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سخن
ناشــــــــر
رشته حقوق با تمام شاخهها و گرایشهایش ،بهمنزله یکی از پرطرفدارترین رشتههای
دانشگاهی کشور ،تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را بهخود جلب کرده است؛
دانشجویانی که پس از تحصیل ،وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاههای
گوناگون به ایفای وظیفه مشغول میشوند.
منابعیکه در دانشکدههای حقوق ،مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار
آنها قرار دارد ،در واقع ،مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی
چنانکه باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکردهاند.
این ،درحالی است که نیاز مبرم دانشپژوهان به مجموعههای پربار و سودمند ،امری
انکارناپذیر است .بهاینترتیب ،ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشتههای متأثر از آن ،باید بیش از گذشته مورد
توجه قرار گیرد؛ کتابهایی 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.
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش ،در مقام مؤسسهای پیشگام در امر نشر کتب
آموزشی روزآمد و غنی ،توانسته است گامهای مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق
بردارد .این مؤسسه افتخار دارد که با بهرهمندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای
علمی دانشجویان ،به تولید آثاری همت گمارد که مهمترین دستاورد آنها ،تسهیل آموزش و
تسریع یادگیری پژوهندگان باشد .انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات درخشان،
منصهی ظهور برساند.
شایستگیهای خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به ّ
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ن مؤلف

خداوند روزی ده و رهنمای

به نام خداوند نام و خداوند جای

آزمون وکالت یکی از حساسترین برههها و نقاط عطف در زندگی هر دانشجوی رشته
حقوق است .از یک سو با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال  1392و
عدم وجود کتابی جامع و کامل درباره قانون مزبور و از سوی دیگر وجود تقاضا در میان
داوطلبین آزمونهای مرتبط با رشته حقوق برای آشنایی با تستهای تألیفی در این
حوزه ،بر آن شدم تا با تدوین کتاب حاضر خدمتی ولو اندک به داوطلبان عزیز آزمونهای
کارشناسی ارشد ،سراسری و آزاد ،وکالت ،قضاوت و سردفتری بنمایم.
الزم می دانم از همکاریهای 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 پاسخهای مطرح شده
یافتند ،با هدف ارتقاء کیفی این مجموعه و اصالح آن در چاپهای بعدی ،پیشنهادات و
یا انتقادات خود را از طریق کانالهای زیر با اینجانب در میان بگذارند.

				
		

یحیی بخشی

وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکالی البرز

تلفن09126060110 :
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بخش اول :کلیات
فصل اول :تعریف آیین دادرسی و اصول حاکم بر آن

1

2

کدام گزینه به طور کامل در تعریف آیین دادرسی کیفری قرار نمیگیرد؟
الف) رعایت حقوق بزهدیده و جامعه-تعقیب متهم.
ب) صلح میان طرفین -میانجیگری -اجرای آرا.
ج) نحوه ی صدور و ابالغ رأی و طرق اعتراض به آرا -تعیین مجازات قانونی جرائم.
د) تعیین و وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری -کشف جرم.
کدام گزینه جزء خصائص دادرسی کیفری نیست؟
الف) باید مستند به قانون باشد.
ب) قابل انعطاف باشد.
ج) حقوق طرفین دعوی را تضمین کند.
د) نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی مرتکب جرائم مشابه میشوند ،یکسان
اعمال شود.

 3مراجع قضایی در چه مدتی باید به اتهام انتسابی رسیدگی و حکم
مقتضی صادر نمایند؟
الف) در مدت مقرر در قوانین.
ب) در کوتاه ترین زمان ممکن.
ج) در مدتی که توسط دادستان تعیین میشود.
د) درمدت مقرر در قوانین و کوتاهترین زمان ممکن.

4

هرگونه اقدام محدودکنندهی سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی
اشخاص با چه شرایطی مجاز است؟
الف) تحت نظارت مقام قضایی باشد.
ب) ورود به حریم خصوصی افراد برای کشف حقیقت ضرورت داشته باشد
ج) به حکم قانون و با رعایت مقررات باشد

12
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د) همهی موارد.

 5آگاهی متهم از کدام یک از گزینههای زیر در اسرع وقت الزم نیست؟
الف) از موضوع و ادلهی اتهام انتسابی
ب) هویت مقام تعقیبکننده.
ج) حق دسترسی به وکیل.
د) تمامی حقوق دفاعی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری.

6

7

در فرایند دادرسی ،چه افرادی باید از حقوق خود آگاه شوند؟
الف) متهم ،بزهدیده ،شاهد ،سایر افراد ذیربط
ب) بزه دیده ،کارشناسان ،شاهد ،متهم
ج) کارشناسان ،شاهد ،شاکی ،ضابطین دادگستری
د) شاهد و سایر افراد ذیربط  ،شاکی ،مدعی خصوصی ،متهم ،ضابطین دادگستری
رعایت قانون احترام به آزادیهای مشروع توسط کدام یک از مقامات
زیر الزامی است و در صورت عدم رعایت این قانون توسط افراد مذکور
متخلفین به چه مجازاتی محکوم میشوند؟
الف) تمام مقامات قضایی و ضابطین دادگستری -مجازات جرم سلب آزادی
شخصی ملت
ب) تمامی اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند -مجازات جرم سلب
آزادی شخصی ملت
ج) تمامی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری -مجازات جرم سوء استفاده از
مقام دولتی
د) تمامی اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند -مجازات جرم سوء
استفاده از مقام دولتی

فصل دوم :دعوی عمومی و دعوی خصوصی

8

هر جرم لزوم ًا واجد کدام یک از جنبههای زیر است؟
ب) حیثیت عمومی
		
الف) حیثیت خصوصی
ج) میتواند واجد هر دو جنبه باشد .د) نمیتواند واجد هر دو جنبه باشد.
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13

کدام مورد از جهات حیثیت عمومی جرم نیست؟
الف) تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
ب) تجاوز به مقررات الهی
ج) تعدی به حقوق جامعه
د) اخالل در نظم عمومی

 10اجرای کدام یک از کیفرهای زیر نیاز به مطالبهی مدعی خصوصی
ندارد؟
ب) قذف
		
الف) حبس تعزیری
د) قصاص عضو
ج) قصاص نفس		

11

بزهدیده هرگاه تعقیب مرتکب را بخواهد  ................و هرگاه خسارت
ناشی از جرم را بخواهد  .................نامیده میشود.
ب) شاکی -مدعی خصوصی
الف) مدعی خصوصی -شاکی
د) مدعی خصوصی -مدعی خصوصی
		
ج) شاکی -شاکی

 12درخواست تعقیب متهم از جهت خصوصی برعهدهی  .......و از جهت
عمومی بر عهدهی  .......است.
الف) شاکی -دادستان یا مدعی خصوصی
ب) شاکی یا مدعی خصوصی -دادستان
ج) دادستان --شاکی یا مدعی خصوصی
د) دادستان یا مدعی خصوصی -شاکی

 13تعقیب کدام یک از جرایم زیر با شکایت شاکی شروع میشود؟
الف) افترا
ب) سقط جنین توسط طبیب
ج) شکار حیوانات وحشی حفاظت شده
د) تلف کردن اسناد دولتی

 14در صورت گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت ،کدام یک از
قرارهای زیر صادر میشود؟

اشخاص
کلياتجرائم
دادرسی
آیین
سؤاالت /بخش یازدهم:
کيفري»
حقوقیحقوق
مکاتب
«منابع و
اول:
فصل
چتر دانش
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بخش اول :کلیات
فصل اول :تعریف آیین دادرسی و اصول حاکم بر آن

1

گزینه ج مستند به ماده  1ق.ا.د.ک ،همان طور که مشخص است ابالغ رأی
جز تعریف آیین دادرسی کیفری نیست و تعیین مجازات قانونی جرائم نیز از
خصائص حقوق جزای اختصاصی است.
ماده  -1آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف
جرم ،تعقیب متهم ،تحقیقات مقدماتی ،میانجیگری ،صلح میان طرفین ،نحوه
رسیدگی ،صدور رأی ،طرق اعتراض به آرا ،اجرای آرا ،تعیین وظایف و اختیارات
مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ،بزهدیده و جامعه
وضع میشود.

 2گزینه ب مستند به ماده  2ق.ا.د.ک :دادرسی کیفری باید مستند به قانون
باشد ،حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در
شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند ،به
صورت یکسان اعمال شود.

 3گزینه ب مستند به ماده  3ق.ا.د.ک :مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقالل
کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن ،رسیدگی و
تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختالل یا طوالنی
شدن فرایند دادرسی کیفری میشود ،جلوگیری کنند.
 4گزینه د مستند به ماده  4ق.ا.د.ک :اصل ،برائت است .هرگونه اقدام محدود
کننده ،سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با
رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات
نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

 5گزینه ب مستند به ماده  5ق.ا.د.ک :متهم باید در اسرع وقت ،از موضوع و
ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور
در این قانون بهرهمند شود.
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 6گزینه الف مستند به ماده  6ق.ا.د.ک :متهم ،بزهدیده ،شاهد و سایر افراد
ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت
و تضمین این حقوق فراهم شود.

 7گزینه ب مستند به ماده  7ق.ا.د.ک :در تمام مراحل دادرسی کیفری،
رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ
حقوق شهروندی مصوب  »1383/2/15از سوی تمام مقامات قضائی ،ضابطان
دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند ،الزامی است.
متخلفان عالوه بر جبران خسارات وارده ،به مجازات مقرر در ماده ( )570قانون
مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب  1375/3/2محکوم
میشوند ،مگر آن که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
الزم به توضیح است جرم موضوع ماده  570قانون تعزیرات سلب آزادی شخصی
ملت و همچنین محروم کردن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی است
ماده  -570هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای
حکومتی که برخالف قانون ،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را
از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم نماید ،عِالوه بر
انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی ،به حبس از
دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

فصل دوم :دعوی عمومی و دعوی خصوصی
 8گزینه ج مستند به ماده  8ق.ا.د.ک :محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب
جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است ،میتواند دو حیثیت داشته باشد:
الف -حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق
جامعه و اخالل در نظم عمومی
ب -حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

 9گزینه الف مستند به بند الف ماده  8تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
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دارای حیثیت خصوصی است.
ماده  -8محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای
جنبه الهی است ،میتواند دو حیثیت داشته باشد:
الف -حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق
جامعه و اخالل در نظم عمومی

10

ب -حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
گزینه الف مستند به ماده ( 9بند ب) -قصاص در این ماده اعم از قصاص
نفس و عضو است.
ماده  -9ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود؛
الف -دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

11

ب -دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی
که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص
گزینه ب مستند به ماده  10ق.ا.د.ک :بزهدیده شخصی است که از وقوع
جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند،
«شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند« ،مدعی خصوصی»
نامیده میشود.

 12گزینه ب ماده  11ق.ا.د.ک :تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت
عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت
حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

 13گزینه الف مستند به ماده  12ق.ا.د.ک :تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت،
فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود.
تبصره -تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.
از طرفی طبق ماده  104قانون مجازات اسالمی (عالوه بر جرائم تعزیری مندرج
در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین
خاص قابل گذشت میباشند ،جرائم مندرج در قسمت أخیر ماده ( )596و مواد
(،)677( ،)676( ،)669( ،)668( ،)648( ،)642( ،)633( ،)632( ،)622( ،)608
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()699( ،)698( ،)697( ،)694( ،)692( ،)690( ،)685( ،)684( ،)682( ،)679
و ( )700از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند ).الزم به
توضیح است سقط جنین توسط طبیب طبق ماده  624قانون تعزیرات ،شکار
حیوانات وحشی محافظت شده طبق ماده 680قانون تعزیرات و تلف کردن
اسناد دولتی طبق ماده  681قانون تعزیرات جرم انگاری شده که در ماده 104
قانون مجازات اسالمی به عنوان جرم قابل گذشت اشاره نشده است.

 14گزینه ج مستند به ماده  12ق.ا.د.ک :تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت،
فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود.
تبصره -تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است

 15گزینه الف مستند به ماده  13ق.ا.د.ک :تعقیب امر کیفری که طبق قانون
شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود ،مگر در موارد زیر:
الف) فوت متهم یا محکو ٌمعلیه
ب) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ) شمول عفو
ت) نسخ مجازات قانونی
ث) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج) توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ) اعتبار امر مختوم
الزم به توضیح است در مورد محکوم علیه صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری
منتفی است و در واقع در مورد محکوم علیه اجرای مجازات موقوف میشود نه
تعقیب کیفری

 16گزینه د مستند به ماده  101قانون مجازات اسالمی و تبصره  1آن :گذشت
منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده میشود
باید ّ
که آن شرط یا معلقٌ علیه ،تحقق یافته باشد .همچنین عدول از گذشت ،مسموع
نیست.
تبصره  -1گذشت مشروط یا معلق ،مانع تعقیب ،رسیدگی و صدور حکم نیست،

