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ناشــــــــرسخن
رشته های  پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  تمام شاخه ها  با  رشته حقوق 
است؛  کرده  جلب  به خود  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه 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 کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید 

تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
امری  سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی 
دانشجویان رشته 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. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی 
روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته 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 خدمات درخشان، شایستگی های 

خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فهرست



مقدمه
برای  معیاری  و  باالتر  مقاطع تحصیلی  به  ورود  برای  پلی  آزمون های سراسری،  آموزشی کشور،  نظام  در 
سنجش نبوغ علمی و فکری دانشجویان به شمار می آیند؛ بنابراین سؤاالت باید به گونه ای باشد که نقاط 
ضعف و قوت علمی و فکری دانشجویان سنجیده شود تا دانشجویان شایسته و توانمند به مقاطع باالتر راه 
یابند. برای موفقیت در این آزمون ها نیاز است، دانشجویان با فضای حاکم بر سؤاالت از قبیل نوع سؤاالت، 
میزان سهولت و سختی سؤاالت و سایر مالک های موردنیاز طراحان سؤاالت کنکور آشنایی تام و کافی 
داشته باشند تا از این گذرگاه حساس زندگی خودشان عبور کنند و در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل 
دهند. برای این مهم، ابتکار آزمون های آزمایشی عالوه بر آشنایی دانشجویان با سؤاالت آزمون های سراسری، 
باعث می شود که دانشجویان به نحو کافی و وافی به ارزیابی علمی خود نیز بپردازند. در واقع، آزمون های 
آزمایشی با شبیه سازی کنکور سراسری مناسب ترین و آسان ترین روش را برای داوطلبان کنکور به ارمغان 
آورده اند تا داوطلبان بتوانند میزان مهارت های خود را در تست زنی و سبک و سیاق سؤاالت به طور کامل 

بسنجند و میزان موفقیت خود را در آزمون های سراسری به نحو چشم گیری باال ببرند.
 چتر دانش از جمله مؤسسات پیشگام در برگزاری آزمون های آزمایشی در دروس حقوقی است؛ از آنجا 
دانش مجموعه  ندارد؛ چتر  وجود  آزمایشی  آزمون های  در  امکان شرکت  کنکور  داوطلبان  برای همه  که 
کتاب هایی را با نام »آزمون های آزمایشی« منتشر کرده است. این کتاب ها شامل دروس مختلفی از جمله 
آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا و اصول فقه می شوند که مجموعه 

کامل آن می تواند دانشجویان را در کنکور یاری کند.
 کتاب »آزمون های آزمایشی آیین دادرسی کیفری« از جمله کتاب های منتشر شده چتر دانش است که در 
بیست مرحله طراحی شده، هر مرحله شامل 20 سؤال به همراه پاسخنامه است. از این 20 مرحله، 4 مرحله 
مربوط به کلیه مباحث آزمون های جامع و 16 مرحله دیگر مربوط به آزمون های بودجه بندی شده و آزمون های 
تثبیت می شود. آزمون ها تمام مباحث موجود در هر درس را به صورت تفکیک شده و طبقه بندی شده پوشش 
می دهند. نکته حائز اهمیت در این کتاب، وجود آزمون های تثبیت است که دانشجویان را در تثبیت مطالب 

فرا گرفته شده، کمک می کند و سبب می شود مطالب فرا گرفته شده به آسانی فراموش نشود.
آزمون های بودجه بندی شده کتاب پیِش رو، کلیه مباحث آیین دادرسی کیفری از جمله کلیات، کشف جرم 
و تحقیقات مقدماتی، دادگاه های کیفری، رسیدگی، صدور رأی، اعتراض به آرای، اجرای احکام کیفری و 
اقدامات تأمینی و تربیتی، هزینه دادرسی، آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، دادرسی الکترونیکی، آیین 
دادرسی جرائم رایانه ای و آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی را پوشش می دهند و در همه مباحث مذکور 

سؤاالت متنوع و مختلفی طراحی شده است.
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سؤاالت آزمون مرحله 1

مواد درسی آزمون شماره ی )1(
ماده 1 الی 63 ق.آ.د.ک

مباحث : تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول حاكم برآن ، دعواي عمومي و دعوای خصوصي ، دادسرا و حدود صالحيت 
آن ، ضابطان دادگستري و تكاليف آن

ماده571 الی 581 ق.آ.د.ک
مباحث : آيين دادرسی جرايم نيروهای مسلح شامل كليات و تشكيالت دادسراي نظامي 

ماده 602 الی 613 ق.آ.د.ک
مباحث : ضابطان نظامي و تكاليف آنان 

*قانون خاص: قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندی  مصوب 1383- قانون حمايت قضايی از 
بسيج مصوب 1371

1- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت خصوصی:

الف(.با.شاکی.یا.مدعی.خصوصی.است.

ب(.با.دادستان.است.

ج(.تعقیب.متهم.با.شاکی.یا.مدعی.خصوصی.و.اقامه.دعوی.با.دادستان.است.

د(.تعقیب.متهم.با.دادستان.و.اقامه.دعوی.با.شاکی.یا.مدعی.خصوصی.است.

2- رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی  که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی 

مطرح  می شود:

الف(.مستلزم.تقدیم.دادخواست.است.ولی.نیازی.به.رعایت.تشریفات.آیین.دادرسی.مدنی.ندارد..

ب(.مستلزم.تقدیم.دادخواست.و.رعایت.تشریفات.آیین.دادرسی.مدنی.است..

ج(.مستلزم.رعایت.تشریفات.آیین.دادرسی.مدنی.است.اما.نیازی.به.پرداخت.هزینه.دادرسی.ندارد..

د(.با.پرداخت.هزینه.دادرسی.است.اما.مستلزم.رعایت.تشریفات.آیین.دادرسی.مدنی.نیست.

3- در کدام یک از دادسراهای زیر بازپرس پیش بینی نگردیده است:

ب(.دادسرای.عمومی.و.انقالب............. . ........ الف(.دادسرای.نظامی.

د(.گزینه.های.الف.و.ج . .......... ج(.دادسرای.ویژه.روحانیت.

4- کدام گزینه از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است:

ب(.توبه.متهم.به.زنا.قبل.از.اثبات.جرم. . الف(.توبه.محارب.پس.از.دستگیری.او..

د(.توبه.متهم.در.جرم.قذف. . ج(.جنون.متهم.پس.از.ارتکاب.جرم..

5- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود:

الف(.تعقیب.و.دادرسی.متوقف.نمی.شود.
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ب(.تا.زمان.افاقه،.تعقیب.و.دادرسی.متوقف.می.شود.

ج(.در.صورتی.که.در.جرایم.حق.الناسی.ادله.اثبات.جرم.به.نحوی.باشد.که.فرد.در.حالت.افاقه.نیز.نمی.توانست.

از.خود.رفع.اتهام.کند.تعقیب.و.دادرسی.متوقف.نمی.شود.

د(.در.صورتی.که.در.جرایم.تعزیری.ادله.اثبات.جرم.به.نحوی.باشد.که.فرد.در.حالت.افاقه.نیز.نمی.توانست.از.

خود.رفع.اتهام.کند.تعقیب.و.دادرسی.متوقف.نمی.شود.

6- کدام یک از ضرر و زیان های زیر قابل مطالبه نیستند:

..... . . . الف(.ضرر.و.زیان.های.مادی.

ب(.ضرر.و.زیان.های.معنوی.در.موارد.تعزیرات.منصوص.شرعی.

..... ج(.منافع.ممکن.الحصول.در.مواردی.که.صدق.اتالف.کند..

د(.منافع.ممکن.الحصول.در.غیر.از.موارد.تعزیرات.منصوص.شرعی.و.پرداخت.دیه.

7- در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت قیمت مال صادر کند:

الف(.قیمت.زمان.صدور.حکم،.مالک.است.

ب(.قیمت.زمان.اجرای.حکم،.مالک.است.

ج(.قیمت.زمان.اجرای.حکم.یا.صدور.حکم.بسته.به.نظر.قاضی،.مالک.است.

د(.قیمت.زمان.اجرای.حکم.یا.صدور.حکم.هر.کدام.که.کمتر.باشد.

8- با صدور قرار موقوفی تعقیب:

الف(.چنانچه.در.دادسرا.صادر.شده.باشد،.این.نهاد.مکلف.به.رسیدگی.به.دعوای.خصوصی.است.

ب(.در.صورتیکه.دعوای.خصوصی.در.دادگاه.مطرح.شده.باشد،.دادگاه.مکلف.است.اقدام.به.رسیدگی.و.صدور.

رأی.نماید.

ج(.در.صورتی.که.دعوای.خصوصی.در.دادگاه.مطرح.شده.باشد،.دادگاه.می.تواند.اقدام.به.رسیدگی.و.صدور.

رأی.نماید.

د(.چنانچه.در.دادسرا.صادر.شده.باشد،.این.نهاد.مکلف.است.پرونده.را.به.منظور.رسیدگی.با.صدور.قرار.به.

دادگاه.ارجاع.دهد..

9- در مواردی که دستور مقام قضایی به صورت شفاهی صادر می شود:

الف(.ضابط.دادگستری.تکلیفی.به.تبعیت.از.دستور.ندارند.

ب(.ضابط.دادگستری.باید.در.اسرع.وقت.و.حداکثر.ظرف.هفتاد.و.دو.ساعت.آن.را.به.امضای.مقام.قضایی.برساند.

ج(.ضابط.دادگستری.باید.ضمن.انجام.دستورها.و.درج.مراتب.و.اقدامات.معموله.در.صورتمجلس،.در.اسرع.وقت.

و.حداکثر.ظرف.چهل.و.هشت.ساعت.آن.را.به.امضای.مقام.قضایی.برساند.

د(.ضابط.دادگستری.باید.ضمن.انجام.دستورها.و.درج.مراتب.و.اقدامات.معموله.در.صورتمجلس،.در.اسرع.وقت.

و.حداکثر.ظرف.بیست.و.چهار.ساعت.آن.را.به.امضای.مقام.قضایی.برساند.

10- آقای )الف( علیه آقای )ب( به اتهام سرقت خودرو شکایت می کند. آقای )ب( مدعی می شود که 

مالک خودرو است. مرجع کیفری در خصوص ادعای آقای )ب(:
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الف(.با.تعیین.ذینفع،.قرار.اناطه.به.صالحیت.دادگاه.حقوقی.صادر.می.کند.

ب(.مختار.به.صدور.قرار.اناطه.است.

ج(.مرجع.کیفری.صالحیت.رسیدگی.به.ادعای.)ب(.را.دارد.و.لذا.قرار.اناطه.صادر.نمی.کند.

د(.مرجع.کیفری.بدون.توجه.به.ادعای.آقای.)ب(.به.رسیدگی.ادامه.می.دهد.و.تصمیم.مقتضی.اتخاذ.می.کند..

11- انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاهی غیر از دادگاه 

محل وقوع جرم است:

الف(.به.عهده.دادسرایی.است.که.در.معیت.دادگاه.صالح.انجام.وظیفه.می.کند.

ب(.به.عهده.دادسرایی.است.که.جرم.در.حوزه.آن.ارتکاب.یافته.است.مگر.آنکه.قانون.به.نحو.دیگری.مقرر.نماید.

ج(.به.عهده.دادسرایی.است.که.جرم.در.حوزه.آن.ارتکاب.یافته.است.

د(.به.عهده.دادسرایی.است.که.در.معیت.دادگاه.صالح.انجام.وظیفه.می.کند.مگر.آنکه.قانون.به.نحو.دیگری.

مقرر.نماید.

12- چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده توسط ضابطان میسر نشود:

الف(.ضابطان.باید.در.پایان.هر.ماه،.گزارش.آن.را.با.ذکر.علت.برای.دادستان.یا.مقام.قضایی.مربوط.ارسال.کنند.

ب(.ضابطان.باید.در.پایان.مهلت.تعیین.شده،.گزارش.آن.را.با.ذکر.علت.برای.دادستان.یا.مقام.قضایی.مربوط.

ارسال.کنند.

ج(.ضابطان.باید.پس.از.تکمیل.پرونده،.گزارش.آن.را.با.ذکر.علت.برای.دادستان.یا.مقام.قضایی.مربوط.ارسال.کنند.

د(.ضابطان.تکلیفی.به.ارائه.گزارش.برای.دادستان.یا.مقام.قضایی.ندارند.

13- گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که:

ب(.مورد.وثوق.قاضی.باشد. الف(.بر.خالف.اوضاع.و.احوال.و.قرائن.مسلم.قضیه.نباشد..

د(.گزینه.های.الف.و.ج ج(.بر.اساس.ضوابط.و.مقررات.قانونی.تهیه.و.تنظیم.شود..

14- جرم، در کدام یک از موارد زیر مشهود است:

الف(.متهم.پس.از.وقوع.جرم،.خود.را.معرفی.کند.و.وقوع.آن.را.خبر.دهد.

ب(.متهم.ولگرد.باشد.

ج(.متهم.پس.از.فرار.دستگیر.شود.

د(.متهم.بالفاصله.پس.از.وقوع.جرم،.قصد.فرار.داشته.یا.در.حال.فرار.دستگیر.شود.

15- مطالبه ضرر و زیان وارده به نیروهای مسلح و رسیدگی به آن:

الف(.مستلزم.رعایت.تشریفات.آیین.دادرسی.مدنی.است.اما.نیازی.به.پرداخت.هزینه.دادرسی.ندارد..

ب(.مستلزم.رعایت.تشریفات.آیین.دادرسی.مدنی.و.با.پرداخت.هزینه.دادرسی.است.

ج(.مطابق.با.مقررات.آیین.دادرسی.کیفری.است.

د(.با.پرداخت.هزینه.دادرسی.است.اما.مستلزم.رعایت.تشریفات.آیین.دادرسی.مدنی.نیست.

16- چنانچه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت  نظر قرار گیرد:

الف(.باید.حداکثر.ظرف.24.ساعت.مراتب.به.دادستان.یا.قاضی.کشیک.اعالم.شود.
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ب(.باید.حداکثر.ظرف.یک.ساعت.مراتب.به.دادستان.یا.قاضی.کشیک.اعالم.شود.

ج(.باید.حداکثر.ظرف.یک.ساعت.مراتب.به.دادستان.اعالم.شود.

د(.ضابطان.تکلیفی.به.اعالم.جرم.به.دادستان.یا.قاضی.کشیک.ندارند.

17- بازپرس به دلیل تراکم پرونده، دستور تحت نظر قرار دادن متهم را برای بیش از 24 ساعت به 

ضابط دادگستری می دهد. ضابط مذکور نیز اقدام به اجرای دستور بازپرس می نماید. در این صورت:

الف(.هر.دو.مرتکب.جرم.توقیف.غیر.قانونی.شده.اند.

ب(.تنها.بازپرس.مرتکب.جرم.توقیف.غیرقانونی.گردیده.است.و.ضابط.دادگستری.به.دلیل.اینکه.امر.آمر.قانونی.

را.اجرا.نموده.مرتکب.جرم.نگردیده.است.

ج(.به.دلیل.موجه.بودن.دستور.بازپرس،.هیچ.کدام.مرتکب.جرم.نگردیده.اند.

با.دادستان.است،.در.صورتی.که.دستور. اینکه.ریاست.دادسرا.و.نظارت.و.ریاست.بر.ضابطان. با.توجه.به. د(.

بازپرس.به.تایید.دادستان.رسیده.باشد،.هیچ.کدام.مرتکب.جرم.نگردیده.اند.

18- تشکیل دادسرا و دادگاه نظامی در شهرستان ها:

الف(.هر.دو.امکان.پذیر.است.

ب(.تشکیل.دادگاه.نظامی.در.صورت.نیاز.ممکن.و.استقرار.یک.یا.چند.شعبه.از.دادسرای.نظامی..استان.در.معیت.

دادگاه.نظامی.شهرستان.به.تشخیص.رئیس.قوه.قضاییه.امکان.پذیر.است.

ج(.تشکیل.دادسرا.در.صورت.نیاز.ممکن.و.استقرار.یک.یا.چند.شعبه.از.دادگاه.های.نظامی..استان.در.محل.

دادسرای.نواحی.به.تشخیص.رئیس.قوه.قضاییه.امکان.پذیر.است..

د(.هر.دو.غیرممکن.است.

19- صدور قرار اناطه توسط بازپرس:

ب(.باید.ظرف.پنج.روز.به.نظر.دادستان.برسد. . الف(.نیاز.به.تایید.دادستان.ندارد..

د(.باید.ظرف.سه.روز.به.نظر.دادستان.برسد. ج(.باید.ظرف.یک.ماه.به.نظر.دادستان.برسد..

20- گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست:

الف(.نمی.تواند.مبناء.شروع.به.تعقیب.قرار.گیرد.

ب(.می.تواند.مبناء.شروع.به.تعقیب.قرار.گیرد.

ج(.در.صورتی.که.داللت.بر.وقوع.امر.مهمی.کند.که.موجب.اخالل.در.نظم.و.امنیت.عمومی.است.می.تواند.مبناء.

شروع.به.تعقیب.قرار.گیرد.

د(.در.صورتی.که.همراه.با.قرائنی.باشد.که.به.نظر.بازپرس.برای.شروع.به.تعقیب.کفایت.می.کند.می.تواند.مبناء.

شروع.به.تعقیب.قرار.گیرد.
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1- گزینه د صحیح است..به.استناد.ماده.11.ق.ا.د.ک.درخواست.تعقیب.متهم.از.جهت.حیثیت.خصوصی.

با.شاکی.یا.مدعی.خصوصی.است.ولی.تعقیب.متهم.چه.از.جهت.حیثیت.خصوصی.و.چه.از.جهت.حیثیت.عمومی.

با.دادستان.است.

2- گزینه ب صحیح است..مطابق.با.ماده.576.ق.ا.د.ک.رسیدگی.به.دعوای.خصوصی.اشخاص.حقیقی.و.

حقوقی..که.به.تبع.امر.کیفری.در.دادگاه.های.نظامی.مطرح..می.شود،.مستلزم.تقدیم.دادخواست.و.رعایت.تشریفات.

آیین.دادرسی.مدنی.است..اما.مطابق.با.ماده.575،.در.صورتی.که.ضرر.و.زیان.مادی.به.نیروهای.مسلح.وارد.شود،.

مطالبه.ضرر.و.زیان.و.رسیدگی.به.آن.مستلزم.رعایت.تشریفات.آیین.دادرسی.مدنی.است.اما.نیازی.به.پرداخت.

هزینه.دادرسی.ندارد.

3- گزینه ج صحیح است..در.دادسرای.دیوان.عالی.کشور.نیز.بازپرسی.وجود.ندارد.
4- گزینه ب صحیح است..به.موجب.ماده.13.ق.آ.د.ک.توبه.متهم.در.موارد.پیش.بینی.شده.در.قانون.از.
موارد.صدور.قرار.موقوفی.تعقیب.است.که.در.این.زمینه.باید.به.مواد.114.تا.119.ق.م.ا.مراجعه.کرد..اما.فرض.

مذکور.در.گزینه.های.الف،.ب.و.د.مربوط.به.ماده.ماده.114.ق.م.ا..می.باشد..ماده.114ق.م.ا.مقرر.می.دارد:."در.

جرائم.موجب.حد.به.استثنای.قذف.و.محاربه.هرگاه.متهم.قبل.از.اثبات.جرم،.توبه.کند.و.ندامت.و.اصالح.او.برای.

قاضی.محرز.شود،.حد.از.او.ساقط.می.گردد..هم.چنین.اگر.جرایم.فوق.غیر.از.قذف.با.اقرار.ثابت.شده.باشد،.در.

صورت.توبه.مرتکب،.حتی.پس.از.اثبات.جرم،.دادگاه.می.تواند.عفو.مجرم.را.توسط.رئیس.قوه.قضاییه.از.مقام.رهبری.

درخواست.نماید."

.همچنین.مطابق.تبصره.1.این.ماده."توبه.محارب.قبل.از.دستگیری.یا.تسلط.بر.او.موجب.سقوط.حد.است."

الزم.به.ذکر.است.که.جنون.متهم.در.حین.ارتکاب.جرم.از.موارد.صدور.قرار.موقوفی.تعقیب.است.

5- گزینه ج صحیح است..به.استناد.تبصره.2.اصالحی.)94/3/24(.ماده.13.ق.ا.د.ک.در.خصوص.جنون.

مرتکب.پیش.از.صدور.حکم.قطعی.اصل.بر.این.است.که.تا.زمان.افاقه،.تعقیب.و.دادرسی.متوقف.می.شود.و.یک.

استثناء.تنها.در.جرایم.حق.الناسی.پیش.بینی.گردیده.است..بدین.شرح.که.اگر.در.جرایم.حق.الناسی.شرایط.اثبات.

جرم.به.نحوی.باشد.که.فرد.مجنون.نتواند.از.خود.رفع.اتهام.کند.تعقیب.و.دادرسی.با.معرفی.وکیل.از.سوی.ولی.

یا.قیم.یا.سرپرست.قانونی.و.در.صورت.عدم.معرقی.وکیل.از.سوی.این.اشخاص،.با.تعیین.وکیل.تسخیری.مطابق.

مقررات.ادامه.می.یابد.

6- گزینه ب صحیح است..به.موجب.تبصره.2.ماده.14ق.ا.د.ک.مقررات.مربوط.به.منافع.ممکن.الحصول.و.
نیز.پرداخت.خسارت.معنوی.شامل.تعزیرات.منصوص.شرعی.و.مواردی.که.دیه.پرداخت.می.گردد،.نمی.شود.

7- گزینه الف صحیح است..به.استناد.تبصره.ماده.19.ق.ا.د.ک.در.صورتیکه.حکم.به.پرداخت.قیمت.مال.
صادر.شود،.قیمت.زمان.اجرای.حکم،.مالک.است.نه.زمان.صدور.حکم.

8- گزینه ب صحیح است..به.استناد.ماده.20.ق.ا.د.ک.هرگاه.تعقیب.امر.کیفری.به.جهتی.از.جهات.قانونی.

موقوف.یا.منتهی.به.صدور.قرار.منع.تعقیب.یا.حکم.برائت.شود،.دادگاه.کیفری.مکلف.است،.در.صورتیکه.دعوای.
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خصوصی.در.آن.دادگاه.مطرح.شده.باشد،.مبادرت.به.رسیدگی.و.صدور.رأی.نماید..بنابراین.چنان.چه.قرار.موقوفی.

تعقیب.در.داسرا.صادر.شده.باشد.از.آن.جا.که.اصوال.دادسرا.مقام.مطالبه.ضرر.و.زیان.مدعی.خصوصی.نیست،.اساسا.

پرونده.به.دادگاه.ارسال.نمی.شود.تا.تکلیفی.برای.دادگاه.کیفری.مطرح.گردد..البته.در.خصوص.دیه،.چنانچه.قرار.

موقوفی.تعقیب.در.دادسرا.صادر.شود،.دادستان،.دستور.ارجاع.پرونده.به.دادگاه.را.صادر.می.کند.

9- گزینه د صحیح است..به.استناد.ماده.34.ق.ا.د.ک.دستورهای.مقام.قضایی.به.ضابطان.دادگستری.دارای.
سه.خصیصه.است:.1-.کتبی.2-.صریح.3-.دارای.مهلت.

در.موارد.فوری.که.صدور.دستور.کتبی.مقدور.نیست،.دستور.بهصورت.شفاهی.صادر.می.شود.و.ضابط.دادگستری.

باید.ضمن.انجام.دستورها.و.درج.مراتب.و.اقدامات.معموله.در.صورتمجلس،.در.اسرع.وقت.و.حداکثر.ظرف.بیست.

و.چهار.ساعت.آن.را.به.امضای.مقام.قضایی.برساند.

10- گزینه ج صحیح است..مطابق.تبصره.2.ماده.21.ق.ا.د.ک.اختالف.در.خصوص.مالکیت.اموال.منقول.

از.شمول.قرار.اناطه.مستثنی.هستند)ر.ک..رای.وحدت.رویه.شماره.529(..بنابراین.چنان.چه.اختالف.در.مالکیت.

اموال.منقول.صورت.گیرد،.قرار.اناطه.صادر.نمی.گردد.و.دادگاه.کیفری.مکلف.است.به.رسیدگی.ادامه.دهد.

11- گزینه د صحیح است..به.استناد.ماده.26.ق.ا.د.ک.که.مقرر.می.دارد:."انجام.وظایف.دادسرا.در.مورد.

جرایمی.که.رسیدگی.به.آنها.در.صالحیت.دادگاهی.غیر.از.دادگاه.محل.وقوع.جرم.است،.بهعهده.دادسرایی.است.

که.در.معیت.دادگاه.صالح.انجام.وظیفه.می.کند.مگر.آنکه.قانون.به.نحو.دیگری.مقرر.نماید.".

مطابق.با.ماده.401.ق.ا.د.ک.در.مواردی.که.به.جرایم.موضوع.صالحیت.دادگاه.کیفری.یک.در.خارج.از.حوزه.

قضایی.محل.وقوع.جرم.رسیدگی.می.شود،.تمام.وظایف.و.اختیارات.دادسرا،.از.جمله.شرکت.در.جلسه.محاکمه.و.

دفاع.از.کیفرخواست.برعهده.دادسرای.محل.وقوع.جرم.است.

12- گزینه ب صحیح است..به.موجب.تبصره.ماده.35.ق.ا.د.ک.چنانچه.اجرای.دستور.یا.تکمیل.پرونده.

میسر.نشود،.ضابطان.باید.در.پایان.مهلت.تعیین.شده،.گزارش.آن.را.با.ذکر.علت.برای.دادستان.یا.مقام.قضایی.

مربوط.ارسال.کنند..که.به.موجب.ماده.63.ق.ا.د.ک.تخلف.از.این.مقرره.موجب.محکومیت.به.سه.ماه.تا.یک.سال.

انفصال.از.خدمات.دولتی.می.شود.

13- گزینه د صحیح است..به.استناد.ماده.36.ق.ا.د.ک.گزارش.ضابطان.در.صورتی.معتبر.است.که.بر.خالف.
اوضاع.و.احوال.و.قرائن.مسلم.قضیه.نباشد.و.بعالوه.بر.اساس.ضوابط.و.مقررات.قانونی.تهیه.و.تنظیم.شود.

14- گزینه د صحیح است..مستفاد.از.ماده.45..ق.ا.د.ک.برای.تحقق.جرم.مشهود،.در.غیر.از.موردی.که.جرم.

در.مرئی.و.منظر.ضابطان.دادگستری.واقع.شود،.باید.بالفاصله.پس.از.وقوع.جرم.باشد..از.طرف.دیگر.ولگرد.بودن.

به.تنهایی.کافی.نیست.بلکه.متهم.باید.ولگرد.باشد.و.در.آن.محل.نیز.سوء.شهرت.داشته.باشد.

15- گزینه الف صحیح است..به.استناد.ماده.575.ق.ا.د.ک.مطالبه.ضرر.و.زیان.واره.به.نیروهای.مسلح.در.

اثر.وقوع.جرم.و.رسیدگی.به.آن،.مستلزم.رعایت.تشریفات.آیین.دادرسی.مدنی.است.اما.نیازی.به.پرداخت.هزینه.

دادرسی.ندارد..

16- گزینه ب صحیح است..به.استناد.ماده.47.ق.ا.د.ک.پس.از.تحت.نظر.قرار.گرفتن.متهم.اعم.از.آنکه.در.

وقت.اداری.باشد.یا.خارج.از.وقت.اداری.باشد،.باید.مراتب.حداکثر.ظرف.یک.ساعت.به.دادستان.یا.قاضی.کشیک.
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اعالم.شود.ولی.تا.مدت.24.ساعت.با.وجود.سایر.شرایط.می.توان.متهم.را.تحت.نظر.قرار.داد.

17- گزینه الف صحیح است..مستفاد.از.ماده.مواد.159.ق.م.ا.و.46.ق.آ.د.ک..که.ماده.46.ق.ا.د.ک.تصریح.

می.کند.از.زمان.تحت.نظر.قرار.گرفتن.متهم.تا.شروع.به.تحقیقات.نباید.بیش.از.24.ساعت.شود..در.غیر.این.صورت.

مرتکب.جرم.توقیف.غیر.قانونی.شده.اند.و.مطابق.ماده.583.ق.م.ا.مصوب.75.قابل.مجازات.خواهند.بود..

18- گزینه ج صحیح است..به.استناد.مواد.578.و.580.ق.ا.د.ک.در.شهرستان.ها.در.صورت.نیاز،.دادسرای.

نظامی..ناحیه.تشکیل.می.شود.ولی.در.صورت.نیاز.به.تشخیص.رئیس.قوه.قضائیه،.یک.یا.چند.شعبه.از.دادگاه.های.

نظامی..استان.در.دادسرای.نواحی.موضوع.ماده.)578(.این.قانون.مستقر.می.شود.

19- گزینه د صحیح است..تبصره.1.ماده.21.مقر.می.دارد:.در.مواردی.که.قرار.اناطه..توسط.بازپرس.صادر.

می.شود،.باید.ظرف.سه.روز.به.نظر.دادستان.برسد..در.صورتیکه.دادستان.با.این.قرار.موافق.نباشد.حل.اختالف.طبق.

ماده.)271(.این.قانون."توسط.دادگاهی.که.صالحیت.رسیدگی.به.اصل.دعوا.را.دارد.".به.عمل.می.آید..بتابراین.

امکان.صدور.قرار.اناطه.در.دادسرا.توسط.بازپرس.نیز.وجود.دارد.

20- گزینه ج صحیح است..مطابق.با.ماده.67.ق.ا.د.ک.گزارش.ها.و.نامه.هایی.که.هویت.گزارش.دهندگان.و.
نویسندگان.آنها.مشخص.نیست،.نمی.تواند.مبناء.شروع.به.تعقیب.قرار.گیرد،.مگر.آنکه:

.1-.داللت.بر.وقوع.امر.مهمی.کند.که.موجب.اخالل.در.نظم.و.امنیت.عمومی.است.یا.2-.همراه.با.قرائنی.باشد.

که.به.نظر.دادستان.برای.شروع.به.تعقیب.کفایت.می.کند..)در.گزینه.»د«،.به.نظر.بازپرس.اشتباه.است.(
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مواد درسی آزمون شماره ی )2(
ماده 64 الی 122ق.آ.د.ک مصوب 92

مباحث : وظايف و اختيارات دادستان ، وظايف و اختيارات بازپرس شامل اختيارات بازپرس و حدود آن و صالحيت بازپرس

1- انجام تعقیب و تحقیق در کدام یک از جرائم زیر ممنوع است:

ب(.در.جرائم.موضوع.ماده.302.ق.آ.د.ک الف(.در.جرائم.زنا.و.لواط.مگر.با.شرایط.خاص.

د(.گزینه.های.الف.و.ج . ج(.در.جرائم.افراد.زیر.15.سال.

2- چنانچه بازپرس مجری نیابت با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی، احراز کند که تأمین خواسته 

شده نامتناسب است: 

. . الف(.مراتب.را.جهت.کسب.تکلیف.به.بازپرس.معطی.نیابت.اعالم.می.دارد..

ب(.با.توجه.به.نظر.دادستان،.قرار.متناسب.صادر.می.نماید.

. . . . ج(.به.نظر.خود،.تأمین.متناسبی.اخذ.می.کند..

د(.نمی.تواند.تأمین.خواسته.شده.را.تغییر.دهد.

3- سازمان های مردم نهاد در جرائم منافی عفت می توانند با رعایت سایر شرایط:

الف(.اعالم.جرم.نموده.و.دالیل.خود.را.به.مراجع.قضائی.ارائه.دهند.و.در.جلسات.رسیدگی.شرکت.کنند.ولی.

حق.تجدیدنظرخواهی.را.ندارند.

ب(.تنها.اعالم.جرم.نمایند.و.دالیل.خود.را.به.مراجع.قضائی.ارائه.دهند.و.حق.شرکت.در.جلسات.را.ندارند.

ج(.شکایت.نموده.و.در.تمامی.مراحل.دادرسی.شرکت.کنند.

د(.هیچ.اقدامی.نمی.توانند.انجام.دهند.

4- درخواست ترک تعقیب:

الف(.تا.قبل.از.صدور.کیفرخواست.و.تنها.از.سوی.شاکی.امکان.پذیر.است.

ب(.تا.قبل.از.صدور.کیفرخواست.از.سوی.شاکی.و.دادستان.امکان.پذیر.است.

ج(.تنها.پس.از.صدور.کیفرخواست.و.تنها.از.سوی.شاکی.امکان.پذیر.است.

د(.تا.قبل.از.ختم.دادرسی.و.تنها.از.سوی.شاکی.امکان.پذیر.است..

5- در کدام یک از موارد زیر دادستان مجاز به تعیین قیم موقت می باشد:

الف(.تعقیب.کیفری،.منوط.به.شکایت.شاکی.است.و.بزه.دیده،.محجور.می.باشد.و.ولی.یا.قیم.نداشته.یا.به.آنان.

دسترسی.ندارد.

ب(.تعقیب.کیفری،.منوط.به.شکایت.شاکی.است.و.بزه.دیده.طفل.یا.مجنون.باشد.و.ولی.قهری.یا.سرپرست.

قانونی.او.با.وجود.مصلحت.مولی.علیه.اقدام.به.شکایت.نکند.

ج(.در.مورد.بزه.دیدگانی.که.به.عللی.از.قبیل.معلولیت.جسمی.یا.ذهنی.یا.کهولت.سن،.ناتوان.از.اقامه.دعوی.هستند
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د(.گزینه.های.الف.و.ج

6- قرار »بایگانی پرونده« از جانب چه مقامی و در خصوص کدام جرائم امکان پذیر است:

.. . . الف(.از.جانب.دادستان-.در.خصوص.همه.جرائم..

ب(.از.جانب.مقام.قضایی-.در.خصوص.همه.جرائم.

ج(.از.جانب.دادستان-.در.خصوص.جرائم.تعزیری.درجه.هفت.و.هشت.

د(.از.جانب.مقام.قضایی-.در.خصوص.جرائم.تعزیری.درجه.هفت.و.هشت.

7- در کدام یک از موارد زیر قرار تعلیق تعقیب لغو می گردد:

الف(.در.صورتی.که.متهم.در.مدت.تعلیق.به.اتهام.ارتکاب.یکی.از.جرائم.مستوجب.حد،.قصاص.یا.تعزیر.درجه.

هفت.و.باالتر.مورد.تعقیب.قرار.گیرد.

ب(.در.صورتی.که.متهم.در.مدت.تعلیق.به.اتهام.ارتکاب.یکی.از.جرائم.مستوجب.حد،.قصاص.یا.تعزیر.درجه.

هفت.و.باالتر.مورد.تعقیب.قرار.گیرد.و.تعقیب.وی.منتهی.به.صدور.کیفر.خواست.گردد.

ج(.در.صورتی.که.متهم.دستورهای.مقام.قضایی.را.اجرا.نکند.

د(.گزینه.های.ب.و.ج

8- در صورت عدم حضور بازپرس، در جرائم موضوع ماده )302( این قانون:

الف(.دادستان.رأسًا.وظیفه.او.را..فقط.تا.زمان.باقی.بودن.وضعیت.مذکور.انجام.می.دهد.

ب(..دادرس.دادگاه.به.تقاضای.دادستان.و.تعیین.رئیس.حوزه.قضایی،.وظیفه.بازپرس.را.فقط.تا.زمان.باقی.بودن.

وضعیت.مذکور.انجام.می.دهد.

ج(...دادرس.دادگاه.به.تقاضای.دادستان.و.تعیین.رئیس.حوزه.قضایی،.وظیفه.بازپرس.را.انجام.می.دهد.و.اقدام.

به.صدور.قرار.نهایی.می.نماید.

د(.بازپرس.نزدیک.ترین.حوزه.قضایی...وظیفه.او.را..فقط.تا.زمان.باقی.بودن.وضعیت.مذکور.انجام.می.دهد.

9- رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته و رفع اشکاالت ناشی از اجرای آن به ترتیب:

الف(.به.عهده.دادستان.است.-.توسط.قاضی.اجرای.احکام.به.عمل.میآید.

ب(.به.عهده.بازپرس.است.-.توسط.دادستان.یا.قاضی.اجرای.احکام.به.عمل.میآید.

ج(.به.عهده.دادستان.است.-.به.عهده.دادستان.است.

د(.به.عهده.بازپرس.است.-.به.عهده.دادستان.است.

10- بازپرس در جرائم موضوع بندهای )الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )302( قانون آ.د.ک:

الف(.می.تواند.انجام.تحقیقات.و.اقدامات.الزم.را.به.ضابطان.دادگستری.ارجاع.دهد.

ب(.مجاز.به.ارجاع.تحقیقات.مقدماتی.به.ضابطان.دادگستری.نمی.باشد.

ج(.با.تأیید.دادستان.می.تواند.انجام.تحقیقات.و.اقدامات.الزم.را.به.ضابطان.دادگستری.ارجاع.دهد.

د(.می.تواند.با.همکاری.ضابطان.دادگستری.تحقیقات.الزم.را.انجام.دهد.

11- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کدام یک از موارد زیر مجاز است: 

الف(.متهم.به.ارتکاب.جرائم.عمدی.موضوع.ماده.)302(،.در.صورتی.که.متواری.بوده.و.دالیل.کافی.برای.توجه.
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اتهام.به.آنان.وجود.داشته.باشد.و.از.طریق.دیگری.امکان.دست.یابی.به.آنان.وجود.نداشته.باشد.

ب(.متهمان.به.ارتکاب.جرائم.عمدی.در.صورتی.که.متهم.متواری.بوده.و.دالیل.کافی.برای.توجه.اتهام.به.آنان.

وجود.داشته.باشد.و.از.طریق.دیگری.امکان.دست.یابی.به.آنان.وجود.نداشته.باشد.

ج(.متهمان.دستگیرشده.که.به.ارتکاب.چند.فقره.جرم.نسبت.به.اشخاص.متعدد.و.نامعلومی.نزد.بازپرس.اقرار.کرده.اند.

د(.گزینه.های.الف.و.ج

12- قرار توقف تحقیقات توسط چه مقامی و با چه شرایطی صادر می شود:

الف(.توسط.دادستان.-.در.جرائم.تعزیری.درجه.چهار،.پنج،.شش،.هفت.و.هشت.هرگاه.با.انجام.تحقیقات.الزم،.

مرتکب.جرم.معلوم.نشود.و.دو.سال.تمام.از.وقوع.جرم.بگذرد.

ب(.توسط.بازپرس.-..در.جرائم.تعزیری.درجه.چهار،.پنج،.شش،.هفت.و.هشت.هرگاه.با.انجام.تحقیقات.الزم،.

مرتکب.جرم.معلوم.نشود.و.دو.سال.تمام.از.وقوع.جرم.بگذرد.و.با.موافقت.دادستان.

ج(.توسط.بازپرس.-.تنها.در.صورت.موافقت.دادستان.

د(.توسط.بازپرس.-..در.جرائم.تعزیری.درجه.چهار،.پنج،.شش،.هفت.و.هشت.هرگاه.با.انجام.تحقیقات.الزم،.

مرتکب.جرم.معلوم.نشود.و.دو.سال.تمام.از.وقوع.جرم.بگذرد.بدون.نیاز.به.موافقت.دادستان.

13- به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته:

الف(.در.دادسرا.و.مطابق.مقررات.اجرای.احکام.کیفری.رسیدگی.می.شود.

ب(...در.دادگاه.کیفری.و.مطابق.مقررات.اجرای.احکام.کیفری.رسیدگی.می.شود.

ج(..در.دادگاه.کیفری.و.مطابق.مقررات.اجرای.احکام.مدنی.رسیدگی.می.شود.

د(..در.دادگاه.حقوقی.و.مطابق.مقررات.اجرای.احکام.مدنی.رسیدگی.می.شود.

14- در کدام یک از موارد زیر از قرار تأمین خواسته رفع اثر می گردد:

الف(..چنانچه.شاکی،.در.مواردی.که.مطالبه.خواسته.به.تقدیم.دادخواست.نیاز.دارد،.تا.قبل.از.صدور.کیفرخواست،.

دادخواست.ضرر.و.زیان.خود.را.به.دادگاه.کیفری.تقدیم.نکند.

ب(.در.صورتی.که.به.جهتی.از.جهات.قانونی،.تعقیب.متهم.موقوف.یا.قرار.منع.تعقیب.صادر.شود.

ج(.در.صورتی.که.به.جهتی.از.جهات.قانونی،.تعقیب.متهم.موقوف.یا.قرار.منع.تعقیب.صادر.و.یا.پرونده.به.هر.

کیفیت.مختومه.شود،.پس.از.قطعیت.رأی.و.اجرای.آن.

د(.گزینه.های.الف.و.ج

15- در کدام یک از جرائم زیر، دادستان می تواند دعوای کیفری را بالفاصله بدون صدور کیفرخواست 

به صورت شفاهی در دادگاه مطرح کند:

الف(..تنها.در.جرائم.تعزیری.درجه.شش،.هفت.یا.هشت.که.مجازات.آنها.قابل.تعلیق.است.

ب(.در.غیر.جرائم.موضوع.ماده.)302(.قانون.آیین.دادرسی.کیفری.

ج(.تنها.در.جرائم.تعزیری.درجه.هفت.یا.هشت.

د(.دادستان.چنین.اختیاری.ندارد..

16- هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط باشد:
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الف(.در.صورتی.که.نیازمند.شکایت.شاکی.خصوصی.نباشد،.بازپرس.بدون.نیاز.به.اعالم.مراتب.به.دادستان،.

راجع.به.جرم.دوم.هم.تحقیقات.را.انجام.می.دهد.

ب(.بازپرس.در.هر.صورت.باید.مراتب.را.به.دادستان.اعالم.نموده.و.تنها.در.صورت.ارجاع.دادستان،.تحقیقات.

جرم.دوم.را.نیز.انجام.دهد.

ج(.تنها.در.صورتی.که.جرم.از.جمله.جرائم.مشهود.باشد،.بازپرس.بدون.نیاز.به.اعالم.مراتب.به.دادستان،.راجع.

به.جرم.دوم.هم.تحقیقات.را.انجام.می.دهد.

د(.هیچکدام.

17- هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده: 

اعتراض.متهم.نسبت.به.قرار. به. ارسال.می.شود.ولی. نیابت. الف(.جهت.اظهارنظر.نزد.دادستان.محل.اعطای.

بازداشت،.مطابق.مقررات.در.دادگاه.صالح.محل.اجرای.نیابت،.رسیدگی.می.شود.

ب(.جهت.اظهارنظر.نزد.دادستان.محل.اجرای.نیابت.ارسال.می.شود.و.به.اعتراض.متهم.نسبت.به.قرار.بازداشت،.

مطابق.مقررات.در.دادگاه.صالح.محل.اجرای.نیابت،.رسیدگی.می.شود.

ج(.نیازی.به.اظهارنظر.دادستان.ندارد.ولی.به.اعتراض.متهم.نسبت.به.قرار.بازداشت،.مطابق.مقررات.در.دادگاه.

صالح.محل.اجرای.نیابت،.رسیدگی.می.شود.

د(.جهت.اظهارنظر.نزد.دادستان.محل.اعطای.نیابت.ارسال.می.شود.و.به.اعتراض.متهم.نسبت.به.قرار.بازداشت،.

مطابق.مقررات.در.دادگاه.صالح.محل.اعطای.نیابت،.رسیدگی.می.شود.

18- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی در مواردی که مطابق با قانون مجاز 

می باشد:

الف(.توسط.بازپرس.و.با.تأیید.دادستان.صورت.می.گیرد..این.تصمیم.ظرف.پنج.روز.پس.از.ابالغ.قابل.اعتراض.

در.دادگاه.کیفری.مربوط.است.

ب(.توسط.بازپرس.و.با.اطالع.دادستان.صورت.می.گیرد..این.تصمیم.ظرف.پنج.روز.پس.از.ابالغ.قابل.اعتراض.

در.دادگاه.کیفری.مربوط.است.

اعتراض.در.دادگاه.کیفری. قابل. ابالغ. از. این.تصمیم.ظرف.ده.روز.پس. بازپرس.صورت.می.گیرد.. ج(.توسط.

مربوط.است.

د(.به.دستور.دادستان.امکان.پذیر.است..این.تصمیم.ظرف.ده.روز.پس.از.ابالغ.قابل.اعتراض.در.دادگاه.کیفری.

مربوط.است.

19- قرار عدم دسترسی به پرونده، صادره توسط بازپرس:

الف(.قطعی.و.غیرقابل.اعتراض.است.

ب(.ظرف.سه.روز.قابل.اعتراض.در.دادگاه.صالح.است..

اعتراض. به. اعتراض.در.دادگاه.صالح.است..دادگاه.مکلف.است.در.وقت.فوق.العاده. قابل. ج(.ظرف.یک.هفته.

رسیدگی.و.اتخاذ.تصمیم.کند.

د(.ظرف.یک.هفته.قابل.اعتراض.در.دادگاه.کیفری.دو.است..دادگاه.مکلف.است.در.وقت.فوق.العاده.به.اعتراض.
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