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     به نام خداوند نام و خداوند جای            خداوند روزی ده و رهنمای
آزمون وکالت یکی از حساس ترین برهه ها و نقاط عطف در زندگی هر دانشجوی رشته 
حقوق است. از یک سو با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و 
عدم وجود کتابی جامع و کامل درباره قانون مزبور و از سوی دیگر وجود تقاضا در میان 
این  تألیفی در  با تست های  با رشته حقوق برای آشنایی  داوطلبین آزمون های مرتبط 
حوزه، بر آن شدم تا با تدوین کتاب حاضر خدمتی ولو اندک به داوطلبان عزیز آزمون های 

کارشناسی ارشد، سراسری و آزاد، وکالت، قضاوت و سردفتری بنمایم.
الزم می دانم از همکاری های مجدانه و صمیمانه فرزندم امید بخشی که با بازخوانی و 
ارائه پیشنهادات سازنده، اینجانب را در تدوین هر چه بیشتر این مجموعه یاری نمود، 

کمال تشکر را داشته باشم.
بدون شک هیچ کاری بدون ایراد و اشکال نیست و از خوانندگان محترم استدعا دارم 
چنانچه ایرادی در محتوا و مضامین و یا ابهاماتی در سواالت و پاسخ های مطرح شده 
یافتند، با هدف ارتقاء کیفی این مجموعه و اصالح آن در چاپ های بعدی، پیشنهادات و 

یا انتقادات خود را از طریق کانال های زیر با اینجانب در میان بگذارند.

     یحیی بخشی
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکالی البرز   

تلفن: ۰۹۱۲6۰6۰۱۱۰

        Bakhshi.yahya1342@yahoo.com :ایميل 

سخن  مؤلف



رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
انسانی را به خود جلب  از دانشجویان علوم  رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
با  همراهی  در  مؤثری  گام های  است  توانسته  غنی،  و  روزآمد  آموزشی  کتب  نشر  امر 
دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات 
فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که 
مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات 
چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی 

علمی بیش از پیش به منصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن انشر
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سواالت�بخش�اول:�کلیات 
فصل�اول:�تعريف�آيین�دادرسی�و�اصول�حاکم�بر�آن

1 كدام گزينه به طور كامل در تعريف آيين دادرسي كيفري قرار نمي گيرد؟
الف( رعايت حقوق بزه ديده و جامعه-  تعقيب متهم.

ب( صلح ميان طرفين- ميانجيگري- اجراي آرا.
ج( نحوه ي صدور و ابالغ رأي و طرق اعتراض به آرا- تعيين مجازات قانونی جرائم.
د( تعيين و وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري- كشف جرم.

2 كدام گزينه جزء خصائص دادرسی كيفری نيست؟ 
الف( بايد مستند به قانون باشد.

ب( قابل انعطاف باشد.
ج( حقوق طرفين دعوی را تضمين كند. 

د( نسبت به اشخاصی كه در شرايط مساوی مرتکب جرائم مشابه می شوند، يکسان 
اعمال شود. 

حكم  و  رسيدگي  انتسابي  اتهام  به  بايد  مدتي  چه  در  قضايي  مراجع   3
مقتضي صادر نمايند؟

الف( در مدت مقرر در قوانين.
ب( در كوتاه ترين زمان ممکن.

ج( در مدتي كه توسط دادستان تعيين مي شود.
د( درمدت مقرر در قوانين و كوتاهترين زمان ممکن. 

4 هرگونه اقدام محدود كننده ی سالب آزادی و ورود به حريم خصوصی 
اشخاص با چه شرايطی مجاز است؟

الف( تحت نظارت مقام قضايي باشد.
ب( ورود به حريم خصوصي افراد براي كشف حقيقت ضرورت داشته باشد

ج( به حکم قانون و با رعايت مقررات باشد
د( همه ی موارد.



۹ سواالت بخش اول: کليات

5 آگاهی متهم از كدام يک از گزينه های زير در اسرع وقت الزم نيست؟ 
الف( از موضوع و ادله ی اتهام انتسابی 

ب( هويت مقام تعقيب كننده. 
ج( حق دسترسی به وكيل.  

د( تمامي حقوق دفاعي مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري.

6 در فرايند دادرسی، چه افرادی بايد از حقوق خود آگاه شوند؟ 
الف( متهم، بزه ديده، شاهد، ساير افراد ذيربط 

ب( بزه ديده، كارشناسان، شاهد، متهم 
ج( كارشناسان، شاهد، شاكی، ضابطين دادگستری 

د( شاهد و ساير افراد ذيربط ، شاكی، مدعی خصوصی، متهم، ضابطين دادگستری 

7 رعايت قانون احترام به آزادي هاي مشروع توسط كدام يک از مقامات 
زير الزامي است و در صورت عدم رعايت اين قانون توسط افراد مذكور 

متخلفين به چه مجازاتي محكوم می شوند؟
آزادي  سلب  جرم  مجازات  دادگستري-  ضابطين  و  قضايي  مقامات  تمام  الف( 

شخصي ملت
مجازات جرم سلب  دارند-  مداخله  دادرسي  فرايند  در  كه  اشخاصي  تمامي  ب( 

آزادي شخصي ملت 
ج( تمامي مقامات قضايي و ضابطين دادگستري- مجازات جرم سوء استفاده از 

مقام دولتي
سوء  جرم  مجازات  دارند-  مداخله  دادرسي  فرايند  در  كه  اشخاصي  تمامي  د( 

استفاده از مقام دولتي
 

� سؤاالت�فصل�دوم:�دعوی�عمومی�و�دعوی�خصوصی

8 هر جرم لزومًا واجد كدام يک از جنبه های زير است؟
ب( حيثيت عمومي  الف( حيثيت خصوصي   

د( نمی تواند واجد هر دو جنبه باشد.  ج( می تواند واجد هر دو جنبه باشد.  
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9 كدام مورد از جهات حيثيت عمومي جرم نيست؟
الف( تعدی به حقوق شخص يا اشخاص معين 

ب( تجاوز به مقررات الهي
ج( تعدي به حقوق جامعه
د( اخالل در نظم عمومي

خصوصي  مدعي  مطالبه ی  به  نياز  زير  كيفرهاي  از  يک  كدام  اجراي   10
ندارد؟

ب( قذف الف( حبس تعزيري   
د( قصاص عضو ج( قصاص نفس   

................ و هرگاه خسارت  را بخواهد  بزه ديده هرگاه تعقيب مرتكب   11
ناشی از جرم را بخواهد ................. ناميده می شود. 

ب( شاكی- مدعی خصوصی  الف( مدعی خصوصی- شاكی  
د( مدعی خصوصی- مدعی خصوصی  ج( شاكی- شاكی   

بر  از جهت عمومي  و   ....... برعهده ی  از جهت خصوصي  متهم  تعقيب   12
عهده ی ....... است.

الف( شاكي- دادستان يا مدعي خصوصي
ب( شاكي يا مدعي خصوصي- دادستان 
ج( دادستان-- شاكي يا مدعي خصوصي

د( دادستان يا مدعي خصوصي- شاكي

13 تعقيب كدام يک از جرايم زير با شكايت شاكي شروع می شود؟
الف( افترا  

ب( سقط جنين توسط طبيب 
 ج( شکار حيوانات وحشي حفاظت شده  

د( تلف كردن اسناد دولتي

14 در صورت گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت، كدام يک از 
قراردادهاي زير صادر مي شود؟

ب( ترك تعقيب  الف( منع تعقيب   
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د( بايگاني پرونده ج( موقوفي تعقيب  

15 دركدام يک از موارد زير تعقيب كيفري موقوف نمی شود؟
ب( شمول عفو الف( فوت محکوم عليه  

د( اعتبار امر مختوم  ج( نسخ مجازات قانوني   

16 گذشت مشروط و معلق چه اثری در تعقيب و صدور حكم و اجراي حكم 
دارد؟

الف( مانع تعقيب و صدور حکم و اجراي حکم نيست.
ب( مانع تعقيب و صدور حکم و اجراي حکم است .

ج( در جرايم قابل گذشت مانع تعقيب و صدور و اجراي حکم است.
د( مانع تعقيب و صدور حکم نيست، اما در جرايم قابل گذشت مانع اجراي حکم 

است.

17 هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت ........... 
شروع و موقوفي تعقيب منوط به گذشت ......... آن هاست.

الف( هريك از زيان ديدگان- همه ی زيان ديدگان
ب( هريك از زيان ديدگان- همه ی كساني كه شکايت كرده اند

ج( همه ی زيان ديدگان- همه ی زيان ديدگان
د( همه ی زيان ديدگان- همه ی كساني كه شکايت كرده اند

18 مرور زمان تعقيب در جرايم تعزيري درجه 3 و 4 به ترتيب چند سال 
است؟

د(7-10 ج( 15-15  ب( 10-15   الف(15-20 

آغاز  تاريخي  چه  از  تعقيب  زمان  مرور  قراراناطه،  صدور  صورت  در   19
مي شود؟

الف( تاريخ صدور قرار اناطه 
ب( تاريخ صدور رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است. 

ج( تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صدور آن است. 
د( در اين مورد مرور زمان اعمال نمي شود.
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20 شخصی در ارديبهشت 94، مرتكب كاله برداري از )ب( مي شود )ب( 
تا مهر 94 به دليل اينكه تحت سلطه ی متهم بوده قادر به شكايت نبوده 

است. حق شكايت كيفري )ب( در چه تاريخي ساقط مي شود؟
الف( ارديبهشت 95 

ب( مهر 95
ج( فروردين 95  

د( حق شکايت ب مشمول مرور زمان نمی شود.

اينكه در حالت  به علت  قابل گذشت درجه ی 6،  تعزيري  بزه ديده جرم   21
اغما قرار دارد قادر به شكايت نيست. حق شكايت تا چند سال براي وي 

باقي مي ماند؟
الف( حداكثر تا 5 سال بشرط اينکه ظرف يك سال پس از رفع مانع شکايت نمايد. 

ب( يك سال پس از رفع مانع
ج( شش ماه پس از رفع مانع  

د( 7 سال

22 چنانچه زني به شالق تعزيري درجه 6 محكوم باشد، اما به علت بارداري، 
مجازات وي تا بعد از وضع حمل تأخير بيفتد؛ مرور زمان اجراي حكم چه 

تاريخي خواهد بود؟
ب( 7 سال از تاريخ وضع حمل  الف ( 7 سال از تاريخ قطعيت حکم 

د( مرور زمان در اين مورد اعمال نمی شود ج( 5 سال از تاريخ قطعيت حکم 

23 چنانچه در مورد فردي حكم آزادي مشروط صادر شود و بعد از مدتي 
اين قرار لغو شود، مبدأ مرور زمان چه تاريخي خواهد بود؟

ب( تاريخ صدور حکم قطعي  الف( تاريخ ارتکاب جرم  
د( تاريخ لغو حکم آزادي مشروط ج( تاريخ صدور حکم آزادي مشروط 

24 چنانچه جرمي داراي چند شريک و چند معاون باشد ويكي از معاونان 
از  كدام يک  به  نسبت  زمان  مرور  قاطع  امر  اين  گيرد  قرار  تعقيب  مورد 

افراد است؟
الف( معاونين جرم 
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ب( معاونين و شركاي جرم
ج( مباشرين جرم 

د( قاطع مرور زمان هيچ يك از معاونين و مباشرين نيست 

25 توبه ی مرتكب در دادسرا در مورد كدام يک از جرايم زير موجب صدور 
قرار موقوفی تعقيب است؟

ب( افساد فی االرض الف( زنای به عنف  
د( قذف ج( محاربه   

26 هرگاه مرتكب، پيش از صدور حكم قطعی مبتال به جنون شود: 
در  در جرائم حق الناسی؛ هم  متوقف می شود، هم  تعقيب  افاقه ی  زمان  تا  الف( 

جرائم حق اللهی
ب( تا زمان افاقه ی تعقيب و دادرسی متوقف می شود، مگر در جرائم حق الناسی

ج( تا زمان افاقه ی دادرسی متوقف می شود، مگر در جرائم حق اللهی
د( تا زمان افاقه ی تعقيب دادرسی متوقف می شود، مگر در جرائم حق الناسی در 
صورتي كه ادله ی اثبات به نحوی باشد كه فرد در حالت افاقه نيز نتوانسته باشد 

از خود رفع اتهام كند. 

27 اگر مرتكب، پيش از صدور حكم قطعی مبتال به جنون شود و تعقيب 
وی ضروری باشد: 

به معرفی وكيل  پنج روز نسبت  ابالغ می شود كه ظرف  او  قيم  يا  به ولی  الف( 
اقدام نمايد. 

ب( فقط در صورت ارتکاب جرائم مستوجب سلب حيات و حبس ابد معرفی وكيل 
ضروری است. 

ج( در هيچ حالتی تعقيب مجنون ضرورت نمی يابد. 
د( دادستان يا بازپرس فقط بايد وكيل تسخيری برای او انتخاب نمايند. 

امكان پذير  از مرتكب  بزه ديده  زير توسط  موارد  از  28 مطالبه ی كدام يک 
است؟ 

الف( ضرر و زيان مادی- منافع محتمل الحصول ناشی از جرم 
ب( فقط ضرر و زيان مادی- منافع ممکن الحصول ناشی از جرم 


