مجموعه پرسش های چهارگزینه ای
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92
با اصالحات 94/3/24

مؤلف :دکتر حسنعلی مؤذن زادگان
انتشارات چتر دانش

1395

 :موذن زادگان ،حسنعلی -۱۳۳۵ ،
		
سرشناسه
عنوان و نام پديدآور  :مجموعه پرسشهای چهار گزینهای قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  ۹۲با اصالحات ۹۴/۳/۲۴
		
 :تهران :چتر دانش۱۳۹۴ ،
مشخصات نشر
:169ص.
مشخصات ظاهری
:978-600-7316-89-4
		
شابک
وضعیتفهرستنویسی  :فیپای مختصر
 :فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانیhttp://opac.nlai.ir :
		
يادداشت
قابل دسترسی است
		
شماره کتابشناسیملی ۳۸۱۱۲۷۱ :

 :مجموعه پرسش های چهارگزینه ای قانون آیین دادرسی کیفری
		
نام کتاب
مصوب  92با اصالحات 94/3/24
		
 :چتر دانش
		
ناشر
 :دکتر حسنعلی مؤذن زادگان
		
مؤلف
نوبت و سال چاپ  :سوم1395 -
2000 :
		
شمارگان
978-600-7316-89-4 :
		
شابک
 12500 :تومان
		
قيمت

مرکز پخش :تهران ـ خيابان انقالب ـ خيابان  12فروردين ـ کوچه نوروز ـ پالک 13
تلفن مرکز پخش - 66478915 :تلفن فروشگاه کتاب66489059 :
پست الکترونیکnashr.chatr@gmail.com :
کليه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است.

ف

هرست

سؤاالت تألیفی 10  ������������������������������������������������������������������� 1 -10

پاسخنامه تألیفی 12  ��������������������������������������������������������������� 1 -10

سؤاالت تألیفی 15  ����������������������������������������������������������������� 11 -20
پاسخنامه تألیفی 17  �������������������������������������������������������������� 11 -20

سؤاالت تألیفی 20  ���������������������������������������������������������������� 21 -30
پاسخنامه تأ لیفی 22  �������������������������������������������������������������� 21 -30
سؤاالت تألیفی 24  � ��������������������������������������������������������������� 31 -40

پاسخنامه تألیفی 26  � ������������������������������������������������������������ 31 -40

سؤاالت تألیفی 28  � ��������������������������������������������������������������� 41 -50
پاسخنامه تأ لیفی 30  �������������������������������������������������������������� 41 -50
سؤاالت تألیفی 32  � ��������������������������������������������������������������� 51 -60

پاسخنامه

تألیفی 34 � ����������������������������������������������������������� 51 -60

سؤاالت تألیفی 38  ��������������������������������������������������������������� 61 -70
پاسخنامه تأ لیفی 40  �������������������������������������������������������������� 61 -70

سؤاالت تألیفی 43 � ��������������������������������������������������������������� 71 -80
پاسخنامه تألیفی 45  � ������������������������������������������������������������ 71 -80

سؤاالت تألیفی 48 � ��������������������������������������������������������������� 81 -90
پاسخنامه تألیفی 49  � ������������������������������������������������������������ 81 -90
سؤاالت تألیفی 52  � ��������������������������������������������������������������� 91 -100

پاسخنامه تألیفی 54  � ������������������������������������������������������������ 91 -100

سؤاالت تألیفی 56  � ���������������������������������������������������������������101 -110
پاسخنامه تألیفی 58 � ������������������������������������������������������������ 101 -110

سؤاالت تألیفی 61  ��������������������������������������������������������������� 111 -120
پاسخنامه تألیفی 63����������������������������������������������������������� 111 -120
سؤاالت تألیفی 67 � ������������������������������������������������������������� 121 -130

پاسخنامه تألیفی 68 � �����������������������������������������������������������121 -130

سؤاالت تألیفی 72  � ������������������������������������������������������������� 131 -140
پاسخنامه تألیفی 74 � ���������������������������������������������������������� 131 -140
سؤاالت تألیفی 78  ������������������������������������������������������������� 141 -150

پاسخنامه تألیفی 80  ������������������������������������������������������������141 -150

سؤاالت تألیفی 83  ������������������������������������������������������������� 151 -160
پاسخنامه تأ لیفی 85 � ����������������������������������������������������������� 151 -160

سؤاالت تألیفی 88  ������������������������������������������������������������� 161 -170
پاسخنامه تألیفی 90  ����������������������������������������������������������� 161 -170
سؤاالت تألیفی 93  � ������������������������������������������������������������� 171 -180

پاسخنامه تألیفی 96  � ���������������������������������������������������������� 171 -180

سؤاالت تألیفی 98  � ������������������������������������������������������������� 181 -190
پاسخنامه تألیفی 101  ������������������������������������������������������������181 -190

سؤاالت تألیفی 103  ��������������������������������������������������������������191 -200
پاسخنامه تأ لیفی 105  ����������������������������������������������������������� 191 -200

سؤاالت تألیفی 107  ��������������������������������������������������������������201 -210
پاسخنامه تألیفی 109 � �����������������������������������������������������������201 -210

سؤاالت تألیفی 112  � ������������������������������������������������������������� 211 -220
پاسخنامه تألیفی 114 � ���������������������������������������������������������� 211 -220

سؤاالت تألیفی 116 � ������������������������������������������������������������ 221 -230

پاسخنامه تألیفی 118  ��������������������������������������������������������� 221 -230

سؤاالت تألیفی 120 � ������������������������������������������������������������ 231 -240
پاسخنامه تألیفی 122  ��������������������������������������������������������� 231 -240

سؤاالت تألیفی 124  ������������������������������������������������������������ 241 -250
پاسخنامه تألیفی 126  ��������������������������������������������������������� 241 -250
سؤاالت تألیفی 128  ������������������������������������������������������������ 251 -260

پاسخنامه تألیفی 130  ��������������������������������������������������������� 251 -260

سؤاالت تألیفی 132  ������������������������������������������������������������ 261 -270
پاسخنامه تأ لیفی 135  � ��������������������������������������������������������� 261 -270

سؤاالت تألیفی 136  � ����������������������������������������������������������� 271 -280
پاسخنامه تألیفی 138  � �������������������������������������������������������� 271 -280

سؤاالت تألیفی 140  ������������������������������������������������������������ 281 -290
پاسخنامه تألیفی 142  ��������������������������������������������������������� 281 -290

سؤاالت تألیفی 144  ������������������������������������������������������������� 291 -300
پاسخنامه تألیفی 146  ���������������������������������������������������������� 291 -300

سؤاالت وکالت 148  � ��������������������������������������������������������301 -310 94
پاسخنامه تألیفی وکالت 150  ���������������������������������������������� 301 -310 94

سؤاالت وکالت 152  �������������������������������������������������������� 311 -320 94
پاسخنامه تألیفی وکالت 154  ��������������������������������������������� 311 -320 94

سؤاالت قضاوت 158  � ����������������������������������������������������� 321 -330 94
پاسخنامه تألیفی قضاوت 160  ������������������������������������������� 321 -330 94

سؤاالت قضاوت 163  � ����������������������������������������������������� 331 -340 94
پاسخنامه تألیفی قضاوت 165  ������������������������������������������� 331 -340 94

فهرست منابع ������������������������������������������������������������������������  169

سخ

ن انشر

رشتهی حقوق با تمام شاخهها و گرایشهایش ،بهمنزلهی یکی از پرطرفدارترین
رشتههای دانشگاهی کشور ،تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را بهخود جلب
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل ،وارد عرصهی 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 ،مجموعهی 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 رشتهی 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.
مؤسسهی آموزش عالی آزاد چتردانش ،در مقام مؤسسهای پیشگام در امر نشر
کتب آموزشی روزآمد و غنی ،توانسته است گامهای مؤثری در همراهی با دانشجویان
رشتهی 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 ارائهی خدمات درخشان ،شایستگیهای خود را در این حوزهی علمی به
منصهی ظهور برساند.
ّ
			
		

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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درآمد
آرمان مطلوب در یک کشور دارای حکومت مردم ساالر ،تحقق دو عنصر تحدید قدرت و سیطره دولت
و تبیین حقوق و آزادیهای فردی در چارچوب قوانین موضوعه منطبق بر اصول و موازین حقوقی است.
ترسیم حدود قدرت دولت و حقوق و آزادیهای فردی ،در مرحلة نخست از سوی قانون اساسی و سپس
با رعایت اصول قانون مزبور ،توسط قوانین عادی صورت میگیرد.
از جمله قوانین عادی مهم که متکفل دو عنصر فوق الذکر است ،قانون آیین دادرسی کیفری کشورها
میباشد.
قانون آیین دادرسی کیفری باید دو هدف تأمین نظم عمومی و حقوق فردی را محقق سازد .مانع از تجاوز
مقامات و افراد خودسر به حقوق و آزادیهای اساسی شود.
حقوق و تکالیف ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی ،قضات تعقیب ،تحقیق و محاکمه را در پیگرد
متهمان و مجازات محکومان اعالم کند .حقوق دفاعی متهمان ،حقوق دادخواهی بزهدیدگان ،حقوق شهود
و مطلعان و نیز سایر افراد مرتبط با فرآیند دادرسی کیفری مانند خانواده متهمان ،بزهدیدگان را به روشنی
تبیین نماید.
قانون دادرسی کیفری مصوب  1392با اصالحات  94/3/24که با فراز و نشیبهای فراوان پس از حدود
یک دهه و نیم بحث و بررسی در قوه قضاییه ،دولت و محافل علمی ـ دانشگاهی ،اخیرا ً قدرت اجرایی پیدا
کرده است ،با وجود برخی نواقص بنیادی به ویژه در اصالحات بعضاً نادرست سال  ،94در نوع خود قانونی
مترقی و بالنده است این قانون در صورت تدارک زیر ساختهای الزم و آموزش کافی به مقامات مجری،
قابلیت تضمین غالب حقوق و آزادیهای فردی را در فرآیند دادرسی دارد.
شایسته است که هر چه بیشتر و ممکن متخصصان حوزه دادرسی کیفری ،رویة قضایی و کانونهای
همت گمارند .بدیهی است که این امر ،نه تنها
وکالی دادگستری ،به تبیین و تفسیر مواد قانون مزبور ّ
موجب ارتقای سطح دانش قضایی -کاربردی قضات و وکالء خواهد شد ،بلکه تأثیر قابل توجهی در آمادگی
دانشجویان حقوق برای شرکت در دورههای تخصصی و ورود در عرصه قضاوت ،وکالت و سردفتری اسناد
رسمی دارد.
مجموعه پرسشهای چهار گزینهای آیین دادرسی کیفری مصوب  92با اصالحات سال  94که توسط
اینجانب پس از سالها ممارست در تدوین پرسشهای چهارگزینه ای حقوق کیفری به ویژه آیین دادرسی
کیفری به زیور طبع آراسته شده است ،دارای ویژگیهای زیر است:
 -1در غالب پاسخهای مربوط به پرسشها ،قانون دادرسی کیفری مزبور با قانون دادرسی دادگاههای

عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب سال  78و قانون اصالحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب
مصوب سال  ،81مورد مقایسه قرار گرفته است و نکات افتراق و اشتراک قوانین فوقالذکر بیان شده است.
این امر میتواند در ارتقاء دانش آیین دادرسی کیفری دانشجویان و محققان مؤثر باشد؛
 -2در پاسخ صحیح گزینهها صرفاً به ماده قانون یا رأی وحدت رویه اکتفا نشده است و غالباً به تبیین
و توضیح موازین دادرسی کیفری و حکمت وضع قانون و بعضاً نقد یا برجستگی مواد قانون در انطباق با
موازین و اصول و حقوق راهبردی دادرسی کیفری به طور تشریحی پرداخته شده است.
 -3با توجه به توصیه علمای روان سنجی ،در گزینههای ارائه شده ،پاسخ هیچکدام ،یا هر دو مورد و...
مطرح نشده است؛ بلکه گزینههای غلط نیز پاسخ صحیح پرسش دیگر است و جنبة آموزشی دارد.
 -4پرسشها و پاسخها مطابق آخرین اصالحات قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ  94/3/24تدوین
شده است و پاسخها از حدود  5سطر تا  15سطر که حاوی قواعد دادرسی کیفری است ،تنظیم شده است.

						

دکتر حسنعلی موذن زادگان
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سؤاالت

تألیفی

1 -10

 1از دیدگاه قانون آیین دادرسی کیفری  ،92دادرسی کیفری باید مستند به ...............
باشد و حقوق  .................را تضمین کند و قواعد آن ...............به صورت یکسان اعمال
شود.
الف) موازین دادرسی منصفانه -جامعه -نسبت به اشخاص
ب) قانون -طرفین دعوی -نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه
تحت تعقیب قرار میگیرند،
ج) دستور مقامات انتظامی و قضایی -اساسی  -در همه جا
د) آراء قضایی -بزه دیده و دادستان -عادالنه
 2در نظام دادرسی کیفری ایران تحقیقات و بازجویی توسط ضابطان باید مبتنی بر................
و  ................و  .................صورت گیرد.
الف) اصول و شیوههای علمی قانونی -همیشه به دستور مقامات قضایی -آموزشهای قبلی
ب) صالحدید ضابطان در همه موارد -نظارت الزم مقامات قضایی -اصول و شیوههای علمی قانونی
ج) دستورات دادستان در همه موارد -آموزشهای قبلی -نظارت الزم مقامات قضایی
د) اصول و شیوههای علمی قانونی -آموزشهای قبلی -نظارت الزم مقامات قضایی
 3حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم و پیش از صدور حکم قطعی ..............موجب
توقف تعقیب و دادرسی است.
						
الف) تا حالت افاقه متهم
ب) در حدودی که جنبه حق الهی دارد،
ج) در مجازات هایی که جنبه حق الناسی مانند قصاص و دیه دارد،
د) تا حالت افاقه متهم مگر در مورد خاص
 4در قانون دادرسی کیفری  ،92کدام یک از گزینههای ذیل در مقایسه با ارائه مصادیق
موقوفی تعقیب در قانون دادرسی کیفری مصوب سال  ،78صحیح است؟
الف) نسخ مجازات قانونی ،گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
ب) فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی ،توبه متهم
ج) توبه متهم و شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
د) مشموالن عفو ،اعتبار امر مختوم کیفری
 5جرم دارای جنبه ..............است و  ................باشد.
		
الف) الهی -فقط میتواند دارای حیثیت عمومی
ب) الهی و عمومی -میتواند دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی
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ج) عمومی -فقط میتواند دارای جنبه خصوصی
د) الهی -میتواند دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی
 6از دیدگاه قانون دادرسی کیفری  92کدام گزینه صحیح است؟
الف) متهم ،بزه دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند.
ب) متهم ،بزه دیده ،شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند.
ج) فقط آگاهی شاهد و بزه دیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی کافی است.
د) صرفاً آگاهی متهم از حقوق خود در فرآیند دادرسی ضرورت دارد.
 7موانع تعقیب دعوای عمومی در قانون دادرسی  92عبارتند از:
الف) اناطه کیفری ،فقد شکایت بزه دیده در جرایم قابل گذشت ،جنون پس از ارتکاب جرم و پیش
از صدور حکم قطعی به جز در موارد خاص به تشخیص قاضی
ب) گذشت شاکی خصوصی ،اناطه کیفری ،جنون پس از ارتکاب جرم به طور مطلق
ج) نسخ مجازات قانونی ،اعتبار امر مختومه کیفری ،فقد شکایت بزه دیده در جرایم قابل گذشت،
د) جنون در حین ارتکاب جرم ،مرور زمان در جرایم تعزیری ،شمول عفو
 8مهلت مدعی خصوصی برای تقدیم دادخواست ............و تا قبل از ...............است.
الف) از بدو تعقیب در دادسرا -ختم دادرسی در دادگاه
ب) پس از صدور کیفرخواست -اولین جلسه دادرسی در دادگاه
ج) پس از صدور کیفرخواست به جز در موارد خاص -ختم دادرسی در دادگاه
د) پس از خاتمه تحقیقات بازپرسی -اولین جلسه دادرسی در دادگاه
 9به تصریح قانون دادرسی کیفری  ،92در تمام مراحل دادرسی حقوق شهروندی مقرر در
 ................از سوی تمام ...........الزامی است.
الف) کلیه قوانین دادرسی -مقامات قضایی
ب) قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  -83مقامات قضایی،
ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند
ج) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب -ضابطان دادگستری
د) قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی -تمام مقامات قضایی و ضابطان
دادگستری
 10در صورتی که از سوی مدعی خصوصی دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم ابتداء در دادگاه
حقوقی اقامه شود ،کدام گزینه صحیح است؟
الف) متعاقباً طرح دعوای کیفری در دادگاه کیفری به جز در موارد خاص ،ممنوع است.
ب) مطلقاً متعاقباً طرح دعوای کیفری در دادگاه کیفری ممنوع است.
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ج) مطلقاً متعاقباً طرح دعوای کیفری در دادگاه کیفری جایز است.
د) فقط متعاقباً طرح دعوای کیفری مذکور در صالحیت دادگاههای کیفری  2در همان دادگاهها،
جایز است.

پاسخنامه

تألیفی

1 -10

 1قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  92همانند حقوق فرانسه مواد مقدماتی خود را به اصول و
حقوق اساسی راهبردی دادرسی کیفری اختصاص داده است .این اصول و حقوق باید پرتوافکن
بر کلیه مواد قانون باشد .مقامات قضایی در موارد ابهام و اجمال در مقررات دادرسی کیفری باید
با تمسک به این اصول و حقوق در راستای تحقق دادرسی منصفانه به تفسیر مواد قانون همت
گمارند .این اصول و حقوق راهبردی در مواد  1- 7قانون به نحو گویا و شفاف بیان شده است.
خالصه عناوین اصول و حقوق راهبردی مزبور عبارتند از:
ضرورت قانونی بودن دادرسی کیفری ،تضمین حقوق طرفین دادخواهی و دفاع در فرآیند دادرسی،
اعمال آیین دادرسی یکسان بر کلیه اشخاص متهم به ارتکاب جرایم مشابه ،استقالل مراجع قضایی
و بی طرفی قاضی در فرآیند دادرسی ،رعایت مهلت معقول تعقیب و دادرسی ،حمایت از اصل
برائت ،اصل منع تعرض به حریم خصوصی جز در چارچوب قانون تحت نظارت مقام قضایی ،سامان
دهی کلیه اقدامات انتظامی و قضایی با حفظ کرامت و حیثیت اشخاص ،ضرورت آگاهی متهم در
اسرع وقت از موضوع اتهام و ادله آن ،حق دسترسی و برخورداری متهم به وکیل و سایر حقوق
دفاعی او ،حق آگاهی افراد دخیل در تعقیب و دادرسی مانند متهم ،بزه دیده و شاهد از حقوق و
آزادیهای فردی در فرآیند دادرسی و ساز و کارهای رعایت آن.
با عنایت به ماده  2ق.آ.د.ک  92که تصریح به برخی اصول راهبردی دادرسی کیفری به شرح فوق
الذکر دارد ،گزینه ب صحیح است.
 2با توجه به ماده  7ق.آ.د.ک  92رعایت حقوق شهروندی در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و
حفظ حقوق شهروندی مصوب  »83/2/15برای تمام مقامات قضایی ،ضابطان دادگستری و سایر
اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند ،الزامی است.
مستند به بند  10قانون احترام به آزادیهای مشروع ....که مقرر میدارد« :تحقیقات و بازجوییها،
باید مبتنی بر اصول و شیوههای علمی قانونی و آموزشهای قبلی و نظارت الزم صورت گیرد،....
گزینه «د» صحیح است.
بر اساس تبصره  1ماده  30ق.آ.د.ک « ،92دادستان مکلف است به طور مستمر دورههای آموزشی
حین خدمت را جهت کسب مهارتهای الزم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار
نماید ».بدین ترتیب از جمله آموزشهای حین خدمت ضابطان اصول و شیوههای علمی قانونی
برای انجام تحقیقات و بازجوییها ،در زمره وظایف دادستان عمومی و انقالب خواهد بود.

