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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین 
را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های 
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. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
ارزشمند  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و  انکارناپذیر است.  امری 
برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، 
باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای 
آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

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

در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                             فرزاد دانشور
              مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن ناشـــر
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نشر چتر دانش/ قانون آیین دادرسی کیفری تحریری مصوب 81392/12/4

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، میانجیگری، 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.
مواد مرتبط: ماده 1 ق.آ.د.ک مصوب 1378 و مواد 22، 28، 82، 83، 84، 89، 90، 335 الی 381، 

427 و 428 ق.آ.د.ک مصوب 1392

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

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

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

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

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

اعمال شود.
مواد مرتبط: اصول 19،20 و 36 و 166 ق.ا ، ماده 12 ق.م.ا مصوب 1392 و ماده 250 ق.آ.د.ک مصوب 

1392

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

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

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

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

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



9 بخش اول: کلیات

یا طوالنی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند.
مواد مرتبط: اصل 164 ق.ا و مواد 93 و 94 ق.آ.د.ک مصوب 1392

واژگان دشوار: انتسابی: نسبت داده شده

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

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

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

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

    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 قضایی مجاز نیست و در هر صورت 

این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
مواد مرتبط: بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، اصل 37 ق.ا ، بند 
2 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و مواد 570 

الی 587 قانون تعزیرات مصوب 1375
واژگان دشوار: سالب: سلب کننده

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

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

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

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

    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.

مواد مرتبط: اصل 35 ق.ا و مواد 46، 48، 190، 195 و 359 ق.آ.د.ک مصوب 1392

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

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

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

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

    ماده 6  متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه 



نشر چتر دانش/ قانون آیین دادرسی کیفری تحریری مصوب 101392/12/4

شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
مواد مرتبط: ماده 97 ق.آ.د.ک مصوب 1392

واژگان دشوار: بزه دیده: زیان دیده از جرم/ ذی ربط: دارای ارتباط و مرتبط/ ساز و کار: راه و روش، 
طریقه

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

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

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

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

به  احترام  »قانون  در  مقرر  رعایت حقوق شهروندی  کیفری،  دادرسی  مراحل  تمام  در      ماده 7  
قضایی،  مقامات  تمام  سوی  از   »1383/2/15 مصوب  شهروندی  حقوق  حفظ  و  مشروع  آزادی های 
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 
بازدارنده( مصوب 1375/3/2 محکوم می شوند، مگر آن که در سایر قوانین مجازات شدیدتری  های 

مقرر شده باشد.
مواد مرتبط: ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 

و ماده 570 قانون تعزیرات مصوب 1375 و اصالحی 11/ 1381/10

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

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

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

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

فصل دوم: دعوای عمومی و دعوای 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



11 بخش اول: کلیات

آ.د.د.و.ر   19 ماده  و  و 104 ق.م.ا مصوب 1392  ، 18و 103   14،15،16،17 ،2 مواد  مرتبط:  مواد 
اصالحی 1384 و ماده 2 ق.آ.د.ک مصوب 1378

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

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

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

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

    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

مواد مرتبط: مواد 100 الی 104 ق.م.1 مصوب 1392 و ماده 2 ق.م.ا مصوب 1378
واژگان دشوار: قذف: نسبت دادن زنا یا لواط به دیگران 

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

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

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

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

    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، »مدعی خصوصی« 

نامیده می شود.
مواد مرتبط: ماده 3  و 9 ق.آ.د.ک مصوب 1378 ، ماده 100 ق.م.ا مصوب 1392 ، ماده 14 ق.آ.د.ک 

مصوب 1392

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

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

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

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

    ماده 11  تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و 
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درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
مواد مرتبط:  ماده 79 قانون اصول تشکیالت عدلیه مصوب 1307 ، بند الف ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا 
اصالحی 1381، ماده 3 ق.آ.د.ک مصوب 1378 ، ماده 20 آ.د.د.و.ر اصالحی 1384 و ماده 70 ق.آ.د.ک 

مصوب 1392

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

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

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

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

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

تبصره- تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.
مواد مرتبط:  ماده 4 ق.آ.د.ک مصوب 1378، مواد  100 و 104 ق.م.ا مصوب 1392 و مواد 13 و 

70 ق.آ.د.ک مصوب 1392
واژگان دشوار: موقوف: متوقف

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

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

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

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

    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 محکوم علیه
ب( گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم 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
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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. درصورت 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. 
مواد مرتبط: مواد 4، 6، 8 ، 10،  13، 95، 173، 277 و 289 ق.آ.د.ک مصوب 1378، ماده 42 الیحه 
اصالح قسمتی از قانون اصول تشکیالت دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333، ماده 32 آ.د.د.و.ر 
اصالحی 1384، بند 11 اصل 86 و اصل 110 ق.ا ، ماده 18 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا اصالحی 1381، مواد3 الی 
9 و 96 الی 121  و تبصره 1 ماده 150  و مواد 474 الی 476 ق.م.ا مصوب 1392 ، مواد 20 ، 202 و 

692 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و 1393
رأی وحدت رویه مرتبط: رأی شماره 659 مورخ 1381/3/7، رأی شماره 228  مورخ 1349/8/20، 

رأی شماره 563 مورخ 1370/3/28
بر  مردم  حقوق  دیگران،  حقوق  به  وابسته  حق الناسی:  بهبودی/  سالمتی،  افاقه:  دشوار:   واژگان 
یکدیگر/ وکیل تسخیری: در جرایم سنگین چنانچه خود متهم وکیل انتخاب نکرده باشد دادگاه راسًا 

برای او وکیل انتخاب می کند تا فرایند دادرسی با حضور وکیل مدافع انجام شود.

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

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

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

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

    ماده 14  شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول 
ناشی از جرم را مطالبه کند.

یا  خانوادگی  اعتبار شخصی،  و  حیثیت  یا هتک  روحی  از صدمات  عبارت  معنوی  زیان  تبصره 1- 
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 
مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات 
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منصوص شرعی و دیه نمی شود. 
مواد مرتبط: مواد 2، 4 و 9 ق.آ.د.ک مصوب 1378 ، ماده 7 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در 
امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386/11/16 ، مواد 1الی 3 ق.م.م مصوب 
1339، ماده 9 قانون اصول محاکمات جزایی، ماده 215 ق.م.ا مصوب 1392 و مواد 15 الی 20  و 575 

الی 577 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و 1393
واژگان دشوار: منافع ممکن الحصول: منافعی که ممکن است به دست بیاید/ الزام: اجبار قانونی 

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

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

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

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

یا  تصویر  می تواند  جرم  از  دیده  زیان  گرفت،  قرار  تعقیب  تحت  متهم  که  آن  از  پس      ماده 15  
ق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل  رونوشت مصدَّ
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.
مواد مرتبط: مواد 1 و 48 ق.آ.د.م ، ماده 11 ق.آ.د.ک مصوب 1378، مواد 559، 581 و 667 قانون 
مواد 132 و 134 ق.م.ج.ن.م  الی 5 ق.ت.م.ا.ا.ا.ک مصوب 1367،  مواد 1   ، تعزیرات مصوب 1375 

مصوب 1382، مواد 86 ، 112، 559، 575 الی577 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و 1393
رأی وحدت رویه مرتبط: رأی شماره 582 مورخ 1371/12/2، رأی شماره 649 مورخ 1379/7/5

ق: تصدیق و تأیید شده واژگان دشوار: مصدَّ

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

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

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

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

    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 مطرح و صدور حکم کیفری 
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به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه 
ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قباًل هزینه دادرسی را پرداخته باشد 

نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
مواد مرتبط: مواد 14، 15 و 17 الی 22 و 575 الی577 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و 1393

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

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

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

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

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

زیان رسیدگی می نماید.
مواد مرتبط: ماده 12 ق.آ.د.ک مصوب 1378 و ماده 20 ق.آ.د.ک مصوب 1392

رأی وحدت رویه مرتبط: رأی شماره 649 مورخ 1379/7/5، رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 
1352/7/25

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

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

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

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

    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.

مواد مرتبط: ماده 227 ق.آ.د.م و ماده 21 ق.آ.د.ک مصوب 1392
واژگان دشوار: الزم االتباع: چیزی که پیروی از آن الزم و ضروری است.

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................
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    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 محکوٌم علیه، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات 

مشخص کند.
تبصره- در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، مالک است.

مواد مرتبط: ماده 667 قانون تعزیرات مصوب 1375، ماده 214 ق.م.ا مصوب 1392
واژگان دشوار: رد عین: برگرداندن و پس دادن اصل مال/ محکوم علیه: کسی که حکم بر ضرر او 

وارد می شود

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

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

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

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

    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.
مواد مرتبط: ماده 7 ق.آ.د.ک مصوب 1378 و مواد 13 و 17 و 202ق.آ.د.ک مصوب 1392 

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

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

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

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

    ماده 21  هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در 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 بدون عذر موجه به دادگاه صالح 
رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می کند.
تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان 
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برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختالف طبق ماده )271( این قانون به 
عمل می آید.

تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
محسوب  زمان  مرور  مواعد  جزء  می شود،  بایگانی  موقت  صورت  به  پرونده  که  مدتی   -3 تبصره 

نمی شود.
مواد مرتبط: ماده 17 ق.آ.د.ک مصوب 1290، ماده 13 ق.آ.د.ک مصوب 1378، مواد 270، 271، 
426، تبصره 2 ماده 427 و ماده 428 ق.آ.د.ک مصوب 1392، تبصره 2 ماده 105 و تبصره 1 ماده 107 

ق.م.ا مصوب 1392، ماده 35 ق.م، 
رأی وحدت رویه مرتبط: رأی شماره 529 مورخ 1368/8/2، رای وحدت رویه شماره 640 مورخ 

1378/8/18
در  اثبات موضوع  به  منوط  امر حقوقی  در یک  تعیین تکلیف  زمانی که  اناطه:  قرار  واژگان دشوار: 

پرونده ای دیگر باشد. 

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

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

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

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