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 دانشجوی گرامی 

 

فاضل بدلیل حل مسائل متنوع ، ارتباط زنده و دو آموزش عالی    ر کالسهای موسسهحضور د

طرفه بین دانشجو و استاد ، قرار گرفتن در جو کنکور ، ایجاد انگیزه رقابت  ، رفع اشکاالت  

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

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

 

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

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

 وقوع باید کرد. 

 

  



 سخن مولف 

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

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

 فریگیر د .

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

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

 می با د .

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

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

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

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

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

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

وا م سنیماز معصنمی بن یتمام رسید. یمیدویرم بن عننی  ی ری  اچیز بتنی د منرد یستیادب عالقمنقدی  بقن 

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

 قریر گیرد .
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 عالئم اختصاری

 با   1369آئین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب    آ.د.د.و.ر

 اصالحات و الحاقات بعدی 

 آئین نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب   آ.ق.ت.د.ع.ا

 اصالحات بعدی با 1373مصوب                                                   

 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه    ا.ح.ق.ق

 جمهوری اسالمی ایران   ج.ا.ا.

 قانون احترام به آزادی های مشروع و   15دستور العمل اجرایی بند   .ق.ح.ش 15د.ا.بند 

 1383شهروندی مصوب  حفظ حقوق                                                    

 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب ) در امور کیفری (                  ق.آ.د.د.ع.ا.ک

 بااصالحات و الحاقات بعدی    1378مصوب                                                    

 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب ) در امور مدنی (  ق.آ.د.د.ع.ا.م

 1379مصوب                                                    

 1392قانون آئین دادرسی کیفری مصوب    ق.آ.د.ک.

 با اصالحات و الحاقات  1290قانون آئین دادرسی کیفری مصوب   ق.آ.د.ک.ق

 بعدی                                                      

 قانون اساسی    ق.ا

 و   1390قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب   ق.ت.آ.د.ع.ا

 1392تأیید                                                    

 دسرا ها و دادگاه های نظامی   قانون تعیین حدود صالحیت دا  ق.ت.ح.ص.د.د.ن.ک

 1373کشور مصوب                                                    

قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسؤولیت های ریاست جمهوری   ق.ت.ح.و.ا.ر.ج

 1365اسالمی ایران مصوب 

 با  1373قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب    ق.ت.د.ع.ا

 اصالحات و الحاقات بعد                                                   

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری                 ق.ت.م.م.ا.ا.ک

 1367و تأیید  1364مصوب                                                  

 به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  قانون احترام   ق.ح.ش

                                                1383 
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 1371قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب    ق.ح.ق.ب

  1386قانون افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب  ق.س.ب

 1387مصوب قانون شوراهای حل اختالف   ق.ش.ح.ا

 با اصالحات و الحاقات بعدی  1355قانون صدور چک مصوب   ق.ص.چ

 با اصالحات و الحاقات بعدی  1364قانون مدنی ، قانون مطبوعات مصوب   ق.م

  1392قانون مجازات اسالمی مصوب   ق.م.ا

 با اصالحات و الحاقات بعدی 1375قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب   ق.م.ا.ت

 1382قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب   ق.م.ج.ن

 1383قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب   ق.م.ق.ا

 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب   ق.م.ق.ک.ا

 1390قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب   ق.م.ق.ا.م

 با اصالحات و الحاقات بعدی  1304قانون مجازات عمومی مصوب   ق.م.ع.

 با اصالحات و الحاقات بعدی  1376قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب   ق.م.م.م.

 1363قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب  49قانون نحوه اجرای اصل   49ق.ن.ا.ا.

 1377ب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو   ق.ن.ا.م.م

 با اصالحات و الحاقات بعدی  1382قانون نظام صنفی مصوب   ق.ن.ص

 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب   ق.ن.ق

 1333الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  ل.ق.ا.ک.و.د

 ماده  م.

 مجمع تشخیص مصلحت نظام  م.ت.م.ن
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 یکلیات، نظام ها و تحوالت آئین دادرسی کیفر

 (94)سراسری                    ؟ است چگونه،  انقالب و عمومی دادسراهای در مقدماتی تحقیقات-1

 ترافعی و سرّی،  علنی غیر( 2 کتبی و ترافعی غیر (1

  سرّی و کتبی،  ترافعی،  علنی غیر(4   علنی و سرّی،  ترافعی، کتبی(3

هجری شمسی به تصویب  1290شهریور سال  11در  اصول محاکمات جزایی، قانون. است صحیح 1 گزینه:  پاسخ

کمیسیون عدلیه مجلـس ملـی رسـید و تحـ ولی بـزرگ در زمینـه آیین دادرسی کیفری بوجود آورد . این قانون از قوانین 

ادرسی کیفری در کیفری فرانسه مقتبس گردیده و سیستم دادرسی مختلط را مـورد توجـه قرار داده است در نتیجه د

رد و در مرحله دادرسی ، اتهامی مرحله رسیدگی مقدماتی ، تفتیشی ) یعنی کتبی ، غیر علنی و غیر ترافعی ( انجام می گی

، در اصطالح به معنای اعطای فرصت )رسیدگی در دادگاه(اصل ترافعی بودن دادرسی .یعنی شفاهی ، علنی و ترافعی ( است)

ی مثبته آن ادّعاها را ارائه کنند. از طرفین دعواست، تا بتوانند ادّعاهای خود را مطرح، و ادلّه و امکانات الزم به هر کدام

ی طرف مقابل خود را شنیده، آنها را مورد مناقشه قرار داده، همچنین این امکان و فرصت را داشته باشند که ادّعاها و ادلّه

بنابراین در مرحله تحقیقات مقدماتی که امکان مباحثه و مواجهه طرفین وجود  .در برابر آن ادّعاها و ادّله از خود دفاع نمایند

 ندارد اصل بر غیر ترافعی بودن تحقیقات است.

 کدام توسط متقابل پرسش و پرسش،  منصفه هیات حضور با دادگاه رسیدگی در و آنگلوساکسون نظام در-2

 (94)سراسری       ؟ آید می عمل به،  زیر افراد از یک

  دادستان و دادگاه رییس(2 منصفه هیات(1

 متهم مدافع وکیل فقط( 4 متهم مدافع وکیل و دادستان( 3

 .  است صحیح 3 گزینه:  پاسخ

 متقابل پرسش و پرسش،  پذیرد می صورت منصفه هیات حضور با که هایی رسیدگی در و ال کامن حقوق در-3

 (94دکتری آزاد )      ؟ آید می عمل به کسی چه توسط

 قاضی و دادستان فقط (2  دادگاه قاضی(1

 منصفه هیات( 4 مدافع وکیل و دادستان (3

 .  است صحیح 3گزینه:  پاسخ

 (93)دکتری سراسری     است؟ کیفری امور در دادرسی تقطیع اصل بیانگر گزینه کدام-4

 خروج از پس مراقبت و حکم اجرای مرحله بین جدایی(1

 دادرسی مرحله و مقدماتی تحقیقات مرحله بین جدایی (2

 کیفر تعیین و محکومیت حکم صدور مرحله بین جدایی( 3

  جرم تعقیب و تحقیق مرحله بین جدایی(4

 .  است صحیح 3 گزینه:  پاسخ

 (93)دکتری آزاد سراسری   . است............  انقالب و عمومی های دادسرا در مقدماتی تحقیقات-5

 ترافعی و سرّی،  علنی غیر(2   علنی و سرّی،  ترافعی، کتبی (1
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 سرّی و کتبی،  ترافعی،  علنی غیر(4 کتبی و ترافعی غیر( 3

  .است صحیح 3 گزینه:  پاسخ

 (93)دکتری سراسری     نیست صحیح دادرسی بودن ترافعی خصوص در گزینه کدام-6

 .  گیرد قرار گو و گفت و بحث مورد آزادانه طرفین ادله(1

 .  ندارد را طرفین ابرازی بررسی ادله و تحقیق انجام حق دادگاه(2

 .  کند ارائه دادرسی جلسه تا را متهم علیه موجود ادله کلیه شاکی(3

 .  کند دفاع خود از و شود آگاه دادرسی جلسه در الاقل آن مثبته ادله و اتهامات کلیه از متهم(4

  . است صحیح 2 گزینه:  پاسخ

 (93)دکتری آزاد                  .  است..............  اسالمی دادرسی نظام های ویژگی از برخی-7

  قسامه پذیرش و قاضی توسط دلیل تحصیل ممنوعیت(1

  اوردالی تجویز و برائت فرض پذیرش(2

  منصفه هیات فقدان و قاضی وحدت(3

  قاضی علم مبنای بر حکم صدور تجویز و قاضی توسط دلیل تحصیل ممنوعیت(4

 .  است صحیح 3 گزینه:  پاسخ

 شوند؟ می اجرا فورا ها آن وضع بر سابق جرایم به نسبت،  قوانین از یک کدام کیفری امور در-8

 (93)دکتری آزاد 

  ای رایانه جرایم و کشور امنیت(2  تروریسم،  مخدر مواد(1

  تروریسم و مخدر مواد،  کشور امنیت(4 قضائی تشکیالت و زمان مرور( 3

شود که افعالِ پیش از یک اصطالح حقوقی است و به حالتی گفته می به ماسَبَق عطف.  است صحیح 3 گزینه:  پاسخ

قانون مجازات اسالمی بدین شرح مورد توجه قرار  11امر در ماده  این   .تصویب شوندتصویب یک قانون مشمول قوانین تازه

  .شوندسابق بر وضع قانون فوراً اجرا می گرفته است. قوانین زیر نسبت به جرایم

  الف( قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت

  ب( قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

  ج( قوانین مربوط به شیوه دادرسی

 ت( قوانین مربوط به مرور زمان

 (93)دکتری سراسری    : جز به اند درست ها گزینه همه،  کیفری دادرسی آئین قوانین قلمرو مورد در-9

 . شود می ماسبق به عطف کیفری شکلی قوانین معنای به کیفری دادرسی آئین قوانین(1

 .  شود می گذاشته اجراء موقع به بالفاصله کیفری محاکم صالحیت و سازمان به مربوط قوانین(2

 .  شود نمی گذاشته اجراء موقع به تصویب از پس بالفاصله زمان مرور به مربوط قوانین کلیه(3

 .شود می گذاشته اجراء موقع به بالفاصله قضائی تشکیالت قوانین مانند کیفری دادرسی جریان به مربوط قوانین(4

  ا.م.ق 11 م.  است صحیح 3 گزینه:  پاسخ

 (93)دکتری سراسری     ؟ نیست اتهامی دادرسی روش ویژگی بیانگر گزینه کدام-10
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 . است جرم از متضرر برعهده وظیفه ناگزیر و و ندارد وجود جرم تعقیب برای مرجعی و مقام روش این در(1

 دادرسی امر در ای ویژه قضائی اطالعات و نیست ای حرفه قاضی یک،  کند می رسیدگی اتهام موضوع به که شخصی(2

 .  ندارد کیفری

 .  شود نمی نوشته نیز دعوا طرفین اظهارات و ندارد وجود کتبی پرونده یعنی:  است شفاهی صورت به محاکمه(3

 از را قضاوت صحنه و شده حاضر دادرسی جلسه در آزادانه توانند نمی جامعه افراد و است علنی غیر صورت به محاکمه(4

 .  بنشینند تماشا به نزدیک

 عبارت است از: های نظام اتهامیویژگی. است صحیح 4 گزینه:  پاسخ

بودن: شفاهی بودن به این معناست که به علت محرومیت مردم از نعمت سواد و کتابت دادرسی کالً با بیان  شفاهی -1

 .پذیرفتشفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت می

د و توانند در جسلۀ دادگاه حاضر شونعلنی بودن محاکمه: منظور از علنی بودن محاکمه این است که افراد جامعه می -2

صحنه قضاوت را از نزدیک تماشا کنند. اظهارات طرفین را بشوند. از جریان دادرسی بطور کامل آگاه شوند و آنرا مورد 

 .شود که احکام بالفاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومی قرار بگیردارزیابی و سنجش قرار دهند. این روش سبب می

شود و طرف دیگر دعوی در مقابل به دفاع از قیقات و ادله توسط طرفین ارائه میی تحترافعی بودن: در این سیستم کلیه -3

 .پردازدخود و ارائه دالیل خود می

ای ای، وی اطالعات قضایی ویژهای: قاضی در این سیستم فردی عادی است نه یک قاضی حرفهعدم وجود قاضی حرفه -4

ی خود او هستند مورد محاکمه قرار وسیله افراد عادی که هم طبقهدر امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به 

 .گیردمی

 چنانچه گردد می ابرام و تایید کشور عالی دیوان در و شود می صادر کیفری دادگاه در که آرایی مورد در-11

 (92)مشاوران حقوقی   ؟ است دادگاهی چه حکم کننده صادر دادگاه باشد مشروط آزادی حکم صدور به نیاز

 . اولیه دادگاه همان باشد شکلی اگر کشور و عالی دیوان باشد ماهوی رای اگر(1

 .  است کرده تایید را حکم که کشور عالی دیوان از ای شعبه(2

 خواهد صادر مشروط آزادی به حکم بدوی دادگاه همان است شده تایید اول مرحله در  عینا کیفری دادگاه حکم اگر(3

 کشور  عالی دیوان باشد شده تایید عرض هم شعبه حکم و است شده ارجاع عرض هم شعبه به نقض از پس اگر و کرد

 .  کرد خواهد مشروط آزادی به حکم

 .  است رسیده کشور عالی دیوان تایید به که حکمی کننده صادر کیفری دادگاه(4

 . 28/08/1392-731 رویه وحدت رأی،  ا.م.ق 58 م.  است صحیح 4 گزینه:  پاسخ

 (91)آزاد    .  است..........  دادسرا در مقدماتی تحقیقات،  ایران در-12

  علنی و ترافعی غیر(2 علنی غیر و ترافعی،  کتبی(1

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

 ویژگی های نظام تفتیشی است.دادسرا بر اساس  در مقدماتی تحقیقات.  است صحیح 4 گزینه:  پاسخ

 (90)آزاد   ؟ است کرده پیروی ها نظام این از یک کدام از ایران کیفری دادرسی نظام-13

  فرانسوی یا مختلط دادرسی نظام(2 اسالمی دادرسی نظام(1



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

6 

  اتهامی دادرسی نظام(4  تفتیشی دادرسی نظام(3

که به نظام تعادلی و فرانسوی نیز مشهور است با توجه به لزوم کشف  دادرسی مختلط نظام.  است صحیح 2 گزینه:  پاسخ

های نظام اتهامی را دارا ی رسیدگی ویژگیهای نظام تفتیشی و در مرحلهی تحقیقات مقدماتی ویژگیحقیقت در مرحله

 .باشدمی

 (90)قضاوت      ................ ماسبق به عطف کیفری.............  قوانین-14

 .  باشند متهم حال به مساعد مگر شوند نمی – شکلی(1

 . باشند متهم حال به مساعد مگر شوند نمی - ماهوی(2

 . باشند شاکی حال به مساعد مگر شوند می - ماهوی(3

 . باشند شاکی حال به مساعد مگر شوند می - شکلی(4

اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و .  است صحیح 2 گزینه:  پاسخ

اما این اصل دارای استثنائاتی به شرح ذیل  .به گذشته تسری نیابند ماهوینماید که قوانین هاست، ایجاب میمجازات

 :باشدمی

 .در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است -1

گردد و اصل های کیفری تنظیم و تصویب میشکلی، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگیدر قوانین -2

 بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسبتر است؛

 (89)قضاوت  ؟است دادرسی های نظام از کدام یک به مربوط دادرسی بودن علنی اصل-15

  3 و 2 های گزینه(4  مختلط های نظام(3  اتهامی نظام(2  تفتیشی نظام(1

 .  است صحیح 4 گزینه:  پاسخ

 (88)آزاد      .................. .  مختلط دادرسی نظام-16

 .  است فردی منافع بر متّکی بیشتر(2 .  است تعادلی(1

 . است حاکمیت منافع بر متّکی یشترب(4 . است جامعه منافع بر متّکی بیشتر( 3

 .به نظام تعادلی و فرانسوی نیز مشهور است دادرسی مختلط نظام.  است صحیح 1 گزینه:  پاسخ

 (88)آزاد    ؟ دارد تاکید بیشتر فردی های آزادی و حقوق رعایت بر دادرسی های نظام از یک کدام-17

  اتهامی(4  اسالمی(3  مختلط(2 تفتیشی(1

باشد. در واقع سیستم تمام بودن از محاسن مهم این سیستم میترافعی بودن وعلنی.  است صحیح 4 گزینه:  پاسخ

 .به همین دلیل این سیستم با اصول دموکراسی سازگارتر است .داد تا از خود دفاع کندامکانات را در دست متهم قرار می

 است؟ کیفری دادرسی های نظام از یک کدام تابع ایران کیفری دادرسی،  حکم صدور و دادرسی مرحله در-18

 ( 87)آزاد  

  اتهامی دادرسی(4  اسالمی دادرسی(3  تفتیشی دادرسی(2 مختلط دادرسی(1

 .  است صحیح 4 گزینه:  پاسخ
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  کلیات - اول بخش

بازپرس پس از انجام تحقیقات ، احراز می نماید که متهم در هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است . کدام -43

 ( 95) ارشد        قرار صادر می شود ؟

 ترک تعقیب(4 منع تعقیب (3 موقوفی تعقیب (2 تعلیق تعقیب (1

 ق.آ.د.ک 202ماده صحیح است .  2پاسخ : گزینه 

در فرآیند دادرسی کیفری، کدام یک از خسارات زیر، در دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه کیفرری -44

 (94)وکالت        قابل مطالبه است؟

 (فقط خسارات مادی بالغ بر ده میلیون ریال1

 الحصول و خسارت معنوی(تمام منافع ممکن 2

 (فقط خسارات مادی و معنوی به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی3

 (تمام خسارات مادی و نیز خسارات معنوی و منافع ممکن الحصول به استثناء جرایم مستوجب تعزیر شرعی و دیه4

 ق.آ.د.ک 14م  2ت صحیح است.  4گزینه :  پاسخ

 (94وکالت )       کدام قرار نهایی نیست؟ -45

 (جلب به دادرسی1

 (موقوفی تعقیب2

 (منع تعقیب 3

 (اناطه4

ق.آ.د.ک قرار جلب به دادرسی و منع و موقوفی تعقیب سـه  265ق.آ.د.ک، طبق ماده  21م  صحیح است. 4گزینه :  پاسخ

 قرار نهایی هستند که با صدور آنها کار دادسرا به پایان می رسد.

 (94)قضاوت     نیست؟ صحیح جرم، از ناشی زیان و ضرر خصوص در مورد، کدام -46

 .است دادرسی اول جلسه پایان تا جرم از ناشی زیان و ضرر دادخواست تقدیم مهلت1) 

 .نماید مطالبه را الحصول ممکن منافع و معنوی مادی، زیان و ضرر تواند می شاکی2) 

 .است مدنی دادرسی آیین تشریفات رعایت مستلزم جرم از ناشی زیان و ضرر مطالبه3) 

 .نیست اجرا قابل شرعی منصوص تعزیرات مورد در معنوی زیان و ضرر به مربوط مقررات4) 

 ق.آ.د.ک 15ماده صحیح است.  1پاسخ: گزینه 

 زیان و ضرر به نسبت نماید، تبرئه جرم از ناشی عمومی جنبه جهت از را متهم کیفری دادگاه گاه هر -47

 (94)قضاوت      نماید؟ می اتخاذ تصمیمی چه خصوصی، مدعی

 رسیدگی از امتناع قرار1)

 صالحیت عدم قرار2) 

 حکم صدور و رسیدگی ادامه3) 

 اناطه قرار4) 
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 ق.آ.د.ک 20ماده صحیح است.  3پاسخ: گزینه 

 (94)قضاوت     شود؟ نمی محسوب عمومی دعوی سقوط موارد از مورد کدام -48

 مجرم توبه1) 

 دراً  قاعده2) 

 مختوم امر اعتبار3) 

 کیفری اناطه4) 

 ق.آ.د.ک. اناطه از موانع موقتی تعقیب است. 21و  13مواد صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 (94)سراسری            ؟ است مورد کدام نیازمند،  کیفری های دادرسی فرآیند در انصاف رعایت-49

 ها سالح تساوی فقط(1

 رسیدگی شدن ترافعی و ها سالح تساوی(2

 مقدماتی تحقیقات مرحله بودن ترافعی غیر و علنی غیر(3

 دادگاهی رسیدگی و مقدماتی تحقیقات از اعم رسیدگی مراحل کلیه در منصفه هیئت حضور(4

 .  است صحیح 2 گزینه پاسخ:

 منجر،  1392 اسالمی مجازات قانون در مندرج شرح به گذشت قابل تعزیری جرایم در شاکی منجز گذشت-50

 (94)سراسری         ؟ شود می تصمیم کدام به

  پرونده موقت بایگانی و تعقیب تعویق قرار(1

  مجازات اجرای موقوفی یا و تعقیب موقوفی قرار(2

  او بر وارد اتهام از متهم برائت بر مبنی حکم صدور(3

  پرونده کردن بایگانی و مجازات اجرای یا تعقیب تعلیق قرار(4

  ا.م.ق 100 م.  است صحیح 2 گزینه:  پاسخ

 صادر قطعی حکم علیه محکوم به نسبت قرار نوع کدام ، نسخ کند را ارتکابی مجازات الحق قانون هرگاه-51

 (94)سراسری           ؟ شود می

  تعقیب منع(2 تعقیب موقوفی(1

  مجازات اجرای تعویق(4 اجرا موقوفی(3

 ک. تا قبل از صدور حکم قطعی قرار موقوفی تعقیب و بعد از صدور.د.آ.ق 505 ،13 مواد. است صحیح 3 گزینه:  پاسخ

 حکم قطعی قرار موقوفی اجرا صادر می شود.

 زمان مرور شروع تاریخ،  شود قطع علیه محکوم فرار علت به ولی شده آغاز،  حبس مجازات اجرای هرگاه-52

 (94)سراسری                      ؟ است کدام

  حکم قطعیت(2  حبس شروع(1

  مجازات اجرای قطع(4 .   شود نمی مشمول مرور زمان(3

  ا.م.ق 108 م.  است صحیح 3 گزینه:  پاسخ
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 کشف جرم و تحقیقات مقدماتی  –بخش دوم 

 دادسرا و حدود صالحیت آن                     –فصل اول 

 (91) سراسری   چه نام دارد؟وظیفه دادسرا در تعقیب متهمان و اقامه دعوای عمومی علیه آنان -183

 (همه موارد4  تعقیب (قانونی بودن3 (مقتضی بودن تعقیب2 (متناسب بودن تعقیب1

دو نظریه حقوقی مختلف طرح و ابراز در تعقیب کیفری  معناست.به یک  3و  1گزینه صحیح است .  3پاسخ : گزینه 

 شده است :

دداری نماید . این نظریه منطبق است با خو اقدام این از ندارد حق مطلقاً  و است متهم تعقیب کیفری ـ دادستان مکلف به 1

 تعقیب می گویند .« قانونی بودن » سیستمی که به آن 

ـ دادستان اختیار در سنجش و تشخیص مصلحت را دارد و می تواند چنانچه مقتضی بداند از تعقیب کیفری خودداری و  2

تعقیب کیفری « موقعیت داشتن » ورد دوم منطبق است با سیستمی که به آن دستور بایگانی پرونده را صادر نماید . این م

 می گویند .

به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری  یا مقتضی بودن یا موقعیت داشتن تعقیب متناسب بودن تعقیب

خواهد داشت  نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه  را متوقـف

  .از انجام تحقیق خودداری کند

 (90) آزاد                             بودن تعقیب به معنای : قاعده قانونی -184

 (تعقیب باید از سوی قانونگذار پیش بینی شده باشد . 1

 (تعقیب وظیفه و تکلیف مقام تعقیب ) دادستان ( است . 2

 باید طبق قانون مبادرت به صدور حکم نماید . (قاضی3

 (مادۀ قانونی باید در حکم قید شود . 4

دادستان ملزم است به محض اطالع از وقوع جرم حسب گزارش ضابطین دادگستری و یا صحیح است .  2پاسخ : گزینه 

کیفری را به حرکت در آورد . در نتیجه شکایتهای خصوصی ، در صورت وجود دالئل بر وقوع و انتساب آن به متهم ، تعقیب 

به جریان انداختن تعقیب و اقامه دعوی عمومی علیه مرتکب جرم از هر درجه ای که باشد مطلقاً به میل و اراده دادستان 

گذارده نشده است . این قاعده ای است که مورد قبول غالب قوانین خارجی به پیروی از سیستم قانونی بودن تعقیب قرار 

  . ه و به آن عمل می شودگرفت

 ( 88وکالت  (               در مراکز استان چه کسی بر دادسرا نظارت و ریاست اداری دارد ؟                  -185

 (دادستان کل کشور 2 (دادستان 1

 (رییس کلّ دادگستری استان 4 (رییس دادگستری شهرستان مرکز استان 3

شعبه اول  رییسو  قضائیحوزه  رییسدادگستری  رییسا  : در شهرستان ق.ت.د.ع. 12. م  صحیح است 4پاسخ : گزینه 

کل دادگاه های تجدید نظر و  رییسکل دادگستری استان  رییسدادگاه بر دادگاه ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان 

استان است و بر کلیه دادگاه ها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت  یکیفر

 دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد . رییسهمچنین 

       مرکز ( – 87)وکالت                             ر محجورین وفق قانون بر عهده : رسیدگی مقدماتی امو-186
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 (دادسرای عمومی محل است . 2 دادگاه خانواده است .( 1

 (دادگاه عمومی حقوقی است . 4  اطفال(دادگاه 3

  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای  ،انجام تحقیقات  ،تعقیب متهم  ،به منظور کشف جرم ": ق. آ.د.ک 22به موجب ماده 

هر شهرستان و در  قضائیدر حوزه  ،و سایر وظایف قانونی  انجام امور حسبی ،اجرای احکام کیفری  ،الزم در این مورد 

دادسرای نظامی  ،و انقالب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان  یدادسرای عموم ،معیت دادگاه های آن حوزه 

 برخی در. هستند …و محجورین مفقوداالثر، غائب میت، تَرَکه قیمومت، به مربوط امور حسبی امور "تشکیل می شود .

 او وارث و است کرده فوت شخصی که مواردی در مثال،. است دانسته مسئول اینچنین مسائلی در را دادستان قانونگذار موارد

 را ترکه برای مدیر تعیین دادگاه از و دهد انجام او اموال حفظ برای را الزم اقدامات است مکلف دادستان نباشد مشخص

 .بخواهد

 :اندشده فهرست زیر در است دادستان یبرعهده که حسبی امور ازجمله

 وراثت؛ انحصار درخواست به اعتراض

 امین؛ و ناظر ضم و قیم عزل و نصب درخواست

 شده؛ بالغ صغیر حجر وضعیت یادامه اعالم درخواست

 اموال؛ یاداره و جنین برای امین تعیین درخواست

 مفقوداالثر؛ غایب اموال ی اداره برای امین تعیین درخواست

 اطالع به دادستان توسط قیم تعیین برای باید مراتب دارد قیم تعیین به نیاز که صغیری وجود و شخص فوت صورت در

 برسد؛ دادگاه

 . است شده فوت آنها قیم که غیررشید اشخاص و مجانین و صغار اموال بر نظارت و حفظ

مامورین انتظامی فردی را که مرتکب قاچاق کاال شده است دستگیر پس از تشکیل پرونده با توجه به -187

صالحیت دادسرای انقالب محل مکلفند پرونده را به دادسرای مذکور ارسال نمایند محل مذکور فاقد دادسرای 

 مرکز ( – 87) وکالت                             صورت پرونده را :  است در این انقالب

 (به دادسرای عمومی محل تحویل می دهد 1

 به نزدیکترین دادسرای انقالب ارسال می دارند(2

 (به دادسرای مرکز استان ارسال می  دارند3

 (به دادسرای عمومی و انقالب تهران ارسال می دارند 4

 ،انجام تحقیقات  ،تعقیب متهم  ،به منظور کشف جرم ": ق. آ.د.ک 22به موجب ماده  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

در  ،انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی  ،اجرای احکام کیفری  ،حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای الزم در این مورد 

و انقالب و همچنین در معیت دادگاه های  یدادسرای عموم ،هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه  قضائیحوزه 

 " دادسرای نظامی تشکیل می شود .  ،نظامی استان 

 ( 83بهمن  –مشاوران حقوقی (                                                دادسرا عهده دار :-188

 کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات (1
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 اجرای احکام کیفری (2

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

 (تمام گزینه های فوق صحیح است 4

  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

در صالحیت کدام دادسرای عمومی و انقالب است ؟ قضائیانجام تحقیقات مقدماتی جرائم دارندگان پایه -189

  (  83تیر –مشاوران حقوقی (                    

 (شهرستان محل وقوع جرم2 تهرانبه تبع دادگاه محل رسیدگی مطلقاً در دادسرای (1

  اصوالً دادسرای تهران(4 (مرکز استان محل وقوع جرم3

مطلق  26استثنایی بر آن آورده بنابراین اجرای ماده  401اصل است اما ماده   26مواد  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

 نیست.

                                                                 ( 82مشاوران حقوقی (:         مشاوران وزیرمرجع صالح به رسیدگی مقدماتی به جرائم -190

 محل وقوع جرم است  (دادسرای عمومی و انقالب شهرستان1

  استانِ محل وقوع جرمدادسرای عمومی و انقالب شهرستان مرکز اصوالً  (2

 (دادسرای عمومی و انقالب تهران است3

 (دادسرای دیوان عالی کشور 4

 ق.آ.د.ک 307،  26. مواد  صحیح است  2گزینه  :پاسخ

  (75سراسری  )                       : قاعده قانونی بودن تعقیب به معنای-191

 (تعقیب باید از سوی قانونگذار پیش بینی شده باشد 1

 (قاضی باید طبق قانون مبادرت به صدور حکم کند 2

 ناگزیر از تعقیب همه جرائم است قضائیحوزه  رییس(نهاد تعقیب اعم از دادستان یا 3

 (ماده قانونی مربوط باید در حکم قید شود 4

 صحیح است .  3گزینه  :پاسخ
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 دادگاه های کیفری ،رسیدگی و صدور رأی  -بخش سوم

 تشکیالت و صالحیت دادگاه های کیفری -فصل اول

اگر شخص غیر ایرانی در خارج از ایران ، علیه شخص ایرانی مرتکب جرمی شود به موجب قانون ایران -517

 ( 95) ارشد ؟قابل مجازات باشد و در ایران یافت شود ، رسیدگی به جرم او در صالحیت کدام دادگاه است 

  محل دستگیری او(2 تهران(1

  محل اقامت متهم (4 محل اقامت شاکی (3

  ق.آ.د.ک 316ماده صحیح است .  1پاسخ : گزینه 

مرتکب کالهبرداری به مبلغ یکصد میلیون تومان شده است . با توجه به آنکه مجازات « الف » -518

مال موضوع کالهبرداری است ، مرجع رسیدگی بدوی و  سال حبس و جزای نقدی به میزان 7تا  1کالهبرداری 

 ( 95) ارشد    مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی بدوی در این جرم ، به ترتیب کدام اند ؟

 دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور حسب جزای نقدی مورد حکم  –(  2دادگاه کیفری ) (1

 دادگاه تجدید نظر استان  –(  1دادگاه کیفری ) (2

 دادگاه تجدید نظر استان –(  2دادگاه کیفری ) (3

 دیوان عالی کشور –(  1دادگاه کیفری ) (4

 ق.آ.د.ک 301ماده صحیح است .  3پاسخ : گزینه 

 (94)وکالت  مقررات دادرسی دادگاه های کیفری یک در کدام دادگاه های دیگر الزم الرعایه است ؟-519

 (دادگاه اطفال 1

 (دادگاه انقالب در موارد تعدد قاضی2

 (دادگاه انقالب 3

 (همه دادگاه های کیفری4

 ق.آ.د.ک 297تبصره  م  صحیح است.   2پاسخ: گزینه  

شخصی مرتکب یک فقره کالهبرداری در تهران و یک فقره جعل مبایعه نامه در ورامین شده است ، لیکن -520

 (94)وکالت   رسیدگی به اتهامات متهم در صالحیت کدام مرجع است ؟در کرج دستگیر می شود ، 

 (دادسرای عمومی و انقالب کرج1

 (دادسرای عمومی و انقالب تهران2

 (دادسرای عمومی و انقالب ورامین3

 (جرم کالهبرداری در دادسرای عمومی و انقالب تهران و جرم جعل در دادسرای عمومی و انقالب ورامین4

در صورتی که فردی مرتکب جرایم متعددی شود  که همه در صـالحیت "ق.آ.د.ک:  310م  صحیح است. 2  پاسخ: گزینه

ذاتی یک نوع دادگاه باشند و از حیث مجازات متفاوت باشند طبق قاعده تجمیع در رسیدگی ، رسیدگی به همـه اتهامـات در 

در اینجا نیز کالهبرداری جرم اهـم اسـت نسـبت  " دادگاهی صورت می گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد.



 تست آیین دادرسی کیفری ........................................................................................................................................

113 

به همه اتهامات در محل وقـوع جـرم اهـم رسـیدگی  310و  313به جعل مبایعه نامه که یک سند عادی است لذا طبق ماده 

 می شود.

رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صالحیت کدام دادگاه است و جلسه رسیدگی دادگاه با حضرور حرداقل -521

 (94)وکالت      اعضای هیئت منصفه رسمیت می یابد ؟ چه تعداد از

 نفر 11 –(حسب مورد اتهام ، دادگاه کیفری یک یا دو محل وقوع جرم 1

 نفر 7 –(دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم 2

 نفر 11 –(فقط دادگاه کیفری یک استان تهران 3

 نفر 7 –(دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم 4

نفر است و بـا   14نفر در شهرستان ها   21ق.آ.د.ک تعداد هیئت منصفه در تهران   305م   صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

ق.م:  28م  نفر رسمیت مـی یابـد. 5نفر رسمیت می یابد و اگر تا جلسه اول و دوم به این حد نصاب نرسید جلسه سوم با   7

 "رسمیت خواهد یافت ..... .... دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیات منصفه"

 (94)وکالت   رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر ، در صالحیت دادگاه انقالب اسالمی نیست ؟-522

 (دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی1

 (دخالت غیر مجاز در امور سمعی و بصری2

 (خرید و فروش غیر مجاز اسلحه جنگی 3

 (قاچاق کاالهای ممنوع 4

ق مربوط به مقررات امور پزشکی و  3از  م  6ق . مبارزه با قاچاق کاال و ارز  ، تبصره  44م   صحیح است. 3گزینه  پاسخ: 

نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصـری فعالیـت هـای غیرمجـاز ق.  11دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی  /  م 

 می کنند.

باشد و مستند بـه رای وحـدت  درصالحیت دادگاه انقالب می 4و2و1ائم گزینه های با توجه به قوانین مذکور رسیدگی به جر

ق آ.د.ک در مورد سالح و مهمات فقط قاچاق اسلحه و مهمات در صـالحیت دادگـاه انقـالب  303و بند آخر ماده  727رویه 

اسـلحه در صـالحیت محـاکم است و قاچاق منظور واردات و صادرات است . و رسیدگی به حمل ، نگهداری ، خرید ، فـروش 

 عمومی است . 

 (94)قضاوت   است؟ مرجع کدام صالحیت در رباخواری اتهام به رسیدگی -523

 نظامی1) 

 2 کیفری2) 

 انقالب3) 

 کشور عالی دیوان4) 

 صحیح است.  2پاسخ: گزینه 

 (94)قضاوت     نیست؟ موثر دادگاهها ذاتی صالحیت در مورد کدام -524

 صنف4)    درجه3)   قضایی قضائی حوزه2)    نوع1) 

 صحیح است. 2پاسخ: گزینه 
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 دادرسی جرائم نیروهای مسلح آئین -بخش هشتم 

  (94)وکالت  تحت کدام یک از شرایط زیر صدور قرار بازداشت موقت توسط مراجع نظامی الزامی است؟-1264

 (در زمان جنگ، در مطلق جرایم  ارتکابی1

 زمان صلح، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی(در 2

 (در زمان جنگ، در برخی جرایم و موارد احصاء  شده در قانون3

 (در زمان جنگ فقط در جرایم  علیه امنیت داخلی یا خارجی4

 ق.آ.د.ک 618م    صحیح است. 3سخ: گزینه پا

 (94)قضاوت    است؟ مرجع کدام در خواهینظرتجدید قابل 2 نظامی دادگاه از صادره آرای -1265

    کشور عالی ( دیوان2    1 نظامی دادگاه) 1

 مسلح نیروهای قضایی سازمان 4)   نظامی   تجدیدنظر دادگاه3) 

 ق.آ.د.ک 634ماده  صحیح است.  3پاسخ: گزینه 

کاشان در استان یک نفر نظامی با درجه سرتیپی یا باالتر، در ارتباط با وظیفه خدمتی خود در شهرستان -1266

 ( 92 وکالت)                          اصفهان مرتکب جرم می شود مرجع صالح به رسیدگی به جرم مزبور کدم است؟

 (دادسرا و دادگاه نظامی تهران 1

 (دادسرای نظامی اصفهان و دادگاه کیفری یک تهران 2

 (دادسرای عمومی و انقالب کاشان و دادگاه نظامی تهران3

 (دادسرای عمومی و انقالب کاشان و دادگاه کیفری یک اصفهان 4

 ق. ت. ح. ص. د. د. ن. ک. 3مصحیح است.  1پاسخ: گزینه

مرجع اعتراض به دادگاه نظامی یک، در موارد ورود آن دادگاه در صالحیت دادگاه نظامی دو، کدام یک  -1267

 ( 92 سراسری)                                                                                                        از مراجع ذیل می باشد؟

 ( دادگاه تجدیدنظر نظامی استان 1

 ( دیوان عالی کشور2

 ( شعبه دیگر همان دادگاه در محل و در صورت فقدان آن دیوان عالی کشور3

 ( شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت فقدان آن، شعبه دیگر نزدیک ترین دادگاه هم عرض  4

 کق. آ. د.  587،  634مواد صحیح است.  1پاسخ:گزینه 

در مقررات دادرسی کیفری ایران، صالحیت دادسرا و دادگاه های نظامی را عالوه بر رسیدگی به جرایم -1268

 ( 92)سراسری                                    از جرایم ذیل توسعه داده اند؟ کدام یک خاص نظامی و انتظامی، نسبت به

 (جرایم قاچاق مواد مخدر1

 (جرایم امنیتی 2

 نیروهای مسلح قضائیسازمان  رییس(هر جرم دیگر به تشخیص 3

 انتظامی در دادسرا و دادگاه نظامی(جرایم دیگر مشکوفه در حین تحقیقات و رسیدگی راجع به جرایم خاص نظامی و 4
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 ق. ت. ح. ص. د. د. ن. ک. 1مصحیح است.  4پاسخ: گزینه 

چنانچه دادگاه نظامی یک، به دلیل عدم استقرار دادگاه نظامی دو، به جرایمی که در صالحیت دادگاه -1269

در مورد فوق، کدام نظامی دو است، رسیدگی و حکم صادر نماید، مرجع اعتراض به آرای دادگاه نظامی یک 

 ( 92)قضاوت         است؟

 ( دیوان عالی کشور1

 ( دادگاه نظامی یک هم عرض صادرکننده رأی بدوی2

  دادگاه نظامی صادرکننده رأی بدوی (3

  دادگاه تجدیدنظر نظامی استان (4

 کق. آ. د.  587،  634مواد صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

خواهی از آراء کیفری صادره از دادگاه های نظامی را بر حسب مورد دارند، اشخاصی که حق تجدیدنظر  -1270

 ( 92)دکتری سراسری                                                                                             عبارتنداز:

 دادستان کل کشور (محکوم علیه یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او،1

 (محکوم علیه یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او 2

 (محکوم علیه یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او، دادیار نظامی 3

 (محکوم علیه یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او، دادستان، دادیار نظامی 4

 03/07/1380 – 653، مفاد رأی وحدت رویه کق. آ. د.  433ناظر برم   635م صحیح است.  4پاسخ: گزینه 

 ( 91 قضاوت)  باید چقدر باشد؟ ئیس سازمان قضائیسابق خدمت قضایی  -1271

 حداقل پانزده سال( 2 حداقل ده سال (1

  حداقل سه سال( 4 سال 8حداقل ( 3

ـ رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه  572ماده صحیح است.   2گزینه  پاسخ:

 .شودخدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می

ظرف چه  هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط -1272

 ( 91 سراسری) مدت باید دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم کند؟ 

 تا قبل از اعالم ختم دادرسی(1

  تا اولین جلسه رسیدگی(2

  روز از تاریخ اولین جلسه رسیدگی 5حداکثر ظرف (3

 نیروهای مسلح از تقدیم دادخواست معاف هستند(4

ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود،  575ماده صحیح است.  1پاسخ: گزینه 

 ختم از اعالم یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل

دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت دادرسی، 

 .دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی نداردتشریفات آیین
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 نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت آئین -دهمدوازبخش 

یک نشریه استانی باشد، به جرم مطبوعاتی وی در کدام دادگاه  مسؤولچنانچه یک شخص روحانی مدیر -1304

 ( 94)سراسری                                                                               و چگونه رسیدگی می شود؟

 با حضور هیئت منصفه  –(کیفری یک محل انتشار نشریه 1

 با حضور هیئت منصفه  –(کیفری یک تهران 2

 بدون حضور هیئت منصفه –(ویژه روحانیت 3

 با حضور هیئت منصفه –(ویژه روحانیت 4

 آ. د. د. و. ر. 44،  13مواد صحیح است.  4پاسخ : گزینه 

    دادستان های شهرستان موظف به اجرای دستورات ..................... اند.در دادسراهای ویژه روحانیت -1305

  ( 93)دکتری آزاد                                                                                                            

 دادستان منصوب  قضائی( اداری و 2 ( فقط اداری دادستان منصوب1

 ( از استقالل الزم نسبت به مقامات مافوق برخوردار 4 دادستان کل قضائی( اداری و 3

 آ. د. د. و. ر. 26م  1. تصحیح است 2پاسخ :گزینه 

رسیدگی به اتهامات معاون وزیری که در حوزه علمیه مشغول تحصیل است در صالحیت کدام مرجع -1306

 ( 93)سراسری   است؟

 ( دادگاه کیفری یک1

 حسب مورد دادگاه ویژه روحانیت و یا دادگاه کیفری یک (2

 ( دادگاه ویژه روحانیت3

 ( حسب مورد دادگاه کیفری دو یا کیفری یک یا انقالب4

 آ. د. د. و. ر. 13م  3. ت صحیح است 3پاسخ : گزینه 

 ( 93)قضاوت                                          در ساختار کدام دادسرا، نهاد بازپرسی پیش بینی نشده است؟-1307

 ( ویژه روحانیت2 ( نظامی1

 ( انقالب 4 ( انقالب شهرستان مرکز استان3

 آ. د. د. و. ر. 6م صحیح است.  2پاسخ : گزینه 

  ..... استر شهرستان ها ............عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراهای ویژه رو حانیت د-1308

 ( 93)دکتری آزاد 

 دادگستری استانی است که شهرستان مورد نظر در حوزه آن واقع است. رییس(بر عهده 1

 (با اخذ تمایل از آنان بر عهده دادستان منصوب 2

 (بدون نیاز به اخذ تمایل بر عهده دادستان منصوب 3

 (همواره بدون هیچ گونه قید و شرطی بر عهده حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت 4

 آ. د. د. و. ر.  7. م صحیح است 2پاسخ : گزینه 
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 1395آزمون وکالت آیین دادرسی کیفری 

 معاینه پزشکی در مورد افراد تحت نظر، به تقاضای چه شخصی و توسط کدام پزشک به عمل می آید؟ -1317

 پزشک منتخب شخص تحت نظر یا بستگان وی –(شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی 1

 یکی از پزشکان به تعیین دادستان -(شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی 2

 پزشک مورد اعتماد ضابط دادگستری –(ضابط دادگستری و یا شخص تحت نظر 3

 پزشک تعیین شده توسط دادستان –(فقط شخص تحت نظر 4

 آ.د.ک 51ماده صحیح است.   2گزینه پاسخ : 

در جرایم تعزیری درجه شش، تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین توسط دادگاه تجدیدنظر استان،  -1318

 در کدام یک از موارد زیر ضروری است؟

 (در کلیه مواردی که مجازات قانونی جرم،حبس باشد1

 (در کلیه احکام متضمن محکومیت، مطلقا ضروری است2

 محکومیت کیفری به جزای نقدی باشد.(حکم مورد اعتراض ، متضمن 3

 (حکم مورد اعتراض ،متضمن محکومیت کیفری به حبس باشد.4

 بند ث .  آ.د.ک 450ماده صحیح است.   4گزینه پاسخ : 

 کدام یک از موارد زیر در خصوص صدور قرار ترک تعقیب توسط دادسرا ،صحیح است؟-1319

 در صورت درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی ،توسط دادستان (در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست1

 ( حسب مورد، در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت،توسط دادستان و قبل از صدور کیفر خواست.2

 ( در جرایم قابل گذشت و  قبل از صدور کیفرخواست در صورت اعالم گذشت از سوی شاکی3

 ن خسارت زیان دیده توسط بازپرس( ( در جرایم قابل گذشت و در صورت جبرا4

 آ.د.ک 79ماده صحیح است.   1گزینه پاسخ : 

در صورت حدوث اختالف بین دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، واقع در حوزه قضایی یک استان، -1320

 مرجع حل اختالف کدام است؟

        (دیوان عالی کشور1

 (دادگاه کیفری یک هم عرض 2

       نظر همان استان(دادگاه تجدید 3

 (شعب تشخیص دیوان عالی کشور4

 2/6/1395مورخ  752رای وحدت رویه صحیح است.   3گزینه پاسخ : 

 قرار رسیدگی ، توسط کدام مرجع قضایی و در چه مواردی صادر می شود؟ -1321

 آنگاه که به پرونده به طور مستقیم  رسیدگی می کند.-(دادگاه کیفری یک1

 هر گاه پس از ارسال پرونده از دادسرا خود را صالح به رسیدگی تشخیص دهد.-دگاه کیفری یک یا دو(حسب مورد دا2
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هرگاه که به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت به آن را موجه  –(دادگاه کیفری یک 3

 تشخیص دهد.

های منع یا موقوفی تعقیب دادسرا اعتراض شده و اعتراض نسبت وقتی که به قرار –(حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو 4

 به آن را موجه تشخیص دهد.

 آ.د.ک 383ماده صحیح است.  1گزینه پاسخ : 

کدام یک از قرار های بازپرس که مورد موافقت دادستان قرار گرفته است، از ناحیه طرفین پرونده قابل -1322

 اعتراض نیست؟

 حیت(عدم صال2    (منع تعقیب 1

 (ممنوعیت خروج از کشور به عنوان قرار نظارت قضایی4    (موقوفی تعقیب 3

 آ.د.ک 247و تبصره ماده 270بند الف ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ : 

دادسرای عمومی و انقالب تهران ، با صدور قرار نیابت قضایی ، انجام تحقیقات در خصوص اتهامی را از -1323

انقالب اصفهان درخواست می کند و در دادسرای اصفهان ، قرار تامین منتهی به بازداشت دادسرای عمومی و 

متهم صادر می شود.دادستان و دادگاه کدام شهرستان ، تکلیف اظهار نظر در مورد قرار تامین صادره و همچنین 

 رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور را برعهده دارد؟

 دادگاه اصفهان –(دادستان تهران 2   ه تهراندادگا-(دادستان تهران1

 دادگاه اصفهان –(دادستان اصفهان 4   دادگاه تهران-(دادستان اصفهان3

 آ.د.ک 121ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ : 

مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته  -1324

 کدام است و طبق کدام قانون یا مقررات رسیدگی میکند؟صادره توسط بازپرس ، 

 طبق مقررات اجرای احکام مدنی-(دادگاه کیفری دو2 طبق مقررات اجرای احکام کیفری -(دادگاه کیفری دو1

 طبق مقررات اجرای احکام کیفری  –(دادگاه حقوقی 4 طبق مقررات اجرای احکام مدنی –(دادگاه حقوقی 3

 آ.د.ک 111ماده است.  صحیح  3گزینه پاسخ : 

 تشکیل جلسه مقدماتی ، برای کدام یک از مراجع قانونی زیر الزامی است ؟ -1325

 (فقط دادگاه های کیفری یک1

 (فقط دادگاه های کیفری یک و دو2

 (کلیه دادگاه های کیفری و نظامی3

 قاضی(دادگاه کیفری یک ،دادگاه های نظامی یک و دادگاه های انقالب در موارد تعدد 4

 آ.د.ک 341ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ : 

از رسیدگی به درخواست محکوم درخصوص درخواست اعاده دادرسی ،شعبه دیوان عالی کشور ، پس  -1326

 ، چه اقدامی انجام می دهد؟علیه

 (رای دادگاه صادر کننده حکم قطعی را ابرام یا نقص می کند.1
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 تجویز یا قرار رد صادر می کند.(حسب مورد درخواست اعاده دادرسی را 2

(فقط در خصوص صالحیت دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، رسیدگی می کند و در خصوص احراز نقص قواعد صالحیت 3

 پرونده را به دادگاه صالح ارسال می دارد.

اده پرونده به دیوان (موارد نقص تحقیقات دادگاه صادرکننده حکم قطعی را تعیین و به دادگاه مزبور جهت رفع نقص و اع4

 ارسال و یا اینکه حکم صادره را ابرام می کند.

 آ.د.ک 476ماده صحیح است.  2گزینهپاسخ : 

اعتبار و ضمانت اجرای تحقیقات و اقداماتی که توسط ضابط فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری صورت  -1327

 می گیرد کدام است؟

 موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.(ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است و 1

 (فقط از منظر قانون ممنوع است و موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است2

 (از نظر قانونی معتبر است ،لیکن مجازات شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی را در بر دارد.3

 نظر قانونی بی اعتبار است و موجب محکومیت به حبس از یک تا شش ماه است. (ممنوع و از4

 آ.د.ک 30و 60ماده صحیح است.   1گزینه پاسخ : 

درمرحله تحقیقات مقدماتی ،سلب حق همراه داشتن وکیل و همچنین عدم تفهیم این حق به متهم ، چه -1328

 آثاری را دربر دارد؟

 انجام شده و مجازات انتظامی درجه چهار مقام قضایی را در بر دارد. (به ترتیب، بی اعتباری تحقیقات1

 (فقط منجر به بی اعتباری تحقیقی است که بدون حضور وکیل صورت پذیرفته است2

 (به ترتیب ، موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه مقام قضایی است.3

 (فقط بی اعتباری کل تحقیقات مقدماتی را سبب می شود.4

 ق.آ.د.ک 190. ماده صحیح است 3گزینه پاسخ : 

حسب نوع ابالغ ، مهلت واخواهی نسبت به احکام غیابی کیفری چند روز است و مرجع رسیدگی به -1329

 درخواست واخواهی ، کدام دادگاه است؟

 ندادگاه تجدید نظر استا-روز از تاریخ ابالغ 10ابالغ قانونی : -روز از تاریخ اطالع 20( ابالغ واقعی : 1

 دادگاه تجدید نظر استان-روز از تاریخ اطالع  20ابالغ قانونی : -روز از تاریخ ابالغ 10( ابالغ واقعی : 2

 دادگاه صادر کننده حکم غیابی-روز از تاریخ اطالع  20ابالغ قانونی : -روز از تاریخ ابالغ 20( ابالغ واقعی : 3

 دادگاه صادر کننده حکم غیابی -روز از تاریخ اطالع  10ونی : ابالغ قان-روز از تاریخ ابالغ  10( ابالغ واقعی : 4

 آ.د.ک 406ماده صحیح است.  3گزینه پاسخ : 

درمواردی که احاله پرونده کیفری به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی الزم باشد، به ترتیب ، بنا به  -1330

 می پذیرد؟ درخواست و تجویز کدام یک از مراجع و یا مقامات زیر ، احاله صورت

    رییس حوزه قضایی مبدا-(دیوان عالی کشور1

 رییس حوزه قضایی مبدا –(شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان 2
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  دادستان محل وقوع جرم  –(شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان 3

 رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور –(دیوان عالی کشور 4

 به ترتیب گفته شده نیست ولی احتماال نظر طراح همین گزینه است. 4البته گزینه  صحیح است. 4گزینه پاسخ : 

متهمی با صدور قرار کفالت ، به علت عجز از معرفی کفیل بازداشت شده است، در همان روز بعد از اتمام  -1331

د، کدام مورد صحیح وقت اداری یکی از اشنایان وی با ارایه سند مثبت مالئت تقاضای کفالت از متهم را می کن

 است؟

(مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک در صورت وجود شرایط قانونی مکلف به پذیرش آن و صدور قرار قبولی کفالت 1

 است.

 (با توجه به اتمام وقت اداری بررسی تقاضا و احیانا صدور قرار قبولی به اول وقت اداری روز بعد موکول می شود.2

 به پرونده متهم قاضی کشیک فاقد مجوز قانونی برای پذیرش تقاضا است.(به علت عدم دسترسی 3

 (پذیرش تقاضای مذکور از سوی قاضی کشیک منوط به کسب موافقت بازپرس پرونده است.4

 آ.د.ک 226تبصره ماده صحیح است.  1گزینه پاسخ : 

 نیست؟کدام یک از موارد زیر از موجبات شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری -1332

 (ادعای شفاهی دادستان 2   (قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه1

 (کیفرخواست دادستان4   ( قرار جلب به دادرسی صادره توسط بازپرس3

 آ.د.ک 335ماده صحیح است.  3گزینه پاسخ : 

 قرار توقف تحقیقات در کدام یک از جرایم و با وجود چه شرایطی صادر می شود؟-1333

 سال از وقوع جرم علی رغم شناسایی دستگیر نشود. 2مرتکب جرم پس از گذشت  –(جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت 1

 سال از وقوع جرم معلوم نشود. 2مرتکب جرم پس از گذشت  –(جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت 2

 به تعقیب معلوم نشود. مرتکب جرم پس از گذشت دو سال از شروع –(جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت 3

 سال از شروع به تعقیب معلوم نشود. 2مرتکب جرم پس از گذشت  –(کلیه جرایم تعزیری 4

 آ.د.ک 104ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ : 

 حداکثر زمان بازداشت متهم در جرایم مستوجب سلب حیات چقدر است؟ -1334

 سال ، فقط در صورت صدور قرار بازداشت موقت 2(1

 سال ، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرار های منتهی به بازداشت  2(2

 سال ، اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرار های منتهی به بازداشت 1( 3

 سال در سایر قرار های منتهی به بازداشت 1سال ، در صورت قرار بازداشت موقت و  3(4

 .د.کآ 242ماده صحیح است. 2گزینه پاسخ : 

 در کدامیک از موارد زیر حضور وکیل دارای تابعیت خارجی در دادگاه های نظامی تجویز شده است؟ -1335

 (در کلیه موارد ، به استثنا جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی با موافقت دادستان نظامی استان1

 (درکلیه موارد ، با موافقت رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح2
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 (در هیچکدام از موارد مشمول صالحیت دادگاههای نظامی 3

 (در صورتی که در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.4

 آ.د.ک 626ماده صحیح است. 4گزینه پاسخ : 

چنانچه اتهام وارده به متهم در دادسرا منجربه صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب شود ، در موارد لزوم  -1336

 رداخت دیه توسط بیت المال چه اقدامی صورت میگیرد؟پ

 (پرونده بدون کیفرخواست و با دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در مورد دیه به دادگاه صالح ارسال می شود.1

 (دادسرا در این خصوص تکلیفی ندارد و خواهان دیه باید دادخواست مطالبه دیه را به دادگاه حقوقی تقدیم کند2

 رونده بدون کیفرخواست و دستور دادستان برای تعیین تکلیف نزد رییس کل دادگستری استان ارسال می شود(پ3

 (دیه به دستور مستقیم دادستان محل وقوع جنایت از بیت المال برداشت و پردخت می شود4

 آ.د.ک 85ماده صحیح است. 1گزینهپاسخ :
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 1395آزمون قضاوت آیین دادرسی کیفری 

نظامی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران، مرتکب جرم خاص نظامی شده است.  یک -1337

 کدام دادگاه، صالحیت رسیدگی به این جرم را دارد:

 ( حسب مورد، کیفری یک یا دو تهران2    ( کیفری یک محل خدمت1

 ( نظامی محل دستگیری4     ( نظامی تهران3

به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران  -598ماده  صحیح است. 3گزینه پاسخ :

مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که 

 ود. در صالحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می ش

 نکته ی سوال آزمون قضاوت:

 در این ماده دو شرط وجود دارد:

 فرد نظامی باشد. -1

 جرم از جرائمی باشد که در صالحیت سازمان قضائی است؛ یعنی جرم نظامی باشد. -2

ه حال اگر این دو شرط محقق شود و محل ارتکاب جرم نیز خارج از ایران باشد، دادسرا و دادگاه نظامی تهران صالح ب

 رسیدگی خواهد بود. 

قات مقدماتی راجع یساله به اتهام قتل عمدی فردی، تحت تعقیب است. کدام مرجع، تحق 17نوجوانی  -1338

 به اتهام او را انجام می دهد؟

 ( دادگاه اطفال و نوجوانان محل وقوع جرم2   ( دادسرای ویژه نوجوانان محل وقوع جرم1

 ( دادگاه اطفال و نوجوانان محل اقامت نوجوان4 نوجوانان محل وقوع جرم( دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و 3

 در خصوص دادسرای اصلح به انجام تحقیقات مقدماتی: صحیح است. 1گزینه پاسخ :

در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقالب با عنوان دادسرای ویژه  -285ماده 

به عنوان شعبه تخصصی دادسرای عمومی و انقالب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند  نوجوانان

بازپرس، تشکیل می شود. ناگفته پیداست که صالحیت این نوع دادسرا، صالحیت اختصاصی نیست بلکه تخصصی می باشد؛ 

ه افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی نیز رسیدگی می یعنی در کنار سایر پرونده ها، به موضوع پرونده های مربوط ب

نماید. به عبارتی در این شعبه، تحقیقات مقدماتی جرائم افرادی که حین ارتکاب جرم )نه حین رسیدگی( سن آنها پانزده تا 

( 340عفت و ) ( یعنی جرائم منافی306هجده سال تمام شمسی می باشد )اعم از دختر و پسر( به جز جرائم موضوع داد )

این قانون یعنی جرایم موجب مجازات تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در 

دادسرای ویژه اطفال و »است نه « دادسرای ویژه نوجوانان»این دادسرای تخصصی به عمل می آید. عنوان این دادسرا، 

قات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال تمام شمسی اعم از دختر و پسر به تحقی -1چرا که طبق: تبصره «. نوجوانان

طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادگاه کیفری یک ویزه رسیدگی به جرایم نوجوانان به عمل می آید و دادگاه 

نوجوانان به عمل می آید و دادگاه های های مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری به جرایم 

مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان به عمل می آید و دادگاه های مذکور کلیه 

که در  42و  31وظایفی را که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرای است خود انجام می دهند. )ر.ک: مواد 
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سال یا نوجوان   15در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یعنی فرد زیر  -2با این تبصره هستند( تبصره  ظاهر متعارض

سال باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و دالیل جرم اقدام  18تا  15یعنی فرد بین 

ا ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفندم تهم را حسب مورد، نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان ر

سال باشد یا موارد از موارد مقرر در  15ساله باشد فوری به دادسرا یا چنانچه فرد طفل زیر  18تا  15چنانچه فرد نوجوان 

نوجوانان تحویل دهند. باشد، به دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم  340و  306مواد 

 انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست. 

 نکته ی سوال ازمون قضاوت:

تحقیقات مقدماتی جرایم افراد نابالغ در دادگاه انجام می شود اما تحقیقات مقدماتی افراد بالغ کمتر از هجده سال )دختر 

( در دادسرای ویژه نوجوانان انجام می شود مگر اینکه نوع جرام ارتکابی درجه هفت یا هشت 18تا  15و پسر   18ا ت 9بین 

 صحیح است.  1بوده و یا اینکه جرم از جرائم منافی عفت باشد که مستقیما در دادگاه انجام می شود. بنابراین گزینه

 قاضی محقق باشد، کدام قرار باید صادر شود؟هرگاه یکی از موارد سقوط دعوای عمومی نزدی  -1339

 ( ترک تعقیب4  ( بایگانی پرونده3  ( موقوفی تعقیب2      ( منع تعقیب1

موارد سقوط دعوای عمومی پس از به جریان افتادن دعوای عمومی تعقیب کیفری تا  صحیح است.  2گزینه پاسخ :

ر مورد کافی بودن دالیل اتهام و لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت تکمیل تحقیقات ادامه خواهد یافت تا زمینه اظهار نظر د

محاکمه و صدور حکم یا ناکافی بودن دالیل توجه اتهام به متهم فراهم گردد در این حال در صورت نخست قرار جلب و 

ومی قبل از به پایان دادرسی و در صورت اخیر قرار منع تعقیب متهم صادر می شود با وجود این در موارد معینی دعوای عم

رسیدن تحقیقات مقدماتی به دالیلی ساقط می شود و مرجع تحقق نمی تواند با ادامه دادن تحقیقات خود از نظر ماهوی 

نسبت به وقوع یا عدم وقوع جرم اظهار عقیده نماید در این صورت به دالیلی که بیشتر جنیه شکلی دارند بازپرس یا دادیار 

امر و اعتبار دالیل اتهام تهم قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ ساقط شدن دعوای عمومی و به طرفین بدون اظهار در ماهیت 

سقوط دعوی عمومی موجب سقوط دعوای »ق.آ.د.ک تصریح نموده:  20ابالغ می کند با این حال همانگونه که ماده 

درباره دیه مطابق قانون »یز مقرر می دارد: ق.آ.د.ک ن 13ماده  1و به همین دلیل از لحاظ ماهوی تبصره «   خصوصی نیست

بنابراین با صدور قرار موقوفی تعقیب حق مدعی خصوصی به مطالبه دیه و ضرر و زیان «. مجازات اسالمی عمل می گردد

 (1/114ساقط نمی شود. )خالقی/جلد

 تشخیص سیاسی بودن اتهام با کدام مرجع است؟  -1340

 استان ( رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر1

 ( دادستان مرکز استان2

 ( دادگاه کیفری یک مرکز استان پس از اخذ نظر دادگاه انقالب3

 ( دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن مطرح است. 4

برخی قوانین خاص از جمله قانون جرم سیاسی از اهمیت ویژه ای برای آزمون ها برخوردار  صحیح است.  4گزینه پاسخ :

با دادسرا یا داگاهی است که پرونده در آن تشخیص سیاسی بودن اتهام »قانون جرم سیاسی:  5است. به موجب ماده 

به نسبت  دادرسی در دادگاه در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اولاست. متهم می تواند  مطرح
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خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید. شیوه صدور و  غیرسیاسی بودن اتهام

 «اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.

 به است؟های ناشی از جرم، توسط شاکی قابل مطالکدام یک از ضرر و زیان -1341

 ( فقط مادی و معنوی2   ( مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول1

 ( فقط مادی4  ( فقط مادی و منافع ممکن الحصول قابل تقویم3

هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمتی یا  -14ماده  صحیح است.  1گزینه  پاسخ :

تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد  مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت

نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. بنابراین شاکی می 

تخریب اموال مسروقه و معنوی مانند تواند همزمان با درخواست تعقیب کیفری، جبران تمام ضرر و زیان های مادی مانند 

لطمه به حیثیت در جرم توهین و در نهایت منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را که مقتضی وجود آن ها حاصل شده باشد 

مانند درختانی که شکوفه دارند و مقتضی میوه شدن هستند، در مرجع کیفری مطالبه کند. با توجه به اینکه یکی از شرایط 

زیان  در مرجع کیفری این است که ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، لذا اگر این نوع ضرر و زیان در غیر موارد  طرح ضرر و

ارتکاب جرم به وجود آید، الزم است شاکی در دادگاه حقوقی مطالبه جبران خسارت نماید. نکته مهم اینکه خسارت عدم 

زبان  -1وجود آن محقق نشده، قابل مطالبه نخواهد بود. تبصرهالنفع که متفاوت از منافع ممکن الحصول بوده و مقتضی 

معنوی که در قانون سابق قابل مطالبه نبوده و در قانون جدید مقرر شده، عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار 

عالوه بر « ندمی توا»شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. هر چند جبران زیان معنوی الزم و ضروری است، لیکن ددگاه 

صدور حکم به جبران خسارت مالی که برای دادگاه الزامی است، به رفع زیان را از طرق دیگر که مصادیق آن تمثیلی است 

نه حصری، از قبیل الزام به عذرخواهی و درجه حکم در جراید و امثال آن نیز حکم نماید. به عبارتی دیگر، حکم به جبران 

 حکم به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل عذرخواهی و ... برای دادگاه اختیاری می باشد.زبان معنوی الزامی است ولی 

منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتالف نماید. اتالف اعم از عین و منفعت است.  -2تبصره

همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص 

تعزیر مقرر شده مانند اقرار به زنا کمتر از چهار بار و شرعی که منظور از آن جرایمی هستند که در نصوص شرعی برای آن 

نظایر آن و نیز شامل دیه که مقدار آن در شرع و قانون مشخص است، نمی شود. البته برای امکان مطالبه منافع ممکن 

د و زوال الحصول تحت شرایطی الزم است؛ از جمله اینکه موجبات حصول نفع کامل باشد، تحقق منافع موکول به آینده باش

 منافع ناشی از جرم باشد. 

 کدام مورد در خصوص احاله پرونده های کیفری، صحیح است؟ -1342

 ( رئیس قوه قضاییه می تواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی، راسًا پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند.1

 ( برای احاله پرونده، رضایت شاکی خصوصی ضروری است2

پرونده در دادسرا و دادگاه نظامی حسب مورد، به درخواست دادستان نظامی یا رئیس قضایی استان و موافقت ( احاله 3

 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

( احکام پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، بنا به  درخواست دادستان حوزه قضایی مبدا و 4

 اه کیفری یک مرکز استان است. موافقت شعبه اول دادگ
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پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع  الیه، » 339به موجب ماده  -418ماده صحیح است. 3گزینهپاسخ :

گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و یا «. اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد

دگی به امری جزایی از مرجعی که طبق قانون برای رسیدگی به آن دارای صالحیت محلی است به یک جهات عملی، رسی

مرجع دیگر که هم عرض آن است ارجاع می شود؛ این امر را احاطه دعوای جزایی می گویند. احاطه دعوای جزایی، از حوزه 

یا دادرسی صورت گیرد. به استناد احاله نمی توان  ای به حوزه دیگر، ممکن است در هر  مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و 

صالحیت ذاتی مراجع کیفری را تغییر داد و به عبارتی، احاله صرفا در صالحیت محلی ایجاد تغییر می نماید. در هر مرحله 

ضائی، از رسیدگی کیفری اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی یا مرحله محاکمه و رسیدگی، با رعایت صالحیت ذاتی مراجع ق

احاله پرونده از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان، حسب مورد، به دادخواست دادستان در مورد پرونده های 

دادسرا یا به درخواست رئیس حوزه قضائی مبدا در مورد پرونده های دادگاه و پرونده های حوزه قضائی بخش و موافقت 

ه پرونده از حوزه قضائی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص یعنی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و احال

 حسب مورد، دادستان با رئیس حوزه قضائی مبدا و موافقت شعبه ای از شعب دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

تان نظامی یا در مورد جرائم در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادس -تبصره

( الزم است بین دو مقام 639رئیس سازمان قضائی استان با موافقت رئیس سازمان قضائی نیرهای مسلح انجام شود. )ماده 

 تفکیک قائل شد.« رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح»و « رئیس سازمان قضائی استان»

 

 احاله

 یک استان به استان دیگر از حوزه قضائی حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگر یک استان

 دادگاه دادسرا دادگاه دادسرا

به درخواست دادستان و 

موافقت شعبه اول دادگاه 

 تجدیدنظر

به درخواست رئیس حوزه 

قضائی مبدا و موافقت شعبه 

 اول دادگاه تجدیدنظر

به درخواست دادستان و 

 موافقت شعبه دیوان عالی

به درخواست رئیس حوزه 

ت شعبه قضائی مبدا و موافق

 دیوان عالی

 

 صورت می گیرد  420احاله صرفا و به طور حصری در موارد زیر و همچنین مورد مقرر در ماده  -419ماده

متهم )در صورت وجود فقط یک متهم در پرونده( یا بیشتر متهمان )در صورت وجود متهمین متعدد در پرونده( در  -الف

 حوزه دادگاه دیگری از یک یا دو استان که واجد صالحیت ذاتی است، اقامت داشته باشند. 

که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به با رعایت صالحیت ذاتی، محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به نحوی  -ب

 محل وقوع آن و امکان انجام تحقیقات مناسب، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

 احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود. -تبصره

ظم و امنیت عمومی، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قاضئیه یا عالوه بر موارد مذکور در ماده قبل، به منظور حفظ ن -420ماده 

دادسان کل کشور و تجویز یکی از شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی با رعایت صالحیت ذاتی مرجع قضائی، به حوزه قضائی 

 دیگر احاله می شود.
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 1396آزمون وکالت آیین دادرسی کیفری 

ادر مری نمایرد ، مرالک پرداخرت در مواردی که دادگاه کیفری حکم به پرداخت قیمت مال تلف شده ص-1362

 ، کدام زمان است ؟قیمت

 ( اجرای حکم4 ( صدور حکم3  ( تلف مال2  ( تقدیم دادخواست ضرر و زیان1

 .1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  19تبصره ماده مطابق نص  صحیح است. 4گزینه پاسخ :

 حکم، مالک است. یزمان اجرا متیمال صادر شود، ق متیحکم به پرداخت ق کهیدر صورت -19تبصره ماده 

در صورت بروز اختالف نظر بین دادستان و بازپرس ، در مصادیق قانونی جرم ، تصمیم کردام مرجرع یرا -1363

 مقام قضایی مالک عمل است ؟ 

 ( دادگاه کیفری دویی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.1

 ( دادستان ، با توجه به نظارت عالیه او بر قضات دادسرا2

 در شهرستان مرکز استان ( دادگاه کیفری یک واقع3

 ( بازپرس ، به اعتبار مقام تحقیق بودن و استقالل او نسبت به مقام تعقیب4

 .1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  272مستند به ماده صحیح است. 1گزینه پاسخ :

 یفریتالف با دادگاه کآن، حل اخ یقانون قیمصاد اینوع جرم  ت،یدر صالحدر صورت اختالف دادستان و بازپرس  -272ماده 

 .کندیم فهیآن انجام وظ تیاست که دادسرا در مع ییدو

 در کدام مورد ، بازپرس مکلف به جلوگیری از فعالیت کارگاه ها ، کارخانه ها و شرکت های تجاری است ؟-1364

 قضایی( در خصوص اعمال مجرمانه مضر به سالمت و امنیت جامعه و نظم عمومی با تایید رئیس حوزه 1

 ( راساً و درخصوص اعمال مجرمانه ای که مضر به سالمت عمومی امنیت جامعه و نظم عمومی باشند . 2

 ( با تأیید دادستان در تمام موارد رسیدگی به پرونده اشخاص حقوقی3

باشـد ، بـا  ( حسب قرائن معقول و ادله مثبته ، ادامه فعالیت متضمن اعمال مجرمانه مضر به سالمت امنیت و نظم عمـومی4

 اطالع دادستان

 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  114مستند به نص ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ :

کارگاهها،  تیفعال ،یکشاورز ،یامورتجارت لیاز قب یدیتول ای یاز امورخدمات یبخش ایتمام  تیاز فعال یریجلوگ -114ماده 

که حسب قرائن معقول و ادله مثبته،  یو مانند آن ممنوع است مگر در موارد های و تعاون یتجارت یها و شرکتها کارخانه

باشد که  ینظم عموم ایجامعه و  تیکه مضر به سالمت، مخل امن شدبا یامتضمن ارتکاب اعمال مجرمانه تیفعال نیادامه ا

را  ادشدهیو ادله  یریور جلوگمذک تیصورت، بازپرس مکلف است با اطالع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعال نیدر ا

 است. یفریظرف پنج روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه ک میتصم نیکند. ا دیخود ق میدر تصم

 در جرایمی که مستوجب مجازات جزای نقدی نسبی است ، کدام مرجع صالحیت رسیدگی دارد؟-1365

 دادگاه کیفری دو( 2 ( حسب میزان مجازات ، دادگاه های کیفری یک و یا دو1

 ( حسب مورد ، دادگاه کیفری دو و یا شورای حل اختالف4    ( شورای حل اختالف3

 .20/4/1396مورخ  759مطابق رأی وحدت رویه شماره صحیح است.  2گزینه پاسخ :
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 96آزمون مشاوران حقوقی  آیین دادرسی کیفری

 کدامیک از مقامات زیر می توانند کاهش مدت تعلیق محکومیت حبس را پیشنهاد نمایند؟ -1407

 (رئیس زندان4          (دادیار ناظر زندان        3        (قاضی اجرای احکام          2   (دادستان      1

 آیین دادرسی کیفری 552ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ :

 اگر محکوم علیه داوطلبانه نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید.-1408

 (قاضی اجرای احکام از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات می نماید.2        (تاثیری در مجازات وی ندارد              1

 . ( محکومیت در سوابق کیفری وی درج نمی شود4(از مبلغ جزای نقدی او کاسته می شود.                3

 آیین دادرسی کیفری. 529ماده  3تبصره صحیح است.  3گزینه پاسخ :

از دادگاه های کیفری حوزه های قضایی یک استان داشته  اگر محکوم علیه محکومیت های متعدد قطعی-1409

 باشد پرونده جهت صدور حکم واحد:

 (به دادگاه صادر کننده آخرین حکم ارسال می شود.1

 (به دادگاه کیفری استان ارسال می شود.2

 (به دادگاه صادر کننده شدیدترین حکم ارسال می شود.3

 ( به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود.4

 صحیح است. 1گزینه پاسخ :

 در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه در موارد خالف بین شرع:-1410

 (پرونده در دادگاه صادر کننده رای قطعی مجددا رسیدگی می شود.1

 (پرونده در دادگاه هم عرض همان حوزه قضائی مجددا رسیدگی می شود.2

 کشور مجددا مورد رسیدگی قرار میگیرد. (پرونده در یکی از شعب دیوان عالی3

 .(پرونده در شعبه ویژه در معاونت قضایی رسیدگی می شود4

 قانون آیین دادرسی کیفری 477ماده صحیح است.  3گزینه پاسخ :

 مرجع اعاده دادرسی از احکام کیفری کدام است؟-1411

  (دادگاه کیفری استان2     (دادگاه کیفری یک1

 (دیوانعالی کشور4    ده حکم قطعی(دادگاه صادر کنن3

 قانون آیین دادرسی کیفری 476ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ :

 استیناف همان.........است که رسیدگی در آن.........است. -1412

 شکلی–(تجدید نظر خواهی 4    ماهوی -(فرجام 3     ماهوی  -(تجدید نظر خواهی2     شکلی    –(فرجام 1

 صحیح است. 2گزینه پاسخ :

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورتی صادر می شود که در موضوع واحد آراءمتفاوت -1413

 از ..............صادر شود.

 (همه موارد4 (دادگاه تجدید نظر3  (دادگاههای کیفری یا حقوقی2 (شعب مختلف دیوانعالی کشور1
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 ن آیین دادرسی کیفریقانو 471ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ :

در محکومیتهای صادره از دادگاه اطفال مدعی خصوصی نسبت به کدامیک از موارد حق تجدید نظر  -1414

 خواهی دارد؟

 (عدم تناسب مجازات در حکم محکومیت1

 ( قرار ترک تعقیب2

 (قرار تعلیق تعقیب3

 (همه موارد4

 کیفریقانون آیین دادرسی  447ماده صحیح است.  3گزینه پاسخ :

 کدام گزینه شرط برخورداری از تخفیف مجازات با اسقاط حق تجدید نظر خواهی است؟-1415

 (محکومیت جزای نقدی باشد1

 (دادستان اعتراض نکرده باشد2

 (اقساط تجدید نظرخواهی قبل از اولین جلسه  رسیدگی در دادگاه تجدید نظر ارائه شده باشد.3

 (هیچ یک از موارد4

 قانون آیین دادرسی کیفری 442ماده حیح است. ص 2گزینه پاسخ :

ابطال دادخواست تجدید نظر خواهی به علت فقدان یکی از شرایط قانونی توسط کدامیک از مقامات ذیل -1416

 صادر می شود؟

 (مدیر دفتر دادگاه تجدید نظر2             (رئیس دادگاه کیفری                      1

 (مدیر دفتر دادگاه کیفری4                               (رئیس دادگاه تجدید نظر3

 قانون آیین دادرسی کیفری 441ماده صحیح است.  1گزینه پاسخ :

قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد  441طبق ماده 

م توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می شود درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجا

 نیز می تواند صحیح باشد. 3بنابراین گزینه 

 کدامیک از قرارهای ذیل نمی توانند قابل تجدید نظر خواهی باشد؟-1417

    (قرار تعویق صدور حکم 2        (قرار اناطه1

 (قرار ترک تعقیب4        (قرار ابطال دادخواست تجدید نظرخواهی     3

 قانون آیین دادرسی کیفری 427ماده  2تبصره صحیح است.  4گزینه پاسخ :

 اگرعضو دادگاه تجدید نظر ایراد رد را که در مورد وی تقدیم گردیده قبول نکند نتیجه چیست؟-1418

 (رد ایراد توسط اعضای دیگر رسیدگی می شود.1

 عالی کشور ارسال می شود.(پرونده برای رسیدگی موضوع به دیوان2

 (پرونده توسط اعضای دیگر دادگاه رسیدگی و رای صادر می شود.3

 (رئیس دادگستری پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عم عرض ارجاع می دهد.4
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 قانون آیین دادرسی کیفری 425ماده صحیح است.  1گزینه پاسخ :

 کدامیک از موارد ذیل نمی توانند موجب احاله شود؟-1419

 (متهم در حوزه قضائی دیگر اقامت داشته باشد.1

 (شاکی در حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشد.2

 (دالیل و شواهد جرم در حوزه قضایی دیگری وجود داشته باشد3

 (به منظور حفظ امنیت عمومی دادستان کل کشور احاله به حوزه قضایی دیگررا تجویز نماید.4

 قانون آیین دادرسی کیفری 419ماده صحیح است.  1گزینه پاسخ :

 در کدامیک از موارد ذیل تعیین وکیل برای اطفال الزامی است؟-1420

 (در تمامی جرایم1

 (در کلیه جرایمی که دارای محکومیت حبس است.2

 (در جرایمی که دارای بیش از شش ماه محکومیت حبس است3

 است.( در جرایمی که دارای بیش از سه ماه محکومیت حبس 4

 قانون آیین دادرسی کیفری 415ماده صحیح است.  3گزینه پاسخ :

 هر یک از طرفین در دادگاه کیفری دو و یک به ترتیب چند وکیل می توانند داشته باشند؟-1421

 (یک و دو وکیل1

 (دو و سه وکیل2

 ( یک و سه وکیل3

 (در هر دو دادگاه دو وکیل4

 قانون آیین دادرسی کیفری 385قانون آیین دادرسی کیفری و ماده  346تبصره ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ :

 جهات رد بین وکیل منتخب متهم با طرف مقابل کدام است؟-1422

 ( در مورد نسبت تا درجه سوم از طبقه دوم و در بقیه موارد مشابه رد دادرس است1

 (مصداق ندارد2

 (در مورد معاونین جرم موضوعیت ندارد3

 رد دادرس است(مشابه موارد 4

قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جهات رد بین وکیل تسخیری با طرف مقابل  349ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ :

 است بنابراین درباره وکیل تعیینی جهات رد مصداق ندارد.

 کدامیک از موارد ذیل با سوگند قابل رد یا اثبات نیست؟-1423

 (فحاشی و ایراد تهمت1

 ث(دیه و ار2

 ( قصاص نفس3

 ( ضرر و زیان ناشی از جرم4
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 ق.م.ا)قانون مجازات اسالمی( 208ماده صحیح است.  1گزینه پاسخ :

اگر فردی مرتکب جرایمی که از حیث مجازات مساوی و در صالحیت دادگاه های کیفری یک ،انقالب -1424

 رسیدگی می شود؟ونظامی استان های مختلف قرار دارند شود در کدام دادگاه به جرایم او 

 (تمامی جرایم در دادگاه انقالب رسیدگی می شود1

 ( تمامی جرایم در دادگاه کیفری2

 (در شعبه کیفری دیوانعالی کشور رسیدگی می شود3

 (به ترتیب در دادگاه انقالب ،نظامی و کیفری یک رسیدگی می شود.4

 قانون آیین دادرسی کیفری 314ماده صحیح  است.  4گزینه پاسخ :

 به اتهام اتباع خارجی که در خارج از قلمرو کشور مرتکب جرم شوند در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟-1425

 (دادگاه محلی که در آن دستگیر شده اند1

 ( دادگاه کیفری تهران2

 (دادگاه کیفری یک3

 (دیوانعالی کشور4

 قانون آیین دادرسی کیفری 316ماده صحیح است.  2گزینه پاسخ :

اتهام کدامیک از افراد ذیل که در ارتکاب جرم نوجوان دخالت داشته اند در دادگاه اطفال رسیدگی به -1426

 می شود؟

 (هیچکدام4(مسبب جرم                     3       (معاون جرم     2    (مشارک جرم        1

 قانون آیین دادرسی کیفری 312ماده صحیح است.  4گزینه پاسخ :

 


