
مقدمه

 1393شکل قانون به خود گرفت. متعاقباً در سال  1392در سال  570تا  1قانون آیین دادرسی کیفری جدید ابتدا با تصویب مواد 

موجب قانون اصالح قانون آیین دادرسی کیفری ماده قبلی، تکمیل شد و در نهایت به 570و الحاق آن به  698تا  571با تصویب مواد 

 38بند پ م موجب نیز دو مقرره آن به 1395، برخی از مواد آن دستخوش اصالحات قبل از اجرا قرار گرفت و در سال 1394مصوب 

شناسایی  1392تغییر کرد. این قانون که با اولین سال تصویبش یعنی  10/11/1395های توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه

های حقوقی، قرار گرفته ها و مبنای طرح سواالت آزموندر دانشگاه 2و 1دادرسی کیفری  مبنای تدریس واحد درسی آیینشود، می

باشد که تالش شده است در این کتاب به طور مستند و موجز است اما علی رغم اصالحات مذکور، بازهم موادی از این قانون مبهم می

 از آنها رفع ابهام گردد.

دشوار در تشخیص انواع نهادها و احکام قانون آیین دادرسی کیفری، بر آن شدیم تا با شبکههای موردی و از طرفی به علت تفاوت

های آنان به حقوق دانان و دانش جویان حقوق و کارآموزان قضائی ها و تفاوتبندی مواد و درکنار هم قرار گرفتن مشابهتسازی و دسته

ان آیین دادرسی کیفری یاری رسانیم. بدین منظور سعی شده است با بیان و وکالت و نیز همکاران قضائی، برای فراگیری صحیح و آس

ای نوین آننکات مربوط به هر ماده، ذهن حقوقدان محترم نسبت به مراحل مختلف آیین دادرسی کیفری طبقه بندی گردد تا با شیوه

از نکات کاربردی آیین دادرسی کیفری در مجموعه ای غنیها را به خاطر بسپارند و در راستای حرفه خویش نیز با استفاده از مجموعه

ای واحد، فعالیتی موثر داشته باشند و بتوانند نکات کاربردی مربوط به آیین دادرسی کیفری را در گنجینه ذهن خود محفوظ بدارند و 

  درست و بجا به کار گیرند.

تواند حقوق دانان را به کشف انواع ارتباط باشد که میمیای برای ورود به عمق مباحث آیین دادرسی کیفری نیز این مجموعه مقدمه

بین مواد قانون آیین دادرسی کیفری با یکدیگر و مواد دیگر قوانین نزدیک نماید. از مزایای مطالعه و مراجعه به متن این قانون که در 

اد و حفظ ملکۀ ذهنی جهت تسلط بر قانون در ایم، ایج، طرحی نو در انداخته«ای یا تفسیر قانون با قانونروش شبکه»تدوین آن به 

ویژه در موارد سکوت، ابهام و اجمال آن، دچار سردرگمی نشوند و به محض باشد تا در روابط مواد مختلف این قانون بهحقوقدانان می

عین حالی که استنباطات  دیدن مواد مرتبط با این قانون، قادر به تجزیه و تحلیل آنها در شبکه از قبل ایجاد شده خود باشند و در

 آورند، انسجام مطالب قبلی خود را از دست ندهند.جدیدی بدست می

های ضمن خدمت همکاران ها، مراکز کارآموزی قضاوت و وکالت، دورهها تدریس در دانشگاهکتاب پیش رو عصاره و چکیده سال

یین دادرسی کیفری بامواد دیگر این قانون و دیگر قوانین های موجود بین مواد قانون آمحترم قضائی و تجربه عملی در کشف شبکه

ویژه در عرصه عمل ناگریز است. هدف مهم از مرتبط با آن است که مطالعه آن برای همه  اندیشمندان، هنروران و فن آوران حقوق به

ند که  برای فهم صحیح مواد خواهند فرماندهان سرنوشت خویش باشنگارش این کتاب ارائه خدمت به اندیشه سازانی است که می

ها و در پایان از همه عزیزانی که در تهیه و تدوین این کتاب با تشویق قانونی نیاز به یاری و دریافت اطالعات دقیق و مشروح نیز دارند.

همچنین دانشجوی پرتالش ویژه از مجموعه وزین داداِستان و مدیران فرهیخته و علمی آن و انتقادات سازنده خویش مرا یاری رساندند به

شود هرگونه دار آقای مرتضی اکرادی کمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از همه مطالعه کنندگان این نوشتار درخواست میو آینده

گارنده برسانند ای که دارند، از طریق سایت و ایمیل یا تماس با واحد انتشارات یا مجموعه داداِستان به اطالع نپیشنهاد و انتقاد سازنده

شود. در خاتمه  ثمرۀ این قلیل زحمات در جهت احقاق حق و عدالت را به پیشگاه و پیشاپیش از ایشان نیز صمیمانه تقدیر و تشکر می

داریم و امید حضرت امیرالمؤمنین )علیه افضل صلوات المصلین( و درّ یگانۀ هستی، حضرت صدیقۀ طاهره )سالم اهلل علیها( تقدیم می

 داریم تا مقبول نظر ایشان افتد که با کریمان کارها دشوار نیست. آن 

والسالم علی من اتبع الهدی و العاقبه الهل التقوی

 1399بهار  

 


