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  کیفریهفاّین ٍکلیات آییي دادرسی 

آییي دادسػی ًیلشی هزوَػِ هوشسات ٍ هَاػذی اػت ًِ ثشای ًـق رشم، تؼویت « 46هػَب  م.آ.د.ى 1هغبثن ثب هبدُ  

هتْن، تحویوبت هوذهبتی، هیبًزیگشی، كلح هیبى عشكیي، ًحَُ سػیذگی، كذٍس سأی، عشم اػتشام ثِ آساء، ارشای آساء، تؼییي 

   .»بى دادگؼتشی ٍ سػبیت حوَم هتْن، ثضُ دیذُ ٍ ربهؼِ ٍضغ هی ؿَدٍظبیق ٍ اختیبسات هوبهبت هضبئی ٍ ضبثغ

ایي تؼشیق  .اص آییي دادسػی ًیلشی ثِ ػول هی آٍسد همٌي، تؼشیق كَم، تؼشیلی اػت ًِ خَد ؿَدحظِ هی الّوبى عَس ًِ ه

ح التِ تغییش اغغهی تَاى اص رولِ  .ًؼجت ثِ تؼشیق هوشس دس هبًَى آییي دادسػی ًیلشی ػبثن داسای ًَآٍسی ّبیی هی ثبؿذ

هیبى عشكیي، ّوچٌیي تلشیح  «غلح ٍ ساصش»ٍ  «هیاًجیگشی»پیص تیٌی ٍ  «تؼمیة هتْن»تِ  «تؼمیة هجشهاى«غلظ 

اص ایشادات تؼشیق كَم، ّوبًغَس ًِ ثشخی اص حوَم داًبى ثِ تؼشیق  .اؿبسُ ًوَد «حوَم هتْن، ثضُ دیذُ ٍ ربهؼِ«هوٌي ثِ سػبیت 

ًِ یٌی اص هَضَػبت هْن  حیت هشاجغ ویفشیالػذم تػشیح همٌي تِ غن ٍاسد هی ًشدًذ هی تَاى ثِ هوشس دس هبًَى ػبث

  .دادسػی ًیلشی اػت اؿبسُ ًوَد ي یهَسد ثحج دس آی

. 

. 

. 

 

. 

 

 گفتار چْارم: ٍیژگی لَاًیي شکلی 

  .ػغق ثِ هب ػجن ؿذى ٍ تلؼیش هَػغ، دٍ ٍیظگی ثبسص هَاًیي ؿٌلی ثِ ؿوبس هی سٍد

 ٍل: عطف تِ ها سثك شذىتٌذ ا

هَاًیي ثِ گزؿتِ ػغق ًوی ؿًَذ ٍ گلتِ هی  الاكَ .ػغق ثِ هب ػجن ؿذى هَاًیي یؼٌی ثبصگـت آحبس هبًَى رذیذ ثِ گزؿتِ 

 .اػتخٌبئبتی ٍرَد داسد ًِ هَاًیي ثِ گزؿتِ ػغق هی ؿًَذ .هبًَى احش هْوشایی ًذاسد ٍ تبحیش آى ًؼجت ثِ حبل ٍ آیٌذُ اػت ؿَد 

 .ثیي ثبیذ ثیي هَاًیي ؿٌلی ٍ هَاًیي هبَّی هبئل ثِ تلٌیي ؿذ ایي دس 

 لَاًیي کیفری هاَّی :الف 

( ایي اكل ثش ػغق ثِ هب ػجن ًـذى اػت)هگش دس ثشخی هَاسد اػتخٌبیی ثِ گزؿتِ ػغق ًوی ؿًَذ اكَالهَاًیي ًیلشی هبَّی  

 هَاسد اػتخٌبیی ػجبستٌذ اص:

 لاًَى جذیذ هثتٌی تش تخفیف تاضذ. 
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 ًذیا الذاهات تاهیٌی ٍ تشتیتی تاض َى جذیذ هثتٌی تش ػذم هجاصاتلا. 

 لاًَى جذیذ اص جْات دیگش هساػذ تِ حال هتْن تاضذ. 

 خَد همٌي تػشیح تِ ػغف ضذى لاًَى جذیذ تِ گزضتِ ًوایذ. 

 لَاًیي کیفری شکلی: ب 

 :هگش دس ثشخی هَاسد اػتخٌبیی .ثِ گزؿتِ ػغق هی ؿًَذ اكَالهَاًیي ًیلشی هبَّی  ثشخالفهَاًیي ًیلشی ؿٌلی  

 :لَاًیي صیش ًسثت تِ جشاین ساتك تش ٍضغ لاًَى، فَساً اجشاء هی ضَد 

  ِغالحیتلضایی ٍ  تطىیالتلَاًیي هشتَط ت  

  دس ایي هَسد پشًٍذُ تشای تشسسی تِ دادگاُ غادس )لَاًیي هشتَط تِ ادلِ اثثات دػَی تا پیص اص اجشای حىن

 ضَدوٌٌذُ حىن لغؼی اسسال هی 

 لَاًیي هشتَط تِ ضیَُ دادسسی 

 لَاًیي هشتَط تِ هشٍس صهاى 

 تفسیر هَسّع :تٌذ دٍم 

 ُدس هَاًیي ؿٌلی ثِ دلیل ایٌٌِ تبحیشی دس هیضاى هحٌَهیت ٍ هزبصات ًذاسد ثش خبلق هَاًیي هبَّی تلؼیش هَػغ پزیشكتِ ؿذ

 .اػت

  (دس كَستی ًِ ثِ ًلغ هتْن ثبؿذ)هیبع ًیض پزیشكتِ ؿذُ اػت 

 ى سػیذگی ثِ حیخیت ػوَهی رشم ٍ هَضَع كشػی آى سػیذگی ثِ حیخیت خلَكی رشم اػت.د.هَضَع اكلی آ 

. 

. 

. 

  ًَع ًظام دادسسی آضٌا خَاّین ضذ 9دس آییي دادسسی ویفشی ها تا   

 (اٍلیي ًظام دادسسی)) ٍیژگی ّای ًظام دادسسی اتْاهی :(الف

 ى دیذُ اص ثضُ دس هوبم ؿٌبیت ثش ًیبیذ ، دادسع حن سػیذگی ثِ هَضَع اتْبم سا تب صهبًی ًِ صیب)ضشٍست عشح ؿٌبیتِ ؿبًی

 (ًخَاّذ داؿت

  (دادػشا ٍرَد ًذاؿت ٍ پشًٍذُ هؼتویوبً ًضد هبضی اسائِ هی گشدیذ)كوذاى ًْبد تؼویت 
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  (ثِ دلیل كوش ػَاد خَاًذى ٍ ًَؿتي دس ػغح ربهؼِ)ؿلبّی ثَدى سػیذگی 

 (ّب ػالح تؼبٍی اكل –ًتش آخًَذی ٍاطُ تذاكؼی سا ثِ ًبس هی ثشد د)تشاكؼی ثَدى سػیذگی 

    (اكحبة دػَا)سػبیت تؼبٍی ثیي دٍ عشف 

 ٍِرَد ّیبت هٌلل 

  ػلٌی ثَدى سػیذگی 

  ِسػبیت حوَم ٍ هٌبكغ كشدی ٍ ػذم تَرِ ثِ ًلغ ربهؼ. 

  . هجتٌی ثَدُ اػت هی تَاى گلت پبیِ ٍاػبع دادسػی اتْبهی ثش هلبف ٍ اًتوبم ؿخلی :ًىتِ 

 ادلِ احجبت دػَا دس ًظبم اتْبهی: هؼبهِ ، ؿْبدت ؿَْد ، ػَگٌذ ، اهشاس، اٍسدالی یب دٍئل :ًىتِ

 ٍیژگی ّای ًظام دادسسی تفتیطی: (ب

. 

. 

. 

. 

 ًذاسًذ حك هذاخلِ                                                                                                 

                                                                           

 جشاین غیش هطَْد                                       

 هی وٌٌذ هشاتة سا تشای وسة تىلیف تِ دادستاى اػالم                                                                             

 الذاهات ضاتغاى 

 حفظ آالت ٍ ادٍات ٍ آثاس ٍ ادلِ جشم ٍ  هاًغ فشاس هتْن ضذى                                                                                  

 ًتایج الذاهات سا تِ اعالع دادستاى هی سساًٌذ. تالفاغلِ                                                                                  

 جشاین هطَْد                                    

 حك تاصداضت هتْن سا تا ضشایغی داسًذ                                                                                   

 .تاضذ ضشٍسی تحمیمات تىویل تشای هتْن ًگْذاسی                                                  

 تاضذ تیطتش ساػت 69 اص ًثایذ ًگْذاسی هذت                       ؿشایظ ثبصداؿت  هتْن

  

 .وٌٌذ تفْین ٍ اتالؽ هتْن تِ وتثی ٍ تالفاغلِ سا آى ادلِ ٍ اتْام هَضَع                                              

 .تشساًٌذ دادستاى اعالع تِ لاًًَی تػوین اتخار تشای فَسی سا هشاتة                                              
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 :تخش دٍم

 خالصِ درس
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ؽ ًبس هزوَػِ اكَل هوشساتی اػت ثشای ًـق رشم ــ تؼویت هتْن ــ تحوین اص اٍ ــ تؼییي كالحیت ــ سٍتؼشیف آدن: 

 هشارغ تحوین ٍ حٌن ــ تزذیذ ًظش اص تلویوبت

چگًَگی ًـبى دادى ٍاًٌؾ دس ثشاثش هزشم ٍ ػول هزشهبًِ ــ پل استجبعی هیبى رشم ٍ هزبصات )تؼویت ثش ػْذُ  هحتَای آدن:

 داػتبى ــ تحوین ثش ػْذُ ثبصپشع ــ هحبًوِ ثش ػْذُ هبضی ــ ارشای حٌن ثش ػْذُ دادػتبى(

ن لغوِ دیذُ اص رشم اص عشین ػبصهبًْبی ًْبدّبی ػذالت ًیلشی حلظ حوَم ٍ آصادی ّبی اػبػی اكشاد اص عشین اػبدُ ًظ ّذف :

 تٌظین ٍاًٌؾ ربهؼِ دس ثشاثش ثضٌّبسی

 دس ّش دٍ ػخي اص ًحَُ سػیذگی دادگبُ ّب ثِ دػبٍی اػت.ا آدم: تضثاّت 

 اهَس ارشایی  دادسػی ًیلشی  

 ــ هَضَع 1تفاٍت یا آدم: 

  اهَس حوَهی  دادسػی هذًی  

 یي عشف دادػتبى)ًوبیٌذُ ربهؼِ( ٍ عشف دیگش هتْن          دادسػی ًیلشی 

 ــ اكحبة دػَی  2

 دًٍلش ؿخلی یب حوَهی ثِ ػٌَاى خَاّبى ٍ خَاًٌذُ         دادسػی هذًی  

 ادسػی ًیلشی ًجبؿذ ثِ ؿشط آًٌِ:دس هَاسدی ًِ دسثبسُ هَضَع، حٌوی دس آییي دسجَع تِ آدم دس اهَس ویفشی: 

 هادُ هَجَد دس دادسسی هذًی تا دادسسی ویفشی تؼاسؼ ًذاضتِ تاضذ.           

 حمی سا اص هتْن یا هثاوی ضایغ ًىٌذ.          

 اكَال هَاًیي آییي دادسػی ًیلشی ؿٌلی ّؼتٌذ)ٍیظگی ّبی هَاًیي ؿٌلی( خػَغیات آدن:

 ن هیبع ثشای ارشای ثْتش ػذالت ٍ ًـق حویوتتلؼیش هَػغ ٍ تلؼیش اص عشی -الف

 ارشای كَسی)ػغق ثِ هبػجن ؿذى ثِ ّوبى دالیل هزًَس( -ب

. 

. 

. 

. 
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. 
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 ًظام ّای دادرسی کیفری ٍ ٍیژگی آًْا

 اتْاهی:*

 ــ اٍلیي ٍ لذیوی تشیي ضی3َُ 

 ــ لضٍم عشح ضىایت تشای سسیذگی6 

 ــ ػلٌی تَدى6  

 ــ ضفاّی تَدى9 

 َدىــ تشافؼی ت 6 

 هضیت: حمَق دفاػی هتْن سا تِ خَتی تاهیي هی وٌذ.

ػیة: ػذم تاهیي هٌافغ اجتواػی دس اثش لضٍم دخالت تضُ دیذُ تشای تؼمیة ٍ هحذٍد تَدى لاضی تشای لثَل دالیل 

 هطخع ٍ اص پیص تؼییي ضذُ.
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 :َمستخش 

 ًکتِ
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 هوذهبتی، تحویوبت هتْن، تؼویت رشم، ًـقی : آییي دادسػی ًیلشی هزوَػِ هوشسات ٍ هَاػذی اػت ًِ ثشا :3 ًىتِ

هوبهبت  ساتاختیب ٍ ٍظبیق تؼییي آساء، ارشای آساء، ثِ اػتشام عشم، سأی كذٍس ٍ سػیذگی ًحَُ عشكیي، هیبى كلح ٍ هیبًزیگشی

 .ؿَد هی ٍضغ ربهؼِ ٍ دیذُ ثضُ هتْن، حوَم سػبیت، هضبیی ٍ ضبثغبى دادگؼتشی

ّبی هـشٍع ٍ حلظ حوَم هبًَى احتشام ثِ آصادی»شای سػبیت حوَم ؿْشًٍذی هوشس دس ى ث.د.دس هبًَى رذیذ آ :6ًىتِ 

ضوبًت ارشا تؼییي ؿذُ اػت ثِ ایي تشتیت ًِ تخلق اص سػبیت ایي هوشسات تَػظ هوبهبت « 1383/ 2/ 15ؿْشًٍذی هلَة 

ی ؿَد ًِ هتخللبى ػالٍُ ثش رجشاى هضبیی ٍ ضبثغبى دادگؼتشی ٍ ػبیش اؿخبكی ًِ دس كشآیٌذ دادسػی هذاخلِ داسًذ هَرت ه

ًِ دس ػبیش  ؿًَذ، هگش آى هحٌَم  1375/  3/ 2( هبًَى هزبصات اػالهی هلَة 570خؼبسات ٍاسدُ، ثِ هزبصات هوشس دس هبدُ )

 .هَاًیي هزبصات ؿذیذتشی هوشس ؿذُ ثبؿذ

 :ػَاهل ػوَط دػَای ػوَهی یب هَهَكی تؼویت یب ارشای هزبصات ػجبستٌذ اص :6ًىتِ 

 ػلیِ؛كَت هتْن یب هحٌَمٌ -لقا

 گزؿت ؿبًی یب هذػی خلَكی دس رشاین هبثل گزؿت؛ -ة

 ؿوَل ػلَ؛ -ح

 ًؼخ هزبصات هبًًَی؛ -ت

 ؿوَل هشٍس صهبى دس هَاسد پیؾ ثیٌی ؿذُ دس هبًَى؛ -ث

 تَثِ هتْن دس هَاسد پیؾ ثیٌی ؿذُ دس هبًَى؛ -د

 .اػتجبس اهش هختَم -س

 .ػلیِ تحون یبكتِ ثبؿذ ؿَد ًِ آى ؿشط یب هؼلنٌ كَستی تشتیت احش دادُ هیگزؿت هـشٍط ٍ هؼلن دس  : 9ًىتِ

 .هذت هشٍس صهبى ارشای هزبصات اص هذت هشٍس صهبى تؼویت ٍ كذٍس حٌن ثیؾ تش اػت :6ًىتِ

 :ؿًَذ رشائن ریل هـوَل هشٍس صهبى تؼویت، كذٍس حٌن ٍ ارشای هزبصات ًوی :0ًىتِ

 ری ًـَسرشائن ػلیِ اهٌیت داخلی ٍ خبس -الق

 ( ایي هبًَى ثب سػبیت هجلؾ هوشس دس آى هبد36ُرشائن اهتلبدی ؿبهل ًالّجشداسی ٍ رشائن هَضَع تجلشُ هبدُ) -ة

 رشائن هَضَع هبًَى هجبسصُ ثب هَاد هخذس -ح

هزبصات ثِ دیذُ اًزبم گیشد، هشتٌت دسكَست تَثِ ٍ ػوَط  دس صًب ٍ لَاط ّشگبُ رشم ثِ ػٌق، اًشاُ ٍ یب ثب اؿلبل ثضُ :6ًىتِ

 .ؿَد حجغ یب ؿالم تؼضیشی دسرِ ؿؾ یب ّش دٍی آًْب هحٌَم هی

ؿَد، ربسی  هوشسات سارغ ثِ تَثِ دس رشاین تؼضیشی دسثبسُ ًؼبًی ًِ هوشسات تٌشاس رشائن تؼضیشی دس هَسد آًْب اػوبل هی :۸ًىتِ

 .گشدد ًوی
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ٍس حٌن هغؼی هجتال ثِ رٌَى ؿَد، تب صهبى اكبهِ، ى: ّشگبُ هشتٌت رشم پیؾ اص كذ.د.ا.م 13هبدُ  2هغبثن تجلشُ  :4ًىتِ

تَاًؼت اص خَد سكغ هگش آًٌِ ادلِ احجبت رشم ثِ ًحَی ثبؿذ ًِ كشد دس حبلت اكبهِ ًیض ًوی .ؿَدتؼویت ٍ دادسػی هتَهق هی

دس كَست  .ًوبیذ ؿَد ًِ ظشف هْلت پٌذ سٍص ًؼجت ثِ هؼشكی ًٍیل اهذامدس ایي كَست ثِ ٍلی یب هین ٍی اثالؽ هی .اتْبم ًٌذ

ؿَد ٍ تؼویت ٍ ًظش اص ًَع رشم استٌبثی ٍ هیضاى هزبصات آى ٍكن هوشسات ثشای ٍی ًٍیل تؼخیشی تؼییي هیػذم هؼشكی، كشف

 .یبثذدادسػی اداهِ هی
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 :چْارمتخش 

 شای لاًَىهح
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 49 سال  جذیذ اصالحات تا کیفری دادرسی آییي لاًَى

 کلیات –تخش اٍل 

 آى تر حاکن اصَل ٍ کیفری دادرسی آییي عریفت –فصل اٍل 

 :5ًکات هادُ 

 .اص ًٌبت هبًَى رذیذ اؿبسُ ثِ ثحج هیبًزیگشی ٍ ػبصؽ اػت 

 :ّواًغَس وِ هی داًین سیستن ّای ویفشی ػثاستٌذ اص 

 ػیؼتن اتْبهی الق( 

 ػیؼتن تلتیـی ة( 

 د( اػالهی

  ػیؼتن هختلظد( 

  . ٍ دٍهشحلِ ای ؿذى سػیذگی، ػیؼتن كؼلی دادسػی ًیلشی ایشاى ثب ػیؼتن هختلظ هغبثوت داسددس حبل حبضش ثب تَرِ ثِ احیبی دادػشاّب 

آییي دادسسی ویفشی هجوَػِ همشسات ٍ لَاػذی است وِ تشای وطف جشم، تؼمیة هتْن، تحمیمات همذهاتی، هیاًجیگشی،  -3هادُ 

شای آساء، تؼییي ٍظایف ٍ اختیاسات هماهات لضایی ٍ ضاتغاى غلح هیاى عشفیي، ًحَُ سسیذگی، غذٍس سأی، عشق اػتشاؼ تِ آساء، اج

 ضَد. دیذُ ٍ جاهؼِ ٍضغ هی دادگستشی ٍ سػایت حمَق هتْن، تضُ

 

. 

. 

. 

. 

. 
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 ضواین 
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 اصَل آییي دادرسی هٌصفاًِ

 

 دکتر آخًَذی -ًظرات دکتر آشَری

گیشًذ ٍ تشًیت ایي هَاسد دادسػی هٌللبًِ سا  ًِ دس ًٌبس یٌذیگش هشاس هی ای اص اكَل ٍ هَاػذ اػت دادسػی هٌللبًِ هزوَػِ

سٍد. دس ثشخی اص هَاسد تؼذادی اص اكشاد دادسػی  دّذ. حن ثش دادسػی هٌللبًِ یي ثحج حوَم ثـشی ًیض ثِ ؿوبس هی تـٌیل هی

دادسسی ػادالًِ ًسثت تِ دادسسی هٌػفاًِ  سػذ ثشًذ. دس حبلی ًِ ثِ ًظش هی ػبدالًِ ٍ هٌللبًِ سا ثِ ربی یٌذیگش ثِ ًبس هی

 . تش تاضذ خطه

. 

. 

. 

. 

. 

 هفَْم دادسسی هٌػفاًِ

ثش پبیِ ًظبم دادسػی هختلظ یب كشاًؼَی اػت. دسایي ًظبم دس هشحلِ تحوین ًِ  ؿیَُ سػیذگی ثِ دػبٍی دس ًـَس هب تب حذٍدی

شم ثیـتش ٍرَد داسد اص ًظبم تلتیـی پیشٍی ؿذُ ٍ آٍسی دالیل ٍ رلَگیشی اص هحَ آحبس ر ًیبص ثِ ػشػت ٍ دهت دس روغ

ّبی خبف آى  آٍسی دالیل ٍ دس هشحلِ هحبًوِ دس دادگبُ اص ًظبم اتْبهی ٍ ٍیظگی ّبی آى سا داسد. دس هوبثل، پغ اص روغ ٍیظگی

ثیي حن ثشخَسداسی اص  پیشٍی ؿذُ اػت. ثب ایي ٍرَد دادسػی دس ًظبم هضبیی ایشاى اص ًظبم اػالهی ًیض ثْشُ گشكتِ اػت. دس ایي

حك آصادی ٍ اعالع اص ػلت سلة دادسػی هٌللبًِ اص حوَم اػبػی ثـش ٍ هَسد هجَل ربهؼِ ثیي الولل اػت. ایي حن ؿبهل 

آصادی، تشخَسداسی اص ٍویل، هوٌَػیت ضىٌجِ ٍ حك تشخَسداسی اص سفتاس ٍ ضشایظ اًساًی دس عَل تاصداضت، حك 

ػلٌی تَدى دادسسی، حك تشخَسداسی اص هتشجن، حك سسیذگی دس هْلت  دستشسی تِ دادگاُ غالح ٍ تی عشف،

 ثبؿذ. یه هؼمَل، حك تجذیذ ًظش خَاّی

 یدادسس ّای اًَاع ًظام

 اتْاهی ًظام -3

 ثبثل ٍ ػَهش ّبی توذى ٍ ثبػتبى ًَبىی ٍ سٍم دس اثتذا ًِ اػتی اتْبه ؼتنیػ ،یدػبٍ ثِی ذگیسػ ّبی ؿیَُ تشیي هذیوی اصی ٌی

 اص كشاًؼِی الدیه 9 هشى دس. ًجَد ؿذُ ؿٌبختِی دػبٍ شیػب اص ًیلشیی دػبٍ يیتلٌ صهبى يیا دس. ًشدًذ هی لبدُاػت آى اص

 يی اػوبل ثب ًبًبدا اًگلؼتبى، ّوچَىیی ًـَسّب ثضسٍ،ی ًـَسّب بىیه اص ّن حبضش حبل دس ٍ ًشد هی اػتلبدُی اتْبه ؼتنیػ

 اص هزبصات نیده يیتلٌ ػذم ػلت ثِ -دٍس ّبی گزؿتِ دس ظُیثَ- ًظبم يیا سد. ًٌٌذ هی اػتلبدُ ؼتنیػ يیا اص شاتییتـی ػش

 هلبف ثشی اتْبهی دادسػ اػبع ٍ ِیپب ٍاهغ دس .ثبؿذ هیی كشد هٌبكغ اصی ػوَه ًظن يیتلٌ ػذم زِیًت خَد ًِ خؼبست رجشاى

 شیپز اهٌبىی هبض ثِ هشارؼِ ٍ رشم اص ذُید بىیص تیؿٌب كَست دس كوظ ضیً تیتؼو لیدل يیّو ثِ. اػتی هجتٌی ؿخل اًتوبم ٍ

 ٍی هبض هحضش دس ثبؿذ هضد ًپشداختي هبًٌذی هَاسد اصرولِدػبٍی ای  ثِ هشثَط تؾیؿٌب ؿبلجبً ًِی ؿبً ثبػتبى دٍساى دس. اػت



 انتشارات حقوقی عدلیه

 

19 

 آصاد داكشا ّوِ حضَس ًِی ػوَه هٌبى يی دس ٍ لیتؼغ سٍص يی دس هؼوَالًی دادسػ دٍساى يیا دس. ًشدًذ هی ذایپ حضَس پبدؿبُ بی

 اگش ش،یخ بی داسد هجَل سا ٍاسدُ اتْبهبت بیآ ًِ ؿذ هی ػؤال هتْن اص اثتذا ظُیٍ گبُیرب دس هتْن حضَس اص پغ. ؿذ هی لیتـٌ اػت

 تیؿٌب اػالمی ؿلبّ عَس ثِی خلَكی ؿبً. ؿذ هی آؿبصی دادسػ ثَدی هٌل اگش ٍ گـت هی هحٌَم هتْن ثَد هخجت پبػخ

 هشاكؼِ گشیٌذی ثب خَاًذُ ٍ خَاّبى هبًٌذ دٍ ّش هتْن ٍی ؿبً وتیحو دس. ًشد هی دكبع ستكَ ّوبى ثِ ضیً هتْن ٍ ًشد هی

 ّوبًٌذ هضبتی دادسػ ًَع يیا دس هبضی ٍػیلِ ثِ ًِ ؿذ هی اًزبم دػَا يیعشك ٔ  ٍػیلِ ثِ ضیً ؿَْد اص نیتحوی حت. ًشدًذ هی

ی سأی اًـب ثِ هجبدست آًگبُ ٍ ًشدُی ثشسػ سا آًبى لیالد يیعشك ػخٌبى اػتوبع اص پغ ٍ توبؿب سا هشاكؼِ كحٌِ غشفیث داٍساى

 ػَگٌذ سای ؿبً ًظبم يیا دس ًبسٍا ّبی ؿٌبیت عشح اصی شیرلَگی ثشا الجتِ. ثَدی هغؼ نیعش يیا دس كبدسُ حٌن. ًشدًذ هی

 ثِ گشید حؼت بی شدًُ ٍاسدی گشید ثِ ًِی اتْبه هزبصات ثِ اال ٍ ًٌٌذ ًظش كشف هحبًوِ بىیپب تب خَدی دػَ اص ًِ دادًذ هی

 .ؿذ هی هحٌَم گشیدی هزبصات

 يیّو ًظبم يیا هحبػي اصی ٌی رْت يیّو ثِ. اػتی دادسػ ثَدىی ػلٌ اكل هٌللبًِ،ی دادسػ هْن اكَل اصی ٌی اهشٍصُ .

 ٍ ي هغبلتیؿذ ٍ ا یاثشاص ه یكَست ؿلبّ ي اص دٍعشف ثِیي هؼٌب ًِ هغبلت ّشیثِ ا .اػت ؿذُ ؿوشدُ یدادسس تَدىی ػلٌ

ی ّب ذُیؿٌ ثشاػبع تَاًذ یهی هبض» ثلٌِ ذیگشد یًو هضجَطی دادسػی ثشای ا پشًٍذُ دس ٍی ًتج كَست ثِ دكبع بی اتْبم لیدال

ي یّوچَى  یلشیً یدادسػ سٍؽ، يیا دس. ذیًوب حٌن كذٍس ثِ هجبدست ٍی ذگیسػ دادگبُ رلؼِ دس هتْن تَػظ دكبع ٍی ؿبً

 دس هتْن ٍ داؿت یه اثشاص سا خَد لیدالی ؿبً داؿتٌذ، هشاس خَاًذُ ٍ خَاّبى گبُیرب دس هتْن ٍی ؿبً ًِ ثَدی حوَهی دادسػ

 ي،یعشكیی هضب ًجشد هالحظِ ثبی هبض ٍ پشداخت یهی اتْبه لیدال سد ثِ خَد، هوبثل عشف لیدال اص اعالع ثب ٍ اٍ ثب ثشاثشی تیهَهؼ

 يیا رْت يیّو ثِ. اػت ذُیگشد يیتضوی خَث ثِ ًظبم يیا دس هتْن دكبع حن» يیثٌبثشا.ًشد یه كبدس سا خَد حٌن بىیپب دس

 ثحج ثَدی ثشسػ هبثل ًظبم يیا دس ًِی هَاسد اصی ٌی گشیدی ػَ اص. اػتی اتْبهی دادسػ ًظبم بصاتیاهت ٍ هحبػي اص ضیً هـخلِ

 يیًَ ّبی ًظبم دس ؿذ هی تیسػبی ؼیعج كَست ثِی اتْبهی ذگیسػ ّبی ًظبم دس ًِ اهش يیا. ثَد دػَا اكحبة يیثی تؼبٍ

 خَد ًَثِ ثِ ضیً هوٌي ثلٌِ ثبؿذ ؿذُ ًْبدُی هبض ػْذُ ثش ًِ ؼتیًی لیتٌل كوظ دػَا اكحبة يیثی تؼبٍ تیسػبی ذگیسػ

 يیا اص. ًٌذ كشاّن ػبدالًِی دادسػ يی یثشگضاس رْت سا دػَا اكحبة حوَم تیسػب ًِ اػتی ا گًَِ ثِ يیهَاً ٍضغ ثِ هٌلق

ی ذگیسػ هشرغی ػبالس هشدم ِیًظش يی یهجٌبی اتْبه دادسػی.ؿَد شهییتؼج« ػالحی تؼبٍ» تیبسػ ثِ اًٌَى ّن هوٌي قیتٌل

. اػت آػبى ؿَد كلل ٍ حل ذیثب ًِی هؼبئل. اػت ؿْشًٍذاى هزوَع ثِ هتؼلن سأی داسد، تیهؼئَل ارتوبع هوبثل دس هتْن. اػت

 ّش سا هؼبئل يیا اػت؟ چوذس اٍی اخاله تیهؼئَل ٍػؼت اػت؟ ؿذُ هشتٌت دٌّذ هی ًؼجت اٍ ثِ ًِ سای اػوبل ٍاهؼبً هتْن بیآ

ی دادسػ ػوَهبً يیثٌبثشا. ًٌذ حل تَاًذ هیی كٌ گًَِ ّش ثِ تَػل ثذٍى داسد،ی آگبّ خَد قیتٌبل ٍ حوَم اص ًِی هٌغو اًؼبى

ی صهبً ثشِّ يی دس ضیًی اػاله اًوالة اص ثؼذ دس ًظبم يیا. اػت ؿذُ ػپشدُ هتخلق شیؿی هشده هضبت ثِ هضبٍت ،یاتْبه

 ..گشكت هشاسی لشیهبًًَگزاسً هذًظش

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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 ضفافیت دادسسی-9

ؿَد، هلَْم دادسػی سا  یكشآیٌذ تلوین گیشی دسثبسُ حوَم ٍ تؼْذات اؿخبف ٍ یب اتْبهبتی ًِ ثِ عَس سػوی ػلیِ اكشاد هغشح ه

شد. اص یگ یپیؾ ثیٌی ؿذُ اًزبم ه یّب یي ًبهِكشآیٌذ دادسػی تَػظ هشارغ هختلق سػیذگی ًٌٌذُ ٍ هغبثن آی .دّذ یتـٌیل ه

ذ. ّوچٌیي ؿلبكیت دس هشاحل دادسػی ثبػج رلت اػتوبد ػوَم هشدم یآ یایي سٍ ؿلبكیت دس سًٍذ سػیذگی اهش ضشٍسی ثٌظش ه

كیت ثبؿذ ًِ دسایي هجحج ثِ اكَل هشثَط ثِ ؿلب یگشدد. ثٌبثشایي ؿلبكیت دادسػی یٌی اص اكَل هْن دادسػی هٌللبًِ ه یه

 .نیپشداص یدادسػی ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اغَل ضفافیت هٌػفاًِ

 

 اغل ػلٌی تَدى دادسسی 9-3

ّب ثتَاًٌذ دس  ثبؿذ، ثغَسیٌِ ػوَم هشدم ٍ سػبًِ یػلٌی ثَدى دادگبُ دادسػی ثِ هؼٌی ثشگضاسی رلؼبت دس هؼشم ػوَم هشدم ه

اص ایي اكل ثیـتش رلت اػتوبد هشدم، ًظبست ثش  رلؼِ سػیذگی حضَس داؿتِ ٍ ؿبّذ كشآیٌذ سػیذگی ثبؿٌذ. ّذف هبًًَگزاس

ثَدى سػیذگی یٌی اص  یثبؿذ. ػلٌ یػولٌشد هشارغ سػیذگی ًٌٌذُ ٍ رلَ گیشی اص كؼبد ٍ ثبال ثشدى ؿأى تلویوبت اتخبر ؿذُ ه

یذُ اػت. ثِ ػٌَاى ثبؿذ، ثگًَِ ای ًِ دس اؿلت اػٌبد ثیي الوللی ٍ داخلی ثِ آى اؿبسُ گشد یي اكَل دادسػی هٌللبًِ هیتش یاػبػ

ّش ًغ حن داسد ثب اػتلبدُ ًبهل اص تؼبٍی حوَم ثب دیگشاى، دػَای اٍ »داسد یهخبل: هبًٌذ اػالهیِ رْبًی حوَم ثـش ًِ ارؿبى ه

دس یي دادگبُ هؼتول ٍ ثی عشف، ػبدالًِ ٍ ػلٌی سػیذگی ؿَد ٍ آى دادگبُ دسثبسُ حوَم ٍ تؼْذات اٍ یب كحت ّش گًَِ اتْبم 

 ثِ ایي اكل اؿبسُ ًشدُ اػت.« ِ اٍ هتَرِ ثبؿذ، حٌن دّذًیلشی ًِ ث

. 

. 

. 

 

 منصفانهی دادرس تیشفاف اصول

 بودنی علن اصل

 یدادرس

 در موجود مستندات و مدارک بهی ترسدس

 کنندهی دگیرس مراجع

 بودن ومستدل مستند

 ُصادر آراء

 به مربوط نامه نییآ ارائه

 یدگیرس روند

 در صادره آراء بهی دسترس

 کنندهی دگیرس مراجع

 بودن عیسر اصل

 یدادرس

 بودنی قانون
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 هرٍر چٌذ ًکتِ از آییي دادرسی کیفری

آییي دادسػی ًیلشی هزوَػِ هوشسات ٍ هَاػذی اػت ًِ ثشای ًـق رشم، تؼویت هتْن، تحویوبت هوذهبتی، هیبًزیگشی، كلح 

ارشای آساء، تؼییي ٍظبیق ٍ اختیبسات هوبهبت هضبیی ٍ ضبثغبى هیبى عشكیي، ًحَُ سػیذگی، كذٍس سأی، عشم اػتشام ثِ آساء، 

 ؿَد. دیذُ ٍ ربهؼِ ٍضغ هی دادگؼتشی ٍ سػبیت حوَم هتْن، ثضُ

دس حویوت ، هبًَى آییي دادسػی ًیلشی رضٍ هَاًیي ؿٌلی اػت ًِ ثِ ًـق رشم، تؼویت هتْن ٍ تحوین رشاین ٍ دادسػی  ًىتِ:

 ؿیشُ هی پشداصد.ٍكالحیت ّب ٍ ًحَُ ارشای احٌبم ٍ 

 ثِ عَس ًلی ثِ سًٍذی ًِ اص صهبى ٍهَع رشم تب صهبى ارشای هزبصات عی هی ؿَد آییي دادسػی ًیلشی هی گَیٌذ.

ٍ رذیذتشیي ّزشی ؿوؼی  1290دس ًـَس هب اٍلیي هبًَى هشثَط ثِ آییي دادسػی ًیلشی، هبًَى اكَل هحبًوبت رضایی هلَة 

 هی ثبؿذ. 1394ثب اكالحبت  92لَة هبًَى ّن هبًَى آییي دادسػی ًیلشی ه

 همام اًجام دٌّذُ                             هشاحل آییي دادسسی ویفشی

 (خاظ ٍ ػام ضاتغیي)اًتظاهی ًیشٍّای                                ٍظیفِ وطف جشم -3

 دادستاى                                ٍظیفِ تؼمیة جشم -6

 تاصپشس                                    حمیكت ٍظیفِ – 6

 دادگاُ                                     ٍظیفِ دادسسی -9

 دادستاى                                     اجشای حىن -6

 دادػشای ثب حٌن ارشای ٍ اػت ًیلشی یي دادگبُ اػتشام هشرغ  ثبؿذ دٍ* اگش هَضَع پشًٍذُ دس كالحیت دادگبُ ػوَهی 

 .ثبؿذ هی دادگبُ ًیلشی دٍ

دادگبُ  دادػشای ثب احٌبم ارشای ٍ ًـَس ػبلی دیَاى اػتشام هشرغ  ثبؿذ یي* اگش هَضَع پشًٍذُ دس كالحیت دادگبُ ًیلشی 

 .ثبؿذ هی اػتبى هشًضدٍی 

 .ؿذهی ثب )دادگبُ ًیلشی دٍ(* ارشای احٌبم دادگبُ ٍیظُ سٍحبًیت ًیض ثب دادػشای ؿْشػتبًْب
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 تخش آخر
 تست ٍ خَسٌجٌی
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 ......؟ ٌِیاست .، هگش گش حیغح لیهَاسد ر ی ،ّوِیفشیو یدسخػَظ اًَاع دادگاُ ّا 3646هغاتك لاًَى آ.د.ن  -3

 ٍدٍ يی یلشیدادگبُ ً -1

 تیسٍحبً ظُیدادگبُ ٍ -2

 دادگبُ اعلبل ًٍَرَاًبى -3

 یدادگبُ ًظبه -4

 است. 46ق.آ.د.ن  649تشخالف هادُ  شا. صیغحیح است 6 ٌِیگض 

 خَد لشاس تِ اغحاب دػَا اتالؽ...ٍهستمال.... ...است. یاص لشاسّا یهحل كیلشاس تحم-6

 ؼتیً تیهبثل ؿٌب ؿَد. ی.هیاػذاد -1

 اػت تیهبثل ؿٌب .ـَدیهبعغ.ه -2

 ؼتیً تیؿَد.هبثل ؿٌب ی.ًو یاػذاد -3

 اػت تیؿَد .هبثل ؿٌب ی. هیاػذاد -4

 ُتلىِ هَضَع ٍ ٍلت  طَدیخَد لشاس اتالؽ ًو ذی.دلت وٌتاضذ یه حیغح6ٌِیق.آ.د.م گض69۸تِ استٌاد هاد

 .ضَدی آى اتالؽ ه یاجشا

 ... یضاتغاى دادگستش-6

 اػت. یاًتظبه تیهٌلق ثِ رًش گضاسؽ ّؼتٌذ ٍ ػذم رًش گضاسؽ هَرت هحٌَه -1

 هٌلق اػت گضاسؽ رًش ًٌذ. -2

 هحٌَم ثِ اًللبل اػت. ٌلَستیا شیٍاسدُ اػت دس ؿ بىیدس هَسد ضشس ٍ ص یهٌلق ثِ رًش اظْبسات ؿبً -3

 اػت. حیّب كح ٌِیّوِ گض  -4

 هی تاضذ. یفشیو یدادسس يییلاًَى آ 06ٍ  64اص هَاد  یمیتلف  سَال6 حیغح ٌِیگض 
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 (49 سراسری خَد سٌجی)آزهَى دکتری

 -3ضواسُ 

 ــ خشیذ ٍ فشٍش  سالح ٍ هْوات تِ عَس غیش هجاص ، دس غالحیت وذام دادگاُ است؟ 3

 ( ًیلشی اػتبى 2                                                               ( ًظبهی1

 ( ػوَهی رضایی4 ( اًوالة                                                                3

 ــ هذت هشٍس صهاى تؼمیة اًتظاهی لضات اص تاسیخ ٍلَع تخلف چٌذ سال است؟ 6

 ( چْبسؿٌج4ِ                        ( ػ3ِ( دٍ                           2                  ( یي             1

 ــ ٍضؼیت تؼلیك تؼمیة هؼتاداى تِ هَاد هخذس ٍ سٍاًگشداى چگًَِ است؟ 6

 .( پغ اص هؼشكی ثِ هشاًض دسهبًی،ثب هَاكوت دادػتبى ٍ تأییذ دادگبُ ثِ هذت یي تب ػِ هبُ اهٌبى پزیش اػت1

 ( ثب اخز تأهیي هٌبػت ٍ هؼشكی ثِ هشاًض دسهبًی،ثِ هذت یي تب ػِ هبُ اهٌبى پزیش اػت.2

 ( كوظ ثشای یي ثبس،ثِ هذت ؿؾ هبُ اهٌبى پزیش اػت.3

 ( اهٌبى پزیش ًیؼت.4

ــ دس جشیاى تحمیمات همذهاتی،هؼلَم هی ضَد هتْن داسای هػًَیت سیاسی است.همام لضایی وذام لشاس یا  9

 غادس یا اتخار هی وٌذ؟ تػوین سا

 ( هَهَكی تؼویت2( هٌغ تؼویت                                  1

 ( تؼلین تؼویت4( ثبیگبًی ًشدى پشًٍذُ                      3
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 پاسخٌاهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9گضیٌِ  9گضیٌِ  36    3  

3گضیٌِ  6گضیٌِ  39   6 

6گضیٌِ  6گضیٌِ  36   6 

6گضیٌِ  30 3گضیٌِ   9 

6 گضیٌِ 9گضیٌِ  36   6 

9گضیٌِ  9گضیٌِ  3۸   0 

6گضیٌِ   3گضیٌِ  34   6 

6گضیٌِ     ۸ 

3گضیٌِ     4 

6گضیٌِ     36 
6گضیٌِ     33 
6گضیٌِ     36 


