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 ناشر مقدمه

 به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست

 
 هرگز دل  من ز  علم  محروم  نشد                  کم  ماند ز اسرار که مفهوم نشد

 اکنون که به چشم عقل در می نگرم                 معلومم شد که هیچ  معلوم نشد

 

نیاز گردانی، مگر  عطا فرمایی و هر نیازمندی را به عدالت بیای دانای بی همتا، ای بخشنده ایی که ناخواسته 

اینکه ناالیق باشد و آن عنایت را به باژگونه از دست دهد. در عرصه پیشرفت علم و تکنولوژی در هزاره سوم، 

شود. از این بابت  هنوز نیاز بر مطالعه کتاب در کنار استفاده از منابع کامپیوتری و اینترنت احساس می

 توانیم در جهت اعتالی علم کشور قدمی هر چند کوچک برداریم. الیم که میخوشح

امروزه با توجه به حجم تولید علمی که در کشور در حال رخ دادن است، این نیاز که اساتید و دانشجویان 

ر بایست به تدوین، تالیف یا ترجمه کتب بپردازند، دو صد چندان گشته است. امیدواریم د مقاطع تکمیلی می

جهت رفع این نیاز بتوانیم در کنار مولفین و مترجمین گرامی اقدامی کرده باشیم. انتشارات آموزشی تالیفی 

خواهند در جهت رفع این نیاز در کشور حرکت نمایند،  ارشدان دست مولفین و مترجمینی را که می

 فشارد.  می

 و من اهلل التوفیق

 انتشارات آموزشی تالیفی ارشدان

 
arshadanpub@yhoo.com 

www.arshadan.com 
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 ۱۵ ..................................اتهام لیدال و موضوع از متهم یآگاه حق: ششم گفتار
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 ۲۵ ..................................................................... دادسرا ساختار: اول مبحث

 ۲۵ .................................................................. دادسرا خچهیتار: اول رگفتا

 ۲6 .................................................................... دادسرا یژگیو: دوم گفتار

 ۲۸ ..................................................................... دادسرا انواع: سوم گفتار

 ۲۸ ...................................................................... :کل دادستان فیاوظ* 

 ۳۱ .................................................................... :جزء دادستان فیوظا*  
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 ۳۸ ..................................................................... دادسرا فیوظا: دوم مبحث

 ۳۸ ..................................................................... میجرا بیتعق: اول گفتار

 ۵۸ .............................................................. یمقدمات قاتیتحق: دوم گفتار

 66 ................................................................ دادسرا ماتیتصم: سوم تارگف

 یموقووف  ای بیتعق یموقوف قرار موارد نیا در) یعموم یدعوا سقوط موارد: چهارم گفتار
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 ۸0 ...................................................................................... :ششم بند
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 ۱0۵ ............................................................ یفریک تأمین یقرارها: چهارم فصل

 ۱0۵ ................................................................. یاعداد یقرارها: اول مبحث

 ۱0۵ ........................................................... خواسته تأمین قرار:  اول گفتار

 ۱0۸ ............................................................. یفریک تأمین قرار: دوم گفتار

 ۱۳۵ ...................................................... ییقضا نظارت یها قرار: سوم گفتار



 ۱۳۹ .................................................................... یخصوص یدعاو: پنجم فصل

 ۱۴۲ .......................................................... یماد های زیان و ضرر:  اول مبحث

 ۱۴۳ .......................................................... :الحصول ممکن منافع: دوم مبحث

 ۱۴۴ ........................................................ یمعنو های زیان و ضرر: سوم مبحث

 ۱۴7 .......................................... بیتعق اقتضاء اصل و بودن یقانون اصل: ششم فصل

 ۱۴7 ............................................................... :بیتعق قیتعل قرار: اول مبحث

 ۱۵0 .................................................. بیتعق قیتعل قرار لغو موارد: دوم گفتار

 ۱۵۳ ...................................................... :پرونده کردن یگانیبا قرار: دوم مبحث

 ۱۵۵ ..................................... نوجوانان و اطفال جرائم یمقدمات قاتیتحق: هفتم فصل

 ۱۵7 ......................................... کشور کل دادستان اراتیاخت و فیوظا: هشتم فصل

 ۱۵۹ .......................................... یفریک یها دادگاه تیصالح و التیتشک: نهم فصل

 ۱6۲ ................................ آن نییتع یارهایمع و یذات تیصالح فیتعر: اول مبحث

 ۱77 ............................................. :اطالعات وزارت کارکنان میجرا: اول گفتار

 ۱7۸ ............................. مسلح یروهاین خدمت نیح و ینتیام میجرا: دوم گفتار

 ۱۸۱ .................................................................. تیصالح انواع:  دوم مبحث

 ۱۸۱ ................................................................... یمحل تیصالح: اول گفتار

 ۱۸۵ ................................................................ :یشخص تیصالح: دوم گفتار

 ۱۸7 ....................................................... :یاضاف و ینسب تیصالح: سوم گفتار

 ۱۸۸ .............................................. تیصالح در اختالف حل مرجع: سوم مبحث

 ۱۸۹ ...................................................... :اثبات ادله به یدگیرس: چهارم مبحث

 ۱۹۲ .................................................. یفریک دادگاه  در یدگیرس: پنجم مبحث

 ۱۹۲ ................................................... :یدگیرس به شروع تیفیک: اول گفتار



 ۱۹7 ............................................................... یدگیرس بیترت: دوم گفتار

 ۲00 ........................................................................ یرأ صدور: سوم رگفتا

 ۲0۲ ............................................. کی یفریک دادگاه در یدگیرس: ششم مبحث

 ۲0۲ ............................................................. یدگیرس مقدمات: اول گفتار

 ۲06 ................................................................ یدگیرس بیترت: دوم گفتار

 ۲07 ..................................................................... یرأ صدور: سوم گفتار

 ۲0۸ .........................................................یواخواه و یابیغ یرأ: هفتم مبحث

 ۲0۹ ..................................... نوجوانان و اطفال دادگاه در یدگیرس: هشتم مبحث

 ۲۱0 ............................................................... یدگیرس بیترت: دوم گفتار

 ۲۱۱ ........................................................................... احاله: سوم رگفتا

 ۲۱۲ ................................................................... دادرس رد: چهارم گفتار

 ۲۱۵ .............................. یدادرس اعاده ،یخواه فرجام ، ینظرخواه دیتجد: دهم فصل

 ۲۱۵ .............................................................. یخواه نظر دیتجد: اول مبحث

 ۲۲0 ................................. استان دنظریتجد دادگاه یدگیرس تیفیک: اول گفتار

 ۲۲۴ ......................................... کشور یعال وانید یدگیرس تیفیک: دوم گفتار

 ۲۲7 .................................................................... یدادرس اعاده: دوم مبحث

 ۲۳۱ ............................................................. یفریک احکام یاجرا: ازدهمی فصل

 ۲۳۸ ........................................................... حبس مجازات یاجرا: اول مبحث

 ۲۴۲ .................................................... یمال یها تیمحکوم یاجرا: دوم مبحث

 ۲۴۵ ..................................................... یفریک احکام ریسا یاجرا: سوم مبحث

 حکوم،  صدور قیتعو قرار مشروط، یآزاد مجازات، یاجرا قیتعل قرار یاجرا: چهارم مبحث

 ۲۴7 .......................... یکیالکترون یها سامانه نظارت تحت یآزاد و یآزاد مهین نظام



 ۲۵۳ ....................................... یفریک یدادرس نییآ با مرتبط نیقوان: دوازدهم فصل

 مصووب  یالکترونو  یدادرسو  و مسولح  یروهوا ین میجورا  یدادرسو  نییآ قانون: اول مبحث

۸/7/۱۳۹۳ ...................................................................................... ۲۵۳ 

 ۲۵۴ .......................................... مسلح یروهاین میجرا یدادرس نییآ: دوم مبحث

 ۲۵۴ ........................................................................... اتیکل: اول گفتار

 ۲۵۵ ...................................... ینظام یها دادگاه و دادسرا التیتشک :دوم گفتار

 ۲۵۹ ....................................................................... تیصالح: سوم گفتار

 ۲60 ......................................... یمقدمات قاتیتحق و جرم کشف: مچهار گفتار

 ۲67 ......................................... ینظام دادگاه و دادسرا در وکالت: پنجم گفتار

 ۲67 ....................................... یرأ ابالغ و صدور ،یدگیرس بیترت: ششم گفتار

 ۲6۸ ................................................. یدادرس اعاده و دنظریتجد:  هفتم گفتار

 ۲6۹ ......................................... ینظام ی هابازداشتگاه وها  زندان: هشتم گفتار

 ۲70 ........................................................... یکیالکترون یدادرس: نهم گفتار

 ۲76 ............................................... رایانه ای جرائم یدادرس نییآ: دهم گفتار

 ۲۸۱ .................................... یحقوق اشخاص جرائم یدادرس نییآ: ازدهمی گفتار

 ۲۸۲ ............................................................... رمقرراتیسا: دوازدهم گفتار





 

 

 

 

 

 کیفری دادرسی آیین اتیو کل مفاهیم: اول فصل

 شناسی مفهوم: مبحث اول

 .روش شیوه، یعنی آیین

 .  است جرم از ناشی که یا پرونده به رسیدگی یعنی کیفری دادرسی

 .  آموزد می ما به را کیفریهای  پرونده به رسیدگیهای  روش کیفری دادرسی آیین پس

 ؟کجاست ما حقوق در کیفری دادرسی آیین جایگاه بدانیم باید اول

 داخلیی ها دادگاه در فقط و است یداخل یعموم حقوق از ایشاخه کیفری دادرسی آیین

  ۱.االجراست الزم

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۱۴ ص، ۸۸ سال، چهاردهم چاپ، انتشارات و چاپ سازمان، اول جلد، کیفری دادرسی آیین، محمود، آخوندی  -۱



 / آئین دادرسی کیفری  ۱۲

 کیفری دادرسی آیین تعریف: مبحث دوم 

 برای که است قواعدی و مقررات مجموعه کیفری دادرسی آیین» ۱ک.د.آ.ق ۱ماده  با مطابق

 نحوه، طرفین میان صلح، گریمیانجی، تحقیقات مقدماتی، متهم تعقیب، جرم کشف

 مقامات اختیارات و وظایف تعیین، آراء اجرای، آراء به اعتراض طرق، رأی صدور، رسیدگی

 .«شود می وضع جامعه و دیده بزه، متهم حقوق رعایت و دادگستری ضابطان و قضائی

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 کیفری دادرسی آیینهای  ویژگی: سوم مبحث

 وها  نوآوری از (۸ الی ۱ )مواد کلی اصول در جدید کیفری دادرسی آیین قانون

، باب این در. باشدمی برخوردار سابق دادرسی کیفری آیین قانون به نسبت ییها شرفتیپ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 کنیم اشاره سابق قانون به بخواهیم کجا هر و باشد می ۹۲ سال مصوب کیفری دادرسی آیین قانون، ک.د.آ.ق از منظور، پس زینا -۲

  .شد خواهد رعایت هم میاسال مجازات قانون مورد در منوال این.  آمد خواهد عمل به تصویب تاریخ ذکر با

داند، اما وظایف دادسرا میق.ا.د.ک کشف جرم را از  ۲۲( کشف جرم، هرچند ماده ۱

همان قانون در مقام  ۲۸آید. ماده توسط ضابطین به عمل می اصوالً کشف جرم

 احصا، وظایف ضابطین موید همین معناست.

 ق.ا.د.ک( ۲۲)ماده  ( تعقیب متهم، تعقیب جرایم اصوالً در دادسرا به عمل میاید.۲

آید. بازپرس به عمل می ( تحقیقات مقدماتی، )تحقیقات مقدماتی اصوالً توسط۳

 ق.ا.د.ک( ۹۲)ماده 

های در دادگاه ←بدوی    ق.ا.د.ک ۸۲( میانجیگری و صلح میان طرفین، ماده ۴

 بدوی

 

 ( رسیدگی۵

 

 ۴۸۴و  ۲۲( اجرا حکم، اجرای حکم هم از وظایف دادسرا خواهد بود )ماده 6

 ق.ا.د.ک(

 

 بدویهای دادگاهدر  ←بدوی  

 در مراجع تجدید نظر ←ر تجدید نظ

اصول و 

مقررات حاکم 

بر آیین 

 دادرسی



 ۱۳/ یفریک یدادرس یینآ یاتو کل یمفصل اول: مفاه

 آیین دادرسی قانون مقدماتی ماده به توجه با کیفری دادرسی آیین قانون کنندگان نیتدو

 فصل در، سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق ۱۴ ماده از پیروی به و فرانسه کیفری

 دادرسی انطباق. ۱اند نموده بینی پیش را کیفری آیین دادرسی مسلم قواعد و اصول، اول

 اتخاذ، قضایی کامل مراجع لالاستق و طرفی بی، دعوا طرفین حقوق تضمین، قانون با کیفری

 محدودهای  اقدام منع، برائت اصل رعایت، دادرسی اطاله منع یا مهلت نیتر کوتاه در تصمیم

 حریم به احترام، قضایی مقام نظارت بدون و قانون حکم بدون سالب آزادی و کننده

 حق، اتهام ادله و از موضوع متهم فوری عالاط، اشخاص حیثیت و کرامت و خصوصی

 رعایت و دادرسی فرایند در خود حقوق از شاهد و دیده بزه، متهم عالاط، وکیل به دسترسی

 کیفری دادرسی آیین قانون در مذکور قواعد و اصول این نیتر مهم از حقوق شهروندی

 یحهال در شده بینی پیش اصولی از، دادرسی بودن منصفانه و بودن نهالعاد). است جدید

مقررات  از گذاری قانون فرآیند در متأسفانه که بود جدید کیفری دادرسی آیین قانون

 حذف گردید !!!( ۲مندرج در ماده 

   قانون به کیفری دادرسی بودن مستند :اول گفتار

، خصوص این در. «باشد قانون به مستند باید کیفری دادرسی» ک.د.آ.ق ۲ ماده با مطابق

 و قانون مواد به مستند و مستدل باید ها دادگاهاحکام » داردمی مقرر هم ا.ق ۱66 اصل

 از چهارم فصل یاسالم مجازات قانون. «است شده صادر حکم آن اساس بر که باشد اصولی

 اختصاص «کیفری دادرسی و مجازات، جرائم بودن قانون اصل» عنوان به را کلیات کتاب

. داند می «مجازات، جرائم بودن قانونی « فیرد هم را »کیفری دادرسی بودن قانون»  و داده

 و تربیتی و تأمینی اقدام یا به مجازات حکم» دارد می مقرر خصوص این در ق.م.ا  ۱۲ ماده

در  مقرر کیفیات و شرایط رعایت با و قانون موجب به، صالح دادگاه طریق از باید ها آن اجرای

 آیین قانون مختلف مواد از توان می را قانون به کیفری دادرسی استناد همچنین. «باشد نآ

 دارد می مقرر که ک.د.آ.ق ۳7۴ ماده اخیر قسمت مانند. نمود استنباط کیفری دادرسی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۹۲ اول نیمسال، شناسی جرم و جزا حقوق دکتری ی دوره کالسی تقریرات، تطبیقی کیفری دادرسی آیین، محمد، آشوری -۱



 / آئین دادرسی کیفری  ۱۴

 آن بر اساس که باشد اصولی و قانون مواد به مستند و موجه، مستدل باید دادگاه رأی»

 به تصریح عدم و قانون با کیفری دادرسی بودن منطبق به مقنن تصریح. «است شده صادر

 تلقی فقهی معتبر منابع به قضات استناد راه سر بر مانعی بتوان شاید را شرع با آن انطباق

 و بوده مستدل بایدها  دادگاه احکام و قرارها» داشت می مقررق.ا.ق.ت.د.ع.ا  ۹ ماده. نمود

 این نسخ. «است شده صادر حکم آن مبنای بر که باشد اصولی و شرع یا قانون به مستند

 دادرسی آیین قانون در ۲سابق ک.د.آ.ق ۲۱۴ ماده مفاد بینی پیش عدم همچنین و ۱ماده

 مدعا دانست. این تقویت برای دیگری دلیل بتوان شاید را جدید کیفری

 دعوا طرفین حقوق مینضت : دوم گفتار

 نموده تلقی کیفری دادرسی آیین میالزا شرایط از را طرفین حقوق تضمین، ک.د.آ.ق ۲ ماده

 دادرسی نظام. «...کند تضمین را دعوی حقوق طرفین...  باید کیفری دادرسی» است

 فرآیند درگیر که کسانی اعتماد، نماید تضمین را دعوا طرفین حقوق بتواند کهای  کیفری

 چه کیفری دادرسی که موضوع این از باید افراد البته. شد خواهد موجب را شوند می کیفری

 و شاهد، دیده بزه، متهم» ک.د.آ.ق 6 ماده موجب به. گردند کند آگاه می تضمین را حقوقی

 و رعایت یسازوکارها و شوند  آگاه دادرسی فرآیند در خود حقوق از باید ربط یذ افراد سایر

 .«شود فراهم حقوق این تضمین

 کیفری دادرسی در افراد تساوی :سوم گفتار

 سبب به مساوی شرایط در که اشخاصی به نسبت آن قواعد...» دک.آ.ق ۲ ماده با مطابق

 موجب به. «شود اعمال یکسان صورت به، گیرند می قرار تعقیب تحت مشابه جرائم ارتکاب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 منسووخ  موواد  ایون  جمله از نیز ۹ ماده که است گردیده نسخ ک.د.آ.ق ۵70 ماده استناد به آن مواد برخی فقط، ا.ع.د.ت.ق.ا.ق از  -۱

 .باشد می شده

 اساس بر که باشد اصولی و قانون مواد به مستند و بوده موجه و مستدل باید دادگاه رای»داشت می مقرر سابق ک.د.آ.ق ۲6۱ ماده -۲

 بوه  اسوتناد  بوا  نباشود  موورد  خصوص در قانونی اگر و بیابد مدون قوانین در را قضیه حکم هر است مکلف دادگاه. است شده صادر آن

 ابهام یا تعارض یا اجمال یا نقص یا بهانه سکوت به توانند مین ها دادگاه و نماید صادر را قضیه حکم معتبر فتاوی یا معتبر فقهی منابع

 .«ورزند امتناع حکم صدور و دعاوی و شکایات به رسیدگی از مدون قوانین



 ۱۵/ یفریک یدادرس یینآ یاتو کل یمفصل اول: مفاه

 نباید. برابر هستند همدیگر با کیفری دادرسی آیین مقررات برابر در افراد همه اصل این

 تساوی با را (شاکیان با شاکیان -متهمان با متهمان) مشابههای  موقعیت در افراد تساوی

 مستلزم اخیر مورد. گرفت اشتباه (شاکیان با متهمان) کیفری دادرسی در طرفین حقوق

نظام دادرسی کیفری  در بنیادین تغییرات ایجاد و (ها سالح تساوی اصل) ۱شدن ترافعی

در حالی که مقنن ما در برخی موارد، حقوق یکسانی را برای شاکی و  باشد میکشورمان 

 دارد. میمتهم ملحوظ ن

 کیفری دادرسی آیندفر بودن سریع :چهارمگفتار 

 کامل استقالل و یطرف یب با باید قضائی مراجع» دارد می مقرر باره این در ک.د.آ.ق ۳ ماده

 اتخاذ مقتضی تصمیم و رسیدگی، ممکن مهلت نیتر در کوتاه اشخاص به انتسابی اتهام به

 کیفری فرآیند دادرسی شدن طوالنی یا اختالل ایجاد باعث که یاقدام هر از و نمایند

 رسیدگی خاتمه تا جرم کشف زمان از کیفری فرآیند در تسریع. «کنند جلوگیری، شود می

، ۳۴، ۵ )موادهم  دیگر مواد برخی در مقنن، ماده این عالوه بر. رعایت گردد باید کیفری

 است. کرده اشارهسریع بودن دادرسی کیفری  ضرورت به ضمنی صورت به ک(.د.آ.ق ۹۴، ۳۵

 برائت اصل رعایت :پنجمگفتار 

 قانون ۳7 اصل در نیازا شیپ برائت اصل. «است برائت، اصل» دارد می مقرر ک.د.آ.ق ۵ ماده

 شناخته مجرم قانون ازنظر کس چیه و است برائت اصل»است  شده بینی پیش هم اساسی

 . «گردد ثابت صالح دادگاه در او جرم اینکه مگر شود مین

 اتهام دالیل و موضوع از متهم آگاهی حق :ششمگفتار 

...  آگاه انتسابی اتهام ادله و موضوع از، وقت اسرع در باید متهم» ک.د.آ.ق ۵ ماده موجب به

 مقدماتی تحقیقات مرحله بودن محرمانه از مقنن، جدید قانون در ۵ ماده تصویب با. «شود
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۳۵۹ و۱۹۲ ماننود  قوانونی  موواد  برخوی  در مقونن ، ترافعوی  سیسوتم  از کشوورمان  کیفری دادرسی سیستم تبعیت عدم رغم علی -۳

 .است پذیرفته برخی موارد در را کیفری دادرسی بودن ترافعی، ک.د.آ.ق



 / آئین دادرسی کیفری  ۱6

 باید «آگاهی» کرد خاطرنشان باید البته. است کرده عدول حدودی تا، متهم به نسبت

 متهم آگاهی لزوم. گیرد صورت «اتهام دالیل» نیز و« موضوع» به نسبت و «وقت اسرع»در

 را زمال دفاعیات تدارک جهت وی آمادگی برای مساعدی شرایط، اتهام یلالد و موضوع از

 ماده؛ است شده قرارگرفته تضییق و استثناء مورد مواردی در حق این البته. نماید می فراهم

 به دسترسی یا مطالعه، بازپرس چنانچه) دارد می مقرر خصوص این در ک.د.آ.ق ۱۹۱

 منافی حقیقت کشف ضرورت با را پرونده مدارک یا اسناد، اوراق از برخی یا تمام

ذکر دلیل، قرار  با باشد کشور خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم از موضوع یا، بداند

 کند(. میصادر  ها آنعدم دسترسی به 

 وکیل به متهم دسترسی حق :هفتمگفتار 

 و وکیل به دسترسی حق از، .... وقت اسرع در باید متهم» دارد می مقرر ک.د.آ.ق ۵ ماده

 مواردای  پاره در مقنن هرچند. «شود مند بهرهقانون  این در مذکور دفاعی حقوق سایر

 حق همراه سلب» است نموده بینی پیش اصل این از تخطی برای را اجراهایی ضمانت

 اما ۱« شود می تحقیقات یاعتبار یب موجب متهم به حق این تفهیم عدم یا وکیل داشتن

 وارد آن بر را استثنائاتی موارد برخی در مقنن و نبوده مطلق صورت به مذکور اصل رعایت

 یکی ارتکاب علت اتهام به شخص اگر» ک.د.آ.ق ۴۸ ماده تبصره موجب به الًمث. است نموده

 مواد، سرقت، کشور خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم یا و افتهی سازمان جرائم از

 این (302) ماده (پ) و (ب)، (الف) یبندها موضوع جرائمیا  و گردان روان و مخدر

 قاتالم امکان گرفتن نظر قرار تحت شروع از پس هفته یک تا، گیرد قرار نظر تحت، قانون

 حقوق این ی دامنه استثنائات افزودن با مقنن گردد می حظهالم بنابراین. «ندارد را وکیل با

 نموده است. محدود مواردی در را

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ک.د.آ.ق ۱۹0 ماده ۱ بصرهت -۱



 ۱7/ یفریک یدادرس یینآ یاتو کل یمفصل اول: مفاه

 شهروندی حقوق رعایت :هشتمگفتار 

 حقوق حفظ و مشروع یها یآزاد به احترام قانون» در بار نخستین شهروندی حقوق

، عمومی محاکم کلیه آن موجب به و گرفت قرار مقنن موردتوجه «۱۳۸۳ مصوب شهروندی

 انجام وظایف در که اند دهیگرد مکلف قضائیه قوه ضابطان و دادسراها و  مینظا و انقالب

 7 ماده تصریح. کنند اجرا و رعایت دقت به را قانون این در مندرج مقررات خویش قانونی

 اجرایی ضمانت کردن مقرر و شهروندی حقوق رعایت لزوم بر کیفری دادرسی آیین قانون

 مراحل تمام در» ماده این موجب به. باشد می موضوع اهمیت نشانگر آن از تخطی برای

 و مشروع یها یآزاد به احترام قانون در مقرر شهروندی حقوق رعایت، کیفری دادرسی

 ضابطان، قضائی مقامات تمام سوی از ۱۵/۲/۱۳۸۳ مصوب حقوق شهروندی حفظ

 متخلفان. است یالزام، مداخله دارند دادرسی فرآیند در که اشخاصی سایر و دادگستری

 اسالمی مجازات ( قانون۵70) ماده در مقرر مجازات به، وارده خسارات جبران بر عالوه

 سایر در که آن مگر، شوندمی محکوم ۴/۴/۱۳7۵ مصوب (بازدارنده مجازاتو  )تعزیرات

 .«باشد مقررشده شدیدتری مجازات قوانین

 چهارم: ویژگی قوانین شکلی مبحث
 رود. می، دو ویژگی بارز قوانین شکلی به شمار وسععطف به ما سبق شدن و تفسیر م

 شدن سبق ما به عطف: اول گفتار

 به اصوالً قوانین. گذشته به جدید قانون آثار بازگشت یعنی قوانین شدن سبق ما به عطف

 شود. می گفته و شوند مین عطف گذشته

 که دارد وجود استثنائاتی ۱.است آینده و حال به نسبت آن ریتأث و ندارد قهقرایی اثر قانون

 به قائل ماهوی قوانین و شکلی قوانین بین باید نیب نیدرا. شوند می عطف گذشته به قوانین

 .۱شد تفکیک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 .است شده بینی پیش ا.م.ق ۱0 و م.ق ۴ مادتین همچنین و ا.ق ۱6۹اصل در نشدن سبق ما به عطف - ۱



 / آئین دادرسی کیفری  ۱۸

 :ماهوی کیفری قوانین الف(

 نشدن سبق ما به عطف بر )اصل. شوند مین عطف گذشته به اصوالً ماهوی کیفری قوانین

 :۳استثنایی موارد برخی در مگر ۲است(

 ،باشد تخفیف بر مبتنی جدید قانون -۱

 ،باشد تربیتی و ینیتأم اقدامات یا مجازات عدم بر مبتنی جدید قانون -۲

 ،باشد متهم حال به مساعد دیگر جهات از جدید قانون -۳

 .نماید گذشته به جدید قانون شدن عطف به تصریح مقنن خود -۴

 :شکلی کیفری قوانین ب(

 مگر. شوند می عطف گذشته به اصوالً ماهوی( کیفری قوانین برخالف) شکلی کیفری قوانین

 :استثنایی موارد برخی در

 ،باشد مکتسبه حقوق برخالف جدید شکلی قانون   (۱

 ۲۹6 ماده ۳ تبصره )مانند. نشود عطف گذشته به که باشد کرده تصریح گذار قانون خود  (۲

 ک(.د.آ.ق

 :۴شود می اجرا فوراً، قانون وضع بر سابق جرائم به نسبت زیر * قوانین

 صالحیت و قضایی تشکیالت به مربوط قوانین -۱

 برای پرونده مورد این )در حکم اجرای از پیش تا دعوی اثبات ادله به مربوط قوانین -۲

 ۱(شود می ارسال قطعی حکم صادرکننده دادگاه به بررسی

                                                                                                        
 از را شکلی قوانین توان می "قانون موضوع" به توجه با. رود می شمار به شکلی مقررات جزو کیفری دادرسی آیین ماهیت لحاظ از -۳

 آخوندی( )دکتر.داد تشخیص ماهوی قوانین

 تصریحی گذشته به ماهوی کیفری قانون نشدن یا شدن عطف مورد در مقنن هرگاه که است شکل این به اصل این ویژگی -۴

 .شود مین عطف گذشته به جدید گوییم قانون می و گردیم می باز اصل به، باشد ننموده

 قوانین نشدن سبق ما به عطف که این اشت د توجه آن به باید کهای  نکته. است شد بینی پیش ا.م.ق ۱0 ماده در استثنائات این -۵

. است )تعزیرات( دولتی نعامات و مقررات مختص، ۴۵ شماره رویه وحدت رای نیز و قانون همان ۱0 ماده صدر با برابر ماهوی کیفری

 .شوند می سبق ما به عطف همواره دیات و قصاص، حدود بنابراین

 ق.م.ا ۱۱ماده  -۱



 ۱۹/ یفریک یدادرس یینآ یاتو کل یمفصل اول: مفاه

 قوانین مربوط به شیوه دادرسی -۳

 زمان مرور بهقوانین مربوط  -۴

 تفسیر موسّع :دوم گفتار

  در میزان محکومیت و مجازات ندارد  یریتأثدر قوانین شکلی به دلیل اینکه

 )برخالف قوانین ماهوی( تفسیر موسع پذیرفته شده است.

 ( که یدرصورتقیاس نیز پذیرفته شده است )به نفع متهم باشد 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

  رسیدگی به آن فرعی و موضوع  جرم یعمومموضوع اصلی آ.د.ک رسیدگی به حیثیت

 ۲حیثیت خصوصی جرم است.

                                                                                                        
 ۱۱تبصره ماده  ۱
 ۴۸آخوندی، پیشین، ص  ۲
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 دوم: نظامات و تحول آیین دادرسی کیفری فصل

 نوع نظام دادرسی آشنا خواهیم شد: ۴در آیین دادرسی کیفری ما با 

 دادرسی( نظام )اولین میاتها دادرسی نظامهای  ویژگی مبحث اول: 

 نیاید بر شکایت مقام در بزه از دهید انیز که زمانی )تا شکایت شاکی طرح ضرورت 

 داشت( نخواهد را اتهام موضوع به رسیدگی حق دادرس، 

 ارائه قاضی نزد مستقیماً پرونده و نداشت وجود تعقیب )دادسرا نهاد فقدان 

 گردید( می

 جامعه( سطح در نوشتن و خواندن سواد فقر دلیل )به رسیدگی بودن شفاهی 

 تساوی اصل برد می کار به را تدافعی واژه آخوندی )دکتر رسیدگی بودن ترافعی 

 (ها سالح

 دعوا( طرف )اصحاب دو بین تساوی رعایت 

 منصفه هیئت وجود  

 رسیدگی بودن علنی 

 جامعه نفع به توجه عدم و فردی منافع و حقوق رعایت. 



 / آئین دادرسی کیفری  ۲۲

 بوده مبتنی شخصی انتقام و قصاص بر می اتها دادرسی و اساس پایه گفت توان می:  نکته

 . است

 اوردالی، اقرار،  سوگند،  شهود شهادت،  قسامه: اتهامی نظام در دعوا اثبات ادله:  نکته

 . دوئل یا

  تفتیشی دادرسی امظنهای  ویژگیمبحث دوم: 

 (دادرسی بودنای  حرفه)ای  حرفه قضات 

 (کند می ایفا نیز را دادستان نقش قاضی نظام این در) دادستان و قاضی وحدت 

 (بودن ی سر – رسانه اصحاب یا مردم حضور از ممانعت) رسیدگی بودن یرعلنیغ 

 رسیدگی بودن ترافعی غیر 

 (اتهامی نظام برعکس) جامعه منافع به توجه و متهم نفع به توجه عدم 

 متهم محاکمه تقاضای و تعقیب برای مرجعی وجود  

 ( نوشتن و خواندن سواد ترویج دلیل به)  بودن کتبی 

 از (گذشت رقابلیغ) میعمو حیثیت و (گذشت قابلخصوصی) جرائم به جرائم تقسیم: نکته

 .تفتیشی است دادرسی نظام ثمرات

 دادرسی آیین تفتیشی رسیدگی نظام و عقاید تفتیش یها دادگاه پیدایش با همزمان :نکته

 . یافت و تکامل آمد وجود به جیتدر به کیفری

 فالخ باشد قادر او اینکه مگر است متهم گناهکاری بر اصل تفتیشی دادرسی نظام در: نکته

  (مجرمّیت اصل) کند ثابت را آن

 شکنجه اقسام،  شهادت،  اقرار:  تفتیشی نظام در دعوا اثبات ادله :نکته

  



 ۲۳/ یفریک یدادرس یینفصل دوم: نظامات و تحول آ

  مختلط دادرسی نظامهای  ویژگیمبحث سوم: 

 از جلوگیری و دالیل  آوری جمع در دقت و سرعت به  که تحقیق مرحله در نظام این در

،  غیرعلنی،  )کتبی شده پیروی تفتیشی نظام از دارد وجود بیشتری نیاز جرم آثار محو

 از شکنجه مثل تفتیشیهای  ویژگی از برخی ولی. دارد را آن ویژگی و غیرترافعی(،  سرّی

 از دادگاه در محاکمه ی مرحله در و دالیل یآور جمع از پس،  مقابل در.  است رفته بین

 . است شده پیروی وکیل( داشتن حق،علنی،)ترافعی آن خاص ویژگی و یاتهام نظام

 . دارد نام «تعادلی نظام»،  نظام این دیگر نام :نکته

 .باشد مختلط دادرسی نظام از اقتباس به ما کشور دادرسی نظام نظر به :نکته

 : میاسال دادرسی نظامهای  ویژگی مبحث چهارم:

 قاضی وحدت 

 دلیل تحصیل به قاضی بودن مجاز 

 برائت اصل پذیرش 

 منصفه هیئت فقدان 

 اوردالی فقدان 

 دوئل تحریم 

 اللهی حق جرائم در دیده زیان سوی از شکایت طرح نیاز عدم 

 رسیدگی بودنای  درجه یک  

 استثنایی موارد در جز احکام قطعیت 

 





 

 

 

 

 

 دادسرا ماتیتصم ،یمقدمات قاتیدادسرا، تحق :سوم فصل
 دادسرا ساختار: اول مبحث

   دادسرا تاریخچه :اول گفتار

 با و شد تصویب جزایی محاکمات اصول قانون، شمسی۱۲۹0سال در ایران در 

 .گردید ما کشور وارد دادسرا نهاد قانون همین

 اما نشد حذف ایران قضایی نظام از دادسرا، ۵7 سال در یاسالم انقالب پیروزی با 

 نهاد این فقدان ازجملهگردید ) وارد دادسرا به که زیادی انتقادات لیبه دل بعدها

 تشکیل قانون تصویب با ۱۵/۴/7۳ تاریخ در جهیدرنت اسالمی( قضائی سیستم در

 ظرف را دادسرا انحالل اختیار قضائیه قوه رئیس به انقالب و یعموم یها دادگاه

 سال هشتاد از به بیش سال ۱ مدت در هم قضائیه قوه رئیس و داد سال ۵ مدت

۱. داد خاتمه دادسرا عمر
 

 و نشده مواجه چندانی شرعی ایراد با روحانیت ویژه و ینظام دادسرای اینکه جالب 

۲!نشدند حذف
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۲۹، ص  و دوم ستیشهر دانش، چاپ ب ،یفریک یدادرس نیی، آیعلخالقی،   - ۱

 ۳0همان، ص  -۲



 / آئین دادرسی کیفری  ۲6

 ًقانون حالاص یحهال قضائیه قوه جدید رئیس، عملی تالمشک بروز با اینکه نهایتا 

 کرد تقدیم مجلس به دولت هیئت طریق از را بالانق عمومی و یها دادگاه تشکیل

 ایران قضایی نظام به دادسرا و رسید مجلس تصویب به ۲۸/7/۸۱ سال در و

 . بازگشت

 قانون شود می گفته حاًالاصط که بالانق عمومی وی ها دادگاه تشکیل قانون اصالح قانون)

 ۱(دادسرا احیاء

 دادرسی آیین قانون، ۹۲ سال در کیفری دادرسی آیین قانون تصویب با هرچند 

 عمومی وی ها دادگاه تشکیل قانون اصالح قانون همچنین و کامالً سابق کیفری

 دادسرا همچنان اما است گردیده منسوخ مواردای  پاره در کیفری امور در انقالب

 عنوان تحت قانون این از خاصی فصل و دارد وجود ما کشور قضایی نظام در

 است. شده داده اختصاص نهاد این به آن صالحیت حدود و دادسرا

   دادسرا ویژگی :دوم گفتار

 :  مراتب سلسله :اول بند

. کند می تبعیت هم دادستان معاون از دادیار و کندمی تبعیت دادستان از معاون و دادیار

 اصول قانون 6۲ ماده در مرئوسی و رئیس روابط از است عبارت که مراتب سلسله اصل

 . است شده ینیب شیپ ۱۳70 دادگستری تشکیالت

 میان در تنها دادسرا در مراتب سلسله اصل. نیست مراتب سلسله اصل تابع بازپرس :نکته

 از تبعیت به تکلیفی مراغه شهرستان بازپرس )بنابراین .دارد وجود قضایی حوزه یک قضات

 ندارد( تبریز دادستان دستورات

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۳0همان، ص  -۳



 ۲7/ دادسرا یماتتصم ی،مقدمات یقاتفصل سوم: دادسرا، تحق

 :دادسرا استقالل :دوم بند

 متهّم محاکمه به موظف دادگاه کرد صادر خواست کیفر که دادسرا: دادگاه برابر در -۱

 .است

 داد تشخیص مناسب که را تأمینی قرار هر تواند یم متهم مقابل در :طرفین برابر در -۳

 به را کیفری تعقیب شکایت بدون موارد برخی در تواندمی شاکی برابر در و کند صادر

 ادامه را تعقیب و نداده اثر ترتیب او گذشت به قبلی شکایت صورت در یا ندازدیب جریان

 .دهد

 :بودن ردّ قابل :سوم بند

 حال در که داشت وجود ۱۲۹0مصوب ک.د.آ.ق ۳۳۵ ماده در دادیار یا دادستان رد امکان 

 .اجراست قابل ینظام دادگاه و دادسرا در حاضر

 قضات بودن ردّ قابل از حرفی.اع.د.ت.ق.آ.ق شده اصالح متن همچنین و سابق ک.د.آ.ق در

 باید نیز دادسرا قضائی مقامات» دارد می مقرر ک.د.آ.ق ۴۲۴ ماده. بود نیامده میان به دادسرا

 متهم یا خصوصی مدعی ،شاکی. کنند امتناع رسیدگی از، دادرس رد جهات وجود صورت در

. «...کنند اعالم او به کتبی صورت به را مراتب و رد را بازپرس یا دادستان توانند می نیز

 .دارد وجود دادسرا قضات رد امکان صراحتاً جدید مقررات موجب به بنابراین

 :مسئولیت عدم :چهارم بند

 خسارت جبران به توان ینم را دادسرا، او به انتسابی اتهام از متهّم برائت صورت در یعنی 

 ۱کرد. قلمداد مشمول مفتری بعنوان یا و متهّم محکوم

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  ۳۱خالقی، پیشین، ص -۱



 / آئین دادرسی کیفری  ۲۸

 دادسرا انواع :سوم گفتار

 :داریم کشورمان در دادسرا نوع ۴ حاضر حال در* 

 :کشور عالی دیوان دادسرای بند اول:

 ک.د.آ.ق ۴6۲ ماده موجب به. کند یم وظیفه انجام کشور عالی دیوان کنار در دادسرا این

 محل بنابراین باشد می پایتخت دیوان مقّر چون «.مستقر است تهران در کشور عالی دیوان»

 تمام آن محلّی صالحیت کشور عالی دیوان همچون و جاست همان هم دادسرا این تشکیل

 .است کشور

 دادسراهای کلیه بر و دارد قرار کشور عالی دیوان دادسرای رأس در کل دادستان :نکته

 دارد  نظارت مینظا و انقالب عمومی و

 :  کل دادستان وظایف* 

 دادستان وظایف به (۲۹۳الی ۲۸۸ مواد) کیفری دادرسی آیین قانون از دهم فصل چند هر

 قانون همین در مورداً و نبوده مقید موارد این به ایشان وظایف اما است یافته اختصاص کل

 اشاره ها آن اهم به که شده بینی پیش وی برای نیز دیگری وظایف، خاص قوانین و

 .گردد می

  (ک.د.آ.ق ۲۸۸ م)کشور کلهای  دادسرا بر اداری ریاست و نظارت -۱

 (ک.د.آ.ق ۴7۱ ماده) رویه وحدت یرأ صدور درخواست -۲

 ک(.د.آ.ق ۴۲0 )ماده کشور امنیت و نظم با مرتبط جرائم در پرونده احاله تقاضای – ۳

 یرأ صدور،  رویه وحدت یرأ )صدور کشور عالی دیوان میعمو هیئت جلسات در شرکت -۴

 ک(.د.آ.ق ۴7۲ ماده اصراری

 ک(.د.آ.ق ۴7۵ ماده ب )بند دادرسی اعاده تقاضای -۵

 کیفریهای  پرونده به رسیدگی حین در  کشور عالی دیوان شعب جلسات در شرکت –6

 ک(.د.آ.ق ۴6۹ )ماده



 ۲۹/ دادسرا یماتتصم ی،مقدمات یقاتفصل سوم: دادسرا، تحق

 ک(.د.آ.ق ۴77 ماده ۳)تبصره قضائیه قوه رئیس به شرع بین خالف آراء و احکام اعالم -7

  مدنی امور در خواهی فرجام تقاضای -۸

 به دادسراها قضائی مقامات خدمت محل و شغل تغییر و جایی جابه، انتصاب پیشنهاد -۹

 ک(.د.آ.ق ۲۸۹ )ماده قضائیه قوه رئیس

 جرائم در المللی بین یا خارجی، داخلی حالذیص مراجع طریق از نظارت و پیگیری -۱0

 دعوی طرح به نیاز که میعمو حقوق به وارده خسارت و ملی مصالح و منافع، اموال به راجع

 (ک.د.آ.ق ۲۹0 ماده). دارد

 و تعقیب، قانون مطابق که مواردی در زمال تحقیقات و مقدماتی اقدامات انجام -۱۱

 ۲۹۱ماده) است کشور دیوانعالی عهده به کشوری نالمسؤو و مقامات تخلفات به رسیدگی

 (ک.د.آ.ق

 عمل به قضایی مقامات سوی از که ربط ذی مراجع به اشخاص خروج ممنوعیت مالاع -۱۲

 (ک.د.آ.ق ۲۹۲ ماده) است آمده

 و خیریه امور، دولت به راجع دعاوی و عامه حقوق موارد در حکم نقض درخواست -۱۳

 را صادره یرأ که صورتی در سرپرست بی داالثرمفقو غایب و محجورین امور و عامه اوقاف

 (ک.د.آ.ق ۲۹۳ ماده). دهد تشخیص قانونی یا و شرعی موازین بیّن فالخ

 متضمن که علنی محاکمات در پرونده گزارش و رسیدگی جریان انتشار درخواست -۱۴

 وجدان دارشدن خدشه قبیل از عللی به که صورتی در، است متهم و شاکی مشخصات بیان

 (دک.آ.ق ۳۵۴ ماده ۲ تبصره). یابد ضرورت، جامعه میعمو نظم حفظ یا و جمعی

 :بالانق عمومی و ایردادس بند دوم:

 ًبودند جدا هم از بالانق دادسرای عمومی و دادسرای قبال. 



 / آئین دادرسی کیفری  ۳0

 ایجاد به نیازی بالانق دادگاه شعب بودن محدود بدلیل مجدد احیاء و حذف از بعد 

 بالانق عمومی و دادسرای نام با دادسرا یک و نشد احساس مستقل دادسرای ۲

۱.شد ایجاد
 

 معیت در شهرستان هر قضایی حوزه در بالانق عمومی و دادسرای محلّی لحاظ از 

 (دک.آ.ق ۲۲ماده). شود می ایجاد حوزه آنی ها دادگاه

 کیفری دادگاه حیتالص در داخل جرائم مقدماتی تحقیقات حیتالص دادسرا این 

 .داراست را بالانق دادگاه همچنین و ۲ و ۱

 .۲ندارد وجود دادسرا بخش قضایی حوزه در :نکته

 خاص جرائم به رسیدگی برای بالانق عمومی و دادسرای از شعبی است ممکن 

، دادسراها این صورت این در که (تخصصی دادسراهای) شود داده تخصیص

 ک.د.آ.ق ۲۵ ماده. داشت نخواهند انقالب عمومی و دادسرای از جدای حیتیالص

 دادسراهای، قضائیه قوه رئیس تشخیص هب»  دارد می مقرر خصوص این در

 به مربوط جرائم، امنیتی جرائم، دولت کارکنان جرائم دادسرای قبیل از تخصصی

 دادسرای نظر زیر شهروندی حقوق و اقتصادی، ای رایانه، دارویی و پزشکی امور

 آیا که گردد می مطرح سؤال این مورد این در. «شود می تشکیل شهرستان

 با؟ خیر یا بود خواهند انقالب عمومی و دادسراهای از شعبی تخصصی دادسراهای

 از را تخصصی دادسراهای بر نظارت که ک.د.آ.ق ۲۵ ماده ذیل قسمت استناد به

 تشکیل که قانون همان ۲۲ ماده همچنین و داند می شهرستان دادسرای وظایف

 در دقت با و است کرده بینی پیش شهرستان هر در را انقالب عمومی و دادسرای

تهران  شهرستان در تخصصی دادسراهای تشکیل خصوص در جاری رویه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ۳7خالقی، پیشین، ص  -۱

علی  دادرس عهده بر وی غیاب در و قضائی حوزه رئیس عهده بر دادستان وظایف، بخش قضائی درحوزه» ک.آ.ق ۲۴ ماده با برابر -۲

 «.است دادگاه البدل


