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  گفتار پيش

  
  فرموده است:استاد سخن سعدي شيرازي 

  عزّ داناييدليل راه تو باشد به   ذلّ پرسيدنبپرس هر چه نداني كه 

  
پرسـيدن  هرچند كه همه ما گاه و بيگاه نياز به پرسيدن داريم و سـفارش اسـتاد بـه    

را همراه دارد. عالوه بر اينكه گاهي شـخص   ذلّ پرسيدنكامالً درست است اما همواره 
كنيم و گاهي  مناسبي براي پرسيدن در دسترس نداريم؛ گاهي پاسخ نادرست دريافت مي

ايم درسـت باشـد؛    نيز پاسخ ناكافي؛ و گاهي اطمينان نداريم كه پاسخي كه دريافت كرده
آيـين دادرسـي   داريم كه كسي مشكل ما را حل كند و بدانيم مطـابق بـا    نياز آنيگاهي 

كنـد   كيفري چه كاري بايد انجام دهيم؛ و گاهي هم كسي واقعا مجهول ما را معلـوم مـي  
  كند. اما با بوي منّت، ما را سرافكنده و آزرده خاطر مي

فـراهم   ذلّ پرسيدن را بي عزّ داناييهدف از نگارش كتاب حاضر اين بوده است كه 
كند (در حد يك قدم كوچك) و وكال و قضات محترم و ديگر عزيزاني كه به هر نحوي 

هـاي خـود    با آيين دادرسي كيفري سر و كار دارند، بتواننـد فـوري و آنـي بـه خواسـته     
ها را پيدا كنند؛ و مجهوالت احتمالي خود دسترسي پيدا كنند؛ مواد استنادي يا شماره آن

  د.منّت معلوم كنن را بي
ي جوانـب يـك موضـوع     يكي ديگر از اهداف اين بوده است كه بررسي سريع همه

هاي علمي، بـراي   براي جستجوگر به فوريت ممكن شود؛ ديگر اينكه مواد خام پژوهش
پژوهشگران فراهم شود. از اين رو مالحظه خواهيـد كـرد كـه هـر آنچـه در بـاره يـك        

ي موجود اسـت در كنـار هـم گـرد     موضوع يا جوانب مختلف آن در قانون آيين دادرس
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آمده است مانند وظايف بازپرس يا ضابطان يا انواع قرارها يـا جـرايم منـافي عفـت يـا      
  تحقيق يا حكم يا... يا....

شود كه همكاران و سروران معظم براي جستجو در قـانون و روشـن    اغلب ديده مي
ننـد كـه متأسـفانه    ك ساختن مجهوالت يا پي جويي مطلبي در مواد، به حافظه تكيـه مـي  

شـود، مقصـود    كند و عالوه بر اينكه وقت بسيار تلف مـي  برخي مواقع حافظه ياري نمي
ها و كم كردن  شود. از اين رو يكي از اهداف كتاب، نظم بخشي به دانسته نيز محقق نمي

  وابستگي به حافظه و دستيابي به دقت و سرعت در تتبعات بوده است.
انـد؛   ها، تنها كلمات موجود در قانون رديـف نشـده   واژهدر تنظيم موضوعات يا كليد 

اي درست  بلكه به معنا و موضوع اصلي ماده نيز توجه شده است. توضيح اينكه اگر ماده
توان براي آن تعيين نمود ولذا دستيابي به آن ماده  ي مناسبي نمي فهميده نشود، كليد واژه

از اين رو كوشش شده است كه نخست، يا آن معنا نيز در وقت لزوم ميسر نخواهد بود، 
معاني مواد به دقت بر نگارنده معلوم شود سپس موضوعات اصلي و فرعي هر مـاده بـه   
درستي تعيين و سپس تنظيم شوند. با اين توضيح فرق جستجوي كامپيوتري با جسـتجو  

شود؛ جسـتجوي كـامپيوتري صـرفاً مكـانيكي      توسط فرهنگ سان تا حدودي روشن مي
هـاي   توان معاني را كه لفظ آن در قانون نيامده است پيدا كرد. تفـاوت  آن نمياست و با 

  ديگري نيز دارد كه در هنگام استفاده و مقايسه مشخص خواهد شد  
ها و تنظيم آنها براين اساس بوده است كه يك وكيل يا قاضي ممكن  تعيين كليد واژه

چيزي ممكن اسـت بگـردد؟ چـه    است به چه چيزي نياز پيدا كند؟ يا احتماال دنبال چه 
اي ممكن است به ذهن وي خطـور كنـد؟؛ بـا ايـن هـدف كـه كتـاب         كلمه يا كليد واژه

  تر باشد. كاربردي
هـا و توضـيح    هنگام تنظيم اثر، كوشش بر اين بوده است كه با نگاهي بـه كليـد واژه  

اهي ها بتوان به مقصود رسيد و نيازي بـه مـتن قـانون نباشـد امـا گـ       مختصر روبروي آن
گذار متن كامـل مـاده نيـز     شود براي دريافت كامل مراد قانون مواقع به هر دليل، الزم مي

مطالعه شود؛ به همين دليل و به جهت سهولت دسترسي در هنگام نياز، متن قـانون نيـز   
  در آخر كتاب آورده شده است

ن معلوم است كه هر اندازه تسلط بيشتري پيدا كنـيم زمـان كمتـري بـراي پيـدا كـرد      
، روش استفاده از فرهنـگ سـان  مطالعه موضوع مورد نظر صرف خواهد شد؛ بنابراين 
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براي دوستاني كه احتماالً با شيوه استفاده آشنايي ندارنـد مفيـد خواهـد بـود. همچنـين      
كوشش بر اين بوده است كه براي سهولت دسترسي، موضـوعات فرعـي نيـز بـه دنبـال      

يف شوند اما به داليلي اين هـدف بـه طـور    موضوعات اصلي، به ترتيب حروف الفبا رد
  كامل محقق نشده است.

در پايان، شك نيست كه در تهيه و تنظيم اين اثر، ممكن است اشتباهات كوچك يـا  
بزرگي نيز نا خواسـته روي داده باشـد از ايـن رو اميـد اسـت سـروران ارجمنـد دريـغ         

اگر پيشنهادي براي بهبود اثر نفرمايند و هرگونه لغزش يا اشتباهي مشاهده فرمودند و يا 
بـا   bbbansaree@yahoo.comاز طريـق ايميـل   غمـض عـين نفرماينـد و    داشته باشند 

 موجب بسي امتنان خواهد بود.يقين نگارنده در ميان بگذارند كه به 



  

  سان راهنماي استفاده از فرهنگ

توضيحاتي كه در پي خواهد آمد هـر چنـد بـراي برخـي از دوسـتان ممكـن اسـت        
ضروري باشد اما قطعاً براي گروهي از خوانندگان مصداق زيره به كرمان بردن اسـت و  

  طلبم. محضر اين بزرگان به خاطر توضيح واضحات پوزش ميلذا پيشاپيش از 
روش تنظيم فرهنگ سان مانند روش تنظيم فرهنگ لغات بـه ترتيـب حـروف الفبـا     

اي بگرديم روش جسـتجو نيـز درسـت ماننـد      خواهيم دنبال واژه است بنابراين وقتي مي
وجود داردكه  هايي نيز هاي الفبايي است. اما از بعضي جهات تفاوت جستجو در فرهنگ

سان، آنها در خواهد يافـت؛ از جملـه اينكـه در     خواننده محترم هنگام استفاده از فرهنگ
   اي. آمده است نه هر واژه واژگان كليدي قانون آيين دادرسي كيفريفرهنگ سان فقط 

كنـيم و   اي هستيم، به راحتي آن را پيـدا مـي   هنگام جستجو، وقتي دنبال مطلب ساده
خواهيم ببينيم در قانون به چه كسـي ولگـرد    آيد؛ مثال وقتي مي معموال مشكلي پيش نمي

  رسيم: ي خود مي كنيم و به راحتي به خواسته را جستجو مي ولگردشود، واژه  گفته مي
اي مشخص و وسيله معـاش معلـوم و شـغل يـا     ولگرد كسي است كه مسكن و مأو

  45ـ تبصره دو ماده  حرفه معيني ندارد
دانـيم چگونـه پاسـخ آن را پيـدا      تري داريم و نمي اما وقتي مجهول يا پرسش پيچيده

سـان دنبـال    را تعيين كنيم سپس در فرهنـگ  واژگان كليديكنيم، ضروري است نخست 
ع اصلي را در ذهـن خـود مجسـم كنـيم     به عبارت ديگر بايد نخست موضوآن بگرديم. 

  سپس جستجو را آغاز كنيم.
دعاوي راجـع  «شود مثالً در عبارت  ناميده مي كليد واژهموضوع اصلي در هر مطلب 

موضوع اصلي است و معلوم است كه  محجورينقطعاً كلمه » سرپرست به محجورين بي
ند پـس كليـد واژه   كلمات به ـ بي ـ سرپرست ـ و راجع ـ كلمات اصلي و كليدي نيسـت     

 غايـب كلمه كليدي كلمـه  » اشخاص غايب مفقوداالثر«گيرند؛ يا در عبارت  نيز قرار نمي
تواند كليد واژه باشد زيـرا يـك    نيز مي مفقوداالثراست زيرا هم عام است هم حقوقي؛ و 

را مد نظر بگيـريم و آن را   موضوع اصليي حقوقي است. پس هنگام جستجو بايد  كلمه
  جستجو كنيم.
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اي نتوانستيد مطلب مورد نظر را پيـدا كنيـد بـا كليـد      شود اگر با كليد واژه توصيه مي
فرماييد در قانون آمده باشـد حتمـا    واژه ديگري جستجو كنيد اگر مطلبي كه جستجو مي

ماننـد: دادرس،   نيـد جستجو ككلمات هم گروه كنيد. بنابراين با اطمينان در آن را پيدا مي
قاضي، مرجع قضايي، مقام قضـايي، قضـات، داديار،بـازپرس، دادسـتان، قاضـي اجـراي       

خـواهيم   . يـا اگـر مـثالً مـي    احكام، قاضي ناظر زندان، كه كلماتي نزديك به هم هسـتند 
اي از آيين دادرسي را پيدا كنـيم كـه در بـاره ( قـرار رد ايـراد رد دادرس ) سـخن        ماده
قـرار رد ايـراد رد    -1تـوانيم جسـتجو را آغـاز كنـيم:      هاي زير مي كليد واژهگويد با  مي

ايـراد   -7//  دادرس -6// رد ايراد -5// رد دادرس -4//  ايراد -3//  قرار -2//  دادرس
اي است كه خاص تر است و دايره محدود  و بهترين كليد واژه نيز، كليد واژه رد دادرس

 423. و البته در همه مـوارد بـه مـاده    قرار رد ايراد رد دادرس تري دارد؛ يعني كليد واژه
  رسيم: مي

ظرف ده روز قابل اعتراض در مرجع صالح اسـت بـه ايـن     دادرس ردايراد  رد قرار
  423شود ـ م اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي

  يك مثال ديگر:
رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يـا سـببي مـانع از     مي خواهيم بدانيم آيا

  ؟است يا نه شرعيشهادت  پذيرش
پـذيرش  اسـت و موضـوع فرعـي آن     شهادتمعلوم است كه موضوع اصلي سؤال 

رابطه  و اينكـه  322رسيم به تبصره ماده  كنيم و مي است. پس آن را جستجو مي شهادت
  ند:نيست شهادت شرعي ذيرشمانع از پ، هيچكدام قرابتيا خادم و مخدومي 

  مالحظه بفرماييد:

رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مـانع از   شهادت ـ  پذيرش - شهادت
  322ـ ت.م نيست شهادت شرعي پذيرش

تر به هدف بسيار مهـم اسـت بـه     مهارت در تعيين واژه كليدي براي دسترسي سريع
نحوي كه هر اندازه مهارت بيشتري پيدا كنـيم، زمـان كمتـري بـراي پيـدا كـردن پاسـخ        

    شود: پيشنهاد ميبنابراين كنيم.  مطلوب صرف مي
هاي زير را، (يك بار با استفاده از متن قانون و بار ديگر  پاسخ چند پرسش از پرسش

 كليد واژه هم بر نحوه انتخابد؛ با اين تمرين ها، سان) جستجو كني با استفاده از فرهنگ
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شـويم و هـم ارزش و كـارايي اثـر را      ط مـي ) مسـلّ موضوع فرعـي و  موضوع اصلي(يا 
    زماييم.آ مي

  

  ها: پرسش

  چيست؟ زيان معنويتعريف قانوني 

كيفـري   در دادگاهكرد و  استرداد حقوقي را از دادگاه زيان وضرر ي دعواتوان  آيا مي
  كرد؟ به عكس چطور؟اقامه 

هرگـاه مـؤثر در ماهيـت امـر      رأي قطعي كيفـري در كدام ماده آمده است كه (
كنـد،   رسـيدگي مـي   زيانو  ضررحقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا 

  )؟ است باعاالتّ الزم

    شود يا نه؟ مي اموال منقول شامل قرار اناطهآيا 
  چيست؟ ضابطان دادگستريتعريف 

بدهد چه مجازاتي براي آن در نظر گرفتـه   ضابطبه  دستور شفاهي مرجع قضايياگر 
  شده است؟

  براي گزارش خالف واقع دادن چيست؟   ضابطانمجازات 

  و شرايط صدور آن چيست؟ قرار بايگاني پرونده
يـا   شود مدتي كه تعقيب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب ميآيا 

   نه؟

 متهم صادر كند؟  تعليق تعقيب قرار  تواند ميدادگاه آيا 

  چه اندازه است؟  گري ميانجيمدت 

  به عهده كيست؟ قرار تأمين خواستهرفع ابهام و اجمال از 
  چه كساني هستند؟ صحنه جرماعضاي تشكيل دهنده گروه بررسي 

  كدامند؟ هاي معنوي زيانهاي جبران  راه
  كدام است؟ جهات رد كارشناس

قـرار عـدم دسترسـي بـه      جرائم منـافي عفـت  تواند در  به استناد كدام ماده،دادگاه مي
  را صادر كند؟   پرونده
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چـه مقـدار اسـت؟     سلب حياتدر جرائم موجب  بازداشت متهممدت حداكثر 
  (در غيرجرائم موجب سلب حيات )، چه مقدار است؟

 خروج از حوزه قضـايي التزام به عدم قرار پس از صدور خروج از حوزة قضايي آيا 
  ؟  ممكن استيا محل اقامت 

  است يا نه؟جايز  در جرائم غير عمدي قرار وثيقهصدور آيا

توانـد   آيـا مـي   را احراز نكند كفيلمالئت  بازپرسچنانچه  قرار كفالتپس از صدور 
  صادر كند؟   وثيقهيا  قرار بازداشت

 جرائم منـافي عفـت  در  يا پرسش با توجه به ممنوعيت هرگونه تعقيب و تحقيق
  اگر مقام قضايي به اين ممنوعيت توجه نكند چه مجازاتي دارد؟

  شود؟ چه مقدار است و چگونه منتفي مي قرار منع خروج از كشورمدت 
قرار بازداشـت  را به  قرار توان مي تخلف كند آيا قرار نظارتاز اجراي  متهماگر 
  ؟كرد تبديل موقت

  به كجا بايد داده شود؟ خسارت ايام بازداشتدر خواست 
چـه  متشـكل از  چه امـوري را بـر عهـده دارد و     خسارتكميسيون ملي جبران 

  كساني است؟

وجـود دارد   تعقيب مجدد مـتهم صادر شده باشد آيا امكان  متهمتعقيب قرار منع  اگر
  يا خير؟
تواند  دادستان مي؟ آيا را مسترد يا اصالح كند كيفرخواستتواند  ميدادستان آيا 

    كند؟از اتهام يا ادله آن عدول 

  شود؟ چيست؟ در مورد چه كساني و با چه شرايطي صادر مي قرار نگهداري موقت
   ؟استصالحيت كدام دادگاه در  اسلحه قاچاق رسيدگي به جرم

  قابل توكيل است؟ سوگندآيا 

    را از دادگاه داشته باشد؟ وكيل تسخيريتواند تقاضاي تغيير  آيا متهم مي

  ؟شود محسوب مي دادرس رد جهاتشكايت انتظامي از آيا 
قابل اعتراض است يا نه؟ اگـر هسـت طـرف چـه      دادرس ردايراد  رد قرارآيا 
  مدت؟

آيـا   د،مجـد  يـا فرجـام   تجديد نظـر درخواست يا دادخواست  (در صورت استرداد)
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  يا دادخواست مجدد ممكن است؟ دخواست مجدرد
خواسـته را  تجديد نظـر  تواند مجازات مقرر در حكم  مي ستانا تجديد نظر دادگاهآيا 

  ؟تشديد كند
عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي مشـمول احكـام مـاده     آراء شعب ديوانآيا 
  ؟خواهد بود 477

  شود؟ چيست و در چه مواردي صادر مي قرار توقف آثار و تبعات حكم
نيز از موارد پـذيرش اعـاده دادرسـي     مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهيآيا 
  است؟

مجرمـان خطرنـاك، متهمـان تحـت تعقيـب و متـواري و       بـراي  بانك اطالعـاتي   آيا
  وجود دارد يا نه؟ اگر هست كجاست؟ محكومان فراري

  اندازد؟   تعويقتواند اجراي مجازات را به  در چه مواردي قاضي اجراي احكام مي
از خدمت توأم باشد، اجـراي مجـازات انفصـال     انفصال موقت با اگرحبس مجازات 

  شود؟ از چه زماني شروع مي موقت
  توان تقسيط نمود ؟كدام مرجع با چه شرايطي؟ را مي جزاي نقديآيا 

عليه، به منزله اسقاط  محكوم توسط در مرحله بدوي جزاي نقديتقاضاي تقسيط  آيا
 است؟تجديدنظرخواهي   حق

   يا نه؟ شود از تاجر پذيرفته مي يا محكوم به جزاي نقديدادخواست تقسيط آيا 


