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احسان نصوحی
سواالت تستی درس آیین دادرسی کیفری

شماره1 :

**********************

 -1آیین دادرس یییی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی اس ی ی

که برای کش ی ی جرم ،تعقیب متهم ،تحقیقات مقدماتی،

میانجی گری ،صلح میان طرفین ،نحوه رسیدگی ،صدور رأی ،طرق اعتراض به آرا ،اجرای آرا . ........ ،و رعای

حقوق

متهم ،بزه دیده و جامعه وضع می شود.

 )1ادله اثبات دعوی كیفری و صالحیت مراجع قضایی

 )2تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری
 )3ادله اثبات دعوی كیفری و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی

 )4صالحیت مراجع قضایی و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی

 -2رعای

حقوق شییهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشییرو و حفظ حقوق شییهروندی مصییو »1383

از سوی چه کسانی الزامی اس ؟

 )1مقامات قضایی ،ضابطان دادگستری و وكالی دادگستری

 )2مقامات قضایی

 )3ضابطان دادگستری

 )4مقامات قضایی و ضابطان دادگستری

 -3نظارت بر نحوه رفتار مأموران با متهمان و بازداشتگاه های نیروهای ضابط بر عهده  . ........می باشد.

 )1دادستان

 )2رئیس كل دادگستری استان

 )3دادستان و رئیس قوه قضائیه

 )4محا كم ،دادسراها و هیأت های نظارت و بازپرسی قوه قضائیه

 -4کدامیك از گزینه های ذیل از شرایط توبه نمی باشد؟
 )1احراز ندامت و اصالح متهم برای قاضی صادركننده رأی

 )2بزه ارتكابی از جرایم تعزیری منصوص شرعی نباشد
 )3گذشت شا كی
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 )4متهم مشمول اعمال مقررات تكرار جرم نباشد

 -5مقررات مرتبط به منافع ممكن الحصول و نیز پرداخ

خسارت معنوی؛

 )1شامل جرایم موجب تعزیرات غیرمنصوص شرعی و دیه نمی شود.

 )2شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

 )3شامل جرایم موجب تعزیرات غیرمنصوص شرعی و دیه می شود.

 )4شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه می شود.

 -6کدامیك از گزینه های ذیل در خصوص نهاد عفو صحیح اس ؟
 )1زایل شدن محكومیت كیفری در موارد مشمول عفو

 )2اعطای عفو خصوصی در مرحله صدور حكم

 )3عدم تأثیر نهاد عفو عمومی در خصوص پرداخت دیه

 )4امكان اعطای عفو عمومی در حدود و دیات

 -7در  . ........به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل جرم یا شرایط آن ثاب
 )1كلیه جرایم مستوجب حد

نمی شود.

 )2جرایم سرقت و قذف

 )3كلیه جرایم مستوجب حد و تعزیر

 )4برخی از جرایم مستوجب حد

 -8در کدامیك از گزینه های ذیل امكان شمول مر ور زمان تعقیب ،صدور حكم و اجرای مجازات منع قانونی ندارد؟
 )1جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

 )2جرم مستوجب حبس تعزیری درجه  1تا 3

 )3تبانی برای ارتكاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

 )4جرایم اقتصادی با رعایت مبلغ مقرر در قانون

 -9هرگاه در حین ر سیدگی به حكم احراز گردد که در خصوص موضو از سوی مرجع کیفری دیگری حكم قطعی صادر
گردیده اس  ،قاضی . ...

 )1اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می نماید.

 )2قرار امتناع از رسیدگی صادر می كند.
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 )3پس از صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حكم محكومیت رسیدگی را متوقف می نماید.

 )4پرونده را به مرجع اول می فرستد تا تصمیم واحد در این خصوص اتخاذ گردد.

 -10هرگاه دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم ابتدا در دادگاه کیفری مطرح گردد مدعی خصوصی .........
 )1می تواند با استرداد دعوی برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه كند.

 )2حق مراجعه به دادگاه حقوقی را ندارد.

 )3در صورت تأخیر در صدور حكم كیفری با استرداد دعوی حق مراجعه به دادگاه حقوقی را دارد.

 )4تنها در صورت پرداخت مجدد هزینه دادرسی حق مراجعه به دادگاه حقوقی را دارد.

 -11ریاس

و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با  ...اس .

 )1دادستان

 )2بازپرس

 )3وزیر دادگستری

 )4دادستان یا سایر مقامات قضایی كه اموری را به ضابط ارجاع داده اند

 -12صدور دستور شفاهی از سوی مقام قضایی به ضابطان دادگستری . ....
 )1در صورتی كه در اسر ع وقت به امضای مقام قضایی برسد مجاز است.

 )2در موارد فوری كه صدور دستور كتبی مقدور نیست مجاز است.

 )3در صورت تأیید دادستان ظرف بیست و چهار ساعت مجاز است.

 )4با توجه به لزوم كتبی بودن تحقیقات مقدماتی فاقد مجوز قانونی است.
 -13در خصوص «حضور وکیل نزد متهم تح

نظر» کدامیك از گزینه های ذیل صحیح نمی باشد؟

 )1حضور وكیل نزد متهم تحت نظر در برخی جرایم ممنوع است.

 )2مالقات وكیل با متهم تحت نظر نباید بیش از یك ساعت باشد.
ً
 )3وكیل صرفا می تواند مالحظات كتبی خود را برای درج در پرونده ارائه نماید.
 )4ضابطین مكلفند این حق را به متهم اعالم نمایند.

 -14اعضای سپاه پاسداران انقال اسالمی در کدامیك از موارد ذیل ضابط محسو می شوند؟
 )1كشف مفاسد كالن اقتصادی

 )2مبارزه با جریان های در صدد براندازی جمهوری اسالمی از طریق توسل به قوه قهریه
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 )3مقابله با تهدیدات نرم امنیتی

 )4جرایم سازمان یافته فرا ملی

 -15چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ،ادله و اسبا و آثار جرم دیگری را مشاهده نمایند مراتب را
 .......به مرجع قضایی صالح اعالم می نمایند.

 )1در جرایم غیر قابل گذشت

 )2در صورتی كه جرم تهدید كننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد
 )3در كلیه جرایم اعم از قابل گذشت و غیر قابل گذشت

 )4در جرایم موضوع ماده  302ق.آ.د.ك.

 -16بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات ضابطان دادگستری در چه صورت معتبر نمی باشد؟
 )1در صورت عدم اعالم حقوق مندرج در قانون به متهم

 )2در صورت عدم ارجاع تحقیقات به دادستان

 )3در صورت عدم اطالع به خانواده دستگیرشدگان

 )4در صورت بازجویی های به اجبار یا ا كراه

 -17هرگاه محكوم به پرداخ

دیه فوت نماید مقام قضایی . ....

 )1پرونده را بایگانی می كند لیكن دیه قابل پرداخت است.

 )2قرار موقوفی تعقیب صادر می كند و دیه قابل پرداخت نخواهد بود.

 )3قرار موقوفی اجرا صادر می كند و این امر تأثیری در پرداخت دیه ندارد.

 )4پرونده را بایگانی می كند و امكان وصول دیه نیز وجود ندارد.

 -18هرگاه فردی خارج از وق
کشیك اعالم شود.

اداری به عل

 .......تح

نظر قرار گیرد باید  ......مراتب به دادسی یییتان یا قاضی یییی

 )1جرایم سرقت و مواد مخدر و روانگردان – حدا كثر ظرف بیست و چهار ساعت

 )2هر یك از عناوین مجرمانه – حدا كثر ظرف یك ساعت

 )3جرایم سرقت و مواد مخدر و روانگردان – حدا كثر ظرف یك ساعت

 )4هر یك از عناوین مجرمانه – حدا كثر ظرف بیست و چهار ساعت
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 -19کدامیك از گزینه های ذیل جزء شییییرو مداخله شییییهروندان جه
جرم نمی باشد؟

جلوگیری از فرار مرتكب جرم و حفظ ص یییحنه

 )1وقوع جرایم موضوع بندهای الف – ب – پ – ت ماده  302ق.آ.د.ك.

 )2مشهود بودن جرم ارتكابی

 )3ناتوانی ضابطان در مقابله با جرم ارتكابی

 )4اختیار شهروندان در مقابله با جرایم مقرر در قانون

 -20شخصی متهم اس
قبال شكای

به انتقال مال غیر نسب

شا کی ،مدعی مالكی

به یك کشتی واقع در سواحل ایران ،متهم در بازجویی دادسرا در

کشتی اس  .در این صورت قرار اناطه صادر . ........

 )1و به دادگاه عمومی حقوقی فرستاده می شود.

 )2و بر حسب مورد به دادگاه عمومی حقوقی یا انقالب فرستاده می شود.
 )3و به دادگاه عمومی كیفری ارسال می شود.

 )4نمی شود و خود دادسرا رسیدگی می كند.
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پاسخنامه

 -1گزینه  2صحیح اس  :ر.ك به ماده  1ق.آ.د.ك1392 .

 -2گزینه  1صحیح اس  :ماده  7ق.آ.د.ك 1392 .و ضمانت اجرای كیفری آن شامل كسانی نظیر وكیل و كارشناس نیز كه
ً
به واسطه سمت خود در فرایند دادرسی مداخله دارند و مثال مرتكب نقض بند  14قانون مذكور شوند ،می گردد.
 -3گزینه  4صییحیح اس ی  :ر.ك .به بند  13و  15قانون احترام به آزادی های مشررروع و حفح حقوق شررهروندی كه مقرر می

دارد :محا كم و دادسرررراها بر بازداش ررتگاه های نیروهای ضرررابط یا دس ررتگاه هایی كه به موجب قوانین خاص وظایف آنان را

انجام می دهند و نحوه رفتار مأموران و متصر ررردیان مربوط با متهمان نظارت جدی می كنند و رئیس قوه قضر رررائیه موظف

است هیأتی را (هیأت نظارت) به منظور نظارت و حسن اجرای این موارد معین نماید.
 -4گزینه  3صحیح اس  .ر.ك .مواد  114و تبصره  1و  2ماده  115ق.م.ا1392 .
 -5گزینه  2صحیح اس  .ر.ك .تبصره  2ماده  14ق.آ.د.ك1392 .

 -6گزینه  3صحیح اس  .ر.ك به مواد  96تا  98ق.م.ا .الزم به ذكر است عفو عمومی (برخالف عفو خصوصی) باعث زوال
آثار محكومیت كیفری می شررود اما عفو تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسررارت زیان دیده ندارد .به عالوه عفو عمومی به
ً
موجب قانون صرفا در جرایم موجب تعزیر قابل اعطا می باشد.
 -7گزینه  4صحیح اس  .به موجب ماده  121ق.م.ا .در جرایم موجب حد به استثنای محاربه ،افساد فی االرض ،سرقت
و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذكور ثابت نمی شود.

 -8گزینه  2صییحیح اسی  .به موجب ماده  109ق.م.ا .جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی كشررور ،جرایم اقتصررادی شررامل
كالهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده  36این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد

مخدر ،مشمول مرور زمان تعقیب ،صدور حكم و اجرای مجازات نمی شوند.

 -9گزینه  1ص ییحیح اسی ی  .موارد ص رردور قرار موقوفی تعقیب در ماده  13ق.آ.د.ك .به شرررر ذیل می باش ررند فوت متهم یا

محكوم علیه ،گذشررت شررا كی یا مدعی خصرروص ری در جرایم قابل گذشررت ،شررمول عفو ،نسررا مجازات قانونی ،شررمول مرور
زمان در موارد پیش بینی شررده در قانون ،توبه متهم در موارد پیش بینی شرده در قانون و اعتبار امر مختوم .مورد مذكور در
سرر ال از موارد اعتبار امر مختوم یا اعتبار قضرریه محكوم بها می باشررد كه قاضرری را مكلف به صرردور قرار موقوفی تعقیب می

نماید.

 -10گزینه  3صحیح اس  .به موجب ماده  16ق.آ.د.ك .چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه كیفری مطر و صدور
حكم كیفری بره جهتی از جهررات قرانونی برا ترأخیر مواجره گردد (برا این قیرد مثررل ص ر ررردور قرار انراطره بره اسر رررتنرراد مراده 21
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ق.آ.د.ك ،).مدعی خصرروص ری می تواند با اسررترداد دعوی برای مطالبه ضرررر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه كند .چنانچه
ً
مدعی خصوصی قبال هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
 -11گزینه  4صییحیح اس ی  .به موجب ماده  32ق.آ.د.ك .ریاسررت و نظارت بر ضررابطان دادگسررتری از حیث وظایفی كه به

عنوان ضرررابط بر عهده دارند با دادسرررتان اسرررت سرررایر مقامات قضرررایی نیز در اموری كه به ضرررابطان ارجاع می دهند حق
نظارت دارند .برای دیدن سایر مقاماتی كه حق نظارت دارند نگاه كنید به ماده  98ق.آ.د.ك .در خصوص بازپرس.

 -12گزینه  2صحیح اس  .به موجب ماده  34ق.آ.د.ك .دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت كتبی،

صریح و با قید مهلت صادر می شود .در موارد فوری كه صدور دستور كتبی مقدور نی ست ،دستور به صورت شفاهی صادر

می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس ،در اسر ع وقت و
حدا كثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

 -13گزی نه  1صی یییحیح اس یی ی  .ر.ك به ماده  48ق.آ.د.ك .كه به موجب آن با ش ررررروع تحت نظر قرار گرفتن ،متهم میتواند
تقاض ررررای حضر رررور وك یل نما ید .وك یل با ید با رعا یت و توجه به محرمانه بودن تحقی قات و مذا كرات ،با شر رررخ

تحت نظر

مالقات نماید و وكیل میتواند در پایان مالقات با متهم كه نباید بیش از یك سرراعت باشررد مالحظات كتبی خود را برای درج
ً
در پرونده ارائه دهد .الزم به توض ریح اسررت كه موارد مذكور در تبصررره ماده  48صرررفا به معنی این اسررت كه در برخی جرایم

متهم تا یك هفته پس از شررروع تحت نظر قرار گرفتن امكان مالقات با وكیل را ندارد نه اینكه شررخ

تحت نظر حق مالقات

با وكیل را به طور كلی در این جرایم نداشته باشد .عالوه بر این ر.ك به ماده  52ق.آ.د.ك.

 -14گزینه  2صحیح اس  .اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به موجب بند ب ماده  29ق.آ.د.ك .ضابط دادگستری

محسرروب می شرروند به موجب تبصررره ماده  5اسرراسررنامه سررپاه اعضررای سررپاه پاسررداران انقالب اسررالمی در مبارزه با عوامل
جریان های كه در صرردد خرابكاری ،براندازی یا اقدام علیه جمهوری اسررالمی یا نفی حا كمیت قوانین ایران از طریق توسررل

به قوه قهریه می باشند ضابط دادگستری محسوب می شوند.

 -15گزینه  2صیییحیح اسی ی  .به موجب ماده  57ق.آ.د.ك .چنانچه ضرررابطان دادگسرررتری در هنگام بازرسر ری محل ،ادله،
اس رررباب و آثار جرم دیگری را كه تهدید كننده امنیت و آس رررایش عمومی جامعه اس رررت مش ررراهده كنند ،ض رررمن حفح ادله و

تنظیم ص ررورت مجلس ،بالفاص ررله مراتب را به مرجع قضرررایی صرررالح گزارش و وفق دس ررتور وی عمل می كنند (در خص رروص
تكلیف بازپرس مقایسه كنید با ماده  99ق.آ.د.ك.).

 -16گزینه  4ص یییحیح اس ی ی  .به موجب ماده  60ق.آ.د.ك .در بازجویی ها اجبار یا ا كراه متهم ،اس رررتفاده از كلمات موهن،
طر سر ر االت تلقینی یا اغفال كننده و سر ر االت خارج از موض رروع اتهام ممنوع اسرررت و اظهارات متهم در پاس ررا به چنین
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احسان نصوحی
سرررر االتی و همچنین اظهارات كه ناشرر ری از اجبار یا ا كراه اسررررت معتبر نیسررررت( .مقایسرررره كنید با موارد مذكور در ماده 63

ق.آ.د.ك).

 -17گزینه  3صییییحیح اسیی ی  .ر.ك .به بند الف ماده  13ق.آ.د.ك .و لزوم صرررردور قرار موقوفی تعقیب در موارد فوت متهم و

محكوم علیه همچنین به موجب تبص رررره همین ماده :درباره دیه مطابق قانون مجازات اس رررالمی عمل میش رررود الزم به ذكر

اسررت كه به موجب ماده  20همین قانون سررقوط دعوای عمومی موجب سررقوط دعوای خصرروصری نیسررت .الزم به توضریح
اسرت در خصروص محكو ٌم علیه قرار موقوفی اجرا صرادر میگردد و قرار موقوفی تعقیب ناظر به مرحله قبل از صردور حكم می

باشد.

 -18گزینه  2صییحیح اس ی  .ر.ك .به ماده  47ق.آ.د.ك .كه به موجب آن هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یك از
عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد باید حدا كثر ظرف یك ساعت مراتب به دادستان یا قاضی كشیك اعالم شود .دادستان
یا قاضی كشیك نیز مكلف است موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام
قانونی به عمل آورد.

 -19گزینه  3صییحیح اس ی  .به موجب تبصررره  1ماده  45ق.آ.د.ك .چنانچه جرایم موضرروع بندهای الف ،ب ،پ ،ت ماده
 302این قانون به صورت

 -20گزینه  4صحیح اس  .ر.ك .تبصره  2ماده  21ق.آ.د.ك1392 .
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