکور نیز حکم بر بی حقی صادر و اعالم کند.
ج( با صدور حکم برائت، تکلیفی در رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ندارد و باید آن را به دادگاه حقوقی 

ارجاع نماید.
د( صدور حکم در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم توسط مرجع کیفری، صرفًا محدود به موردی است که 

دادگاه متهم را مجرم تشخیص داده باشد.

پاسخنامه

	1	 الف مستند به ماده ۲0 ق.آ.د.ک. الزم به ذکر است که تکلیف دادگاه کیفری در صورتی است که دادخواست 
ضرر و زیان به دادگاه کیفری داده شده باشد و دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد.

	2	 ج مستند به ماده ۲0 ق.آ.د.ک.
	3	 الف مستند به ماده ۲0 ق.آ.د.ک.

	4	 الف مستند به مواد ۱7 و ۲0 ق.آ.د.ک. تکلیف دادگاه به تعیین تکلیف در خصوص ضرر و زیان اعم است از 
اینکه رأی کیفری دال بر برائت باشد یا مجرمیت.

در  آنها  به  رسیدگی  که  باشد  مسائلی  اثبات  به  منوط  متهم  مجرمیت  احراز  هرگاه   -21 ماده 
صالحیت مرجع کیفری نیست، و در صالحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور 
قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم،  معلق و پرونده به صورت 
موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ قرار اناطه، 
به  کیفری  مرجع  ندهد،  ارائه  را  آن  گواهی  و  نکند  رجوع  صالح  دادگاه  به  موجه  عذر  بدون 

رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
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تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود، باید ظرف سه روز به نظر 
ماده  طبق  اختالف  حل  نباشد،  موافق  قرار  این  با  دادستان  که  صورتی  در  برسد.  دادستان 

)271( این قانون به عمل می آید. 
تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 3- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب 
نمی شود.

نکته 1: سرعت در رسیدگی از ویژگی های مراجع کیفری است. از این رو، چنانچه از سوی اصحاب 
دعوا به ویژه متهم در مقام دفاع، اظهاراتی شود که رسیدگی و تشخیص درستی یا نادرستی آن در 
تشخیص وقوع یا عدم وقوع جرم مؤثر باشد، مرجع کیفری، علی االصول باید صالحیت رسیدگی به 
آن را نیز داشته باشد؛ با این حال، صالحیت مراجع کیفری، حقوقی و اداری در آیین دادرسی کیفری، 
نسبت به یکدیگر، از مصادیق صالحیت ذاتی است، بنابراین مسائل حقوقی باید در دادگاه حقوقی 

رسیدگی  شود و قرار اناطه از سوی دادگاه کیفری در همین راستا صادر می گردد.
نکته 2: با توجه به این ماده، می توان گفت که درحال حاضر، حالتی که در ماده 13 ق.آ.د.ک 1378 
از موارد اناطه بود و حکایت از آن داشت که ادامة رسیدگی در همان دادگاه کیفری مستلزم رعایت 

تشریفات دیگر آیین دادرسی است، از موارد صدور قرار اناطه محسوب نمی شود.
با ماده 17  این ماده  به شباهت  با توجه  نکته 3: رأی وحدت رویه شماره 529 مورخ 68/8/2 
ق.آ.د.ک 1290، همچنان پابرجاست که مقرر می دارد: ماده 17 ق.آ.د.ک که ثبوت تقصیر متهم را 
منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، ناظر به اختالف 
در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول است و در مورد اموال منقول، صدق نمی کند...« و این امر 

در تبصره 2 ماده 21 مورد تأکید مقنن قرار گرفته است.
نکته 4: همان طور که می دانیم صدور قرار اناطه از موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی است و با 
توجه به ماده، با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم معلق و 

پرونده به صورت موقت بایگانی می شود.
نکته 5: با توجه به تبصره 1 ماده 21 باید گفت قرار اناطه صادره از سوی بازپرس باید به تأیید 
دادستان برسد و در صورتی که دادستان با آن موافق نباشد، حل اختالف مطابق ماده 271 به عمل 
می آید. این ماده چنین مقرر می دارد: مرجع حل اختالف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به 
اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به 
آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقالب یا دادگاه کیفری یک، در حوزة قضایی دادسرا تشکیل نشده 

باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.
نکته 6: قرار اناطه صادره از سوی بازپرس به موجب بند الف ماده 270 ق.آ.د.ک از سوی شاکی 
قابل اعتراض است. از طرفی درست است که قانون گذار در ماده 21 به قابل اعتراض بودن قرار 
اناطه صادره از سوی دادگاه اشاره ای نکرده است؛ ولی با توجه به ماده 427 این قانون که اصل را 
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بر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه کیفری قرار داده است و همچنین با توجه به صراحت تبصره 2 
ماده 427، باید حکم به قابل اعتراض بودن قرار اناطه صادره از سوی دادگاه را نیز داد. این تبصره 
چنین مقرر می دارد: آرای قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی 

تعقیب و اناطه است ... .
نکته 7: حکم مقرر در تبصره 3 این ماده، شبیه حکم مقرر در تبصره 1 ماده 107 ق.م.ا است که 
مقرر می دارد: اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات، موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور 
زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع، محاسبه می شود. به عبارت دیگر، بایگانی موقت پرونده 
نمی تواند به معنای شروع مرور زمان باشد؛ به عالوه به موجب تبصره 2 ماده 105 ق.م.ا در مورد 
صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به 

صدور آن است، شروع می شود.
نکته 8: قرار اناطة صادره از سوی بازپرس توسط شاکی ظرف 10 روز قابل اعتراض است ولی قرار 

اناطة صادره از سوی دادگاه ظرف 20 روز توسط شاکی قابل اعتراض است.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

باید دادخواست حقوقي به دادگاه صالح تقدیم نمود؟ اناطه، طي چه مدتي  از صدور قرار  1- بعد 
)قضاوت 89(  

ب( ظرف یک ماه پس از ابالغ قرار  الف( ظرف سه ماه پس از صدور قرار   
د( ظرف ده روز پس از ابالغ قرار ج( ظرف سه ماه پس از قطعیت قرار   

)وکالت 78( 2- قرار اناطه در چه مواقعي از طرف دادگاه صادر مي شود؟ 
الف( وقتي که ایراد به صالحیت دادگاه  شده باشد. 

ب( وقتي که دادگاه فاقد صالحیت باشد. 
ج( وقتي که قاضي رسیدگی کننده یا زوجة او ذی نفع در قضیه باشند. 

د( وقتي که ثبوت امر جزایی منوط به اثبات امر حقوقي باشد. 
)وکالت 85( 3- دادگاه کیفري وقتي قرار اناطه صادر مي کند که: 

الف( شاکي رضایت خود را اعالم نماید. 
ب( جلب نظر کارشناس ضروري باشد. 

ج( چنانچه اتخاذ تصمیم منوط است به امري که رسیدگي به آن در صالحیت دادگاه دیگري است. 
د( دادگاه کیفري نمی تواند قرار اناطه صادر نماید مگر متهم تقاضا کند. 

4- هرگاه ضمن رسیدگي مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط به امري است که رسیدگي به آن امر 
)قضاوت 82( در صالحیت دادگاه دیگري است: 

ب( قرار اناطه صادر مي شود.  الف( قرار منع تعقیب صادر مي شود.   
د( قرار سقوط دعوي صادر مي شود.  ج( قرار موقوفي تعقیب صادر مي شود.  


