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

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

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

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

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

                             فرزاد دانشور
              مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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راهنما

خوانندگانگرامی!الزمبهیادآوریاستکهنشانههایدرجشدهدر
ابتدایهرمادهقانونینشانگردرجهاهمیتمادههایذکرشدهمیباشد.
بیشترین از باشند می  عالمت دارای که قانونی مواد که طوری به
درجهاهمیتنسبتبهسایرموادقانونیبرخوردارهستند.کهاینمواد
آزمونیو اهمیت لحاظ از بدیهیاستسایرمواد و نامیم راممتازمی
  کاربردیازاهمیتکمتریبرخوردارند.بهطوریکهعالمتهای
درابتدایسایرموادقانونیبهتدریجنشانگردرجهاهمیتخیلیمهمو

مهممیباشند.
هیچ آنها ابتدای در که قانونی مواد از دسته آن است ذکر به الزم
نشانهایوجودنداردازدرجهاهمیتآزمونیوکاربردیپایینترینسبت

بهسایرموادقراردارند.
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قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4

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

-مقررات
-وقواعدی

استکه  ماده1-آییندادرسیکیفریمجموعه

-کشفجرم،
-تعقیبمتهم،

-تحقیقاتمقدماتی،
-میانجیگری،

-صلحمیانطرفین،
-نحوةرسیدگی،

-صدوررأی،
-طرقاعتراضبهآرا،

-اجرایآرا،
-تعیینوظایفواختیاراتمقامات

قضاییوضابطاندادگستری
دیده بزه متهم، حقوق رعایت و -

وجامعه

وضعمیشود.    برای



9 بخش اول: کلیات

-مستندبهقانونباشد
را -حقوقطرفیندعوی

تضمینکند
وقواعد  ماده2-دادرسیکیفریباید

-درشرایطمساوی
جرایم ارتکاب سبب به -

مشابه
تحتتعقیب   آننسبتبهاشخاصیکه

قرارمیگیرند،بهصورتيکساناعمالشود.

-بیطرفیواستقاللکامل
-بهاتهامانتسابیبهاشخاص

در   ماده3-مراجعقضائیبایدبا

کوتاهترينمهلتممکن،رسیدگیوتصمیممقتضیاتخاذنمایندو

-باعثایجاداختالل
-یاطوالنیشدنفرآینددادرسی

کیفریمیشود،
جلوگیریکنند.  ازهراقدامیکه

-محدودکننده،
-سالبآزادی

-وورودبهحریم
خصوصاشخاص

ماده4-اصل،برائتاست.هرگونهاقدام
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جزبهحکمقانونوبارعایتمقرراتوتحتنظارتمقامقضاییمجاز
نیستودرهرصورتایناقداماتنبایدبهگونهایاعمالشود

-کرامت
-وحیثیتاشخاص

آسیبواردکند.  کهبه

-ازموضوع
-وادلةاتهامانتسابی  ماده5-متهمبایددراسرعوقت،

-وکیلو
آگاهوازحقدسترسیبهمذکوردراین-سایرحقوقدفاعی

قانونبهرهمندشود.
-متهم،

-بزهدیده،
-شاهدو

-سایرافرادذیربط

  بایداز  ماده6-
-حقوقخود

-درفرآینددادرسی

آگاهشوندوسازوکارهایرعایتوتضمیناینحقوقفراهمشود.

ماده7-درتماممراحلدادرسیکیفری،

-رعایتحقوقشهروندیمقرردر»قانوناحترام
بهآزادیهایمشروع

-وحفظحقوقشهروندیمصوب۱۳8۳/2/۱۵«




۱۱ بخش اول: کلیات

-تماممقاماتقضایی،
-ضابطاندادگستریو

-سایراشخاصیکهدرفرآیند
دادرسیمداخلهدارند،

الزامیاست.متخلفانعالوه   ازسوی

قانون )۵۷0( ماده در مقرر مجازات به وارده، جبرانخسارات بر
مجازاتاسالمی)تعزیراتومجازاتهایبازدارنده(مصوب۱۳۷۵/۳/2
شديدتری مجازات قوانین سایر در که آن مگر میشوند، محکوم

مقررشدهباشد.

فصل دوم: دعوای عمومی و دعوای خصوصی
جرم ارتکاب از ناشی فقط کیفر به محکومیت 8- ماده 
استوجرمکهدارایجنبهالهیاست،میتوانددوحیثیتداشته

باشد:

الف-حیثیتعمومیازجهتتجاوزبهحدودومقرراتالهییا
تعدیبهحقوقجامعهواخاللدرنظمعمومی.

یا شخص حقوق به تعدی جهت از خصوصی حیثیت ب-
اشخاصمعین.

ماده9-ارتکابجرممیتواندموجبطرحدودعویشود
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:

-الف-دعوایعمومیبرایحفظحدودومقرراتالهییاحقوق
جامعهونظمعمومی

-ب-دعوایخصوصیبرایمطالبهضرروزیانناشیازجرم
خصوصی حق قانون، موجب به که کیفرهایی مطالبه یا و -

بزهدیدهاستمانندحدقذفوقصاص

-ازوقوعجرم
-متحملضرروزیان ماده10-بزهديدهشخصیاستکه

میگرددوچنانچهتعقیبمرتکبرادرخواستکند،»شاکی«وهر
گاهجبرانضرروزيانواردهرامطالبهکند،»مدعیخصوصی«

نامیدهمیشود.
ماده11-تعقیبمتهمواقامهدعویازجهتحیثیتعمومیبرعهده

دادستانواقامهدعویودرخواستتعقیبمتهمازجهت

باشاکی
یامدعیخصوصی

است.  حیثیتخصوصی

ماده12-تعقیبمتهمدرجرايمقابلگذشت،فقطبا


-شکایتشاکیشروع
-ودرصورتگذشتاو

  موقوفمیشود. 

تبصره-تعیینجرایمقابلگذشتبهموجبقانوناست.
ماده13-تعقیبامریکیفریکهطبققانونشروعشدهاستو



۱۳ بخش اول: کلیات

همچنیناجرایمجازاتموقوفنمیشود،مگردرمواردزیر:

الف-فوتمتهمیامحکومعلیه
ب-گذشتشاکییامدعیخصوصیدرجرایمقابلگذشت

پ-شمولعفو
ت-نسخمجازاتقانونی

ث-شمولمرورزماندرمواردپیشبینیشدهدرقانون
ج-توبهمتهمدرمواردپیشبینیشدهدرقانون

چ-اعتبارامرمختوم

تبصره1-دربارهديه،مطابققانونمجازاتاسالمیعملمیگردد.
تبصره2-هرگاهمرتکبجرمپیشازصدورحکمقطعیمبتالبه
جنونشود،تازمانافاقه،تعقیبودادرسیمتوقفمیشود.مگرآنکه
درجرائمحقالناسیشرایطاثباتجرمبهنحویباشدکهفردمجنون
یافاقدهوشیاریدرفرضافاقهنیزنتواندازخودرفعاتهامکند.دراین

-ولی
-یاقّیم

-یاسرپرستقانونیوی
ابالغمیشودکهظرفمهلتپنج صورتبه

روزنسبتبهمعرفیوکیلاقدامنماید.درصورتعدممعرفی،صرفنظر

-نوعجرمارتکابی
-ومیزانمجازاتآن،

وفقمقرراتبرایویوکیلتسخیریتعیین  از
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