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 کلیات -اول بخش

 آن بر حاکم اصول و کیفری دادرسی آیین تعریف -اول فصل

 جـرم،  کشـف  بـرای  کـه  است قواعدی و مقررات مجموعه کیفری دادرسی آیین -4 ماده

 صـدور  رسیدگی، نحوه طرفین، میان صلح میانجیگری، مقدماتی، تحقیقات متهم، تعقیب

 ضابطان و قضائی مقامات اختیارات و وظایف تعیین آراء، اجرای آراء، به اعتراض طرق رأی،

 .شود یم وضع جامعه و دیده بزه متهم، حقوق رعایت و دادگستری
 .ک.د.آ.ق 494 و 83 ،81 ،93 ،93 ،33 ،44،39 ،4،41: مواد مواد مرتبط

که به مطالعهه سهازمان و    شود یمعلوم جنایی محسوب  یها رشتهآیین دادرسی کیفری از  -1نکته 

 .پردازد یم ها آنو صالحیت و نحوه رسیدگی  قضائیتشکیالت مراجع 

چهرا   .به جای مجرم استفاده کرده اسهت  «متهم»به درستی در این ماده از واژه  گذار قانون -2نکته 

 .در پناه اصل برائت قرار دارند قضائیدر مراجع صالح  ها آنتمام افراد تا زمان اثبات مجرمیت که 

 :ک چرخه دستگاه عدالت کیفری عبارت است از.د.آ.ق 7ماده با توجه به  -3نکته 

 تحقیق مقدماتی -  تعقیب متهم  -   کشف جرم-
 رسیدگی -  صلح میان طرفین  -  میانجیگری  -
 اجرای رأی -  اعتراض به رأی  -  صدور رأی   -

 .گیرد میتوسط ضابطین صورت  اصوالًکشف جرم  -4نکته 

 .عقیب متهم بر عهده دادستان استت -
 .باشد میتحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرس  -
 .باشد میاز وظایف قاضی دادگاه رأی  رسیدگی و صدور -
 .استدر امور کیفری در حیطه وظایف دادستان رأی  اجرای -
کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری همگهی در دادسهرا و    ینبنابرا -

 .گیرد میبه ریاست دادستان صورت 

 .دادگاه مرجع رسیدگی است و دادسرا مرجع تعقیب و تحقیق -5نکته 

 ضابطان و قضائی مقامات اختیارات و میانجیگری و صلح میان طرفین، تعیین وظایف ذکر -6نکته 

که برای نخسهتین بهار    باشد میاز جمله مواردی جامعه،  و دیده بزه متهم، حقوق رعایت و دادگستری
 .قرار گرفته است گذار قانونآیین دادرسی کیفری مورد توجه  در تعریف

 دادرسهی  آیهین  تعریهف  در «ادله اثبات اتهام»و  «صالحیت مراجع رسیدگی»عدم ذکر  -7نکته * 

 .باشد می گذار قانون تعریف ایرادات از کیفری،
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  کدام مورد در تعریف آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار نگرفته است؟.4
 (تألیفی)   

 الف( کشف جرم و تعقیب متهم
 ب( میانجیگری و صلح میان طرفین

 قضائی و ادله اثبات اتهام مقامات اختیارات و وظایف ج( تعیین
 اتهام اثبات ادله و رسیدگی مراجع د( صالحیت

 .صحیح است دگزینه 

    ؟باشد میرعایت حقوق کدام گروه از اهداف بنیادین آیین دادرسی کیفری .3
 (تألیفی) 

 ب( بزه دیدگان   الف( متهمین
 د( همه موارد  ج( جامعه

 .صحیح است دگزینه 

 و کند تضمین را دعوی طرفین حقوق باشد، قانون به مستند باید کیفری دادرسی -3 ماده

 تحـت  مشـابه  جرائم ارتکاب سبب به مساوی شرایط در که اشخاصی به نسبت آن قواعد

 .شود اعمال یکسان صورت به ،گیرند می قرار تعقیب
 .ک.د.آ.ق 381 ادهم - ا.ق 466و  48اصول  - ا.م.ق 43 اده: ممواد مرتبط

با  .مورد اشاره قرار گرفته است «اصل قانونی بودن دادرسی کیفری»در صدر ماده فوق  -1نکته * 

جنبه شهکلی اصهل قهانونی     2، ماده باشد میقانون شکلی  انون آیین دادرسی کیفریتوجه به اینکه ق
  .بودن در حقوق جزا را به خود اختصاص داده است

کهه در   های اساسی افهراد اسهت   آزادییکی از اهداف آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و  -2نکته 

 .این ماده به درستی مورد اشاره قرار گرفته است

هدف دیگر آیین دادرسی کیفری، اعاده نظم مختل شده توسط مرتکب با ارتکاب جرم بهه   -3نکته 

 .باشد میجامعه 

، گاه و به اصل تساوی افراد در برابر قانون(است )در انتهای ماده بیان شده  آنچه رغم علی -4نکته 

خصوصیات فردی متهم موجبی باشد برای عدم اعمهال   گذار قانونمناسبت ممکن است بنا به دستور 
  .همه افراد ۀدرباریکسان قانون 
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 (تألیفی)     بیانگر: «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد» .4
  ها مجازاتالف( اصل قانونی بودن 

 ب( اصل قانونی بودن دادرسی
 و دادرسی ها مجازاتج( اصول قانونی بودن 

 د( اصل برائت
 .صحیح است بگزینه 

                                                                                 ؟شود نمی از دادرسی عادالنه محسوب مندی بهرهحق  های ویژگیکدام گزینه از  .3

 (۳۹ یسراسر)دکتری 
 ب( ذاتی بودن   الف( نسبی بودن
 د( غیرقابل سلب بودن   ج( حیاتی بودن

 .صحیح است الفگزینه 

 در اشـخاص  بـه  انتسابی اتهام به کامل استقالل و طرفی بی با باید قضائی مراجع -3 ماده

 باعث که اقدامی هر از و نمایند اتخاذ مقتضی تصمیم و رسیدگی ممکن، مهلت ترینکوتاه

 .کنند جلوگیری ،شود یم کیفری دادرسی فرآیند شدن طوالنی یا اختالل ایجاد
 .ک.د.آ.ق 384 ادهم :مواد مرتبط

رسهیدگی در   .9اسهتقالل   .2 طرفهی  یبه  .7معیارهای دادرسی منصفانه عبارت است از:  -1نکته * 

 .مهلت ممکن ترین کوتاه

و طرفین دعوا و استقالل صفتی عینی  قضائیصفتی ذهنی و ناظر به رابطه مقام  طرفی یب -2نکته 

 .یه و یا قوای مقننه و مجریه استبا دیگر مقامات حاضر در قوه قضائ قضائیو ناظر به رابطه مقام 

 .مهلت ناظر به حفظ حقوق متهم و جامعه است ترین کوتاهرسیدگی در  -3نکته 

 (تألیفی)     ؟باشد میاصول دادرسی منصفانه  یرندهدربرگکدام گزینه  .4
 و استقالل طرفی یبالف( 

 مهلت ممکن ترین کوتاهب( استقالل و رسیدگی در 
 ممکن مهلت ترین کوتاه در و رسیدگی طرفی یبج( 

 د( همه موارد
 .صحیح است دگزینه 

 رسـیدگی  ،...در ...به انتسابی اتهام به کامل استقالل و طرفی بی با باید قضائی مراجع.3

 (تألیفی)     .نمایند اتخاذ مقتضی تصمیم و
 مهلت مقرر -ب( اشخاص مهلت مقرر -الف( متهم
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 ممکن مهلت ترین کوتاه -د( اشخاص  ممکن مهلت ترین کوتاه -ج( متهم
 .صحیح است دگزینه 

 حـریم  بـه  ورود و آزادی سـالب  محدودکننـده،  اقدام هرگونه .است برائت اصل، -4 ماده

 مجـاز  قضائی مقام نظارت تحت و مقررات رعایت با و قانون حکم به جز اشخاص خصوصی

 حیثیـت  و کرامـت  بـه  که شود اعمال یا گونه به نباید اقدامات این صورت هر در و نیست

 .کند وارد آسیب اشخاص
مـاده   3بند  -ا .ق 37اصل  - 4866وق مدنی و سیاسی حق المللی ینبمیثاق  44ماده  3بند : مواد مرتبط

 .واحده قانون حقوق شهروندی

  .در این ماده به صراحت به اصل برائت اشاره کرده است گذار قانون -1نکته 

مگهر آنکهه    باشهد  مهی که هیچ عملی جرم ن باشد میاصل برائت در حوزه تقنین بدین معنا  -2نکته 

 گنهاه  یبه این اثر را دارد که همه اشهخاص   قضائیآن را جرم اعالم کرده باشد و در حوزه  گذار قانون
 .به اثبات برسد قضائیدر مرجع صالح  ها آنمگر آنکه مجرمیت  شوند یمفرض 

 توان به این موارد اشاره کرد:از آثار اصل برائت می -3نکته 

است، تفسیر قانون به دادستان  بر عهدهمنع شکنجه متهم برای کسب اقرار، بار اثبات مجرمیت متهم 
متهم در صورت صدور حکم به نفع وی نفع متهم در موارد شک حکمی و یا موضوعی، آزادی فوری 

 .و عدم نیاز به حکم قطعی

 بهه  جهز  اشهخاص  خصوصهی  حهریم  به ورود و آزادی سالب محدودکننده، اقدام هرگونه -4نکته * 

 .نیست مجاز قضائی مقام نظارت تحت و مقررات رعایت با و قانون حکم

 (تألیفی)   است؟اصل برائت در کدام قانون به صراحت مورد اشاره قرار گرفته .4
 ب( قانون اساسی   الف( قانون آیین دادرسی کیفری

 د( همه موارد  حمایت از حقوق شهروندیقانون  ج( ماده واحده
 .صحیح است دگزینه 

    اشخاص: خصوصی حریم به ورود و آزادی سالب محدودکننده، اقدام هرگونه.3
 (تألیفی)   

 .مجاز است قضائیب( به حکم مقام   .جایز نیست مطلقاًالف( 
 .مجاز است مطلقاًد(   .مجاز است گذار قانونج( به حکم 

 .صحیح است جگزینه 
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 دسترسی حق از و آگاه انتسابی اتهام ادله و موضوع از وقت، اسرع در باید متهم -8 ماده

 .شود مند بهره قانون این در مذکور دفاعی حقوق سایر و وکیل به
 .ک.د.آ.ق 388و  488 ،481، 49، 46مواد : مواد مرتبط

حق متهم مبنی بر اطالع از موضوع و ادله اتهام انتسابی و دسترسی به وکیل، باید در تمام  -1نکته 

  .رعایت گردد قضائیو چه نزد مقام  مراحل فرایند دادرسی کیفری چه در لحظه حضور نزد ضابطین

بی به نوعی بیانگر اصهل ترافعهی بهودن    حق متهم در رابطه با اطالع از ادله اتهام انتسا -2نکته * 

 .باشد مینظام دادرسی اتهامی  های ویژگیکیفری است که یکی از  های یدگیرس

با لحاظ مفهوم این ماده، شاکی باید ادله موجود علیه متهم را تا ختم جلسه دادرسهی ارائهه    -3نکته 

 .نماید

اطالع از حقوق دفاعی ناظر به تمام مراحل دادرسی کیفری و نیز تمامی مراجع و مقامهات   -4نکته 

 .است قضائی

 یکی از ابزارهای تضمین رعایت حقوق دفاعی متهم، آگاه نمودن مهتهم از جزئیهات واقعهه    -5نکته 

 .باشد می

 (تألیفی)    .آگاه شود انتسابی اتهام ادله و موضوع از ،...باید متهم.4
 ب( ظرف یک هفته  روز 9ظرف  الف(

 د( ظرف یک ماه  ج( در اسرع وقت
 .صحیح است جگزینه 

 به دسترسی حق از و آگاه انتسابی اتهام ادله و موضوع از وقت، اسرع در باید متهم».3

بیـانگر کـدام اصـل    « .شـود  مند بهره قانون این در مذکور دفاعی حقوق سایر و وکیل

 (تألیفی)     است؟

 ب( اصل علنی بودن دادرسی  ترافعی بودن دادرسیالف( اصل 
 غیر ترافعی بودن دادرسی ( اصلد  بودن دادرسی یرعلنیغج( اصل 

 .صحیح است الفگزینه 

 فرآینـد  در خـود  حقـوق  از بایـد  ربـط  ذی افـراد  سایر و شاهد دیده، بزه متهم، -6 ماده

 .شود فراهم حقوق این تضمین و رعایت سازوکارهای و شوند آگاه دادرسی

جهرم،   کننهدگان  اعهالم افرادی همچهون   «ربط ذی افراد سایر»از عبارت  گذار قانونمنظور  -1نکته 

 .باشد می ها آن یها خانوادهمطلعین، 
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دادرسهی   در قانون جدیهد آیهین   دیده شناسانی بزه یآوردها رهاز  ییک توان یماین ماده را  -2نکته 

 .کیفری دانست

 دیهده،  بزه آگاه کردن متهم،یانگر یکی از اصول دادرسی منصفانه است مبنی بر این ماده ب -3نکته 

 .دادرسی فرآیند در خود حقوق از ربط ذی افراد سایر و شاهد

دادرسی، از  فرآیند در خود حقوق از ربط ذی افراد سایر و شاهد دیده، بزه متهم، کردن آگاه -4نکته 

 .باشد می قضائیتکالیف اصلی مراجع 

 فرآینـد  در خـود  حقـوق  از ربـط  ذی افراد سایر و شاهد دیده، بزه متهم، کردن آگاه.4

 (تألیفی)    دادرسی:
 .است قضائیب( از اختیارات مراجع   .است قضائیالف( از تکالیف مراجع 

 .است دادگستری اختیارات ضابطین د( از  .است ضابطین دادگستری تکالیف ج( از
 .صحیح است الفگزینه 

 از اشخاص است؟ یک کدامحق آگاهی ا ز حقوق خود در فرایند دادرسی ناظر به .3
 (تألیفی)   

 بزه دیده و شاهد و ب( متهم  دیده الف( متهم و بزه
 ربط ذی افراد سایر و شاهد بزه دیده، د( متهم،  ج( بزه دیده

 .صحیح است دگزینه 

 شهروندی حقوق رعایت کیفری، دادرسی مراحل تمام در -(34/3/4384)اصالحی  7ماده 

مصـوب   شـهروندی  حقـوق  حفـ   و مشـروع  هـای  یآزاد بـه  احتـرام  قـانون »در  مقرر

 در کـه  اشخاصی سایر و دادگستری ضابطان ،قضائی مقامات تمام سوی از /«48/3/4393

 بـه  وارده، خسارات جبران بر عالوه متخلفان .است الزامی مداخله دارند، دادرسی فرآیند

 (ی بازدارنـده هـا  مجازاتو  تعزیرات)اسالمی  مجازات قانون (871) ماده در مقرر مجازات

 شـده  مقـرر  شـدیدتری  مجازات قوانین سایر در آنکه مگر ،شوند یم محکوم 3/3/4378

 .باشد
 .ا.م.ق 871 ادهم: مواد مرتبط

 حقهوق  حفهظ  و مشهروع  ههای  یآزاد بهه  احتهرام  قانون» در مقرر شهروندی حقوق رعایت -1نکته 

 کلیه محاکم اعم از عمومی، انقالب و نظهامی و دادسهراها،   سوی از «71/2/7909 مصوب شهروندی
  .است الزامی دارند، مداخله دادرسی فرآیند در که اشخاصی سایر و دادگستری ضابطان

از بدو تعقیب متهم تا صدور حکم و نیز اجرای مجازات رعایت حقهوق شههروندی الزامهی     -2نکته 

 .است
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ا بهدین شهرا اسهت      .م.ق 111ضمانت اجرای عهدم رعایهت حقهوق شههروندی در مهاده       -3نکته 

تها سهه    دو مهاه انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشهاغل حکهومتی و حهبز از    »
 نشهده  مقهرر  شدیدتری مجازات البته این ضمانت اجرا ناظر به حالتی است که در سایر قوانین «.سال
 .باشد

  ؟باشد میشهروندی از سوی کدام مراجع یا مقامات الزامی  حقوق رعایت .4
 (تألیفی)   

 .دارند مداخله دادرسی فرآیند در که اشخاصی سایر و دادگستری الف( ضابطان
 .دادسراها و نظامی و انقالب عمومی، از اعم محاکم ب( کلیه

 .دارند مداخله دادرسی فرآیند در که اشخاصی سایر و دادگستری ضابطان ج( دادسراها،
 کهه  اشخاصی سایر و دادگستری ضابطان دادسراها، و نظامی و انقالب عمومی، از اعم محاکم د( کلیه

 .دارند مداخله دادرسی فرآیند در
 .صحیح است دگزینه 

که خـانواده یـا اشـخاص     کند یمضرورت رعایت آزادی و امنیت شهروندان ایجاب  .3

 (۳۹آزاد )دکتری   :  مورد نظر مظنون تحت نظر
 .الف( با هدف اطالع یافتن از اتهام وارده به مراجع انتظامی احضار شوند

 .یرندقرار گب( در جریان سلب آزادی از او و محل بازداشت 
 .مین مورد نظر ضابطان را برای آزادی فرد مظنون تمهید کنندبتوانند تأج( 

  .یرندقرار گبازداشت  د( توسط رئیز دادگستری محل و بالفاصله در جریان دادگستری و
 .صحیح است بگزینه 
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 دعوای عمومی و دعوای خصوصی -فصل دوم

 الهـی  جنبه دارای که جرم و است جرم ارتکاب از ناشی فقط کیفر به محکومیت -9 ماده

 :باشد داشته حیثیت دو تواند می است،

 و جامعـه  حقوق به تعدی یا الهی مقررات و حدود به تجاوز جهت از عمومی حیثیت (الف

 ؛عمومی نظم در اخالل

 .معین اشخاص یا شخص حقوق به تعدی جهت از خصوصی حیثیت (ب
 های دادگاه و دادسراها نامه یینآ 31و  48واد م .ک.د.آ.ق 44و  8مواد  - ا.م.ق 414و  413مواد  :مواد مرتبط

 .8/8/4394 الحاقی و اصالحی و 4368 مصوب روحانیت ویژه

که موقهوفی   .ک.د.آ.ق 0نظر به ماده » :22/1/1361مورخ  525وحدت رویّه شماره  یرأ

تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سهاز  طهرفین در جهرائم    
لذا تها زمهانی کهه گذشهت       باشد میقابل گذشت است و با توجه به اینکه نفقه زوجه از حقوق النّاس 

 «.زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود، دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود

مرتکب رفتاری شده باشد که بر اساس  اوالً:به کیفر محکوم کرد که  توان میتنها کسی را  -1نکته 

  .ذه و مجازات باشددارای اهلیت جزایی برای مواخ ثانیاً:  گردد میجرم تلقی  االجرا الزمقوانین 

که رفتهار ارتکهابی موجهب    است به این معنا  .باشند یمالهی همه جرائم دارای جنبه  اینکه -2نکته 

 .شود یمنقض امر و نهی الهی 

 حقهوق  بهه  یتعهد   یها  الههی  مقررات و حدود به تجاوز حیثیت عمومی جرم عبارت است از -3نکته 

 .عمومی نظم در اخالل و جامعه

 .معین اشخاص یا شخص حقوق به تعدیعبارت است از  خصوصی حیثیت -4نکته 

قانون مجازات اسالمی، اصل بر عمومی بهودن جهرم اسهت و     711و  719مواد با توجه به  -5نکته 

خصوصی بودن آن نیاز به تصریح دارد، چنانچه قابل گذشت بودن جرمهی در قهانون تصهریح نشهده     
 .قابل گذشت باشد اس بوده و شرعاًمگر اینکه حق النّ شود میباشد، غیر قابل گذشت محسوب 

 .اند شدهاسالمی، احصاء  مجازات قانون 711جرائم قابل گذشت در ماده  -6نکته 

 اشهخاص  به که خسارتی جهت به جرائم برخی همه جرائم دارای جنبه عمومی هستند، اما -7نکته 

 .سرقت مانند ،باشند یم نیز خصوصی جنبه واجد عمومی جنبه بر عالوه ،کنند یم وارد

 گذار قانونکه  باشد میجرمی واجد حیثیت خصوصی است، به این معنا  شود میوقتی گفته  -1نکته 

جنبه خصوصی را بر جنبه عمومی ترجیح داده است و نباید چنین استنباط شود که جرم هیچ زیانی به 
 .جامعه وارد نکرده است
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 (تألیفی)   ؟باشند یمه الهی کدام دسته از جرائم زیر دارای جنب.4
 یالناس حق و حدی ب( جرائم  حدی الف( جرائم

 .این مورد ساکت است د( قانون در  ج( کلیه جرائم
 .صحیح است جگزینه 

 (تألیفی)   کدام گزاره غلط است؟.3
که جرم هیچ زیهانی   باشد می معنا این به است، خصوصی حیثیت واجد جرمی شود می گفته الف( وقتی

 .به جامعه وارد نکرده است
 .باشند یم الهی جنبه دارای جرائم ب( همه
 .دارد تصریح به نیاز آن بودن خصوصی و است جرم بودن عمومی بر ج( اصل

 .کدام یچهد( 
 .صحیح است الفگزینه 

 :شود دعوی دو طرح موجب تواند می جرم ارتکاب -8 ماده

 ؛عمومی نظم و جامعه حقوق یا الهی مقررات و حدود حف  برای عمومی دعوای (الف

 بـه  کـه  کیفرهایی مطالبه یا و جرم از ناشی زیان و ضرر مطالبه برای خصوصی دعوای (ب

 .قصاص و قذف حد مانند است دیده بزه خصوصی حق قانون موجب

 عمهومی  نظهم  و جامعهه  حقهوق  یها  الههی  مقهررات  و حدود هدف از دعوای عمومی، حفظ -1نکته 

 .در همه جرائم دعوای عمومی وجود دارد الزاماًکه  باشد می

 بهه  کهه  کیفرهایی مطالبه یا و جرم از ناشی زیان و ضرر از دعوای خصوصی، مطالبههدف  -2نکته 

 ، دعوای خصوصی صرفاًباشد میقصاص  و قذف حد مانند است دیده بزه خصوصی حق قانون موجب
 .در جرائم واجد جنبه خصوصی قابل طرا است

موجب طرا دو دعوا شود، دعوای خصوصی در همه  تواند میبا توجه به اینکه ارتکاب جرم  -3نکته 

 .باشد میجرائم قابل طرا ن

جرم و ههم   از ناشی زیان و ضرر از دعوای خصوصی هم دعوای مطالبه گذار قانونمراد  -4نکته * 

 و قهذف  حهد  مانند باشدمی است دیدهبزه خصوصی حق قانون موجب به که کیفرهایی دعوای مطالبه
 .قصاص
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 (تألیفی)   هدف از دعوای خصوصی چیست؟.4
 جرم از ناشی زیان و ضرر الف( مطالبه
 قصاص و قذف حد مانند است دیده بزه خصوصی حق قانون موجب به که کیفرهایی ب( مطالبه
 جرم از ناشی زیان و ضرر عمومی و مطالبه نظم و جامعه حقوق ج( حفظ

 د( گزینه الف و ب
 .صحیح است دگزینه 

 (۳۲ یسراسر)ارشد  کدام گزینه معنای خاص دعوای خصوصی را در بر دارد؟.3
 دادرسی های ینههزالف( دعوای مطالبه 

 ب( دعوای اعاده وضع
 جرم از ناشی زیان و ضرر ج( دعوای مطالبه

 ناشی از جرمد( دعوای استرداد اموال 
 .صحیح است جگزینه 

 چنانچـه  و گردد می زیان و ضرر متحمل جرم وقوع از که است شخصی دیده بزه -41 ماده

 مطالبـه  را وارده زیـان  و ضرر جبران هرگاه و «شاکی» کند، درخواست را مرتکب تعقیب

 .شود می نامیده «خصوصی مدعی» کند،
 .ک.د.آ.ق 44و  8: مواد مواد مرتبط

 .است گذار قانون های ینوآوراستفاده از واژه بزه دیده از  -1نکته 

 را مرتکهب  تعقیهب  و گردیهده  زیهان  و ضرر متحمل جرم وقوع شاکی کسی است که از -2نکته * 

 .کند یم درخواست

را از همان دادگاهی  ناشی از جرم زیان و ضرر مدعی خصوصی شخصی است که جبران -3نکته *

 .کند یم مطالبه کیفری است،که در حال رسیدگی به امر 

رابطهه بهین    .به درستی بین شاکی و مدعی خصوصی تفاوت قائهل شهده اسهت    گذار قانون -4نکته 

 .عموم و خصوص مطلق است «مدعی خصوصی»و  «شاکی»

شهاکی مسهتقیم، حهق     عنهوان  بهقانونی وی  مقام قائمبا توجه به ماده فوق تنها بزه دیده و  -5نکته 

کهه دارای   گیرنهد  مهی جرم قرار  کننده اعالمزیر عنوان  سایر افراد صرفاً .باشند میتعقیب متهم را دارا 
 .باشند میشرایط خاص خود 
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 (تألیفی)    با توجه به تعریف مقنن، شاکی شخصی است که:.4
 .گرددمی زیان و ضرر متحمل جرم وقوع الف( از

 .کند مطالبه را وارده زیان و ضرر جبران ب(
 .کند یم درخواست را مرتکب تعقیب و گرددمی زیان و ضرر متحمل جرم ج( از وقوع

 .د( همه موارد
 .صحیح است جگزینه 

 (تألیفی)    مدعی خصوصی کسی است که: قانوناً.3
 .الف( به تبع شکایت کیفری، مطالبه ضرر و زیان نماید

 .زیان داده است و ضرر مطالبهب( بدون طرا شکایت کیفری دادخواست 
 .ج( تنها شکایت کیفری مطرا نموده است

 .باشد نفع ذیدر طرا شکایت  د( شخصاً
 .صحیح است الفگزینه 

 اقامـه  و دادسـتان  عهده بر عمومی حیثیت جهت از دعوی اقامه و متهم تعقیب -44 ماده

 خصوصـی  مـدعی  یا شاکی با خصوصی حیثیت جهت از متهم تعقیب درخواست و دعوی

 .است
 .ک.د.آ.ق 71و  41مواد : مواد مرتبط

 شهده  جهرم  از متضرر که کسی» :15/4/1324مورخ  7/24/244شماره نظریه مشورتی 

 بهود   نخواهد وی ینفع ذی عنوان سلب باعث دعوی موضوع انتقال و دارد کیفری شکایت حق است،
 «.شود می محسوب جرم از متضرر کماکان وی زیرا

عمهومی و چهه از جههت     ، چهه از جههت حیثیهت   باشد میتعقیب متهم از وظایف دادستان  -1نکته 

 .خصوصی حیثیت

 وی تعقیهب  خصوصی باید مسبوق به اقامه دعوا و درخواست حیثیت جهت متهم از تعقیب -2نکته 

 .خصوصی باشد مدعی یا شاکی از سوی

در جرائم علیه افراد محجور که ولی خاص ندارند، شروع به تعقیب دعوای خصوصی نیز بر  -3نکته 

 .است و نیازمند تقاضای شاکی خصوصی نیست قضائیعهده مقام 

شهاکی شهکایت    هرگهاه ، باشهند  مهی در جرائمی که واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصهی   -4نکته 

 .ه دادستان استننماید، تعقیب متهم از جهت حیثیت عمومی بر عهد

حتی قبل از درخواست تعقیهب از سهوی    ،تواند میبل گذشت مشهود، دادستان در جرائم قا -5نکته 

 .تمامی اقدامات الزم را به عمل آورد شاکی، برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم
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دادگهاه   دادرس بر عههده ، تعقیب متهم گردند یمدر دادگاه طرا  در جرائمی که مستقیماً -6نکته * 

 .باشد می

بهه ایهن معنها کهه اقامهه       .تعقیب دارد صدر ماده فوق اشاره به اصل الزامی یا قانونی بودن -7نکته 

 .باشد میدعوای عمومی از وظایف دادسرا 

 شکایت شاکی هرگاه ،باشند می خصوصی و عمومی جنبه دو هر واجد که جرائمی در.4

 (تألیفی)     ننماید:
 .ب( تعقیب بر عهده ضابطین دادگستری است  .منتفی است اساساًالف( تعقیب متهم 

 .دادستان است عهده بر د( تعقیب  .است بازپرس عهده بر ج( تعقیب
 .صحیح است دگزینه 

 (15 یسراسر)ارشد  قاعده قانونی بودن تعقیب به معنای:  .3
 .بینی شده باشدپیش گذار قانونالف( تعقیب باید از سوی 

 .ب( قاضی باید طبق قانون مبادرت به صدور حکم نماید
  .تعقیب همه جرائم است از نهاد تعقیب ناگزیرج( 

 .د( ماده قانونی مربوط باید در حکم قید شود
 .صحیح است جگزینه 

 صـورت  در و شـروع  شاکی شکایت با فقط گذشت،قابل  جرائم در متهم تعقیب -43 ماده

 .شود می موقوف او گذشت

 .است قانون موجب به گذشت قابل جرائم تعیین - تبصره
 .ک.د.آ.ق 71 ادهم - ا.م.ق 414و  411مواد : مواد مرتبط

و اگر متهم بازداشهت   باشد میقابل گذشت، موقوفی تعقیب نتیجه گذشت شاکی در جرائم  -1نکته 

کهه  مگر آنکه جرم دارای حیثیت عمومی نیز باشد  به اقتضای اصل برائت(آزاد خواهد شد ) فوراًباشد 
 .یابد یمدر این صورت تعقیب ادامه 

کهه شهروع و    باشند میجرائم قابل گذشت، جرائمی »ا .م.ق 711ماده  7تبصره با توجه به  -2نکته 

 «.ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است

رقابل گذشت بودن جرائم است و جرائم قابل گذشت نیاز به تصریح مقنن دارند اصل بر غی -3نکته 

و هم از رو  تعیهین ضهابطه    از رو  احصای قانونیهم و در نظام تقنینی جمهوری اسالمی ایران، 
  .برای تعیین جرائم قابل گذشت استفاده شده است قانونی

 .شمرد یبرمقابل گذشت را  جرائمتک تک  گذار قانون روش احصایی:
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بلکه برای تشهخیص   شمرد یبرنم را گذشت قابل جرائم تک تک گذار قانون روش تعیین ضابطه:

 .کند یمضابطه تعیین  ها آن

عالوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصهل حهد   »ا .م.ق 711با عنایت به ماده  -4نکته 

جرائم مندرج در قسهمت   باشند میقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت 
 -013 -011 -010 -003 -000 -010 -012 -099 -092 -022 -010و مههواد  130اخیههر مههاده 

نیهز   «تعزیهرات »پهنجم  از کتاب  111و  033 -030 -031 -031 -032 -031 -001 -001 -002
 «.شوند میقابل گذشت محسوب 

 گذشت صورت در و شروع شاکی شکایت با فقط گذشت، قابل جرائم در متهم تعقیب.4

 (تألیفی)     ...او
 .شود میب( تعقیب متوقف   .شود میالف( تعقیب موقوف 

 .د( قانون در این باره ساکت است  .یابد یمج( تعقیب ادامه 
 .صحیح است الفگزینه 

 (تألیفی)     .باشد می ...تعیین جرائم قابل گذشت به موجب.3
 ب( آرا وحدت رویه  قضائیعالی شورای نامه یینآالف( 

 د( تصمیم قاضی محکمه  ج( قانون
 .صحیح است جگزینه 

 مجـازات  اجرای همچنین و است شده شروع قانون طبق که کیفری امر تعقیب -43 ماده

 :زیر موارد در مگر ،شود نمی موقوف

 ؛علیه محکوم یا متهم فوت (الف

 ؛گذشت قابل جرائم در خصوصی مدعی یا شاکی گذشت (ب

 ؛عفو شمول (پ

 ؛قانونی مجازات نسخ (ت

 ؛قانون در شده بینیپیش موارد در زمان مرور شمول (ث

 ؛قانون در شده بینیپیش موارد در متهم توبه (ج

 .مختوم امر اعتبار (چ

 .گردد می عمل اسالمی مجازات قانون مطابق دیه درباره -4 تبصره

 به مبتال قطعی حکم صدور از پیش جرم مرتکب هرگاه - (34/3/4384)اصالحی  3تبصره 

در جـرائم حـق    آنکـه  مگر ،شود می متوقف دادرسی و تعقیب افاقه، زمان تا شود جنون
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 افاقـه  فرض در مجنون یا فاقد هوشیاری فرد که باشد نحوی به جرم اثبات النّاسی شرایط

 ابالغ وی یا سرپرست قانونی قیم یا ولی به صورت این در .کند اتهام رفع خود از تواندن نیز

 عـدم  در صـورت  .نمایـد  اقـدام  وکیل معرفی به نسبت روز پنج مهلت ظرف که شود می

 وکیـل  وی بـرای  مقررات وفق آن مجازات میزان و ارتکابی جرم نوع از نظرصرف معرفی،

 .یابد می ادامه دادرسی و تعقیب و شود می تعیین تسخیری
قـانون نظـارت بـر     38 ادهم .ک.د.آ.ق 813،818، 813 ،313،371،493 ،34،71،74، 31 ،: موادمواد مرتبط

 .4381رفتار قضات مصوب 

ــواد  ــا  3م ــا  86 ،8ت ــا  89،411ت ــا  414،418ت ــد ،448،481ت ــ «پ» بن ــد 364 ادهم ــ «ذ»، بن ، 369 ادهم

  .خ.ح.ق 83ماده  .چ.ص.ق 43ماده  .ا.م.ق ،476،478 ،474، 363،364،368،433

درباره روابط کنسـولی   ینو 4863کنوانسیون  ،دیپلماتیک های یتمصونراجع به  ینو 4864کنوانسیون  

مخصوص که ایـران عضـو    های یتمأمور های یتمصوندر مورد مزایا و  یویورکن 4868و نیز کنوانسیون 

  .است ها آن

امکان مطالبه دیه توسط اولیهای دم  » :21/3/1371مورخ  5663وحدت رویه شماره  یرأ

 «.اندف دو وسیله نقلیه موتوری فوت شدهیک راننده از ورثه راننده دیگر که هر دو بر اثر تصاد

مرور زمان جهرم تقاضهای ثبهت ملهک غیهر،       مبدأ» :13/2/1331مورخ  4253حکم شماره 

 .«دفتر امالک است تاریخ ثبت ملک در

مهرور زمهان در جهرم افتهراء از تهاریخ تحقهق        مبهدأ » :21/1/1342مورخ  221حکم شماره 

 .«بودن دعوای مفتری است اساس یب

تجاوز به اراضهی ملهی شهده و تصهرف     » :7/3/1311مورخ  652وحدت رویه شماره  یرأ

موضهوع مشهمول مهرور زمهان     و تا وقتی که تصرف ادامه دارد،  باشد میعدوانی آن از جرائم مستمر 
 .«نخواهد شد

قهانون راجهع بهه واگهذاری معهامالت      »: 21/4/1314مورخ  671شماره  رویه وحدت یرأ

از جملهه مقهررات    7917قانون پولی و بانکی کشور مصهوب   7920ارزی به بانک ملی ایران مصوب 
 .«باشند میشرعی  صحکومتی و به عبارت دیگر جزء تعزیرات غیرمنصو

انتقال مال غیر جزء تعزیرات منصوص » :14/2/1315مورخ  626شماره  رویه وحدت یرأ

 .«باشد میشرعی 

مجهازات ارتشهاء از جملهه جهرائم     »: 1314/ 14/4ممورخ   677وحدت رویه شمماره   یرأ

 .«منصوص شرعی[ است، لذا از شمول مرور زمان خارج است] مستوجب تعزیر


