تطبیق سواالت آزمون وکالت 97
با
بسته 777سوال و نکات احتمالی

جهت آشنایی داوطلبان با میزان شباهت سواالت احتمالی با سواالت اصلی
آزمون وکالت  ،97در انتهای جداول به چند نمونه از تطبیق سواالت کیفری
اشاره شده است.

داوطلبین توجه داشته باشند که گاها موقع شخصی سازی جزوات ،بویژه جزوات رنگی صفحه آرایی در حدود یک الی 2
صفحه جابه جا شده است که به راحتی می توانید آن را با توجه به شماره صفحات ذکر شده بیابید.
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تطبیق  % 90سواالت آیین دادرسی کیفری
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ص  257جلد دوم
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ص  226و ص  170جلد دوم

تطبیق سوال 103

ص  223و  224جلد دوم منطبق با سوال 100

تطبیق سوال 104

ص  204جلد دوم
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ص  – 211جلد دوم منطبق با سوال 88

تطبیق سوال 107

........
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ص  233جلد دوم منطبق با سوال 110

تطبیق سوال 110

ص  221جلد دوم

تطبیق سوال 111

ص  170و  171جلد دوم

تطبیق سوال 112

ص  192جلد دوم منطبق با سوال 75

تطبیق سوال 113

ص  246جلد دوم منطبق با سوال 125

تطبیق سوال 114

ص  223جلد دوم

تطبیق سوال 115

ص  132جلد دوم منطبق با سوال 15

تطبیق سوال 116

ص  188جلد دوم

تطبیق سوال 117

.........

تطبیق سوال 118

ص  181جلد دوم منطبق با سوال 68

تطبیق سوال 119

ص  177جلد دوم

تطبیق سوال 120

ص  206جلد دوم منطبق با سوال 86
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تطبیق  %80سواالت حقوق جزای عمومی و اختصاصی
تطبیق سوال 81

ص  6جلد دوم

تطبیق سوال 82

ص  115و  116جلد دوم

تطبیق سوال 83

...................

تطبیق سوال 84

ص  151جلد اول

تطبیق سوال 85

ص  54جلد دوم – منطبق با مبحث خیانت در امانت

تطبیق سوال 86

ص  52جلد دوم

تطبیق سوال 87

ص  53و  114جلد اول

تطبیق سوال 88

ص  29جلد دوم

تطبیق سوال 89

....................

تطبیق سوال 90

ص  84جلد اول

تطبیق سوال 91

ص  77جلد اول

تطبیق سوال 92

ص  104جلد اول

تطبیق سوال 93

...................

تطبیق سوال 94

ص  99جلد اول

تطبیق سوال 95

ص  120جلد اول

تطبیق سوال 96

ص  137جلد اول

تطبیق سوال 97

....................

تطبیق سوال 98

با اشراف به مبحث سرقت –خیانت در امانت-تحصیل مال از طریق نامشروع

تطبیق سوال 99

ص  18جلد دوم

تطبیق سوال 100

ص  113و  114جلد اول
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تطبیق  %85سواالت اصول فقه
تطبیق سوال 61

........................

تطبیق سوال 62

.........................

تطبیق سوال 63

ص  87منطبق با سوال  66جلد دوم

تطبیق سوال 64

ص  107جلد دوم

تطبیق سوال 65

ص  101جلد دوم

تطبیق سوال 66

.......................

تطبیق سوال 67

ص  92جلد دوم منطبق با تست مکمل

تطبیق سوال 68

ص  92جلد دوم منطبق با تست مکمل

تطبیق سوال 69

ص  95جلد دوم و ص  384مدنی جلد دوم

تطبیق سوال 70

ص  12جلد اول

تطبیق سوال 71

ص  56جلد اول

تطبیق سوال 72

ص  33و ص  34جلد اول

تطبیق سوال 73

ص  113جلد دوم

تطبیق سوال 74

ص  13و ص  14جلد اول

تطبیق سوال 75

ص  80جلد اول منبطق با سوال 55

تطبیق سوال 76

ص  31جلد اول منطبق با سوال 17

تطبیق سوال 77

ص  73جلد دوم

تطبیق سوال 78

ص  17جلد اول

تطبیق سوال 79

ص  69و  70جلد اول منطبق با سوال 41

تطبیق سوال 80

ص  32جلد اول
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تطبیق  %80سواالت آیین دادرسی مدنی
تطبیق سوال 21

ص  164جلد اول

تطبیق سوال 22

...................

تطبیق سوال 23

....................

تطبیق سوال 24

....................

تطبیق سوال 25

ص  240ج دوم

تطبیق سوال 26

..................

تطبیق سوال 27

ص  169جلد اول

تطبیق سوال 28

ص  194و ص 209جلد اول

تطبیق سوال 29

ص 195جلد اول

تطبیق سوال 30

ص  225جلد اول -منطبق با سوال 78

تطبیق سوال 31

ص 229جلد اول -منطبق با سوال  83وص 220

تطبیق سوال 32

ص  192جلد اول

تطبیق سوال 33

ص  220جلد اول

تطبیق سوال 34

ص  251جلد اول

تطبیق سوال 35

ص  196جلد اول -منطبق با سوال 44
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ص  211جلد اول
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ص  249جلد اول
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ص  209جلد اول
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تطبیق  %85سواالت حقوق مدنی
تطبیق سوال 1

ص  408جلد دوم

تطبیق سوال 2

ص  279جلد دوم

تطبیق سوال 3

ص  377جلد دوم

تطبیق سوال 4

ص  369جلد دوم –منطبق با سوال 89

تطبیق سوال 5

ص  365و  367جلد دوم

تطبیق سوال 6

ص  306و 307جلد دوم

تطبیق سوال 7

مستنبط از مبحث مسئولیت مدنی -جلد دوم

تطبیق سوال 8

...........

تطبیق سوال 9

ص  329جلد دوم

تطبیق سوال 10

ص  374جلد دوم

تطبیق سوال 11

..................
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ص  349جلد دوم
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ص  387جلد دوم -منطبق با سوال 111
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ص  397جلد دوم
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تطبیق  %80سواالت حقوق تجارت
تطبیق سوال 41

ص  372جلد اول

تطبیق سوال 42

ص  332جلد اول

تطبیق سوال 43

ص  345جلد اول

تطبیق سوال 44

ص  362جلد اول

تطبیق سوال 45

..............

تطبیق سوال 46

ص  166و ص  359جلد اول

تطبیق سوال 47

ص  49جلد اول

تطبیق سوال 48

ص  307و ص  308جلد اول – منطبق با سوال 57

تطبیق سوال 49

................

تطبیق سوال 50

ص  313جلد اول

تطبیق سوال 51

....................

تطبیق سوال 52

ص  318جلد اول – منطبق با سوال 69
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ص  386جلد اول
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تطبیق سوال 55

...................
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ص  328جلد اول
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سوال  103آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت 97
 -103در کدام صورت ،رأی دادگاه تجدیدنظر استان غیابی تلقی میشود؟
 )1متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعترافیه هم نداده باشد.
 )2متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده و رأی دادگاه تجدید نظر دایر بر
محکومیت متهم باشد.
 )3متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده اعم از آنکه
رأی دادگاه تجدیدنظر دائر بر محکومیت با برائت باشد.
 )4متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخ ستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و الیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده و رأی دادگاه
تجدیدنظر نیز دائر بر محکومیت متهم باشد.

سوال  100آیین دادرسی کیفری بسته  777سوال و نکات احتمالی
-100کدامیک از موارد زیر در مورد صدور رأی غیابی صحیح است ؟
)1صدور رأی غیابی در تمام جرایم به استثنا جرایم در صالحیت دادگاه کیفری یک ،اگر متهم یا وکیل وی در دادگاه حاضر نشود
یا الیحه نفرستد جایز است .
)2منظور از رأی غیابی یعنی متهم یا شاکی درد ادسرا و جلسات محاکمه حاضر نشده و الیحه نفرستاده باشد .
)3مهلت واخواهی از رای غیابی  20روز از تاریخ ابالغ واقعی است و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابالغ رأی
غیابی است.
)4چنانچه متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه نخستین و تجدید نظر حاضر نشود یا الیحه نفرستد،دادگاه تجدیدنظر می تواند رأی
غیابی صادر کند.
گزینه  4صحیح است  .در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد ومتهم ویا وکیل او در هیچ
یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده والیحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد ،رأی
دادگاه تجدیدنظر استان ظرف  20روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است .رأیی که در
این مرحله صادر می شود،قطعی است.
هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود ،دادگاه رسیدگی را ادامه
میدهد .در اینصورت حکمی که صادر میشود ،حضوری است.
ایراد گزینه  :1صدور رأی غیابی در تمام جرایم به استثنای جرایمی که جنبه ی حق اللهی دارند ،ممکن است ( و نه جرایم
در صالحیت دادگاه کیفری یک)
ایراد گزینه  :2هرگاه متهم درجلسه رسیدگی حاضرنشده باشد یا الیحه نفرستاده باشد رأی غیابی صادر می گردد( پس
شامل دادسرا نمی شود و حتی اگر در دادسرا حاضر شده باشد باز هم رأی غیابی صادر می شود ).و پس از
انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
ایراد گزینه  :3مهلت واخواهی برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابالغ رأی غیابی است.


هرگاه حکم دادگاه ابالغ واقعی نشده باشدیعنی؛ ابالغ قانونی شده باشد ،محکومٌعلیه میتواند ظرف بیست
در خصوص جرائمی که صرفاً جنبه حقاللهی دارند فقط صدور حکم برائت غیابی جایز است.

روز از تاریخ اطالع ،واخواهی کند که در این صورت ،اجرای رأی ،متوقف و متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه
صادرکننده حكم اعزام میشود .این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند.
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سوال 105آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت 97
 -105در جرایم مذکور در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح ،احاله پرونده در کدامیک از موارد زیر صورت
میگیرد؟
 )1رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح ،پرونده را به حوزه
قضائی دیگر احاله کند.
 )2احاله ندادن پرونده به حوزه قضایی دیگر ،موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.
 )3شاکی یا بیشتر شاکیان ،در حوزه قضائی دادگاه دیگر اقامت داشته باشند.
 )4شاهد یا بیشتر شهود ،در حوزه قضائی دادگاه دیگر اقامت داشته باشند.

سوال  106آیین دادرسی کیفری بسته 777سوال و نکات احتمالی
 -106کدام یک از گزینه های زیر درباره احاله صحیح نیست؟
)1چنانچه محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ،به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن ،آسان تر
بتواند به موضوع رسیدگی کند احاله مجاز است.
 )2احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی شود.
 )3به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و تصویب رییس قوه قضاییه احاله قابل انجام است.
 )4در جرایم در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح ،رییس این سازمان می تواند به منظورحفظ نظم و امنیت عمومی پرونده
را به حوزه قضایی دیگری احاله می کند.
گزینه  3صحیح می باشد .به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ،بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان
کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور ،رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می شود.
نکات مرتبط با سایر گزینه ها:
گزینه  -1احاله در موارد زیر صورت می گیرد :
الف -متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.
ب -محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ،به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع
آن ،آسانتر بتواند به موضوع رسیدگی کند.
گزینه  -2احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

گزینه  -4در جرائم در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح ،رئیس این سازمان می تواند به منظور حفظ نظم و
امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح ،پرونده را به حوزه قضائی دیگر احاله کند.
***احاله به معنی واگذاری رسیدگی به یک اتهام از مرجع قضایی واجد صالحیت محلی به مرجع دیگری که اصوالً
صالحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد ،می باشد .که با توجه به عبارت در هر مرحله از رسیدگی کیفری» نتیجه گیری
می شود که احاله پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا نیز امکان پذیر است و نباید احاله را منحصر به مرحله
دادرسی در دادگاه و صدور حکم دانست.
* * * احاله پرونده در واقع یک نوع تغییر صالحیت محلی است و نمی توان به بهانه احاله  ،صالحیت ذاتی مرجع رسیدگی
کننده را نادیده گرفت،مثال اگر جرمی در صالحیت دادگاه کیفری  2شهرستان هشتگرد است و موردی از موارد احاله وجود داشته
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که سبب شود پرونده از دادگاه صالح محلی (یعنی دادگاه کیفری دو هشتگرد) به دادگاه کیفری دو شهرستان قم احاله شود ،نمی
توان در چنین فرضی بعد از احاله پرونده از هشتگرد و از دادگاه کیفری در هشتگرد ،آن پرونده را به دادگاه انقالب شهرستان قم
واگذار کرد ،چرا که احاله مجوزی استثنائی جهت نقض صالحیت محلی است نه صالحیت ذاتی
** پس از انجام تشریفات احاله ،دادگاه مرجوع الیه به طور کامل جایگزین دادگاه قبلی می شود و لذا صدور رأی ،استماع شهادت،
اقرار ،شهادت بر شهادت که مبنای رأی هستند همگی از وظایف دادگاهی است که رسیدگی به آن محول شده است.
*** در مورد جرائم در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است ،احاله به درخواست دادستان نظامی یا رئیس
سازمان قضایی استان و با موافقت رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت می گیرد (تبصره ماده )418
**مطابق ماده  11دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی « 1385تعقیب و رسیدگی به جرایم کالن
اقتصادی (ده میلیارد ریال به باال در خارج از حوزه قضایی تهران ،با موافقت رئیس قوه قضاییه و از طریق احاله قابل
رسیدگی در این مجتمع می باشد.
** در خصوص جرایم روحانیون به استناد ماده  30آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت احاله پرونده از یک حوزه
قضایی به حوزه قضایی دیگر با دادستان منصوب خواهد بود.
** احاله پرونده شاید با قرار نیابت قضایی شباهت هایی داشته باشند ولی تفاوت اصلی در این مورد آن است که در احاله ،پرونده
به طور کامل از صالحیت دادگاه صالح محلی خارج شده و ادامه رسیدگی با دادگاهی است که پرونده به آن محول می شود در
حالیکه در نیابت قضایی ،اصل پرونده در دادگاه صالح محلی پابرجاست و صرفاً انجام بعضی امور تحقیقی و تعقیبی از
دادسرا یا دادگاه حوزه قضائی دیگر خواسته می شود که آن مرجع باید اطالعات واصله و کسب شده را به مرجع معطی نیابت اعاده
کنند.
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 -106به اتهامات ا شخا صی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری ا سالمی ایران مرتكب جرم می شوند و
مطابق قانون ،دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی به آنها را دارند ،در کدام دادگاه رسیدگی میشود؟
 )1در دادگاه محل دستگیری ،اعم از اینکه از اتباع ایران یا کشور خارجی باشند.
 )2در دادگاه تهران ،اعم از اینکه از اتباع ایران یا کشور خارجی باشند.
 )3در دادگاه محل دستگیری ،در صورتی که از اتباع خارجی باشند.
 )4در دادگاه محل دستگیری ،در صورتی که از اتباع ایران باشند.

سوال  88آیین دادرسی کیفری بسته  777سوال و نکات احتمالی
-88یک ایرانی در کشور ترکیه مرتکب جرم شده است ،وی در تهران سکونت دارد ولی برای فرار از دستگیری از
طریق فرودگاه شیراز وارد ایران میشود ،سپس بالفاصله از طریق زمینی عازم قم شده که در بین راه در اصفهان
دستگیر میشود .برفرض این که اتهام وی قابلیت تعقیب طبق قوانین ایران را داشته است ،کدام دادگاه صالحیت
رسیدگی به اتهام وی را دارد؟
 )2تهران
 )1اصفهان
 )4قم
 )3شیراز
گزینه  1صحیح میباشد.
به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتكب جرم می
شوند و مطابق قانون ،دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی به آن ها را دارند ،چنانچه از اتباع ایران باشند،
حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد ،در دادگاه تهران رسیدگی
میشود.
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 -109اگر طرفین دعوا با توافق کتبی ،حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را اسقققا

کنند ،اثر حقوقی آن

چیست؟
 )1به جز در خصوص صالحیت قاضی صادرکننده رأی ،تجدیدنظر یا فرجامخواهی آنان ،مسموع نیست.
 )2تجدیدنظر یا فرجامخواهی آنان ،جز در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی مسموع نیست.
 )3تجدیدنظر یا فرجامخواهی آنان مسموع نیست.
 )4درخواست تجدیدنظر آنان مسموع نیست.

سوال  110آیین دادرسی کیفری بسته 777سوال و نکات احتمالی
-110کدامیک از گزینه های زیر درمورد اعتراض به آراء کیفری صحیح است ؟
 )1درصورتی که طرفین با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند،تاثیری در قابلیت تجدید نظرخواهی رأی
ندارد .
)2اگر اعتراض خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و تقدیم کننده عذر موجه داشته باشد،قاضی اجرای احکام کیفری به عذر او رسیدگی
می کند.
)3دادستان فقط از جهت برائت متهم و عدم انطباق رأی با قانون حق اعتراض دارد ،در حالی که در مورد آراءصادره از دادگاه اطفال
تنها درصورتی که برخالف قانون باشد،حق اعتراض دارد .
)4اگر اعتراض محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم  ،به صورت توأمان باشد از پرداخت هزینه
دادرسی معاف می گردد .
گزینه  4صحیح است .
تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر
صورت می گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم ،مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون
آیین دادرسی مدنی است.

تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به
صورت توأمان ،مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
ایراد سایر گزینه ها :
گزینه :1در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند ،تجدیدنظر یا
فرجام خواهی آنان جز در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی ،مسموع نیست.
گزینه :2هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام ،خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند،

دادگاه صادر کننده رأی ( ونه قاضی اجرای احکام)ابتداء به عذر او رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن ،قرار
قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند .جهات عذر موجه همان است که در ماده ( )178این قانون
مقرر شده است .
گزینه  :3اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:
الف -محکوم علیه ،وکیل یا نماینده قانونی او
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ب -شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان
پ -دادستان از جهت:
 برائت متهم عدم انطباق رأی با قانونو یا عدم تناسب مجازات* نظریه شماره  676 / 94 /7مورخ  - 94 /16 / 3اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اطالق قانون ،دادستان حتی در جرایم قابل گذشت ،حق اعتراض به آراء برائت و محکومیت های غیر قانونی را دارد.
** رأی وحدت رویه شماره  614مورخ  - 30 / 11 /75با توجه به اطالق متنی که حق تجدیدنظر خواهی شاکی
خصوصی را پذیرفته بود ،اعالم کرده است که این حق على االطالق شامل اعتراض به حکم برائت یا محکومیت یا هر دو
می باشد.
** چنانچه دادخواست مدعی خصوصی رد شود و یا حکم به کمتر از آنچه تقاضا شده صادر گردد ،مدعی
خصوصی حق اعتراض به آن را دارد.
 درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی
طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید .دادستان نیز هر گاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند می
تواند درخواست تجدیدنظر نماید .مدعی خصوصی می تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا
تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظرخواهی کند.
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سوال  112آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت 97
 -112اگر دادگاه در مقام ر سیدگی به اعتراض شاکی ن سبت به قرار منع تعقیب ،تحقیقات داد سرا را ناقص
تشخیص دهد ،تكلیف چیست؟
 )1قرار را نقض میکند و خود تحقیقات را تکمیل میکند.
 )2قرار را نقض میکند و تکمیل تحقیقات را از دادسرا میخواهد.
 )3بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند.
 )4قرار را نقض میکند و حسب مورد ،خود ،تحقیقات را تکمیل میکند یا تکمیل تحقیقات را از دادسرا میخواهد.

سوال  75آیین دادرسی کیفری بسته  777سوال و نکات احتمالی
-75دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه
بداند....................................،

و

همچنین

اگر

به

نظر

دادگاه،

تحقیقات

دادسرا

کامل

نباشد. ......................................،
-1آن را نقض می کند و بازپرس مکلف است تحقیقات را از ابتدا شروع نماید-با نقض قرار و اعالم نقص تحقیقات پرونده را به
بازپرس دیگری در همان دادسرا ارجاع کند.
 -2آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند-چون نمی تواند قرار را نقض نماید باید خود تحقیقات را تکمیل نماید و نمی
تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد.
 -3آن را نقض و انجام تحقیقات را از بازپرس دیگری درخواست می کند -بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا
بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند.
 -4آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند -بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام
به تکمیل تحقیقات کند.
گزینه4صحححیح می باشححد .دادگاه در صححورتی که اعتراض شححاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه
بداند ،آن را نقض و قرار جلب به دادر سی صادر می کند .در مواردی که به نظر دادگاه ،تحقیقات داد سرا
کامل نباشححد ،بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسححرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل
تحقیقات کند .موارد نقص تحقیق باید به تفصححیل و بدون هرگونه ابهام در تصححمیم دادگاه قید شححود .در
صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه ،بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.



 در صورتی که قرارمنع تعقیب توسط دادگاه نقض شود:

1ق دادگاه قرار جلب به دادرسی را صادر میکند.
2ق بازپرس مكلف به احضار متهم و تفهیم اتهام به وی می شود.
3ق بازپرس از متهم مطابق ماده 262ق.آ.د.ک آخرین دفاعیات اش را اخذ می کند.
4ق بازپرس قرار تامین و نظارت قضایی مناسب صادر میکند.
5ق پرونده در نهایت توسط بازپرس به دادگاه مجددا ارسال میگردد.



در صورتی که قرارموقوفی تعقیب توسط دادگاه نقض شود:

بازپرس مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است ،به پرونده رسیدگی
و با انجام تحقیقات الزم ،تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
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 -113گذ شت شاکی یا مدعی خ صو صی در جرایم غیرقابل گذ شت ،پس از صدور حكم قطعی ،چگونه موجب
تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازات منا سبتر به حال محكومعلیه تو سط دادگاه صادرکننده حكم قطعی
میشود؟
 )1عنداالقتضا حسب درخواست محکوم علیه
 )2الزاماً ،حسب درخواست محکوم علیه
 )3عنداالقتضا ،حسب درخواست دادستان
 )4الزاماً ،حسب درخواست دادستان

سوال  125آیین دادرسی کیفری بسته  777سوال و نکات احتمالی
 -125هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ،پس از قطعی شدن حکم ازشکایت خود
صرف نظر کند:
 )1محکوم علیه مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،درخواست کند در میزان مجازات اوتجدیدنظر شود.
 )2محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود .
 )3محکوم علیه می تواند از دادگاه نخستین تقاضا کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود .
)4چون رأی قطعی شده لذا چنین اقدامی مقدور نیست.
گزینه  2صحیح است .



هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ،پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر

کند ،محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود .در این
صورت ،دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( )300این
قانون ،رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال
محکوم علیه باشد ،تبدیل می کند .این رأی قطعی است.
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 -115ضابطان دادگستری ،در کدام یک از جرایم زیر میتوانند رأساً متهم را بازداشت کنند؟
 )1در جرایم غیرمشهود ،در صورتی که قرائن و امارات قوی دال بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
 )2در جرایم مشهود در صورتی که قرائن و امارات قوی دال بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
 )3در جرایم مشهود موضوع بندهای «الف»« ،ب»« ،پ» و «ت» ماده  3-2ق.آ.د.ک.
 )4در جرایم مشهود مطلقاً

سوال  15آیین دادرسی کیفری بسته  777سوال و نکات احتمالی
 -15در جرایم مشهود ،ضابطان فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که:
 )1کلیه ادله موجود در باره پرونده را جمع آوری کرده باشند.
)2از شهود و مطلعین واقعه به قدر لزوم استعالم شده باشد.
 )3اسناد مربوط به جرم را کشف و از احتمال جعلی بودن آن ها آگاه باشند.
 )4قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
گزینه  4صحیح است .ضابطان دادگستری به محض اطالع از وقوع جرم ،در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب
تکلیف و أخذ دستورهای الزم به دادستان اعالم می کنند و دادستان نیز پس از بررسی الزم ،دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا
تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند.
ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود ،تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت ،ادوات ،آثار ،عالئم و ادله وقوع جرم
و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ،به عمل می آورند ،تحقیقات الزم را انجام می دهند و بالفاصله نتایج و مدارک
به دست آمده را به اطالع دادستان می رسانند .همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم،
نشانی ،شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می کنند.
ضابطان دادگستری در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی در ارتکاب جرم
مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
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 -118چنانچه پس از قطعیت د ستور ضبط وثیقه ،حكم محكومیت کیفری اجرا شود ،تكلیف د ستور ضبط وثیقه
چیست؟
 )1دستور ضبط تا یک چهارم وثیقه صادر میشود.
 )2دستور ضبط یک چهارم وثیقه صادر میشود.
 )3کانلمیکن تلقی میشود.
 )4اجرا میشود.

سوال  68آیین دادرسی کیفری بسته  777سوال و نکات احتمالی
 -68اگر متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات
اجرائی ،در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند........................
 -1دادستان با رفع اثر از دستور صادره خود،موجب می شود تا اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی بماند.
 -2دستور صادره کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند.
 -3دادستان با رفع اثر از دستور صادره ،دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک دوم از وجه قرار را صادر می کند.
 -4دادستان با رفع اثر از دستور صادره ،دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند.
گزینه4صحیح می باشد .در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط
وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی ،در مرجع قضائی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند ،دادستان با رفع اثر از
دستور صادره ،دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند .در این صورت ،اعتبار قرار تأمین
صادره به قوت خود باقی است.
هرگاه متهم یا وثیقهگذار یا کفیل ،ظرف ده روز از تاریخ ابالغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار ،معادل وجه مقرر را به صندوق
دولت واریز کند ،ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است.
در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان ،بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بالفاصله
جهت اقدام الزم به دادستانی کل کشور اعالم نماید.
چنانه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود ،قاضی اجرای احکام خالصهای از دادنامه را جهت
اجرای این تبصره به دادستانی کل اعالم میکند.
در صورت تقاضای مالقات از سوی کنسولگری مربوط ،مراتب به دادستانی کل اعالم میشود تا بر اساس تصمیم آن
مرجع ،مطابق مقررات اقدام شود.
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 -120فرماندار یكی از شهر ستانهای غیرمرکز ا ستان ،مرتكب بزه ت صرف غیرقانونی در اموال دولتی می شود
رسیدگی به جرم وی در صالحیت کدام مرجع قضائی است؟
 )1دادگاه کیفری یک مرکز همان استان
 )2دادگاه کیفری دو مرکز همان استان
 )3دادگاه کیفری دو تهران
 )4دادگاه کیفری یک تهران

سوال  86آیین دادرسی کیفری  777سوال و نكات احتمالی
-86رسیدگی به جرایم رییس دیوان محاسبات  ،فرمانداران و مشاوران رییس قوه قضاییه در صالحیت
کدام مرجع است؟
 -1دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم -حسب مورد دادگاههای کیفری تهران -حسب مورد دادگاههای کیفری تهران
 -2حسب مورد دادگاههای کیفری تهران -دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم -حسب مورد دادگاههای کیفری تهران
 -3حسب مورد دادگاههای کیفری تهران
 -4دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم
گزینه2صحیح می باشد.مستند به ماده307و.308



رسیدگی به اتهامات فرمانداران مراکز استان حسب مورد ،در صالحیت دادگاه های کیفری تهران است اما رسیدگی به
اتهامات سایر فرمانداران در صالحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است.در ماده 308بصورت کلی ،لفظ
فرمانداران بکار رفته است و علت آن است که در ماده قبل-307-فرمانداران مراکز استان از حکم این ماده جدا شده است.
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