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کیفری  سواالت تستی درس آیین دادرسی 
 1شماره: 

********************** 
 مقدماتی، تحقیقات متهم، تعقیب جرم، کشیییی  برای که اسیییی  قواعدی و مقررات مجموعه کیفری دادرسییییی آیین -1

گری، ای  حقوق نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، ........ . و رعطرفین،  میان صلح میانجی 
 شود. دیده و جامعه وضع می متهم، بزه

كیفری و صالحیت مراجع قضایی  (1  ادله اثبات دعوی 
 تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری (2
كیفری و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی  (3  ادله اثبات دعوی 
 ات مقامات قضاییصالحیت مراجع قضایی و تعیین وظایف و اختیار (4
  «1383 مصییو  شییهروندی حقوق حفظ و مشییرو  آزادی های به احترام قانون» در مقرر شییهروندی حقوق رعای  -2
 اس ؟ الزامی کسانی چه سوی از
 مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و وكالی دادگستری  (1
 مقامات قضایی (2
 ضابطان دادگستری  (3
 یمقامات قضایی و ضابطان دادگستر (4
 .می باشد........ .  عهده بر ضابط نیروهای بازداشتگاه های و متهمان با مأموران رفتار نحوه بر نظارت -3
 دادستان  (1
كل دادگستری استان  (2  رئیس 
 دادستان و رئیس قوه قضائیه  (3
كم، دادسراها و هیأت (4  های نظارت و بازپرسی قوه قضائیه محا
 نمی باشد؟ توبه شرایط از ذیل گزینه های از کدامیك -4
 احراز ندامت و اصالح متهم برای قاضی صادركننده رأی  (1
 بزه ارتكابی از جرایم تعزیری منصوص شرعی نباشد (2
كی  (3  گذشت شا
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 متهم مشمول اعمال مقررات تكرار جرم نباشد (4
 معنوی؛ خسارت پرداخ  نیز و ممكن الحصول منافع به مرتبط مقررات -5
 شود.  موجب تعزیرات غیرمنصوص شرعی و دیه نمی شامل جرایم (1
 شود. شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی (2
 شود.  شامل جرایم موجب تعزیرات غیرمنصوص شرعی و دیه می (3
 شود. شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه می (4
  ؟اس صحیح عفو نهاد در خصوص ذیل گزینه های از کدامیك -6
كیفری در موارد مشمول عفو  (1  زایل شدن محكومیت 
 اعطای عفو خصوصی در مرحله صدور حكم (2
 عدم تأثیر نهاد عفو عمومی در خصوص پرداخت دیه  (3
 امكان اعطای عفو عمومی در حدود و دیات (4
 .نمی شود ثاب  آن شرایط یا جرم دلیل تحصیل به نیاز بدون و تردید یا شبهه وجود صرف به........ .  در -7
 كلیه جرایم مستوجب حد  (1
 جرایم سرقت و قذف  (2
 كلیه جرایم مستوجب حد و تعزیر  (3
 برخی از جرایم مستوجب حد (4
 صدور حكم و اجرای مجازات منع قانونی ندارد؟ ور زمان تعقیب،مر شمول امكان ذیل گزینه های از کدامیك در -8
 واد مخدر جرایم موضوع قانون مبارزه با م (1
 3تا  1جرم مستوجب حبس تعزیری درجه  (2
 تبانی برای ارتكاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  (3
 جرایم اقتصادی با رعایت مبلغ مقرر در قانون (4
کیفری دیگری حكم قطعی صادر ر حین در هرگاه -9 که در خصوص موضو  از سوی مرجع  گردد  سیدگی به حكم احراز 

 ی ... .گردیده اس ، قاض
 نماید. اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می (1
 كند. قرار امتناع از رسیدگی صادر می (2
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 نماید. پس از صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حكم محكومیت رسیدگی را متوقف می (3
گردد. پرونده را به مرجع اول می (4  فرستد تا تصمیم واحد در این خصوص اتخاذ 
 ......... خصوصی مدعی گردد مطرح کیفری دادگاه در ابتدا جرم از ناشی زیان و ضرر عواید هرگاه -10
كند. می (1  تواند با استرداد دعوی برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه 
 حق مراجعه به دادگاه حقوقی را ندارد. (2
كیفری با استرداد دعوی حق مرا (3  جعه به دادگاه حقوقی را دارد.در صورت تأخیر در صدور حكم 
 تنها در صورت پرداخت مجدد هزینه دادرسی حق مراجعه به دادگاه حقوقی را دارد. (4
 .اس  ... با دارند عهده بر ضابط عنوان به که وظایفی حیث از دادگستری ضابطان بر نظارت و ریاس  -11
 دادستان  (1
 بازپرس (2
 وزیر دادگستری  (3
كه اموری را به ضابط ارجاع دادهدادستان یا سای (4  اند ر مقامات قضایی 
 اهی از سوی مقام قضایی به ضابطان دادگستری .... .شف دستور صدور -12
ع وقت به امضای مقام قضایی برسد مجاز است.  (1 كه در اسر  در صورتی 
كتبی مقدور نیست مجاز است. (2 كه صدور دستور   در موارد فوری 
 تان ظرف بیست و چهار ساعت مجاز است. در صورت تأیید دادس (3
كتبی بودن تحقیقات مقدماتی فاقد مجوز قانونی است. (4  با توجه به لزوم 
 نمی باشد؟ صحیح ذیل گزینه های از کدامیك «نظر تح  متهم نزد وکیل حضور» خصوص در -13
 حضور وكیل نزد متهم تحت نظر در برخی جرایم ممنوع است. (1
 متهم تحت نظر نباید بیش از یك ساعت باشد.مالقات وكیل با  (2
كتبی خود را برای درج در پرونده ارائه نماید. وكیل صرفًا می (3  تواند مالحظات 
 ضابطین مكلفند این حق را به متهم اعالم نمایند. (4
 می شوند؟ محسو  ضابط ذیل موارد از کدامیك در اسالمی انقال  پاسداران سپاه اعضای -14
كالن اقتصادی كشف مفاس (1  د 
 های در صدد براندازی جمهوری اسالمی از طریق توسل به قوه قهریه مبارزه با جریان (2
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 مقابله با تهدیدات نرم امنیتی  (3
 جرایم سازمان یافته فرا ملی (4
 ار تبمرا نمایند مشاهده را دیگری جرم آثار و اسبا  و ادله محل، بازرسی هنگام در دادگستری ضابطان چنانچه -15

 نمایند. اعالم میصالح  قضایی مرجع به....... 
گذشت  (1  در جرایم غیر قابل 
كننده امنیت و آسایش عمومی جامعه باشد (2 كه جرم تهدید   در صورتی 
گذشت  (3 گذشت و غیر قابل  كلیه جرایم اعم از قابل   در 
 ق.آ.د.ك. 302در جرایم موضوع ماده  (4
 نمی باشد؟ معتبر صورت چه در دادگستری ضابطان تحقیقات کیفری دادرسی آیین قانون اساس بر -16
 در صورت عدم اعالم حقوق مندرج در قانون به متهم  (1
 در صورت عدم ارجاع تحقیقات به دادستان (2
 در صورت عدم اطالع به خانواده دستگیرشدگان  (3
كراه در صورت بازجویی (4  های به اجبار یا ا
 .... . قضایی مقام نماید فوت دیه خ پردا به محكوم هرگاه -17
 كند لیكن دیه قابل پرداخت است.  پرونده را بایگانی می (1
 كند و دیه قابل پرداخت نخواهد بود. قرار موقوفی تعقیب صادر می (2
 كند و این امر تأثیری در پرداخت دیه ندارد.  قرار موقوفی اجرا صادر می (3
 كان وصول دیه نیز وجود ندارد.كند و ام پرونده را بایگانی می (4
 قاضیییییی یا دادسیییییتان به مراتب......  باید گیرد قرار نظر تح . ...... عل  به اداری وق  از خارج فردی هرگاه -18

 .شود اعالم کشیك
كثر –جرایم سرقت و مواد مخدر و روانگردان  (1  ساعت چهار و بیست ظرف حدا
كثر –هر یك از عناوین مجرمانه  (2  ساعت یك ظرف حدا
كثر –جرایم سرقت و مواد مخدر و روانگردان  (3  ساعت یك ظرف حدا
كثر –هر یك از عناوین مجرمانه  (4  ساعت چهار و بیست ظرف حدا
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 صییییحنه حفظ و جرم مرتكب فرار از جلوگیری جه  شییییهروندان مداخله شییییرو  جزء ذیل گزینه های از کدامیك -19
 نمی باشد؟ جرم

 ق.آ.د.ك.  302ت ماده  – پ – ب –ای الف وقوع جرایم موضوع بنده (1
 مشهود بودن جرم ارتكابی (2
 ناتوانی ضابطان در مقابله با جرم ارتكابی  (3
 اختیار شهروندان در مقابله با جرایم مقرر در قانون (4
 در دادسرا بازجویی در متهم ایران، سواحل در واقع کشتی یك به نسب  غیر مال انتقال به اس  متهم شخصی -20
کی، مدعی شكای  قبال  ن صورت قرار اناطه صادر ........ .ایکشتی اس . در  مالكی   شا

 شود.  ( و به دادگاه عمومی حقوقی فرستاده می1
 شود. و بر حسب مورد به دادگاه عمومی حقوقی یا انقالب فرستاده می (2
كیفری ارسال می (3  شود.  و به دادگاه عمومی 
 كند. گی میشود و خود دادسرا رسید نمی (4
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 پاسخنامه
  1392ق.آ.د.ك.  1 هر.ك به ماد :ح اس یصح 2نه یگز -1
كسان یفریك یو ضمانت اجرا 1392ق.آ.د.ك.  7 هماد :ح اس یصح 1نه یگز -2 كارشناس نیر وكینظ یآن شامل  كه  زیل و 

 گردد.  یقانون مذكور شوند، م 14مداخله دارند و مثاًل مرتكب نقض بند  یند دادرسیفرا به واسطه سمت خود در
 یكه مقرر م یمشررروع و حفح حقوق شررهروند یها یقانون احترام به آزاد 15و  13ر.ك. به بند  :ح اسیی یصییح 4نه یگز -3

كم و دادسرررراها بر ف آنان را ین خاص وظایكه به موجب قوان ییها ا دسرررتگاهیضرررابط  یروهاین یها بازداشرررتگاه دارد: محا
ه موظف یقضرررررائ س قوهیكنند و رئ یم ینظارت جد ان مربوط با متهمانیدهند و نحوه رفتار مأموران و متصرررررد یانجام م
 د.ین نماین موارد معیا یأت نظارت( به منظور نظارت و حسن اجرایرا )ه یأتیاست ه

 1392ق.م.ا.  115 هماد 2و  1 هو تبصر 114ر.ك. مواد  ح اس .یصح 3نه یگز -4
 1392ق.آ.د.ك.  14 هماد 2 هر.ك. تبصر .ح اس یصح 2نه یگز -5
( باعث زوال ی)برخالف عفو خصوص یق.م.ا. الزم به ذكر است عفو عموم 98تا  96ر.ك به مواد  ح اس .یصح 3نه یگز -6

كیآثار محكوم به  یده ندارد. به عالوه عفو عمومیان دیه و جبران خسررارت زیدر پرداخت د یریاما عفو تأث شررود یم یفریت 
 باشد. یر قابل اعطا میم موجب تعزیموجب قانون صرفًا در جرا

االرض، سرقت  یمحاربه، افساد ف یم موجب حد به استثنایق.م.ا. در جرا 121جب ماده به مو ح اس .یصح 4نه یگز -7
 شود. یا شرط مذكور ثابت نمیل حسب مورد جرم یل دلیاز به تحصید و بدون نیا تردی و قذف به صرف وجود شبهه

شررامل  یم اقتصررادیجرا كشررور، یو خارج یت داخلیه امنیم علیق.م.ا. جرا 109 هبه موجب ماد ح اسیی .یصییح 2نه یگز -8
م موضوع قانون مبارزه با مواد یت مبلغ مقرر در آن ماده و جراین قانون با رعایا 36ماده  م موضوع تبصرهیو جرا یكالهبردار

 شوند. یمجازات نم یب، صدور حكم و اجرایمخدر، مشمول مرور زمان تعق
ا یباشرررند فوت متهم  یل میق.آ.د.ك. به شرررر  ذ 13ب در ماده یتعق یموارد صررردور قرار موقوف .ح اسییی یصیییح 1نه یگز -9

كیعل محكوم گذشررت شررا گذشررت، شررمول عفو، نسررا مجازات قانونیدر جرا یخصرروصرر یمدع ای یه،  ، شررمول مرور یم قابل 
مورد مذكور در  ده در قانون و اعتبار امر مختوم.شرر ینیب شیپ شررده در قانون، توبه متهم در موارد ینیب شیزمان در موارد پ

كه قاضررر یه محكوم بها میا اعتبار قضررریاز موارد اعتبار امر مختوم سررر ال   یب میتعق یرا مكلف به صررردور قرار موقوف یباشرررد 
 د.ینما
كیضرر و ز یق.آ.د.ك. چنانچه دعوا 16به موجب ماده  ح اس .یصح 3نه یگز -10 مطر  و صدور  یفریان ابتدا در دادگاه 

ك گردد )برا ایبرا ترأخ یجهررات قرانون از یبره جهت یفریحكم   21د مثررل صرررررردور قرار انراطره بره اسرررررتنرراد مراده یررن قیر مواجره 
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كند. چنانچه  یان به دادگاه حقوقیضرررر و ز مطالبه یبرا یتواند با اسررترداد دعو یم یخصرروصرر یق.آ.د.ك.(، مدع مراجعه 
 ست.یبه پرداخت مجدد آن ن یازیرا پرداخته باشد ن ینه دادرسیقباًل هز یخصوص یمدع
 كه به یفیث وظایاز ح یاسررت و نظارت بر ضررابطان دادگسررتریق.آ.د.ك. ر 32به موجب ماده  ح اسیی .یصییح 4نه یگز -11

دهند حق  یكه به ضررررابطان ارجاع م یز در امورین ییر مقامات قضررررایدادسررررتان اسررررت سررررا عنوان ضررررابط بر عهده دارند با
 ق.آ.د.ك. در خصوص بازپرس. 98ماده د به یكن كه حق نظارت دارند نگاه یر مقاماتیدن ساید ینظارت دارند. برا

كتب یبه ضابطان دادگستر ییمقام قضا یق.آ.د.ك. دستورها 34به موجب ماده  ح اس .یصح 2نه یگز -12 ، یبه صورت 
كتب یدر موارد فورشود.  یم د مهلت صادریح و با قیصر صادر  ی، دستور به صورت شفاهستیمقدور ن یكه صدور دستور 
ع وقت و  د ضمن انجام دستورها و درجیبا یشود و ضابط دادگستریم مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسر

كثر ظرف ب  برساند. ییمقام قضا یست و چهار ساعت آن را به امضایحدا
گرفتن، متهم م 48ر.ك به ماده  ح اسییییی .یصیییییح 1نه یگز -13 كه به موجب آن با شرررررروع تحت نظر قرار  تواند یق.آ.د.ك. 

كرات، با شرررررخ  تحت نظر یت و توجه به محرمانه بودن تحقید با رعایل بایوك د.یل نمایوك حضرررررور یتقاضرررررا قات و مذا
كه نبایتواند در پایل مید و وكیمالقات نما كتبك سرراعت باشررد یش از یب دیان مالقات با متهم  درج  یا براخود ر یمالحظات 

كه موارد مذكور در یالزم به توضرر در پرونده ارائه دهد. كه در برخیا یصرررفًا به معن 48ه ماده تبصرررح اسررت  م یجرا ین اسررت 
گرفتن امكانیمتهم تا  نكه شررخ  تحت نظر حق مالقات یل را ندارد نه ایمالقات با وك ك هفته پس از شررروع تحت نظر قرار 

كل ل را بهیبا وك  ق.آ.د.ك. 52ن ر.ك به ماده یم نداشته باشد. عالوه بر این جرایدر ا یطور 
 یق.آ.د.ك. ضابط دادگستر 29ب ماده به موجب بند  یسپاه پاسداران انقالب اسالم یاعضا ح اس .یصح 2نه یگز -14

در مبارزه با عوامل  یسررپاه پاسررداران انقالب اسررالم یاسرراسررنامه سررپاه اعضررا 5ماده  هتبصررر شرروند به موجب یمحسرروب م
كم یا نفی یماسررال یه جمهوریا اقدام علی ی، براندازیكه در صرردد خرابكار یها انیجر ق توسررل یران از طرین ایت قوانیحا

 شوند.  یمحسوب م یباشند ضابط دادگستر یه میقهر هبه قو
محل، ادله،  ینگام بازرسرررردر ه یق.آ.د.ك. چنانچه ضررررابطان دادگسررررتر 57به موجب ماده  ح اسیییی .یصییییح 2نه یگز -15

كه یگریاسررررباب و آثار جرم د كننده امنیتهد را  كنند، ضررررمن حفح ادله و  یش عمومیت و آسرررراید  جامعه اسررررت مشرررراهده 
كنند )در خصررروص  یعمل م یگزارش و وفق دسرررتور و صرررالح ییمجلس، بالفاصرررله مراتب را به مرجع قضرررا م صرررورتیتنظ
كنیف بازپرس مقایتكل  آ.د.ك.(.ق. 99د با ماده یسه 
كلمات موهن، یها اجبار  ییق.آ.د.ك. در بازجو 60به موجب ماده  ح اسیییی .یصییییح 4نه یگز -16 كراه متهم، اسررررتفاده از  ا ا

ن یكننده و سررر االت خارج از موضررروع اتهام ممنوع اسرررت و اظهارات متهم در پاسرررا به چن ا اغفالی ینیطر  سررر االت تلق
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كه ناشررررریو همچن یسررررر االت كراه اسرررررت معتبریار از اجب ین اظهارات  كنیسرررررت. )مقاین ا ا  63د با موارد مذكور در ماده یسررررره 
 ق.آ.د.ك.(

ب در موارد فوت متهم و یتعق یق.آ.د.ك. و لزوم صررررردور قرار موقوف 13ر.ك. به بند الف ماده  ح اسییییی .یصیییییح 3نه یگز -17
شررررود الزم به ذكر یعمل م یسررررالمه مطابق قانون مجازات اید هن ماده: درباریهم هموجب تبصررررر ن بهیه همچنیعل محكوم

كه به موجب ماده  ح یسررت. الزم به توضررین یخصرروصرر یموجب سررقوط دعوا یعموم ین قانون سررقوط دعوایهم 20اسررت 
 یقبل از صردور حكم م مرحله ب ناظر بهیتعق یگردد و قرار موقوفیاجرا صرادر م یقرار موقوف هیٌم علاسرت در خصروص محكو

 باشد.
كه به موجب آن هرگاه فردق 47.ك. به ماده ر ح اسیی .یصییح 2نه یگز -18 ك از یبه علت هر  یخارج از وقت ادار ی.آ.د.ك. 

كثر ظرف یرد بایگ قرار ن مجرمانه تحت نظریعناو ك اعالم شود. دادستان یكش یا قاضیك ساعت مراتب به دادستان ید حدا
گرفتن متهم اقدام ور در محل تحت از با حضیدر صورت ن و دینما یز مكلف است موضوع را بررسیك نیكش یا قاضی نظر قرار 

 به عمل آورد. یقانون
الف، ب، پ، ت ماده  یم موضرروع بندهایق.آ.د.ك. چنانچه جرا 45ماده  1به موجب تبصررره  ح اسیی .یصییح 3نه یگز -19

  ن قانون به صورتیا 302
 1392ق.آ.د.ك.  21 هماد 2ر.ك. تبصره  ح اس .یصح 4نه یگز -20
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