
 

 

 

 

  



 موسسه آموزش عالی فاضل ..................... آیین دادرسی کیفری.... ......................                              

 

 

 176صفحه :         www.fazel.ac.ir   /    07132343234-6/        1کوچه، خیابان قصردشت ابتدای، پارامونت، شیراز

 ........ .چنانچه صدور حکم در خصوص ضرر و زیان نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد  -6
 ( دادگاه مكلف است رسیدگی نسبت به جنبه کیفری را تا تعیین تكلیف جنبه حقوقی به تأخیر اندازد.1

 (دادگاه نسبت به جنبه کیفری رأی را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.2

  (دعوای ضرر و زیان را به دادگاه حقوقی ارجاع می دهد. 3

، قرار عدم حقوقی ف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان هم رأی را صادر کند در غیر این صورت نسبت به جنبه(دادگاه مكل4

 صالحیت صادر می شود.

 

 با احراز نسخ عنوان مجرمانه چه مواردی ساقط می شوند؟ -7
 ( تعقیب دعوای عمومی1

 ( ضرر و زیان مدعی خصوصی2

 سیله ارتكاب جرم بوده یا از ارتكاب جرم تحصیل شده( ضبط اشیاء یا اموالی که و3

 صحیح است. 3و  1( گزینه 4

 

 رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح می شود: -8
 ( مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.1

 تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.( مستلزم رعایت 2

 ( طرح دعوای خصوصی در دادگاه های نظامی امكان پذیر نیست.3

 ( مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.4

 

 مطالبه ضرر و زیان وارده به نیروهای مسلح و رسیدگی به آن .......... . -9
 ایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.( مستلزم رع1

 ( مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی است.2

 ( مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی نیست.3

 ( مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست اما هزینه دادرسی باید پرداخت گردد. 4

 

ن مرجع آنکند،  اگر ذینفع پس از صدور قرار اناطه ظرف مهلت مقرر گواهی الزم را به دادگاه یا مرجع صادر کننده قرار تقدیم -10

 چه اقدامی انجام می دهد؟
      ( پرونده را بایگانی می کند1

 ( قرار رد دعوا را صادر می کند2

      ( قرار موقوفی تعقیب صادر می کند3

 ( به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند4
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 کنترل حساب های بانکی اشخاص:-52
 ( پس از تقاضای بازپرس منوط به تأیید رییس حوزه قضایی مربوطه است.1

 تقاضای بازپرس منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است.( پس از 2

 ( پس از تقاضای بازپرس منوط به تأیید رییس کل دادگستری استان مربوطه است.3
 ( پس از تقاضای بازپرس منوط به تأیید دادستان کل کشور است.4

 

 :هرگاه متهم نوشته های خود را که در کشف جرم مؤثر است به وکیل خود سپرده باشد-53

 ( بازپرس مكلف است آن ها را در حضور وکیل بررسی کند.1

 باشد. ( بازپرس می تواند آن ها را در حضور وکیل بررسی کند و وکیل مكلف به ارائه آن هاست حتی اگر عذر موجهی داشته2

الصی خمقرر برای  جازاتم ارائه به م( بازپرس می تواند آن ها را در حضور وکیل بررسی کند و وکیل مكلف به ارائه آن هاست و در صورت عد3

 متهم از محاکمه محكوم می شود.

صی قرر برای خالمجازات م( بازپرس می تواند آن ها را در حضور وکیل بررسی کند و وکیل مكلف به ارائه آن هاست و در صورت عدم ارائه به 4

 متهم از محاکمه محكوم می شود مگر اینكه وکیل عذر موجه داشته باشد.

 

 هنگام تحقیق محلی و معاینه محل کدام موارد، بازپرس مکلف است شخصا حضور یابد؟ -54

 ( جرایم موجب مجازات سلب حیات و همچنین هنگام معاینه اجساد1

 ( و همچنین هنگام معاینه اجساد302( جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )2

 (308( و )307موضوع مواد )( جرایم ارتكابی توسط اشخاص و مقامات 3

 ( و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.302( جرایم موضوع بند )الف( ماده )4

 

 کدام گزینه راجع به ارجاع امر به کارشناسی نادرست است؟ -55

 .( بازپرس می تواند برای یك بار مهلت کارشناسی را تمدید کند و تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابالغ می گردد1

ارشناسی کمضای نظریه ه یا ا( اگر یكی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلس2

 امتناع کند، نظر اکثریت مالک عمل است.

 ( جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.3

ه و زپرسی مراجعه دفتر بابتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، جهت مالحظه نظر کارشناس میطرفین و  شود( نظر کارشناس به طرفین ابالغ می4

 طور کتبی اعالم کنند.نظر خود را به

 

 در چه صورت امکان پذیراست.  متهمان به جرایم سیاسی یا مطبوعاتیمجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار  -56

 ( با تایید رییس قوه قضاییه1

 یس کل دادگستری استانتأیید رئبا ( 302یا برای کشف جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )در جرایم علیه امنیت و ( فقط 2

 (با تأیید رئیس کل دادگستری استان و با حضور مقام قضایی3

 (ارتكاب جرایم خاص از سوی وی و تأیید دادستان تهران و با حضور بازپرس4

 

 طات مخابراتی افراد در کدام یک از موارد زیر به موجب قانون مجاز نیست؟کنترل ارتبا-57
 (برای کشف جرایم موجب مجازات سلب حیات 2  (در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد 1

 (برای کشف جرائم موجب مجازات قطع عضو4     (در جرایم سیاسی و مطبوعاتی3
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 ؟م استقامپیشنهاد انتصاب ، جابه جایی و تغییر شغل دادستان عمومی از وظایف کدام مقام است و منوط به موافقت کدام  -112

 منوط به موافقت رئیس کل دادگستری استان –( رئیس قوه قضاییه 1

 منوط به موافقت دادستان کل کشور –( رئیس کل دادگستری استان 2

 ( منوط به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس کل دادگستری استان و موافقت نهایی رئیس قوه قضائیه 3

 فقت رئیس قوه قضاییهمنوط به موا –( دادستان کل کشور 4

 

 در کدام یک از مراجع زیر سیستم وحدت قاضی برقرار نیست؟ -113

  2( دادگاه کیفری 1

 2( دادگاه نظامی 2

 ( دادگاه بخش3

 ( دادگاه انقالب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد4

 

 نماید: هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز -114

 (رسیدگی از صالحیت دادگاه اطفال خارج می شود.1

 (رسیدگی به اتهام وی در دادگاه اطفال ادامه می یاید.2

 (رسیدگی متوقف می شود و در دادگاه صالح رسیدگی مجدد انجام می شود.3

 (موجب متوقف شدن رسیدگی می شود.4

 

 شداران به ترتیب در کدام دادگاه به عمل می آید؟رسیدگی به جرایم نمایندگان مجلس شورای اسالمی و بخ -115

 دادگاه کیفری تهران  –تهران  1( دادگاه کیفری 1

 استان محل وقوع جرم  2دادگاه کیفری  -تهران 2( دادگاه کیفری 2

 دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم  –( دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم 3

 دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم –فری تهران ( دادگاه های کی4

 

رمی جچنانچه شخصی که در حال حاضر رییس دانشگاه یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی است، به اتهام ارتکاب  -116

ت ، در صالحیدر شهر ری که پیش از تصدی این منصب مرتکب شده است، تحت تعقیب قرار گیرد، رسیدگی به جرم او و شریکش

 کدام دادگاه است؟
 ( هر دو جرم در دادگاه کیفری شهر ری1

 ( هر دو مورد در دادگاه کیفری مشهد2

 ( هر دو در دادگاه کیفری تهران 3

 ( جرم رئیس دانشگاه، در دادگاه کیفری مشهد و جرم شریك، در دادگاه کیفری تهران4

 

 حضور دادستان در جلسات رسیدگی دادگاه انقالب ........  -117
 ( در کلیه مواد ضروری است.1

 ( در کلیه موارد اختیاری است مگر دادگاه حضور وی را الزامی بداند.2

 ق.ا.د.ک ضروری است. 302( در رسیدگی به جرم مستوجب بندهای الف، ب، پ و ت ماده 3

 برخی موارد که دادگاه حضور را الزامی نمی داند. ( در کلیه موارد ضروری است مگر4
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 ..... د ....در فرض مطرح شدن پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه کیفری یک، هرگاه این دادگاه، تحقیقات را ناقص تشخیص ده -148
 ( قرار رفع نقص صادر و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست ارسال یا خود تحقیقات را تكمیل می کند.1

 صادر و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست می فرستد.( قرار رفع نقص 2

 ( قرار تكمیل آن را صادر و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست می فرستد.3

 .( قرار تكمیل را صادر و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست ارسال یا خود تحقیقات را تكمیل می کند4

 

 و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان ....... .آراء  -149

 ( به شاکی، متهم، محكوم علیه و وکیل ایشان ابالغ می شود.1

 ( به شاکی، متهم، محكوم علیه و سازمان مردم نهاد در صورت اعالم جرم و وکال طرفین ابالغ می شود.2

 لیه و وکال طرفین ابالغ می شود.( به شاکی،متهم، محكوم علیه ولی یا سرپرست قانونی متهم و محكوم ع3

 ( به شاکی، متهم، و ولی یا سرپرست قانون طرفین ابالغ می شود.4

 

 در کدام یک از موارد زیر محاکمات دادگاه غیرعلنی است: -150
 ( در جرایم قابل گذشت1

 ان( امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است پس از اظهار عقیده دادست2

 ( جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور پس از اظهار عقیده دادستان3

 ( هر سه گزینه4

 

 دهد، دراگر اخالل کننده در نظم دادگاه از وکالی دادگستری باشد، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می-151

 صورت عدم تأثیر:
 نیست. قانونی چنانچه اعمال ارتكابی واجد وصف کیفری باشد، مانع از اعمال مجازات( به دادسرای انتظامی وکال معرفی می کند، 1

 ( دستور یك تا پنج روز حبس صادر و پس از ختم دادرسی درباره او به مورد اجرا در می آید.2

 ( دستور یك تا پنج روز حبس صادر و به دادسرا انتظامی وکال برای تعقیب انتظامی معرفی می کند.3

 نونی نیست.زات قارا اخراج وبه دادسرا انتظامی وکال معرفی و چنانچه عمل ارتكابی واجد وصف کیفری باشد مانع از اعمال مجا ( وی4

 

 وکالی دارای تابعیت خارجی در چه صورتی می توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند: -152
 ( در هیچ صورتی نمی توانند.1

 ازمان نیروهای مسلح( در صورت تایید رییس س2

 ( در صورت تایید رییس قوه قضاییه که قابل تفویض به رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح است.3

 ( تنها در صورتی که در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد. 4
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سی را به ی دال بر بی گناهی خود به دست می آورد. تقاضای اعاده دادرسال بعد از قطعیت حکم ادله ا 20محکوم علیه ،  -181

 دیوان عالی کشور تقدیم نموده که شعبه رسیدگی کننده اعتراض نامبرده را وارد می داند. در این فرض ........ 
 ( بدلیل رعایت نشدن مهلت قانونی طرح اعتراض ، قرار رد درخواست صادر می شود.1

 هد.دلی کشور رای صادره را نقض و پرونده را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حكم قطعی ارجاع می ( شعبه دیوان عا2

 ی دهد.م( شعبه دیوان عالی کشور با پذیرش و تجویز درخواست نامبرده، موضوع را به دادگاه صادر کننده حكم قطعی ارجاع 3

 جاع می دهد.طعی ارقرده، موضوع را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حكم ( شعبه دیوان عالی کشور با پذیرش و تجویز درخواست نامب4

 

 در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی توسط محکوم علیه در خصوص اتهام زنای به عنف ........  -182
 ( شعبه دیوان مكلف است به صرف درخواست، قرار توقف اجرای حكم را صادر کند.1

ادگاه اده و این ددارجاع  درخواست اعاده دادرسی را تجویز نمود، رسیدگی را به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حكم قطعی( اگر شعبه دیوان 2

 مكلف به صدور دستور توقف جریان اجرای حكم است.

 ( اگر نظر شعبه دیوان دایر بر رد درخواست نباشد، نسبت به توقف جریان اجرای حكم ، دستور صادر می شود..3

 تقاضای اعاده دادرسی مطلقا موجب توقف جریان اجرای مجازات نمی شود. (4

 

 هر گاه رئیس قوه قضاییه رأی قطعی را خالف شرع بیّن تشخیص دهد: -183
 ( پرونده برای تجویز اعاده دادرسی به یكی از شعب دیوان عالی کشور فرستاده می شود.1

 شود. تاده میاز دیوان عالی کشور که قبال برای این امر اختصاص داده شده فرس( پرونده با تجویز اعاده دادرسی به شعب خاصی 2

 ی شود.م( این امر به منزله تجویز اعاده دادرسی بوده و پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حكم قطعی فرستاده 3

 ی شود.مرستاده برای این امر اختصاص داده شده ف( پرونده برای تجویز اعاده دادرسی به شعب خاصی از دیوان عالی کشور که قبال 4

 

واصل  در صورتی که تقاضای اعاده دادرسی کیفری در جرایم سالب حیات و مجازات های بدنی به شعبه دیوان عالی کشور -184

 گردد .... .
 م را می دهد.( شعبه دیوان به صرف وصول تقاضا و قبل از تصمیم گیری نسبت به اصل تقاضا دستور توقف اجرای حك1

 ( شعبه دیوان با وصول تقاضا و ضمن تصمیم گیری نسبت به اصل تقاضا دستور توقف اجرای حكم را بدهد.2

 ی دهد.ای حكم را مقف اجر( شعبه دیوان با وصول تقاضا و ضمن تصمیم گیری نسبت به اصل تقاضا در صورتی که تقاضا را وارد بداند دستور تو3

اضا بر رد لیه تقول تقاضا و قبل از تصمیم گیری نسبت به اصل تقاضا چنانچه نظر اعضای شعبه در بررسی او( شعبه دیوان به صرف وص4

 درخواست نباشد دستور توقف اجرای حكم را می دهد.

 

 کدام گزینه در خصوص آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح است؟ -185

 ند.( این آراء قطعی و غیر قابل تغییر هست1

 اشند.بیر می ( این آراء قطعی هستند و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق قانون صادر می شود ، قابل تغی2

 ( این آراء قطعی هستند و فقط به موجب قانون قابل تغییر هستند.3

 ند.ر می شود ، قابل تغییر می باش( این آراء قطعی هستند و فقط به موجب رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق قانون صاد4

 

 رأی وحدت رویه ای که هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر کرده است .....  -186

 ( به دستور رئیس قوه قضائیه بال اثر می شود.2  ( به دستور دادستان کل کشور بال اثر می شود.1

 دیگر بال اثر نمی شود.( 4  ( طبق قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر دیگری بال اثر می شود.3
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نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی ق.ا.د.ک هرگاه ابالغ احضاریه به لحاظ معلوم  174مطابق با ماده صحیح است.  2گزینه  -66

ر ملی یا محلی و با به متهم به نتیجه نرسد و ابالغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشا

 شود. ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می

(: احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطالعات 08/07/1393قانون آیین دادرسی کیفری )الحاقی  615شرح: مطابق با ماده صحیح است.  2گزینه  -67

حضار از محل اقامت از طریق فرمانده یا مسئول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، ا

(: ابالغ  احضاریه متوسط 08/07/1393این ماده )الحاقی  2صورت می گیرد و مراتب به اطالع فرمانده یا مسئول مافوق می رسد. بعالوه، مطابق با تبصره 

 مأموران ابالغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود. 

 189ماده صحیح است.  2ه گزین -68

ق.ا.د.ک تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه  213مطابق ماده صحیح است.  4گزینه  -69

و در نتیجه نمی توان قرار تأمین در مورد این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود 

 شاهد یا مطلعی راکه قرار است به عنوان متهم احضار شود، صادر کرد. 

بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد ق. آ. د. ک.  203به موجب ماده صحیح است.  4گزینه  -70

 .نمایدمددکاری اجتماعی صادر 

 198ماده صحیح است.  3گزینه  -71

قانون آ.د.ک. در صورتی که بازپرس در بدو شروع به تحقیق عقیده بر عدم لزوم  247ماده  1و تبصره  247، 217به استناد مواد  صحیح است. 1گزینه -72

بازپرس به اخذ تامین مشروط است به اینکه از دیدگاه وی متهم . در واقع تکلیف الزم نیست اخد تامین کندتعقیب و ی تحقیق )به جهات قانونی( داشته باشد 

 قابل تعقیب و تحقیق باشد. در این فرض بعد از تفهیم اتهام بازپرس مکلف است یکی از قرارهای تامین را صادر کند.

برداشت می شود که تامین مربوطه را  قانون آ.د.ک. جزای نقدی فقط در صورتی از محل تامین 233و  232به استناد مواد صحیح است.  3گزینه -73

 شخص متهم تودیع کرده باشد.

و در صورتی که توام با قرار تامین  باید لغو شوددر فرض تخلف متهم از دستور نظارت قضایی، این دستور  254به موجب ماده صحیح است.  3گزینه -74

 تبدیل به یک تامین می شود.  باشد، تامین تشدید می یابد و اگر نظارت قضایی به صورت مستقل باشد،

 همپنین به موجب تبصره همین ماده در اجرای این مقررات نمی توان بازداشت موقت تعیین کرد؛ 

تخفیف یا تشدید تامین »و تبصره آن فقط مبلغ وثیقه را افزایش دهد. به موجب این تبصره  243فلذا مقام قضایی مکلف است که با اجازه حاصل از ماده 

 «.یا تغییر مبلغ آنعبارت است از تبدیل تامین 

قانون آ.د.ک. بازداشت ناشی از عدم معرفی کفیل و یا وثیقه گذار نیز  226، تبصره یک همین ماده  و ماده  242به استناد ماده  صحیح است. 4گزینه -75

 قابل اعتراض است.

 ق.آ.د.ک 242به موجب ماده  صحیح است 4گزینه  -76

 ق.آ.د.ک 244به موجب ماده  صحیح است. 3گزینه  -77

 . ک. د. آ. ق 217 مادهصحیح است.  4گزینه  -78

 آن 2ق. آ. د. ک. و تبصره  235. ماده صحیح است 3گزینه -79

 690ماده صحیح است.  4گزینه -80

ق.آ.د.ک: دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم اله، در صورتی که مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله  232مطابق با ماده صحیح است.  1گزینه  -81

عذر موجهی  کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و

این قانون: چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده  233اشته باشد. از طرف دیگر، مطابق با ماده هم ند

ای نقدی نیز در صورت باشد، در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه، عالوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین، جز

ذ می محکومیت وصول می شود و در مورد قرار وثیقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین أخ

 ان پذیر نیست.   شود. بنابراین، امکان کسر جزای نقدی از وجه الکفاله یا وثیقه ای که شخص ثالث تودیع نموده است، در هیچ صورت امک

ق.آ.د.ک: متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که  230مطابق ماده صحیح است.  2گزینه  -82

تزام تعیین شده به دستور حضورش الزم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابالغ واقعی اخطاریه، وجه ال

باشد به کفیل دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده 

تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابالغ واقعی اخطاریه و عدم 
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طفال و م تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اسال تما

 «نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد.

 ق.آ.د.ک 301و  308 به استناد مادهصحیح است.  4گزینه  -122

ق.ا.د.ک: هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یا یکی از آنان  311بق با تبصره ماده مطاصحیح است.  2گزینه  -123

( این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود. 308( و )307جز مقامات مذکور در مواد )

این قانون، در صالحیت دادگاه کیفری  302طرف دیگر، جرم قتل عمدی به جهت آنکه مجازات اصلی آن از مجازات های سالب حیات است مطابق با ماده از 

 یک است.  

ز آنان جز مقامات هرگاه دو یا چندنفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی ا»ق.آ.د.ک  311ر.ک ماده صحیح است.  4گزینه  -124

( این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود و چنانچه 308( و )307مذکور در مواد )

( نیز حسب مورد در دادگاه 308مذکور در ماده )( این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد 308( و )307افراد مذکور در مواد )

 «کیفری تهران رسیدگی می شود.

 صحیح است.  3گزینه  -125

در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است. در صورتی که رسیدگی به »ق.آ.د.ک:  313به موجب تبصره ماده صحیح است.  4گزینه  -126

ادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید. در این صورت اتهام یکی از متهمان در صالحیت د

 «اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص باالتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

که به موجب آن حل اختالف در  2/6/1395مورخ  725شماره ق.ا.د.ک همچنین رک ردی وحدت رویه  317ر.ک ماده صحیح است.  3گزینه  -127

 در یک استان با دادگاه تجدیدنظر همان استان است. 2و  1صالحیت بین دادگاه کیفری 

 316ماده صحیح است.  3گزینه  -128

 صحیح است.  4گزینه  -129

 ق.آ.د.ک  597به موجب ماده  صحیح است. 1گزینه  -130

ق.آ.د.کدر خصوص جرایم اطفال و نوجوانان اگر جرم ارتکابی موضوع صالحیت دادگاه کیفری یک باشد، یا  415مستند به ماده صحیح است.  3گزینه -131

الزم است که ولی یا سرپرست نسبت به تعیین وکیل اقدام کند؛ در غیر اینصورت  6تا  1موجب دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل و در جرایم تعزیری درجه 

 ی که وکیل تعیینی بدون عذر موجه در مرجع قضائی حاضر نشود، وکیل تسخیری تعیین می شود ) توسط دادگاه و یا دادسرا (.یا در حالت
ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان ، می تواند شخصا از متهم دفاع کند یا وکیل تعیین نماید. نوجوان هم می تواند از خود  8و  7در جرایم تعزیری درجه 

 کند. دفاع

ق.آ.د.ک. وکیل معاضدتی در دادگاه نه دادسرا برای متهم یا بزه دیده ای که توانایی مالی انتخاب وکیل  347مستند به ماده  صحیح است. 3گزینه  -132

 ندارد، تعیین می گردد.در خصوص متهم الزم است که تقاضای خود را تا پایان جلسه اول دادرسی تقدیم دادگاه کند.

 339م صحیح است.  3گزینه  -133

 365مصحیح است.  2گزینه  -134

قانون آیین دادرسی کیفر: هرگاه در پرونده ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون  365مطابق با ماده صحیح است.  4گزینه  -135

دگی و صدور رأی است، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه مکلف به رسی

 نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می دارد.

 ق.آ.د.ک 406ماده  3و تبصره  406به موجب ماده  صحیح است. 2گزینه  -136

 ق.آ.د.ک 418به موجب ماده  صحیح است. 1نه گزی -137

 ق.آ.د.ک 419به موجب ماده  صحیح است. 4گزینه  -138

 صحیح است.  1گزینه  -139

چنانچه مقام قضایی خود صالحیت اظهار عقیده در پرونده رانداشته باشد اساسا در خصوص پرونده  92ق.آ.د.ک  421ر.ک ماده صحیح است.  1گزینه  -140

 ولو در حد صالحیت موضوع پرونده حق ابراز عقیده ندارد. 

شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی ( در صورت انحالل غیرارادی 08/07/1393ق.ا.د.ک )الحاقی  692مطابق با ماده صحیح است.  4گزینه  -141

جرم وفق تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از 

 مقررات مربوط اقدام می شود.
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 صحیح است.  2گزینه  -142

قانون آیین دادرسی کیفری: در دادگاه بخش، رئیس یا دادرسی علی البدل در جرائم موضوع  336ماده مطابق با تبصره صحیح است.  2گزینه  -143

است و در  صالحیت این دادگاه رأسا رسیدگی و رأی صادر می کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آراء بر عهده رئیس دادگاه

این قانون: در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان  24د برعهده دادرس علی البدل است. همچنین، مطابق با ماده مورد آرایی که توسط وی صادر می شو

 برعهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی برعهده دادرسی علی البدل دادگاه است

ادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل ق.ا.د.ک در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات د 274مطابق با ماده صحیح است.  1گزینه  -144

این قانون، هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به  275تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. از طرف دیگر مطابق با ماده 

صدور قرار مجددا پرونده را به دادگاه ارسال می کند و اگر در تحقیقات مورد نظر  دادسرا اعاده شود، دادسرای مربوط به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون

 دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعالم می کند

 صحیح است.  1گزینه  -145

کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری ( هرگاه پس از صدور 08/07/1393ق.ا.د.ک )الحاقی  629مطابق با ماده صحیح است.  1گزینه  -146

 از همان نوع شده است، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید. 

د در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به ق.آ.د.ک در صورت نقض این قرار پرونده برای طرح مجد 390به موجب ذیل ماده صحیح است.  4گزینه  -147

 دادگاه کیفری یک اعاده شود.

ق.ا.د.ک: در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای  389رک بند الف ماده صحیح است.  2گزینه  -148

 اعاده کند. بدون اظهار نظر، آن را صادر کننده کیفرخواست می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه

. آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان عالوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا 92ق.آ.د.ک  417ر.ک به ماده صحیح است.  3گزینه  -149

 سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابالغ می شود.

ق.ا.د.ک در صورتی محاکمات دادگاه در جرایم قابل گذشت به صورت غیر علنی برگزار  353باید توجه نمود که مطابق با ماده صحیح است.  2گزینه  -150

دادستان، قرار  می گردد که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. بعالوه مطابق با ادامه ماده فوق الذکر، دادگاه پس از اظهار عقیده

علنی بودن، مخل  -امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خالف اخالق حسنه است. ب -غیرعلنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می کند: الف

 امنیت عمومی یا احساسات مذهی یا قومی باشد و نه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی. 

 ق. آ. د. ک. 354ماده  به موجب صحیح است. 4گزینه  -151

( وکالی دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی 08/07/1393ق.آ.د.ک )الحاقی  626مطابق با ماده  صحیح است. 4گزینه  -152

 حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد. 

 ق.آ.د.ک. 425ماده  مطابق با صحیح است. 2گزینه  -153

ق.آ.د.ک. اگر دادگاه تجدیدنظر استان انجام اقداماتی را در شهرستان مرکز استان خود الزم بداند خود  452مستند به ماده  صحیح است. 2گزینه  -154

جام تحقیقات دادگاه تجدیدنظر استان میتواند تحقیقات الزم را انجام دهد )توسط رئیس دادگاه یا توسط یکی از مستشاران به تعیین رئیس شعبه(. اگر ان

به شهرستانی در همان استان باشد )غیر مرکز استان( در این صورت انجام تحقیقات از دادگاه نخستین آن محل درخواست می شود )دارای جنبه مربوط 

ین آن ه نخستدستوری است(. ولی اگر انجام تحقیقات مربوط به شهرستانی در استان دیگر باشد در این صورت الزم است نیابت قضائی داده شود که به دادگا

 محل اعطا می شود.

ق.آ.د.ک. قرار تعلیق اجرای مجازات فی نفسه قابل تجدیدنظر نیست. قرار رد  80و تبصره ماده  427ماده  2مستند به تبصره صحیح است.  3گزینه -155

 دنظرخواهی باشددرخواست واخواهی و رد درخواست تجدیدنظر در صورتی قابل تجدیدنظر هستند که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدی

 436ماده صحیح است.  1گزینه  -156

 450ماده صحیح است.  4گزینه  -157

 450ماده صحیح است.  1گزینه  -158

 450ماده صحیح است.  2گزینه  -159

 ". قانونی اولیه استمجازات  هماندر مورد مجازات های جایگزین حبس ، معیار قابلیت تجدیدنظر ،  ": 427ماده  1تبصره صحیح است.  3گزینه -160

 ق.آ.د.ک 430ماده صحیح است.  4گزینه  -161

در صورتی که طرفین با توافق کتبی حق اعتراض خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظر خواهی  ق.آ.د.ک 430مستند به ماده صحیح است.  3گزینه  -162

 حیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای، در هرحال اعتراض مسموع است.یا فرجام خواهی آنان مسموع نیست )قرار عدم استماع( . اما در خصوص صال
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ق.ا.د.ک: پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بالمانع است. منظور از مقررات ماده  221تبصره ماده صحیح است.  2گزینه  -279

 مذکور، شرط مالئت کفیل است.

 صحیح است.  2گزینه  -280

( این قانون تا دو ماه و در سایر 302ق.ا.د.ک هرگاه درجرائم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) 242مطابق با ماده  صحیح است. 2گزینه  -281

، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا به علت صدور قرار تأمینجرائم تا یک ماه 

این ماده: نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر  1تخفیف قرار تأمین است. بعالوه، مطابق با تبصره 

  ازداشت متهم را نیز شامل می شود. قرارهای منتهی به ب

ق.ا.د.ک ابقا قرار تأمین چه بازداشت و چه منتهی به بازداشت، نیازمند موافقت دادستان است. همچنین  242مطابق با ماده صحیح است.  1گزینه  -282

 مین منتهی به بازداشت نیازمند موافقت دادستان نیست.فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت نیز به موافقت دادستان برسد اما فک یا تخفیف سایر قرارهای تأ

 ق.آ.د.ک 240به موجب ماده  صحیح است 4گزینه  -283

قانون آیین دادرسی کیفری: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است   240مطابق با ماده صحیح است. 2گزینه  -284

عت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعالم کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختالف با دادگاه حداکثر ظرف بیست و چهار سا

 صالح است و متهم با صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند، بازداشت می شود. 

نظر خود را  حداکثر ظرف بیست و چهار ساعتق.آ.د.ک الزم به ذکر است که دادستان مکلف است  412و  240ر.ک به مواد صحیح است.  3گزینه  -285

 در خصوص قرار بازداشت متهم به طور کتبی به بازپرس اعالم کند.

پنج و ظرف  فوریازپرس به طور همچنین اگر متهم موجبات بازداشت خود را مرتفع بداند می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند ب

 به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند. نکته: رفع بازداشت از متهم نیاز به موافقت دادستان دارد. روز

 دادگاه صالح به اصل جرم مرجع اعتراض نیستصحیح است 4گزینه  -286

ه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این ق.آ.د.ک چنانچ 246به موجب ذیل ماده صحیح است.  4گزینه  -287

 قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است)حتی اگر این قرار توسط دادگاه کیفری یک صادر گردد(.

و از متهم قبال تأمین أخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی  در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده»ق.آ.د.ک  246ماده  صحیح است. 3گزینه  -288

منتهی به صدور قرار شد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می کند. چنانچه تصمیم دادگاه 

از همین قانون در خصوص  431همچنین ر.ک ماده « در دادگاه تجدیدنظر استان است. بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض

 ماه(. 2روز و  20مهلت اعتراض به آرا دادگاه ها )حسب مورد 

( این قانون تا دو ماه و در 302ق.ا.د.ک: هرگاه در جرایم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده ) 242به موجب ماده صحیح است.  2گزینه  -289

زپرس مکلف به فک یا سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، با

، مدت بازداشت تخقیف قرار تأمین است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هر حال

داشت موقت از دو متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت باز

 سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند. 

قانون آیین دادرسی کیفری در صورت ضرورت، أخذ کفیل یا وثیقه تنها ازمتهمان باالی پانزده سال  287به موجب ذیل ماده صحیح است.  2گزینه  -290

(  این قانون، دادسرا یا دادگاه می تواند با 237در مورد جرایم پیش بینی شده در ماده )امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا 

 ( این قانون، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصالح و تربیت صادر کند. 238رعایت ماده )

 ی موقت تابع احکام قرار بازداشت موقت است.الزم به ذکر است که قرار نگهدار 92ق.ا.د.ک  287و تبصره  246ماده  صحیح است.  2گزینه  -291

 صحیح است.  3گزینه  -292

ق.ا.د.ک قرارهای نظارت قضایی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است چنانچه این قرار  247ماده  2مطابق با تبصره صحیح است.  2گزینه  -293

 تجدیدنظر استان می باشد.  توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض  در دادگاه

روز قابل  10ق.آ.د.ک الزم به ذکر است به موجب تبصره دو این ماده قرارهای موضوع این ماده ظرف  247ر ک به ماده صحیح است.  2گزینه  -294

 دادگاه، تجدیدنظر استان می باشد.روز قابل اعتراض در  10( و چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف 271اعتراض در دادگاه صالح است )ماده 

 253.ماده صحیح است 1گزینه  -295

 254.ماده صحیح است 1گزینه  -296
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 ق.آ.د.ک 346به موجب ماده  صحیح است 2گزینه  -341

وظیفه محاکمه را داشته باشد، تابع مقررات حاکم بر دادگاه هاست؛ مثالً بازداشت صادره نیاز به موافقت اگر دادگاه بخش صحیح است.  2گزینه  -342

 مافوق ندارد. هرچند که این بازداشت قابل تجدیدنظر است.
از جمله موافقت مافوق )دادستان  ولی اگر دادگاه بخش در مقام جانشینی بازپرس عهده دار انجام وظیفه باشد، الزم است که تمام مقررات حاکم بر دادسرا

فقت مافوق شهرستان( اخذ شود. صورت سوال اشاره به حالت اول دارد. پس موافقت مافوق الزم نیست؛ زیرا در دادگاه ها قرار بازداشت موقت مستلزم موا

 (246نیست. )مستفاد از ماده 

 .ک.ق.آ.د 403و ماده  469ماده  3مستند به بند صحیح است.  3گزینه  -343

 رعایت نشدن اصول صالحیت محلی، موجب نقض رأی در دیوان عالی کشور )در مقام رسیدگی فرجامی( نیست.

 ق.آ.د.ک 312و ماده  311مستند به تبصره ماده صحیح است.  1گزینه  -344

در دادگاه صالح محاکمه می شوند. در فرض سوال اگر سال با افراد بزرگتر، پرونده ها تفکیک شده و هر کدام  18اصوالً در فرض مشارکت یا معاونت افراد زیر 

سال تفکیک می شود؛ مگر اینکه جرم از مواردی باشد که  18هم باشد، باز هم پرونده های او و فرد زیر  308یا  307مرتکب بزرگسال از اشخاص موضوع مواد 

سال رسیدگی می  18وارد به اتهام همه متهمین در دادگاه مربوط به افراد زیر مشارکت در آن ها رکن اصلی تحقق جرم باشد؛ مثل تبانی، زنا و لواط. در این م

 شود.

)نه بند  302ماده  "ت"تا  "الف"ق.آ.د.ک. در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای  77مستند به مفهوم مخالف ماده صحیح است.  2گزینه  -345

ت ضروری و اولیه را انجام می دهد. یعنی در خصوص بند ث )جرایم سیاسی و مطبوعاتی( چنین (، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقداما"ث"

 اختیاری ندارد. 
اشتباه گرفت. وفق این ماده در صورتی که رسیدگی به جرم داخل در صالحیت مرجع قضایی دیگری )غیر از محل وقوع  78این قضیه را نباید با مدلول ماده 

 باشد، دادستان در تمام جرایم و اتهامات، اقدامات اولیه و ضروری را انجام می دهد.جرم( باشد و جرم مشهود 

، این جرایم بدون کیفر خواست )به صورت مستقیم(  340هستند که نظر به ماده  8یا  7تمام اتهامات مطرح در سوال درجه صحیح است.  2گزینه  -346

 به دادگاه ارسال می شوند.

«. شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد»ق.آ.د.ک، شرط اولیه جهت بایگانی کردن پرونده این است که  80نظر به ماده صحیح است.  4گزینه  -347

شد، تعقیب است. زیرا در جرم قابل گذشت، اگر شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده با 8و  7نتیجتاً این بنیاد معطوف به جرایم غیرقابل گذشت درجه 

 غیرممکن است.
ا در جرایم همین نکته در خصوص حکم معافیت از کیفر و نظام نیمه آزادی نیز وجود دارد. اعطای این دو بنیاد منوط به گذشت شاکی است. پس این بنیاده 

 قابل گذشت، ممکن نیستند.

ست دادگاه را ملزم به آن نمی کند؛ بلکه در صورتی که مجموع رفتار ق.آ.د.ک. عنوان مندرج در کیفرخوا 280مستند به ماده صحیح است.  2گزینه  -348

فهیم نموده و متهم به وسیله تحقیقات دادسرا مشخص بوده ولی دادگاه عنوان اتهامی را چیز دیگری بداند، کافی است که دادگاه عنوان جدید را به متهم ت

 رسیدگی را ادامه دهد.

ق.آ.د.ک. جزای نقدی در صورت فوت محکوم، ساقط می شود و الزم است قرار موقوفی اجرا صادر شود.  535ه مستند به مادصحیح است.  3گزینه  -349

 ولی فوت متهم یا محکوم، موجب ساقط شدن دیه نمی شود. زیرا دیه دین است و در نتیجه اصواًل بر عهده ورثه قرار می گیرد.

. مرجع اعتراض به آرای صادره در 1397دیوان عالی کشور مورخ  768رأی وحدت رویه شماره  ق.آ.د.ک و 428مستند به ماده صحیح است.  4گزینه  -350

، صرف نظر از اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده اند یا در مرحله محاکم، دیوان عالی کشور است. فلذا تبصره 302خصوص جرایم مندرج در ماده 

 .را با این دیدگاه باید تفسیر کرد 80ماده 

ق.آ.د.ک. فلسفه اینکه قانونگذار دادستان را مختار کرده که ضمن تعلیق تعقیب متهم دستوراتی اضافه نیز  81مستند به ماده صحیح است.  2گزینه  -351

ع ندانسته این خطاب به او صادر کند، در شرایطی که هنوز محکومیت قطعی حاصل نشده است و شورای نگهبان هم این مصوبه را خالف قانون اساسی و شر

 است.« رضایت متهم»است که شرط اولیه تعلیق تعقیب 
یز رضایت همین طور در نظام نیمه آزادی، انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مصادیق جایگزین های زندان و نظارت سامانه های الکترونیک ن 

 متهم یا محکوم الزم است.

ق.آ.د.ک. عاقله، مرتکب جرم یا متهم محسوب نمی شود؛ بنابراین هیچ یک از الزامات ناظر بر  85ماده  2ه مستند به تبصرصحیح است.  1گزینه  -352

یی متهم، شامل حال عاقله نمی شود. این است که در خصوص عاقله و همچنین نماینده حقوقی شخص حقوقی که برای دفاع از شخص حقوقی در مرجع قضا

 «.تفهیم اتهام»استفاده می شود نه « هامتبیین ات»حاضر می شود، از اصطالح 


