
 مرجع سواالت موضوعی

  اول جلد -کیفریآیین دادرسی  
 

 ویژه داوطلبان آزمونهای ورودی

 جزا  حقوقو دکتری کارشناسی ارشد 

 مشاوران حقوقی  -قضاوت –وکالت 
 

 

 

 

 

 

 زهرا داستان      :ینمولف

  فاطمه حقیقی                     
 

 ویراستار علمی: سولماز معصومی 

 
 

 96زمستان  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  اولاولجلد جلد --کیفریکیفریآیین دادرسی آیین دادرسی   مرجع سواالت موضوعیمرجع سواالت موضوعی

  فاطمه حقیقی فاطمه حقیقی   --زهرا داستانزهرا داستان
 

 

 مهندس شهرام کرمی و مهندس علی اکبر نکوفر   ..........................................................................   نظارت :

 لیال بعاج زاده   ................................................................................... ................................................................................ مسئول فنی : 

 مریم مظفری   ............................................................................................................................................................................ طرح جلد :
 

 

 

 

 مؤسسه آموزش عالی آزاد فاضل     -آدرس : شیـراز  

 071-32359902/    071-32353016تلفن :   



 دانشجوی گرامی 

 

فاضل بدلیل حل مسائل متنوع ، ارتباط زنده و دو آموزش عالی    حضور در کالسهای موسسه

رقابت  ، رفع اشکاالت    هطرفه بین دانشجو و استاد ، قرار گرفتن در جو کنکور ، ایجاد انگیز 

دانشجو و آزمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است  

 . که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد  

 

عالی  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه را    آموزش  امکان  این  به شما  فاضل 

چرا که عالج واقعه قبل از    را در رتبه بندی  کشوری بیابید  می دهد که جایگاه واقعی خود

 وقوع باید کرد. 

 

  



 سخن مولف 

تدوین کتب مبنایی ، کمک درسی و تستی ، با هدف دقیق  وقنی ی و  هتقن سقنای دی اقانیا  ،       

زمینن مساعدی ری فریهم می آورد تا دی اانیا   هقا  ممقم و یساسقی هقر مقادب ری بقن بمتقرین  قه  

 یر د .گیفر

کتاب پیش رو در دو جلد ماتم  بر تستمای تقلیییی یز ققا ن  آنقین دیدرسقی کییقری جدیقد بقا       

آورین یصالحا  و تستمای سننی  گذ تن کن منطب  بر تغییری  قا ن  جدید ، طبقن بندی  دب یست 

 می با د .

،  ها  ممقم ری بیقرو  کاقیدب و  دیین تستما کن با تدقی  و ریز بینی سعی  دب یز تمام زوییای منی      

بدو  تعبیر و تیسیر  خصی  گار دب ، صرف منید ، منبع طرح سنیل قریر دیدب  دب ، بقی تردیقد در ی قر 

ممارست دینم در مطایعن منید قا ن ی و در کنار آ  ح  تست های پیش رو ریب ح  یرز دب یی در یوتیقار 

تبط حقنقی درصد باالیی یز  مقرب آزمقن  هقا ری در رمدی اانیا  حقنق قریر می دهد تا در آزمن  های  

یین درس بن وند یوتصاص دهند . یین کتاب کن با تمام عالققن یم بقن مباحقق حققنق جقزی و دیدرسقی 

کییری گردآوری ، تمین و تدوین آ  با همهاری دوستا  عزیزم سرکار وقا م فاطمقن حقیققی و سقرکار 

رم بن عننی  ی ری  اچیز بتنی د منرد یستیادب عالقمنقدی  بقن یووا م سنیماز معصنمی بن یتمام رسید. یمید

وصنص دی اانیا  محترم حقنق و متقاضیا  آزمن  های وکایت ، قضاو  ، کار ناسی یر د و دکتری 

 قریر گیرد .

 

تمام شده .... نگران کارهــایی بــاش کــه    ...  نگران کارهایی که در گذشته انجام ندادی نباش "

 "باید انجام دهی ........... 

 

 زهرا داستان

1395  خردادشیراز ،    



 

 

 

 

 

 تقدیم به پدر و مادر عزیزم 

 که معجزه حضورشان مرا در تحمل مرور عقربه ها، صبورتر کرد 

 و 

 طعم گس فصلها را برایم شیرین کرد. 
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 کلیات -بخش اول

 در نظام دادرسی ایران ویژگی های تحقیقات مقدماتی عبارتند از :-1

 شفاهی ، غیرعلنی و ترافعی( 2 کتبی ، غیرعلنی ، سری و غیر ترافعی (1

 علنی ، سری و کتبی ( 4 سری ، کتبی ، ترافعی ( 3

نظام مرحله  ایننظام دادرسی ایران در حال حاضر تابع نظام دادرسی مختلط است که در  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

خصوصیات نظام تفتیشی است ) غیرعلنی ، کتبی ، سری ، غیرترافعی ( و مرحله دادرسی تابع  تحقیقات مقدماتی تابع

 خصوصیات نظام دادرسی اتهامی ) علنی ، شفاهی ، ترافعی ( است .

 :در نظام مختلط -2

 تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا و رسیدگی بر عهده دادگاه است .(1

 تحقیقات مقدماتی کتبی ، غیرعلنی ، سری و غیر ترافعی و رسیدگی دادگاه علنی و ترافعی است .(2

  و رسیدگی دادگاه به صورت اتهامی است . یتحقیقات مقدماتی به شیوه تفتیش(3

  هرسه گزینه صحیح است.(4

  صحیح است . 4: گزینه  پاسخ

 در نظام مختلط ...-3

  .رسیدگی در مرحله دادسرا و دادگاه از یکدیگر جدا می شود(1

  .تحقیقات مقدماتی به صورت کتبی ، غیر علنی و غیر ترافعی است(2

  .رسیدگی مرحله دادگاه تابع اصول حاکم بر نظام اتهامی است( 3

 هر سه مورد( 4

 صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

 دادگاه است که : -نظام مختلط همان نظام دادسرا -4

 تحقیقات مقدماتی آن تفتیشی و رسیدگی دادگاه در آن اتهامی است .(1

 تحقیقات مقدماتی آن کتبی ، غیر علنی و غیر ترافعی است .(2

 رسیدگی دادگاه در آن علنی و ترافعی است و متهم می تواند وکیل داشته باشد .( 3

 هر سه مورد .( 4

 صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

 کدام گزینه در خصوص نظام دادرسی اتهامی نادرست است ؟-5

 .بر عهده متضرر از جرم است  جرائموجود ندارد و ناگزیر تعقیب همه  جرائمتعقیب  برایروش مقام و مرجعی  ایندر (1

 . خاصی ندارد قضائیشخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می کند ، یک قاضی حرفه ای نیست و اطلاعات (2

 .محاکمه به صورت شفاهی است ، یعنی پرونده کتبی وجود ندارد ( 3

 .محاکمه به صورت غیرعلنی است و افراد عادی نمی توانند در جلسه  محاکمه حاضر شده و آن را از نزدیک تماشا کنند (4

 صحیح است. 4پاسخ : گزینه 

 دادرسی اتهامی به کدام صورت است ؟-6

 کتبی و علنی( 4 کتبی و سری (3 سری و ترافعی (2 شفاهی و علنی (1

 صحیح است . 1پاسخ گزینه 
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 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی -بخش دوم 

 دادسرا و حدود صلاحیت آن -فصل اول

 دادسرا عهده دار : -138

 ( کشف جرم و تعقیب متهم به جرم است .1

 حکم و رسیدگی به امور حسبیه است . اجرای( 2

 (  اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی است 3

 (  تمامی گزینه های فوق صحیح است .4

به منظور کشف جرم ، تعقیب متهم ، انجام تحقیقات ، حفظ " :ق.آ.د.ک 22. به موجب ماده  صحیح است 4پاسخ : گزینه 

احکام کیفری ، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی ، در حوزه  اجرایمورد ،  اینحقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در 

عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی  دادسراین حوزه ، آهر شهرستان و در معیت دادگاه های  قضائی

 "نظامی تشکیل می شود . دادسرایاستان ، 

 دادسرا به ریاست ............................ تشکیل می شود . -139

 ( دادستان کل کشور4 ( وزیر داگستری3 حوزه قضائی رییس( 2 ( دادستان 1

دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و به تعداد لازم  ": ق.آ.د.ک 23. به موجب ماده  صحیح است 1پاسخ :گزینه 

 "، بازپرس و کارمند اداری دارد . معاون ، دادیار

 در حوزه قضائی بخش ، وظایف دادستان بر عهده .............................. است . -141

 دادگاه بخش یا دادرس علی البدل رییس( 1

 دادگاه بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل رییس( 2

 حوزه قضائی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل رییس( 3

 دادگاه بخش  رییسحوزه قضائی یا   رییس( 4

 رییسوظایف دادستان بر عهده  ،در حوزه قضائی بخش  ": ق.آ.د.ک 24. به موجب ماده  صحیح است 3پاسخ :گزینه 

در حوزه قضائی بخش دادسرا وجود ندارد به همین  "و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است . قضائی حوزه

 ماده است . اینحوزه  با اشخاص مذکور در  ایندلیل وظایف دادستان در 

 312موضوع ماده  جرائمدر حوزه قضائی بخش وظایف دادستان بر عهده ................... است و همچنین در -141

 .................... به جانشینی از بازپرس تحقیقات لازم را انجام می دهد . ق.آ.د.ک

دادگاه بخش و در صورت فقدان آن  رییس -و در غیاب وی دادرس علی البدل  قضائیحوزه  رییس(1

 دادرس علی البدل

و در غیاب وی  قضائیحوزه  رییس -دادگاه بخش و در صورت فقدان آن دادرس علی البدل رییس(2

 دادرسی علی البدل

 دادگاه بخش یا دادرس علی البدل رییس -دادگاه  رییسیا  قضائیحوزه  رییس(3

 یا دادرس علی البدل  قضائیحوزه  رییس -دادگاه و در غیاب وی دادرس علی البدل  رییس(4
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 رییسبخش ، وظایف دادستان بر عهده  قضائیدر حوزه  " ق.آ.د.ک 24. به موجب ماده  صحیح است 1پاسخ :گزینه 

( 322موضوع ماده ) جرائم ": 333و به موجب ماده  "و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است .  قضائیحوزه 

ادستان شهرستان مربوط ، انجام وظیفه بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات د دادگاه بخش به جانشینی از رییسقانون ،  این

وظیفه هستند . هرگاه دادگاه  این، روسای شعب عهده دار  قضائیحوزه  رییسنماید . در صورت تعدد شعب با ارجاع  می

باشد ، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و در هر حال صدور کیفر خواست بر  رییسبخش فاقد 

 "عهده دادستان است .

 به تشخیص .................. دادسراهای تخصصی زیر نظر ..................... تشکیل می شود . -142

 قضائیهقوه  رییس -حوزه قضائی  رییس( 2 شهرستان دادسرای -قضائیهقوه  رییس( 1

 دادستان مرکز استان -حوزه قضائی  رییس( 4 شهرستان دادسرای -( دادستان شهرستان 3

، دادسراهای تخصصی از  قضائیهتشخیص رییس قوه به  ": ق.آ.د.ک 21. به موجب ماده  صحیح است 1پاسخ : گزینه 

ای ، اقتصادی و حقوق  رایانهمربوط به امور پزشکی و دارویی ،  جرائمامنیتی ،  جرائمکارکنان دولت ،  جرائم دادسرایقبیل 

 "تشکیل می شود . شهرستان دادسرایزیر نظر شهروندی 

 در حال حاضر انواع دادسرا عبارت است از :  -143

 ویژه روحانیت  -نظامی  -انقلاب -( عمومی 1

 ویژه روحانیت  -نظامی  -( عمومی و انقلاب 2

 انتظامی قضات  -ویژه روحانیت  -نظامی  -انقلاب  -( عمومی 3

 ویژه نوجوانان –ویژه روحانیت  -نظامی  -عمومی و انقلاب  -( دیوان عالی کشور 4

 صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

 در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی :  -144

 محل وقوع جرم است مگر قانون طوردیگری مقرر کرده باشد  دادسرای( اصل بر صلاحیت 1

کرده دیگری مقرر  نجام وظیفه می کند مگر قانون طوری است که در معیت دادگاه صالح ادادسرای( اصل بر صلاحیت 2

 باشد .

 محل وقوع جرم است . دادسرای( اصل بر صلاحیت 3

 ی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند .دادسرای( اصل بر صلاحیت 4

ی قرار داده است که در معیت دادسرایاصل را بر صلاحیت  ق.آ.د.ک 26خصوص م ایندر صحیح است .  2پاسخ :گزینه 

 طور دیگری مقرر شده باشد . ق.آ.د.ک 421دادگاه صالح انجام وظیفه می نماید مگر در مواردی که طبق ماده 

هرگاه در شهری قتل عمدی اتفاق بیفتد و در آن شهر دادگاه کیفری یک نباشد و پرونده به نزدیکترین -145

جرم با چه مرجعی  اینشهری که دادگاه کیفری یک دارد فرستاده شود انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص 

 است ؟

 شهری که به جرم رسیدگی می کند دادسرای( 2 محل وقوع جرم  دادسرای( 1

 حسب مورد  2یا  1( هر یک از گزینه 4 ( دادگاه کیفری یک 3
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 ق.آ.د.ک 421و  26به استناد مواد صحیح است .  1پاسخ : گزینه 

غیر از دادگاه محل وقوع  یانجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه -146

 جرم است ، بر عهده کدام مرجع است ؟

ی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند ، مگر آنکه قانون به نحو دادسرای( بر عهده 1

 دیگری مقرر نماید .

 ی است که  در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند. یراسدبر عهده دا مطلقاً( 2

 محل وقوع جرم است ، مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید . یراسد( بر عهده دا3

 محل وقوع جرم است . دادسرایبر عهده  مطلقاً( 4

ی که رسیدگی به آنها جرائمانجام وظایف دادسرا در مورد  " : ق.آ.د.ک 26به موجب ماده صحیح است .  1پاسخ :گزینه 

ی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه دادسرای، به عهده غیر از دادگاه محل وقوع جرم است در صلاحیت دادگاهی

 دادسرایانجام اقدامات تعقیبی و تحقیقی اصل بر صلاحیت  برای "می کند مگر آن که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .

ی است که در معیت دادگاه صالح قرار دارد . ادسرایدمحل وقوع جرم نیست و به تبع آن انجام وظایف دادسرا در صلاحیت 

البته در برخی موارد از همین قاعده هم مقنن عدول کرده یعنی دادگاه صالح دادگاه خارج ازمحل وقوع جرم است اما 

 (ق.آ.د.ک 421نمونه نگاه کنید به ماده  برایمحل وقوع جرم موظف به انجام امور تحقیقی و تعقیبی است .)  دادسرای

ی که مکلف به تعقیب جرم وی دادسرایدانشگاه دزفول در لار مرتکب جرم تخریب شده است .  رییس -147

 است عبارت است از :

 عمومی و انقلاب شیراز دادسرای( 2 عمومی و انقلاب شهر دزفول دادسرای( 1

 لاب لارعمومی و انق دادسرای( 4 عمومی و انقلاب تهران  دادسرای( 3

انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت  ق.آ.د.ک 26ماده صحیح است .  2پاسخ : گزینه 

اه صالح انجام وظیفه می کند از ی است که در معیت دادگدادسرایدادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است ، به عهده 

در مرکز استان محل وقوع جرم یعنی  321ر اساس ماده دانشگاه دزفول که مرتکب جرم در لار شده ب رییسنجا که به جرم آ

 عمومی و انقلاب شیراز نیز صالح به تعقیب است . دادسرایشیراز رسیدگی می شود 

انجام وظایف دادسرا در خصوص اتهام قتل غیر عمدی شهردار شیراز در صورت وقوع جرم وی در فسا به -148

 عهده کدام مرجع است ؟

 فسا با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم صالح است . دادسرای( 1

 محل کشف جرم یا محل دستگیری وی صلاحیت رسیدگی دارد . دادسرای( 2

 شیراز صالح است . دادسرای( 3

 شروع به تعقیب کرده صالح به رسیدگی می باشند . ( هر کدام از دادسراهای شیراز یا فسا که ابتدائاً 4

ی که جرائمکیفری انجام وظایف دادسرا در مورد  آئین دادرسیقانون  26به موجب ماده صحیح است .  3پاسخ :گزینه 

ی است که در معیت دادگاه دادسرایرسیدگی به  آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده 

رسیدگی به اتهامات شهرداران مرکز استان ها دادگاه مرکز  برایفرض دادگاه صالح  اینصالح انجام وظیفه می کند . در 

انتسابی شهرداری ،  مرکز  جرائمشیراز است )  دادسرایصالح نیز  دادسرای نبرایاستان است نه دادگاه محل وقوع جرم . بنا
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رسیدگی  ق.آ.د.ک 321 شهرستان در صلاحیت دادگاه حوزه محل وقوع جرم است نه مرکز استان . در حالیکه به استناد ماده

 احیت دادگاه های مرکز استان است . (شهرداران مرکز شهرستان ها در صل جرائمبه 

 به طور کامل و صحیح آمده است ؟ کدام یکوظایف دادستان شهرستان مرکزاستان در  -149

 کیفری آن ها  رأیآ اجرای( نظارت دادستان در استان و حسن 1

 شهرستان ها  دادسرای قضائیکیفری و نظارت بر دادستان ها و مقامات  یراآ اجرای(نظارت بر حسن 2

دادستان شهرستان ها و  قضائیکیفری و نظارت بر دادستان ها ومقامات  یراآ اجرای( نظارت بر حسن 3

 تعلیمات لازم را  ارائه می دهد.

شهرستان های آن استان و افرادی که وظایف  دادسرای قضائی( اقدامات دادستان ها و مقامات 4

آراء کیفری نظارت  اجرایوظایف و نیز حسن  ایندادستان را در دادگاه بخش بر عهده دارند از حیث 

 می کند و تعلیمات لازم را می دهد .

 ق.آ.د.ک 23ماده صحیح است .  4پاسخ :گزینه 

 

 ضابطان دادگستری و تکالیف آنان -فصل دوم

 از گزینه های زیر جزء حیطه اختیارات و وظایف ضابطان  دادگستری محسوب نمی شود ؟ کدام یک-151

 احکام محاکم اجرای( 4 (تحقیقات مقدماتی3 ( کشف جرم 2 ( ابلاغ اوراق1

ی هستند که تحت نظارت و مأمورانضابطان دادگستری  ": ق.آ.د.ک 21. به موجب ماده صحیح است  4پاسخ: گزینه 

و  یافتن و جلوگیری از فرار،  شناساییجرم ،  حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله و وقوع،  کشف جرمتعلیمات دادستان در 

 ".، به موجب قانون اقدام می کنندقضائیتصمیمات  اجرایو  لاغ اوراقاب،  تحقیقات مقدماتی،  مخفی شدن متهم

 زیر جزء وظایف ضابطین نیست؟کدام یک از موارد -151

 اخذ تامین(4 قضائیدستورات  اجرای(3 کشف جرم (2 دستگیری متهم (1

ی هستند که تحت نظارت و مأمورانضابطان دادگستری  ": ق.آ.د.ک 21به موجب ماده صحیح است .  4پاسخ :گزینه 

تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله و وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و 

 ".، به موجب قانون اقدام می کنند قضائیتصمیمات  اجرایمخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و 

 های زیر جزء ضابطین عام محسوب نمی شود ؟کدام یک از گزینه  -152

 ( درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی2 ( افسران آموزش دیده نیروی انتظامی 1

 (سربازان وظیفه آموزش دیده نیروی انتظامی4 ( فرماندهان آموزش دیده نیروی انتظامی3

ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه  ": ق.آ.د.ک 23به موجب بند الف ماده صحیح است .  4پاسخ : گزینه 

کارکنان وظیفه ، ضابط  " :ماده اینو به موجب تبصره  " .داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است

 یت اقداماتمسؤول مورد انجام وظیفه می کنند و  ایندادگستری محسوب نمی شوند ، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در 

آئین در قانون جدید  " .یت کارکنان وظیفه  نیستمسؤول یت نافی مسؤول  اینرابطه با ضابطان است .  اینانجام شده در 

ضابط عام  دارانکیفری سرباز وظیفه ضابط نیست و از پرسنل نیروی انتظامی هم تنها فرماندهان ، افسران و درجه  دادرسی
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قانون را گذرانده باشند و کارت ویژه ضابط  این 32که دوره آموزشی مذکور در ماده این محسوب می شوند ، مشروط بر

 د .ایندادگستری دریافت نم

 از موارد ذیل ضابط عام محسوب نمی شوند ؟ کدام یک -153

 ( کارکنان وظیفه 2 ( فرماندهان 1

 ( درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی4 ( افسران 3

 ق.آ.د.ک 23ماده صحیح است .  2پاسخ :گزینه 

نیروی انتظامی به عنوان ضابطان عام دادگستری با توجه  مأموریناز گزینه های زیر در خصوص  کدام یک-154

 جدید صحیح است ؟ ق.آ.د.کبه 

 نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب می شوند . مأموران( کلیه 1

 آموزش دیده نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب می شوند. مأمورین ( کلیه2

جه داران نیروی انتظامی که آموزش مربوط را دیده باشند ضابط دادگستری ( فقط فرماندهان ، افسران و در3

 محسوب  می شود .

  دادگستری محسوب عام  آموزش مربوط را دیده باشند ضابط ( فقط فرماندهان و درجه داران نیروی انتظامی که4

 می شود .

،  فرماندهانضابطان عام شامل "که مقرر می دارد :  ق.آ.د.ک 23مستند به بند الف ماده صحیح است .  3پاسخ :گزینه 

 ". که آموزش مربوط را دیده باشندنیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  درجه دارانو  افسران

 دادگستری محسوب نمی شوند ؟کدام یک از افراد زیر ضابط خاص -155

 سا و معاونان زندان درامور مربوط به زندانیان ؤ( ر1

 وزرات اطلاعات  در تهدیدات نرم امنیتی  مأموران( 2

 ارتکابی در هواپیما جرائم( فرمانده هواپیما نسبت به 3

 غیر مشهود و در زمان عدم حضور ضابطان دیگر  جرائمبسیج در  مأموران( 4

طبق ماده یکقانون حمایت قضایی از بسیج، نیروی مقاومت و  ق.آ.د.ک 23ماده  ببند صحیح است .  4پاسخ :گزینه 

باشد و ضابط عام حضور نداشته یا اقدامی نکند و آموزش لازم را  مشهودبسیج در صورتی ضابط محسوب می شود که جرم، 

 دیده باشد.

 کارکنان وظیفه ................... -156

 ( ضابط محسوب می شوند .1

 محسوب نمی شوند . ( ضابط2

 ( اگر درجه دار یا افسر باشند ضابط محسوب می شوند .3

 ( تحت نظارت ضابطان مربوطه در حدود وظایف محوله ضابط محسوب می شوند .4

، دادگستری محسوب نمی شوند ، ضابطکارکنان وظیفه ":ق.آ.د.ک 23به موجب تبصره ماده . صحیح است 2پاسخ :گزینه 

رابطه با ضابطان  اینیت اقدامات انجام شده در مسؤول مورد انجام وظیفه می کنند و  ایناما تحت نظارت ضابطان مربوط در 

 "یت کارکنان وظیفه نیست .مسؤول یت نافی مسؤول  ایناست . 
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 رأیدادگاه های کیفری ، رسیدگی و صدور  - بخش سوم

 تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری - فصل اول

 عبارتند از: قضائیق. آ. د. ک. دادگاه های کیفری موجود در نظام  294به موجب ماده  -791

 نوجوانان، ویژه روحانیت.(کیفری دو، کیفری یک، نظامی، اطفال و 1

 (کیفری دو، کیفری یک، نظامی، اطفال و نوجوانان، انقلاب.2

 (کیفری دو، کیفری یک، نظامی، انقلاب.3

 (کیفری دو، کیفری یک، کیفری استان، انقلاب، اطفال و نوجوانان، نظامی.4

دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری  " :ق. آ. د. ک 234به موجب ماده صحیح است.  2پاسخ: گزینه 

که البته دادگاه ویژه روحانیت نیز یکی  "دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شوند.

 .ماده به اشتباه به آن اشاره نشده است ایناز دادگاه های کیفری است که متأسفانه در 

 یک از دادگاه های زیر همواره با تعدد قاضی تشکیل می شود؟ کدام-792

 (کیفری یک 4 (کیفری دو3 (نظامی2 (انقلاب1

دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی البدل " :ق. آ. د. ک 231. به موجب ماده صحیح است 4پاسخ: گزینه 

و دو مستشار  رییس دارایدادگاه کیفری یک ": 236و به موجب ماده  "هر شهرستان تشکیل می شود. قضائیدر حوزه 

ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است  ، رییساست که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد ، در صورت عدم حضور 

قوه قضائیه در  رییسمرکز هر استان به تشخیص  دادگاه انقلاب در": 233و به موجب ماده  "بیشتری دارد. قضائیکه سابقه 

های ) الف ( ، جرائم موجب مجازات مندرج در بند حوزه قضائی شهرستانها تشکیل می شود . این دادگاه برای رسیدگی به

برای  و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد . دادگاه رییس دارای( این قانون  322ب ( ، ) پ ( و ) ت ( ماده ) )

 "یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود .  رییسرسیدگی به سایر موضوعات با حضور 

 دادگاه کیفری یک از چه اعضایی تشکیل می شود؟-793

 (با یک رییس و دو مستشار و در غیاب رییس با حضور سه مستشار تشکیل می شود.1

 (با یک رییس و دو مستشار که با حضور دو عضو رسمیت می یابد. 2

 (با یک رییس و سه مستشار که با حضور سه عضو رسمیت می یابد.3

 (با یک رییس و یک مستشار که با حضور هر دو عضو رسمیت می یابد. 4

 . ق.آ.د.ک 236به موجب ماده صحیح است.  2پاسخ:گزینه 

......... و با حضور ............. رسمیت می یابد در صورت عدم حضور ریاست دادگاه  دارایدادگاه کیفری یک -794

 به عهده ............ .

 بیشتری دارد. قضائی عضو مستشاری که سابقه  -عضو2 -مستشار 2(رییس و 1

 استمستشار  3 -عضو 2 -مستشار 2(رییس و 2

 است مستشار 3 -عضو 2 -مستشار 1(رییس و 3

 بیشتری دارد.  قضائیعضو مستشاری که سابقه  -عضو2 -مستشار 1(رییس و 4

 ق. آ. د. ک.  236ماده صحیح است.  1پاسخ: گزینه 
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عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه های کیفری یک و دادگاه های انقلاب وقتی با تعدد -795

 ..... قاضی رسیدگی می کنند

 تأیید رییس دادگستری میسر است.  دادگاه های تجدیدنظر و(با انتخاب قضات 1

 و تأیید رییس کل دادگستری استان میسر است. 1(با انتخاب قضات دادگاه های کیفری 2

 (با انتخاب رییس کل دادگستری استان بلامانع است.3

 بلامانع است.  قضائیه(با انتخاب رییس کل دادگستری استان و تصویب رییس قوه 4

دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رییس یا مستشار ": 236ماده  2تبصره  .صحیح است 3پاسخ: گزینه 

انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رییس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه 

 "دگی می کند بلامانع است. کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسی

 رسیدگی به جرم محاربه چگونه تشکیل می شود؟ برایدادگاه انقلاب -796

 (با حضور رییس یا دادرس علی البدل یا مستشار2 (با حضور رییس و دادرس علی البدل یا مستشار1

 یک مستشار  (با حضور رییس و4 (با حضور رییس و دو مستشار3

 ق.آ.د.ک. 233به استناد ماده است.صحیح  3پاسخ: گزینه 

 ؟نیستدر کدام یک از مراجع زیر سیستم وحدت قاضی برقرار -797

 2(دادگاه نظامی2 2(دادگاه کیفری 1

 موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد  جرائمرسیدگی به  برای(دادگاه انقلاب 4 (دادگاه بخش3

 ق.آ.د.ک233مادهصحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 دادگاه انقلاب در مواردی که با وحدت قاضی رسیدگی می کند طرفین دعوی می توانند..............در -798

 داشته باشند.به همراه نفر وکیل  2(2 (یک نفر وکیل داشته باشند.1

 (محدودیتی در تعداد وکیل ندارند.4 نفر وکیل داشته باشند. 3(حداکثر 3

 .ق.آ.د.ک 311و  346ماده با توجه به تبصره صحیح است.  2پاسخ: گزینه 

 کدام گزینه صحیح است؟-799

 (دادگاه اطفال از یک رییس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود. 1

 مشاور تشکیل می شود.  یک(دادگاه اطفال از یک رییس و 2

 مشاور تشکیل می شود.  دو(دادگاه اطفال از یک رییس و یک مستشار و 3

 (دادگاه اطفال از یک رییس یا دادرس علی البدل و یک مشاور تشکیل می شود. 4

 لازم به ذکر است که نظر مشاور ، مشورتی استق. آ. د. ک.  231به موجب ماده  صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

 و نوجوانان با حضور ..................دادگاه اطفال -811

 (یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.1

 (یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. 2

 (دو قاضی و یک مشاور تشکیل می شود. 3

 قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.  (دو4

  ق. آ. د. ک. 231ماده صحیح است.  2پاسخ: گزینه 
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 اعتراض به آراء -چهارم بخش 

 کلیات -فصل اول  

 در کدام دادگاه همواره روش تعدد قاضی وجود دارد ؟-1137

  دادگاه ویژه روحانیت(4 دادگاه بخش(3 انقلابدادگاه (2  دادگاه تجدید نظر(1

 ق.آ.د.ک  426ماده  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

 کیفری ............. . آئین دادرسیدر قانون -1138

 .یکی از طرق عادی اعتراض به آراء است  تجدیدنظرخواهیفرجام خواهی همچون (1

 .یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء است  تجدیدنظرخواهیفرجام خواهی بر خلاف (2

 . یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء است تجدیدنظرخواهیفرجام خواهی همچون (3

 . یکی از طرق عادی اعتراض به آراء است تجدیدنظرخواهیفرجام خواهی بر خلاف  (4

و فرجام  تجدیدنظرخواهیطرق اعتراض عادی به آراء کیفری عبارتند از : واخواهی ،  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

 خواهی و طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری اعاده دادرسی عام و خاص می باشد .

 کدام یک از احکام زیر لازم الاجرا نیست ؟-1139

 .حکم قطعی دادگاه بدوی (1

 .واخواهی آن تمام شده باشدحکم غیابی دادگاه بدوی که مهلت (2

 . بدوی صادر می کند  رأیحکم دادگاه تجدید نظر که پس از نقض (3

 . حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد (4

 زیرا ممکن است قابل تجدید نظر باشد .صحیح است .  2پاسخ : گزینه 

روز بعد مدارکی دال بر زنده بودن ) ب (  15) ب ( محکوم شود و اگر شخص ) الف ( به اتهام قتل عمدی -1141

 به دست بیاید ، طریقه اعتراض و مرجع آن کدام است ؟

 دیوان عالی کشور  -تجدید نظر خواهی (1

 دیوان عالی کشور  -اعاده دادرسی (2

  دادگاه تجدید نظر استان  - تجدیدنظرخواهی(3

  ق.آ.د.ک 433اعمال ماده  -اعاده دادرسی (4

 هنوز قطعی نشده است و اعاده دادرسی مخصوص احکام قطعی است . رأیزیرا  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

شخصی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی تحت تعقیب واقع شده و در دادگاه کیفری دو کمتر از یک  -1141

 صورت مرجع تجدید نظر : ایندهم دیه کامل محکوم شده است . در 

 .دادگاه تجدید نظر استان است(2 است. دادگاه کیفری یک استان(1

 . (دیوان عالی کشور است 4 .اصولا قابل تجدید نظر نیست(3

، موارد زیر که قطعی محسوب می شود آراء دادگاه های کیفری جز در"ق.آ.د.ک: 423ماده  صحیح است. 3پاسخ : گزینه 

  :یوان عالی کشور قابل فرجام استدادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دحسب مورد در 

جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از  -. بجرائم تعزیری درجه هشت باشد -الف

 . "یک دهم دیه کامل باشد
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 9ماه حبس محکوم و قاضی آن را تبدیل به جزای نقدی به مبلغ  6شخصی در دادگاه کیفری دو به -1142

 صورت به اعتراض او :  اینمیلیون ریال کرده و محکوم علیه به آن اعتراض کرده است . در 

 .قابل تجدید نظر نیست اصولاً (1

  .در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی می شود(2

   .عرض دادگاه کیفری یک رسیدگی می شوددر شعبه هم (3

   .در شعبه هم عرض دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود(4

در مورد مجازات های جایگزین حبس ، معیار قابلیت " :ق.آ.د.ک 423 ماده  1تبصره صحیح است .  2پاسخ : گزینه 

 "تجدیدنظر ، همان مجازات قانونی اولیه است .

 اعم است از ............. . نظرتجدید آراء قابل-1143

 محکومیت ، برائت ، قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب ، قرار رد درخواست واخواهی و تجدید نظر خواهی (1

 قرار اناطه ، قرار تعویق صدور حکم ، محکومیت ، برائت ، قرار منع و موقوفی تعقیب(2

  قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی (3

  همه موارد(4

آراء قابل تجدیدنظر ، اعم از محکومیت ، برائت ، یا قرار های  ق.آ.د.ک 423ماده  2تبصرهصحیح است .  2پاسخ : گزینه 

منع و موقوفی تعقیب ، اناطه و تعویق صدور حکم است . قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ، در صورتی 

 راجع به اصل دعوی ، قابل تجدیدنظرخواهی باشد . رأیحکم است که  اینمشمول 

 معیار تجدیدنظر در مورد مجازات های جایگزین حبس :-1144

 .همان مجازات جایگزین است(1

 .همان مجازات مقرر در حکم است(2

 . همان مجازات قانونی اولیه است (3

  .همان مجازات حبس صادره در حکم است(4

در مورد مجازات های جایگزین حبس ، معیار قابلیت  " ق.آ.د.ک: 423ماده 1تبصره صحیح است .  3پاسخ : گزینه 

 ". مجازات قانونی اولیه است همانتجدیدنظر ، 

 احکام دادگاه های کیفری به شرح مندرج در قانون :-1145

 .قابل تجدیدنظر یا فرجام است مگر در مواردی که طبق قانونی قطعی باشد (1

 .فقط احکام حدود و قصاص قابل تجدید نظرند(2

 . قطعی است مگر در مواردی که در قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش بینی شده باشد (3

 . فقط احکامی که جنبه حق الناس دارد قابل تجدیدنظرند (4

آراء دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی  " ق.آ.د.ک: 423ماده  به موجبصحیح است . 1گزینه پاسخ : 

عالی کشور  محسوب می شود ، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان

جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، در صورتی که میزان یا  -جرائم تعزیری درجه هشت باشد . ب -قابل فرجام است : الف

 "جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد .

 کدام یک از آراء زیر قطعی است ؟ -1146

 تعزیری درجه هفت جرائم(1
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 1تا  6جزای نقدی درجه (2

  مستلزم پرداخت دیه یا ارش به میزان کمتر از خمس دیه کامل جرائم(3

 مستلزم پرداخت دیه یا ارش به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل جرائم(4

 ق.آ.د.ک 423ماده  به موجبصحیح است . 4پاسخ : گزینه 

 کدام گزینه درست است ؟-1147

مورد نیز اصل بر صلاحیت دادگاه  اینآراء دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر است مگر در مواردی که قطعی باشد که در (1

 .تجدیدنظر استان است 

مورد نیز اصل بر صلاحیت دیوان  اینآراء دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر است مگر در مواردی که قطعی باشد که در (2

 .عالی است

مورد نیز اصل بر صلاحیت دیوان  اینآراء دادگاه های کیفری قطعی است مگر در مواردی قابل تجدیدنظر باشد که در (3

  عالی است .

مورد نیز اصل بر صلاحیت دادگاه  اینآراء دادگاه های کیفری قطعی است مگر در مواردی قابل تجدیدنظر باشد که در  (4

 . تجدیدنظر است

 کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب آراء دادگاه های  ": 423ماده  به موجبصحیح است . 1پاسخ : گزینه 

می شود ، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام 

جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، در صورتی که میزان یا جمع آنها  -. بجرائم تعزیری درجه هشت باشد -: الف  است

دادگاه تجدید نظر  ":  426و لذا اصل بر غیر قطعی بودن آراء است و به موجب ماده "کمتر از یک دهم دیه کامل باشد .

مواردی که در  غیر قطعی کیفری است جز در راءرسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آ برایاستان مرجع صالح 

و  رییس دارایتشکیل می شود . این دادگاه صلاحیت دیوان عالی کشور باشد . دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان ، 

 . "دو مستشار است ، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند

 کشور ، مرجع اعتراض می باشد ؟در کدام یک از محکومیت های زیر ، دیوان عالی -1148 

 مصادره کل اموال  (2 4حبس تعزیری درجه (1

  پرداخت ثلث دیه کامل(4 ضربه 32تا  11شلاق از (3

 .ق.آ.د.ک  421و 423مواد  به موجبصحیح است . 2پاسخ : گزینه 

الف به اتهام فساد فی الارض در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم  شده است و ب به اتهام سرقت تعزیری به -1149

احکام کدام  ایندو فرد به ترتیب نسبت به  اینمحکوم شده مرجع تجدیدنظرخواهی  4حبس تعزیری درجه 

 است ؟

  دادگاه تجدید نظر استان  -دیوان عالی کشور (1

  دادگاه تجدید نظر استان  - دادگاه تجدید نظر استان  (2

 دیوان عالی کشور -دیوان عالی کشور  (3

 دیوان عالی کشور - دادگاه تجدید نظر استان  (4

 ق.آ.د.ک 421و  423مواد  به موجبصحیح است . 1پاسخ : گزینه 

 کشور نیست ؟در کدام یک از محکومیت های زیر مرجع تجدیدنظر دیوان عالی -1151

 محکومیت به شلاق حدی(1
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 محکومیت به پرداخت دیه کامل(2

  محکومیت به قطع عضو(3

  سال  12محکومیت به حبس بیش از (4

 ق.آ.د.ک 421ماده   به موجب صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

صادر کرده است .  رأی(  3دادگاه انقلاب در خصوص جرم قاچاق اسلحه و مهمات ) جرم تعزیری درجه -1151

 مرجع تجدید نظر نسبت به آن :

 است.دیوان عالی کشور (1

 است.دادگاه تجدید نظر استان (2

 است.نزد دادستان کل کشور یا رییس دیوان عالی کشور (3

 قابل اعتراض نیست  رأی(4

آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب  "ق.آ.د.ک:  421ماده  به موجب صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها  3حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه 

اهی در دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی ، قابل فرجام خو نصف

 . "دیوان عالی کشور است

 کدام یک از احکام دادگاه انقلاب قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است ؟-1152

 .و بالاتر است 3ی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه جرائم(1

 .و بالاتر است  1ی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه جرائم(2

 . و بالاتر است  3ی که مجازات قانونی آنها فقط حبس تعزیری درجه جرائم(3

 .که مجازات قانونی آن ها تعزیری است  جرائم(کلیه 4

، که مجازات قانونی آنها سلب حیات آراء صادره درباره جرائمی ق.آ.د.ک 421ماده  به موجبصحیح است . 1پاسخ : گزینه 

دیه  نصفو بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها  3قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه 

کامل مجنی علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی 

 کشور است .

 ر استان باشد ؟مرجع تجدیدنظر کدام دسته از آراء زیر ممکن است دادگاه تجدیدنظ-1153

 سیاسی و مطبوعاتی  جرائم(1

 مستوجب دیه کامل جرائم(2

  ی که مجازات قانونی آنها قطع عضو استجرائم(3

  است . 2ی که مجازات قانونی آنها حبس درجه جرائم(4

آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب " ق.آ.د.ک: 421ماده  به موجب صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها  3حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه 

اهی در دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی ، قابل فرجام خو نصف

اگرجرم غیر عمدی مستلزم پرداخت دیه ) حتی دیه کامل ( باشد مرجع تجدیدنظر از  نبرایبنا دیوان عالی کشور است .

 ."حکم صادره دادگاه تجدیدنظر استان است
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 ی و تربیتی تأمیناحکام کیفری و اقدامات  اجرای -پنجمبخش 

 کلیات -فصل اول

 احکام کیفری با کیست ؟ اجرایبخش  قضائیدر حوزه -1295

 دادستان (1

 دادرس علی البدل(2

  یا دادرس علی البدل قضائیحوزه  رییس(3

  دادگاه و در غیاب وی دادرس علی البدل رییس(4

احکام کیفری  اجرایبخش ،  قضائیدر حوزه  ":  ق.آ.د.ک 414ماده  3به موجب تبصره  .صحیح است  4پاسخ : گزینه 

 "دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است .  رییسبه عهده 

 احکام کیفری کیست ؟ اجرای رییس-1296

 دادستان(1

 معاون دادستان(2

   قضائیحوزه  رییس(3

  رییس کل دادگستری استان (4

معاونت است و ))  دادستاناحکام کیفری بر عهده  اجرای ":  ق.آ.د.ک 414به موجب ماده  صحیح است . 1گزینه پاسخ : 

 دادسرایمی دهد ، در  تشخیص قضائیهرییس قوه در مناطقی که  ویو نظارت  تحت ریاست((  احکام کیفری اجرای

 "وظیفه است .  اینعمومی عهده دار 

 احکام کیفری به عهده .........  و در غیاب وی با .................. است . اجرایبخش ،  قضائیدر حوزه -1297

 دادرس علی البدل -دادستان (1

 دادگاه  رییس -دادستان (2

 دادرس علی البدل -دادگاه  رییس(3

  معاون دادستان -دادستان (4

احکام کیفری  اجرایبخش ،  قضائیدر حوزه  ":  ق.آ.د.ک 414ماده  3به موجب تبصره  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

 "دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است .  رییسبه عهده 

 دارد ؟احکام کیفری در کدام مورد وجود  اجرایوظایف قاضی -1298

 نظارت بر زندان ها و امور راجع به زندانیان(1

 اعطای مرخصی به محکومان(2

  محکومان سالمنداتخاذ تصمیم در مورد (3

  همه موارد(4

 ق.آد.ک  413ماده صحیح است .  4پاسخ : گزینه 

 کدام یک از احکام زیر لازم الاجرا نیست ؟-1299

 .قطعی دادگاه بدوی  رأی(1

 .ی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشدرأی(2

  .شد نشده باود و نسبت به آن واخواهی ی که به طور غیابی از دادگاه بدوی صادر شرأی(3
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 . نخستین صادر می کند  رأیی که مرجع تجدیدنظر پس از نقض رأی(4

آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء  ":  ق.آ.د.ک 432به موجب  ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی  ی که دررأی -قطعی که دادگاه نخستین صادر می کند . ب رأی -گذاشته می شود : الف 

ی که مرجع رأی -یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد . پ

 ". به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد ی کهرأی -نخستین صادر کرده باشد . ت رأیتجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض 

 آراء زیر لازم الاجرا نیست ؟کدام یک از -1311

 . دادگاه بدوی صادر می کند  رأیی که مرجع تجدیدنظر پس از نقض رأی(1

 .قطعی دادگاه بدوی رأی(2

 . ی که دادگاه هم عرض پس از ارجاع اعاده دادرسی صادر می کند رأی(3

 . ی که در مهلت قانونی نسبت به آن تجدیدنظر شده است رأی(4

آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء  ":  ق.آ.د.ک 432به موجب  ماده صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

ی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی رأی -قطعی که دادگاه نخستین صادر می کند . ب رأی -گذاشته می شود : الف 

ی که مرجع رأی -یا فرجام آن رد شده باشد . پیا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر 

 ". به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد ی کهرأی -نخستین صادر کرده باشد . ت رأیتجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض 

 یک بخش از حکم : به اعتراض نسبت -1311

 .آن نیست اجرایبخشهای لازم ال اجرایمانع از (1

 .بخشهای دیگر آن نیست اجرایمانع از (2

 .کل حکم است  اجرایمانع از (3

 . کل حکم است  اجرایچنانچه حکم تجزیه پذیر باشد مانع (4

اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک  ":  ق.آ.د.ک 433به موجب  ماده صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

 "آن نیست .  اجرایسایر قسمتهای لازم ال اجرای، مانع از  رأیقسمت از 

 از چه زمانی شروع و به چه طریقی متوقف می شود ؟ رأی اجرایعملیات  -1312

با دستور قاضی صادرکننده حکم قطعی شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر به  رأی اجرایعملیات (1

 .دستور وی

 .قطعی لازم الاجرا خود به خود شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در موارد قانونی رأی اجرایعملیات (2

احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر به دستور  اجرایبا دستور قاضی  رأی اجرایعملیات (3

 .وی

شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی  احکام کیفری شروع می اجرایبا دستور قاضی  رأی اجرایعملیات (4

  .که قانون مقرر نماید

احکام کیفری  اجرایدستور قاضی با  رأی اجرایعملیات  ":  ق.آ.د.ک 434به موجب  ماده صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

 " مگر در مواردی که قانون مقرر نماید .می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود ،  شروع 

 با ............... است . رأیرفع ابهام و اجمال از -1313

 دادگاه صادر کننده حکم بدوی(1

 دادگاه صادر کننده حکم قطعی(2
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  احکام کیفری اجرایقاضی (3

  دادستانی که حکم در حوزه او اجرا می شود (4

 رأیبا دادگاه صادرکننده  رأیرفع ابهام و اجمال از  ":  ق.آ.د.ک 433به موجب  ماده صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

احکام کیفری است  اجرایبا رعایت موازین شرعی و قانونی ، با قاضی  رأی اجرایقطعی است ، اما رفع اشکالات مربوط به 

 "می شود .  زیر نظر او اجرا رأیکه 

با رعایت موازین  رأی اجرایبا .............. است ، اما رفع اشکالات مربوط به  رأیرفع ابهام و اجمال از -1314

 شرعی و قانونی با .............. است .

 احکام کیفری اجرایقاضی  -دادگاه صادر کننده حکم قطعی (1

 دادگاه صادر کننده حکم قطعی -احکام اجرایقاضی  (2

  دادگاه صادر کننده حکم قطعی -دادگاه صادر کننده حکم بدوی که حکم در حوزه او اجرا می شود (3

  دادگاه صادر کننده حکم بدوی که حکم در حوزه او اجرا می شود -احکامی که حکم توسط او صادر می شود  اجرایقاضی (4

 رأیدادگاه صادرکننده با  رأیرفع ابهام و اجمال از  ":  ق.آ.د.ک 433به موجب  ماده  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

است  احکام کیفری اجرایقاضی با رعایت موازین شرعی و قانونی ، با  رأی اجرایاست ، اما رفع اشکالات مربوط به  قطعی

 "می شود .  جرازیر نظر او ا رأیکه 

 احکام کیفری با ............ است . اجرایرفع اشکالات مربوط به -1315

 دادگاه صادر کننده حکم بدوی (1

 دادگاه صادر کننده حکم قطعی(2

  احکام کیفری  اجرایقاضی (3

  هر یک از موارد قبل حسب مورد(4

 رأیبا دادگاه صادرکننده  رأیرفع ابهام و اجمال از  ":  ق.آ.د.ک 433به موجب  ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

احکام کیفری است  اجرایبا رعایت موازین شرعی و قانونی ، با قاضی  رأی اجرایرفع اشکالات مربوط به قطعی است ، اما 

 "زیر نظر او اجرا می شود .  رأیکه 

 با کیست ؟ رأی اجرایمشخص نشده باشد ؛ تشخیص چگونگی  رأی اجرایدر دادنامه شیوه  هرگاه-1316

 دادستان(1

 قطعی رأیدادگاه صادر کننده (2

  احکام کیفری  اجرایقاضی (3

  بدوی  رأیدادگاه صادر کننده (4

در دادنامه تعیین گردد ، به  رأی اجرایشیوه  هرگاه ":  ق.آ.د.ک 431به موجب  ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

را  رأیاحکام کیفری مطابق مقررات قانونی ،  اجرایهمان ترتیب اجرا می شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجرا ، قاضی 

 "اجرا می کند . 

 علنی مجازات ................. . اجرای-1317

 در تمامی مواردی که دادستان تشخیص دهد جایز است(1

 در موارد مصرحه قانونی به تشخیص دادستان جایز است (2

  در موارد مصرحه قانونی به تشخیص دادگاه یا تقاضای دادستان جایز است (3
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علنی مجازات را ضروری بداند ،  اجراییا به تقاضای دادستان ،  رأساً در موارد مصرحه قانونی یا در مواردی که دادگاه (4

  جایز است .منوط به تصریح در دادنامه 

علنی مجازات ممنوع است ، مگر در موارد الزام  اجرای ":  ق.آ.د.ک 433به موجب  ماده  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی ، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا 

 رأیا در علنی مجازات ر اجرایعلنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و  اجرایدیگران ، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان 

 "تصریح کند . 

 حاضر می شود و در صورت عدم حضور :  رأی اجرای برایمحکوم علیه -1318

احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم  اجرایصورت ، قاضی  اینبه او اخطار می شود . در  مجدداً(1

 .علیه را صادر کند 

احکام کیفری  اجرایصورت قاضی  ایناجرا تسلیم کند . در  برایکفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را (2

 .می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند 

ل یا وثیقه گذار او را اجرا تسلیم کند . در صورتی که کفی برایبه کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را (3

 . معرفی نکند وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد 

  .در دو مرحله به او اخطار می کند و در صورت عدم معرفی ، او را جلب و حکم قطعی را به مورد اجرا در می آورد(4

احضار می شود و در  رأی اجرای برایمحکوم علیه  ":  ق.آ.د.ک 122به موجب  ماده  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

صورت  اینتسلیم کند . در  رأی اجرای برایصورت عدم حضور ، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را 

 "احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند .  اجرایقاضی 

 احکام کیفری : اجرایحکم از سوی قاضی  اجرای برایجلب محکوم علیه -1319

 .پس از موافقت دادستان جایز است(1

 .در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد ، بدون احضار و در سایر موارد پس از احضار جایز است (2

 . همواره باید مسبوق به احضار و پس از ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار باشد(3

  .پس از موافقت دادگاه صادر کننده حکم قطعی جایز است (4

احضار می  رأی اجرای برایمحکوم علیه  "و تبصره آن  :  ق.آ.د.ک 122به موجب  ماده  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

 اینتسلیم کند . در  رأی اجرای برایشود و در صورت عدم حضور ، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود تا محکوم علیه را 

در صورتی که  -احکام کیفری می تواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند . تبصره  اجرایصورت قاضی 

احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پرونده ، از ابتدا دستور  اجرایبیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد ، قاضی 

 "جلب محکوم علیه را صادر کند . 

 امر با کیست ؟ اینتشخیص  و مجازات به تعویق می افتد اجرایدر چه مواردی -1311

 به تشخیص دادستان  _ماه  6پس از زایمان حداکثر  _دوران بارداری (1

 احکام  اجرایقاضی  _ماه  6پس از زایمان حداکثر  _دوران بارداری (2

  سال به تشخیص دادستان 3پس از زایمان به مدت (3

 به تشخیص دادستان _سال  3پس از زایمان به مدت ( 4

 . ق.آ.د.ک 121به موجب  ماده  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 
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 هزینه دادرسی  -بخش ششم 

 به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی ..... ؟ جزائیرسیدگی به امر  تأخیر-1352

 .جایز نیست(1

 .بستگی به نظر رییس دادگستری دارد(2

 . جایز است(3

 .بستگی به نظر رییس دادگاه دارد(4

  ق.آ.د.ک 113به موجب ماده  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

 کدام یک می توانند با توجه به وضعیت شاکی ، او را از پرداخت هزینه شکایت معاف کنند ؟-1353

 قضائیحوزه  رییس(1

 دادگاه رسیدگی کننده (2

  دادستان (3

  دادستان یا دادگاه رسیدگی کننده (4

شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام  ":  ق.آ.د.ک 113به موجب ماده  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

طرح شکایت تأدیه کند . مدعی خصوصی هم به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند ، باید هزینه دادرسی را مطابق 

 دادستان  به تشخیص مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد . چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد ، 

مدعی خصوصی توانایی  هرگاهاز پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و  دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کندیا 

همان موضوعی که مورد ادعا  برایپرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد ، دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی 

د . رسیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی است ، به طور موقت معاف نمای

 "انداخت .  تأخیرخصوصی به 

چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت کیفری را نداشته باشد ؛ به تشخیص چه مقاماتی ممکن -1354

 است از پرداخت هزینه معاف شود ؟

 دادستان(1

 کننده به موضوعدادگاه رسیدگی (2

   قضائیحوزه  رییس(3

  2و  1گزینه (4

 ق.آ.د.ک  113ماده  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

 مدعی خصوصی جهت مطالبه ضرر و زیان خود در دادگاه کیفری ......... .-1355

 .می بایست هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد(1

 .شکایت کیفری بپردازدمی بایست هزینه (2

 . نیازی به پرداخت هزینه ندارد(3

 . می بایست دو برابر هزینه شکایت کیفری را بپردازد (4

شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام  ":  ق.آ.د.ک 113به موجب ماده  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

طرح شکایت تأدیه کند . مدعی خصوصی هم به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می کند ، باید هزینه دادرسی را مطابق 
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خیص  دادستان  مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد . چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد ، به تش

مدعی خصوصی توانایی  هرگاهیا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و 

همان موضوعی که مورد ادعا  برایپرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد ، دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی 

سیدگی به امر کیفری را نمی توان به علت عدم تأدیه هزینه دادرسی از سوی مدعی است ، به طور موقت معاف نماید . ر

 "انداخت .  تأخیرخصوصی به 

شاکی درخواست احضار شهود را نماید ، درخواست کننده باید هزینه های ایاب و ذهاب آنان را  هرگاه-1356

 بر حسب تعرفه ای است که : و ذهاب هزینه های ایاب  اینبپردازد . مقدار 

 .اسلامی رسیده است رأیبه تصویب مجلس شو(1

 .به تصویب هیأت وزیران رسیده است (2

 . می رسد  قضائیهقوه  رییستوسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب (3

  .به پیشنهاد معاونت اداری و مالی وزیر دادگستری تهیه و به تصویب وزیر دادگستری رسیده است (4

میزان هزینه ایاب ذهاب گواهان مطابق تعرفه  ":  ق.آ.د.ک 162ماده  3به موجب تبصره  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

قوه  رییسقانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب  اینای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن 

 "می رسد .  هقضائی

 ؟ کدام گزینه صحیح نیست-1357

 .متهم ممکن است به پرداخت هزینه های دادرسی کیفری محکوم گردد(1

 .متهم در اثنای رسیدگی کیفری تکلیفی در پرداخت هزینه های دادرسی ندارد(2

 . رسیدگی کیفری را لازم بداند پرداخت هزینه آن با شاکی است  برایانتشار آگهی  قضائیاگر مقام (3

در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی کیفری باشد و از پرداخت آن امتناع نماید هزینه مذکور از اعتبارات (4

 . قوه قضائیه پرداخت می شود 

صحیح  164طبق ماده  1و گزینه  "بر عهده شاکی نیست ":  ق.آ.د.ک 162به موجب ماده صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

 بلا اشکال هستند . 162ساس ماده نیز بر ا 4و  2است و گزینه های 

 ؟ت شده دادرسی خود را مطالبه کنندشاکی یا مدعی خصوصی تا چه زمانی می توانند هزینه های پرداخ-1358

 قبل از اعلام ختم دادرسی بدوی(1

 در هر مرحله از دادرسی (2

  قبل از صدور حکم بدوی (3

  قبل از صدور حکم قطعی (4

در هر مرحله از شاکی یا مدعی خصوصی می تواند  ":  ق.آ.د.ک 163به موجب ماده  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند . دادگاه پس از ذی حق  دادرسی 

 "مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند . ، ی ، مکلف است هنگام صدور حکم شناختن و

شاکی یا مدعی خصوصی در کدام مرحله از دادرسی می توانند هزینه های پرداخت شده دادرسی را از -1359

 مدعی علیه مطالبه کند ؟

 تا قبل از اعلام ختم دادرسی (1
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 پس از صدور حکم محکومیت قطعی (2

  در هر مرحله از دادرسی (3

  مجازات  اجرایبعد از شروع به (4

لازم به تذکر است که دادگاه پس از ذی حق شناختن  . ق.آ.د.ک 163به موجب ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

 مدعی ، مکلف است هنگام صدور حکم ، مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مذبور ملزم کند .

 پرداخت هزینه دادرسی است فوت می کند : مسؤول شخصی که به موجب حکم دادگاه  هرگاه-1361

 هزینه دادرسی از وراث مطالبه خواهد شد (1

 از پرداخت هزینه دادرسی معافیت حاصل می شود (2

  از بیت المال پرداخت می شود (3

  از ماترک وصول می شود (4

 مسؤول شخصی که به موجب حکم دادگاه  هرگاه ":  ق.آ.د.ک 161به موجب ماده  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

 "پرداخت هزینه دادرسی است ، فوت کند ، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می شود .
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 رأیترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ  - فصل ششم

 می تواند ارجاع پرونده ها را به کدام یک از افراد زیر تفویض نماید ؟ قضائیسازمان  رییس-1388

 .بیشتری دارد قضائیهر فردی که سابقه  (1

 .معاون خود(2

 .دادگاه نظامی یک رییس(3

   .شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران رییس(4

سازمان قضائی می تواند ارجاع پرونده ها را به  رییس ":   ق.آ.د.ک 623به موجب ماده  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

شعبه دوم دادگاه  رییسشعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند . ارجاع پرونده ها در غیاب  رییس

 "تجدیدنظر استان تهران بر عهده رؤسای دادگاه های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است . 

دادگاه پس از صدور کیفر خواست معلوم شود متهم ، مرتکب جرم دیگری از  هرگاهدر دادرسی نظامی -1389

 همان نوع شده است ؟

 .انجام تحقیقات به دادسرا بفرستد  برایباید پرونده را (1

 .باید به جرم جدید نیز رسیدگی نماید (2

  .با اطلاع به دادستان رسیدگی می کند (3

 . دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید (4

پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم  هرگاه":   ق.آ.د.ک 623به موجب ماده  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است ، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل 

 "تحقیقات به دادسرا ارسال نماید . 

 صورت است ؟ به چهرسیدگی غیابی در جرم فرار از خدمت -1391

 .تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است ، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد (1

 .در هر صورت امکان پذیر است (2

  . در هر صورت امکان پذیر نیست(3

 . اگر استمرار آن قطع شد ، نمی توان رسیدگی غیابی کرد (4

تا زمانی که استمرار آن قطع  در جرم فرار از خدمت  ":   ق.آ.د.ک 632به موجب ماده  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

 "نشده است ، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد . 

 کند ؟ رأیدادگاه نظامی زمان جنگ پس از اعلام ختم دادرسی ظرف چه مهلت انشاء -1391

 روز   1حداکثر ظرف (2 روز  3حداکثر ظرف (1

  روز  12حداکثر ظرف (4 حداکثر ظرف یک هفته (3

 .  ق.آ.د.ک 632به موجب ماده  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 
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 دادرسی الکترونیکی -بخش نهم

 راهبردی دادرسی الکترونیکی باشد ؟ یراکدام یک از افراد زیر نمی تواند عضو شو- 1415

 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  رییس(1

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (2

   رییسیکی از قضات دیوان عالی کشور غیر از (3

  سازمان پزشکی قانونی کشور  رییس(4

های ملی ، منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردبه  ":   ق.آ.د.ک 643به موجب ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر  براینامه های لازم  آئینبرنامه ریزی میان مدت و بلند مدت و تدوین 

بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست  اینراهبری دادرسی الکترونیکی (( که در  یراآنها ، )) شو اجرایحسن 

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ) دبیر شورا (  رییس -قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود : الف  رییس

 -دیوان عدالت اداری  ج رییس -کل کشور  ث دادستان  -دیوان عالی کشور  ت رییس -معاون حقوقی قوه قضائیه پ  -ب

سازمان ثبت  رییس -ی و تربیتی کشور ح تأمینسازمان زندان ها و اقدامات  رییس -های مسلح چ سازمان قضائی نیرو رییس

معاون راهبردی  -معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه  ر  -سازمان پزشکی قانونی کشور ذ رییس -اسناد و املاک کشور خ

 -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ش  -وزیر دادگستری  س -حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه  ژ مسؤول  -قوه قضائیه  ز

اسلامی به  یراده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شواینیک نفر نم -فرمانده نیروی انتظامی کشور ص 

 "قوه قضائیه .  رییسسه نفر به انتخاب  -عنوان عضو ناظر  ض

 از طریق کدام یک از موارد زیر به عمل می آید ؟ قضائیاستعلامات  -1416

 مرکز ملی داده های قوه قضائیه(1

 شبکه ملی عدالت (2

  قضائیهگاه ملی قوه در(3

  مرکز ارتباطات الکترونیکی (4

موظف است به منظور ساماندهی  قضائیهقوه  "و تبصره آن :   ق.آ.د.ک 612به موجب ماده صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

ارتباطات الکترونیکی بین محاکم ، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان 

دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است ، )) شبکه ملی عدالت (( را با به کار گیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای 

مراجع قضائی می توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی  -اندازی کند . تبصره الکترونیکی راه 

صورت دستگاه های دولتی ، نهاد های عمومی غیر دولتی و شخصیت های حقوقی بخش  اینعدالت به عمل آورند . در 

( قانون  136تبصره مشمول ماده )  اینستنکف از مفاد خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند . م

 "است .  - 2/3/1331کتاب پنجم تعزیرات مصوب  -مجازات اسلامی 

دادگستری استانهای کشور و دستگاه های استان های  برایراه اندازی تارنما ) وب سایت ( اختصاصی  -1417

 بر عهده کدام یک از ارگان های زیر است ؟ قضائیهکشور و دستگاه های تابعه قوه 

 دادستانی کل کشور(2 قضائیهقوه (1

  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (4  دادگستری استان تهران (3

 .  ق.آ.د.ک  614و  613به موجب ماده  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 
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 رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی

 رأی وحدت رویه 638 - 19 / 16 / 1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

متصدی  راننده یا هرگاهقانون که مقرر داشته  313الی  314ناظر به مواد  قانون مجازات اسلامی 311ه صراحت ماده ب)) 

به  ....باشدنداشته  وسائل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه

 جرم می باشد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنویبیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد 

جداگانه برای هریک از  چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات زیرا

دیگر [  1332ق.م.ا. مصوب  134م  2] ت قانون مجازات اسلامی  43و  323و  314مواد جرائم مزبور می باشد. با وجود 

جرم  آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده 311وضع ماده  نیازی به

عمومی دیوان عالی  اتب فوق الاشعار هیأتدر نظر گرفته شده است بنا به مر است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن

مورد اتهام قتل غیر عمد بدون  ی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی را که دراًکشور به اکثریت آراء ر

و  متهم تعیین کرده منطبق با مقررات قانون مارالذکر یک فقره مجازات برای 311داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده 

 مصوب سال قانون آیین دادرسی کیفری شده به اضافه 3موجب ماده ه ی باًموازین قانونی و صحیح تشخیص می دهد این ر

 . (( الاتباع استم در موارد مشابه لاز ها برای کلیه دادگاه[  1332. مصوب  ق.آ.د.ک 431]م    1333

یکی از  [  1332. مصوب  ق.آ.د.ک 433] م  قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 11ظر به اینکه مقررات ماده )) ن

رسیدگی مفتوح باشد ، مجالی برای ورود  تازمانی که طریق عادینسبت به احکام قطعی است و  طرق فوق العاده رسیدگی

قابل  و با توجه به اینکه دادنامه غیابی ، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاًفوق العاده نیست  رسیدگی به مرحله

خواهی نظر نشده و یا به اعتراض و تجدیدسپری  تجدیدنظرخواهیو  که مهلت واخواهی وقتی نظرخواهی است و تا تجدید

نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه  رسیدگی

مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور  دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر نهم

شعب  دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای قانون آئین 232تأیید می شود. این رأی به استناد ماده  و

 (( . دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است
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دیه شکستن استخوان هر »که مقرر داشته: [  1332ق.م.ا مصوب  163] م قانون مجازات اسلامی  442با توجه به ماده )) 

دو استخوان از یک عضو نیز شکسته چنانچه بنابراین « …عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد

هذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی  علی.  استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود شود برای هر

وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی 

 است.تشخیص و مورد تأئید 

مصوب  ق.آ.د.ک 431] م از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  232این رأی باستناد ماده  

(( رد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع خواهد بود.در موا[  1332

دیوان عدالت اداری مرجع صالح به هیأت عمومی 12/12/1336 ـ هـ ـ 36/3قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ))  

محل  برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ ازقانون حفاظت و بهره اجرایتکلیف اراضی اختلافی  اعتراضات موضوع قانون تعیین

ها  قانون جنگل 16موضوع اجرای ماده  هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافیوقوع اراضی مربوطه ـ 

عمومی دیوان عدالت  اداری رأی اکثریت هیأتقانون دیوان عدالت  22و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 

الاتباع است، لازم الذکر در موارد مشابهجمله هیأت موضوع ماده واحده فوقمربوطه منو سایر مراجع  اداری برای شعب دیوان

ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات الذکر از تاریخ تصویب آن فوق ماده واحده 1و اطلاق و عموم تبصره 2اساساً با لحاظ تبصره

ها و مراتع و  قانون جنگل 16رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع  هاینامهینو آی

دیوان عالی  31شعبه  26/1/1313ـ  113 همراتب رأی شمار بود، بنا به هیأت موضوع این قانون خواهدهای آن اصلاحیه

تأیید  دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورداکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی  دارد از نظر کشور که با این نظر مطابقت

 است.

. مصوب ق.آ.د.ک 431کیفری ] م و انقلاب در امور  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 232این رأی بر طبق ماده      

 ع است . ((الاتبالازم شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه  [برای 1332

ن قتل به طریق مقتضی و سایر شرایط قانون مجازات اسلامی با احراز عمدی بود 612)) تعیین کیفر در حدود مقررات ماده 

های عمومی و  قانون تشکیل دادگاه 22ماده  1تبصره براساسمذکور در این ماده ملازمه داشته و رسیدگی به آن نیز 

باشد و رأی صادر [  از خصائص دادگاه کیفری استان ] دادگاه کیفری یک [ می 1332. مصوب ق.آ.د.ک 322انقلاب،] م 

فری استان ] دادگاه کیفری یک [ نیز ظرف مهلتی که برای تجدیدنظرخواهی مقرر گردیده قابل رسیدگی شده از دادگاه کی

در دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم محکومیت به حبس 

ی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی قانون مجازات اسلامی نیز قابل رسیدگی در دیوان عال 612موضوع ماده 

 گردد.کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می

[ 1332مصوب  ق.آ.د.ک 322م عمومی و انقلاب در امور کیفری ،]قانون آیین دادرسی دادگاههای  232این رأی طبق ماده  

 باشد. ((الاتباع میعالی کشور لازمها و شعب دیوان  در موارد مشابه برای دادگاه
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سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع  برایتغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، )) 

 اینبق تبصره یک ماده دو ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، ط 1311تبصره یک اصلاحی سال 

 .یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود برایقانون فقط 

تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت  اینمفاد 

قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول  اینقانون مرقوم،  3نمی نماید؛ زیرا ماده 

همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور  4مجازات نیز در تبصره 

و  ن آن قابل تعقیب کیفری می باشندممنوع و مرتکبی مطلقاًتغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت 

 نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. اینشعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با  رأی

[ 1332. مصوب ق.آ.د.ک 431م ]ای عمومی و انقلاب در امور کیفریدادگاه ه آئین دادرسیقانون  232طبق ماده  رأی این 

 (( .کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود برایدر موارد مشابه 

 

که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و  23/12/1312قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  41چون ماده )) 

 در داخل مملکت عنوان کرده بود، یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن

 و دیدهگر لغو 1332،6،3 مصوب مجاز غیر مهمات و سلاح دارندگان و مهمات قانون مجازات قاچاق اسلحه و 21طبق ماده 

ارج نمودن آنها از کشور خ یا کشور به آنها کردن وارد کنترل تحت مواد و اقلام ، مهمات ، سلاح قاچاق قانون این یک ماده در

خرید و فروش ، حمل و نقل به طور غیر مجاز تعریف شده است ، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور 

، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و 

دادگاه های  آئین دادرسیقانون  232به استناد ماده  رأی این در صلاحیت دادگاه عمومی است . جرائم اینرسیدگی به 

شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها  برایصادر شده و  [ 1332مصوب  ق.آ.د.ک 431] م  عمومی و انقلاب در امور کیفری

(( .در موارد مشابه لازم الاتباع است

ای نیز رایانه جرائماصل در قانون  اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و ایننظر به )) 

، هرگاه تمهید مقدمات و رایانهدر جرم کلاهبرداری مرتبط با  نبرایمورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنا23مستفاد از ماده 

دیده از بزه کننده حساب زیاندادگاهی که بانک افتتاحمختلف صورت گرفته باشد،  قضائیهای نتیجه حاصل از آن در حوزه
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شعب یازدهم و  اءرراتب آ. بنا به مکه پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است

 . می گرددنظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید  اینسی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس 

[ 1332. مصوب ق.آ.د.ک 431] م های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه آئین دادرسیقانون  232طبق ماده  رأی این

 . (( الاتباع استها لازمشعب دیوان عالی کشور و دادگاه برایدر موارد مشابه 

که دادگاه را مکلف کرده  1334/3/31( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصّوب 1311/1/1)اصلاحی  3ماده )) 

قانون که به صورت غیرمجاز و بدون  اینهای موضوع ن اراضی زراعی و باغصرفامالکان یا مت برایضمن صدور حکم مجازات 

د، حکم بر قلع و این( قانون اقدام به تغییر کاربری نم1ماده ) 1311/1/1( اصلاحی 1اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره )

واقع شده پیش از  جرائمفک حکم کیفری است، نسبت به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینبا توجه به قمع بنا نیز صادر نماید 

نظر انطباق دارد  اینشعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با  رأی نبرای. بناالاجرا شدن آن ماده حاکمیت نداردلازم

 .می شودبه اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص 

[ 1332مصوب . ق.آ.د.ک 431]م های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه آئین دادرسیقانون  232طبق ماده  رأی این 

 (( .الاتباع استها لازمشعب دیوان عالی کشور و دادگاه برایدر موارد مشابه 

و اظهارنظر قانونی در خصوص ست احکام قطعی و لازم الاجرا اجرایمقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به )) 

همچنان که در مقررات نیمه  مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی )اعم از بدوی یا تجدیدنظر( خواهد بود

شعبه  رأیامر مورد تصریح قرار گرفته است ، لذا  ایننیز  1332قانون مجازات اسلامی مصوب  13آزادی موضوع ماده 

 رأی اینانطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد .  نظر اینتجدیدنظر استان تهران در حدی که با نوزدهم دادگاه 

در [  1332. مصوب ق.آ.د.ک 431] م دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری  آئین دادرسیقانون  232مطابق ماده 

.((  شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است برایموارد مشابه 

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در  12که برابر ماده ایننظر به ))

 دیدگان زیان از حمایت « بدنی های خسارت تأمین صندوق » تشکیل فلسفه ، 16/4/1313 مصوب  مقابل شخص ثالث

 کهاین به عنایت با و نیست پرداخت قابل بیمه های شرکت سوی از آنها به شده وارد های خسارت که است رانندگی حوادث

دریافت خسارت چنین  برایه مراجعه زیان دیدگان به صندوق نحو خصوص در آن یاجرای نامه آئین و قانون مقررات از

درصورت امنتاع  نبرایمستفاد می شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است ؛ بنا

صالح به رسیدگی و اظهار نظر در ] دادگاه کیفری دو [  جزائیصندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده ، دادگاه عمومی 

. بدیهی است درصورت  موارد ضرورت ندارد ایندعاوی حقوقی در  برایخصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر 



...............................موسسه آموزش عالی آزاد فاضل ..................................................................................................  

341 

شعبه هشتم  رأیتعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد ؛ بنا به مراتب  برای قضائیپرداخت خسارت نیز اقدامات 

 دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود . قنظر انطبا اینادادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که ب

 1332مصوب   ق.آ.د.ک 431] م دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری  آئین دادرسیقانون  232طبق ماده  رأی این 

 . (( شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است برایدر موارد مشابه [ 

نماید و به علت نبودن در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می)) 

تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از ؛ می گرددعرض ارجاع ترین دادگاه همدادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک

وحدت رویه  رأیو لحاظ  مدنی امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه دادرسیآئین انونق 26با توجه به ملاک ماده  رسیدگی

 رأیاساس  این؛ بر الیه نخواهد بودنافی صلاحیت دادگاه مرجوععالی کشور هیأت عمومی دیوان 32/3/1312ـ 33شماره 

 .می گرددشعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص 

[ 1332. مصوب ق.آ.د.ک 431] م های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادرسی دادگاهآئینقانون  232طبق ماده  رأی این 

((.الاتباع استها لازمعالی کشور و دادگاهشعب دیوان برایدر موارد مشابه 

مستلزم »اسلامی، عبارت  یارمجلس شو 3/12/1332قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  44که در ماده ایننظر به )) 

های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب عبارت: )سایر پرونده اینبه قرینه جمله بعد آن با « حبس و یا انفصال از خدمات دولتی

و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است( معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای 

ای افته و حرفهرسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان ی نبرایممنوع است، بنا

 نبرای ؛در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است مطلقاً و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی 

 تشخیص قانونی و صحیح آراء اکثریت به دارد انطباق نظر این با که کشور عالی دیوان چهاردهم و یازدهم شعب آراء اساس

های دادرسی دادگاهآئینقانون  232هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده  1333 رویه وحدت رأی این. می گردد

ها عالی کشور و دادگاه شعب دیوان برایدر موارد مشابه  [ 1332مصوب  ق.آ.د.ک 431] م  عمومی و انقلاب در امور کیفری

 (( .الاتباع استلازم

 جرائم از ماده صدر عبارت به توجه با 1/2/1332 مصوب اسلامی مجازات قانون 12 ماده «ب» بند مقررات کهاین به نظر ))

 حق یا و حکم اصلاح درخواست مورد در احکام اجرای قاضی برای شده بینیپیش اختیارات و دارد انصراف قصاص و حدود

 قانون 232 ماده 3 بند با است شده مقرر مذکور بند در که نحوی به مجازات تخفیف برای دادگاه به علیهمحکوم مراجعه

 قصاص به محکومان لذا است، ننموده نسخ را آن و نداشته مغایرتی کیفری امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه دادرسیآئین
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 الاجراءشدنلازم از قبل آنان محکومیت قطعی احکام و بوده تمام سال هجده از کمتر جرم ارتکاب زمان در آنان سن که نفس

 به باشند قانون این 31 ماده در مقرر شرایط شمول مدعی چنانچه شده، صادر 1/2/1332 مصوب اسلامی مجازات قانون

 متهم حال به مساعدتر کیفر تعیین و مجازات تخفیف مآلاً ماده این در ورمذک ترتیببه مجازات تغییر و تبدیل کهاین لحاظ

 به بنا د.ایننم دادرسی اعاده درخواست فوق در مذکور دادرسیآئین قانون 232 ماده 3 بند براساس توانندمی آید،می شماربه

 می تشخیص صحیح آراء اکثریت به دارد انطباق نظر این با که حدی در کشور عالی دیوان وپنجم سی شعبه رأی مراتب

  .گردد

 [ 1332 مصوب .ق.آ.د.ک 431 م ] کیفری امور در انقلاب و عمومی هایدادگاه دادرسیآئین قانون 232 ماده طبق رأی این

((.است الاتباعلازم هادادگاه و کشور عالیدیوان شعب برای مشابه موارد در

حکم خاصی در مورد  1313و اصلاحیه آن مصوب  1336که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ایننظر به )) 

مواد  جرائمبا توجه به آمره بودن آن ، در  1332قانون مجازات اسلامی مصوب  134ماده  نبرایبنا  تعدد جرم وضع نکرده ،

.  تعدد بزه های ارتکابی لازم الرعایه است ، درصورت جرائمگونه اینمرتکبین  برایبوده و در تعیین مجازات  مخدر نیز حاکم

نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی  اینهای انقلاب اراک ، مشهد و همدان که با  اساس آراء دادگاه اینبر 

 تشخیص می گردد . 

مصوب  ق . آ.د.ک  431] م دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  آئین دادرسیقانون  232طبق ماده  رأی این

 (( .دادگاه ها لازم الاتباع است برای[  1332

در قواعد عمومی دیه  2331به داللت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانونمجازات اسالمی مصوّب  )) با توجه

معتبر ی به فتاو فرد و زوج وضع شده است و با عنایتی آن که در مقام سنجش دیه اعضا 361و نظر به حکم ماده ء اعضا

طحال دیه مقدر منظور نشده ی براء صل دیه مقدر اعضااینکه در ف از بین بردن طحال وی مبنی بر تعیین ارش برا، فقهی

دادگاه باید با  همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص میشود و 443ماده ، از بین بردن این عضو بنابراین در صورت؛ است

گان عمومی )جزایی( بوکان و دشت آزادی دادگاهها 121شعب ء لذا آرا، آن ارش تعیین کندی رعایت مقررات این ماده برا

هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص ی که بر این اساس صادر شده است بهنظر اکثریت اعضا

 میشود. 

مصوب  ق.آ.د.ک 431ی ] م عمومی و انقالب در امور کیفری قانون آیین دادرسیدادگاهها 232مطابق مقررات ماده ی این رأ

 ((.دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور الزماالتباع استی [ در موارد مشابه برا 1332
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ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر ها را در درجهیک از مجازات قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر 13مطابق مادة 

باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز میمجازات در مرتبه

آنها بعضاً با  کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین

دارد: ... در قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می 13مادة  3گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرة اشکال مواجه می

ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است...؛ علاوه بر این در قانون مجازات صورت تعدد مجازات

مجازات حبس )در مقام تخفیف و تبدیل آن « تربدیل مناسب»زایی، از جزای نقدی به عنوان اسلامی و سایر قوانین ج

تری از حبس دارد، استفاده شده است و تر و ملایمالقاعده ماهیت خفیفمجازات( و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی

. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت عرف و سابقة قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد

اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس 

قانون آیین دادرسی کیفری برای  431ملاک تشخیص درجة مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق مادة 

 الاتباع است.ها در موارد مشابه لازملی کشور و دادگاهشعب دیوان عا

 

آراء صادره از حیث »دارد: های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میقانون آیین دادرسی دادگاه 3 هاینکه مادنظر به 

و با عنایت به اینکه بر حسب « باشد.قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین ُمجری در زمان صدور آنان می

، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد 13/1/1336مواد مخدر ... مصوّب قانون اصلاح قانون مبارزه با  32مستفاد از مادة 

الاجرا است و در قانون آیین دادرسی صادر گردیده، قطعی و لازم 31/3/1334مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ 

خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام 1332کیفری مصوّب سال 

اثر قانون نسبت به »دارد قانون مدنی که مقرر می 4مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در مادة 

خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده  آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در

منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این « باشد.

مشابه برای قانون اخیرالذکر در موارد  431شود. این رأی طبق مادة نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می

 الاتباع است.ها لازمشعب دیوان عالی کشور و دادگاه


