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هو الحق...

تشریح سواالت درس آیین دادرسی کیفری

آزمون قضاوت 95
تدوین :امین بخشیزاده اهری

1

مؤلف کتاب قانون دستنویس آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی و اجرای احكام کیفری:
 .71یك نظامی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران ،مرتكب جرم خاص نظامی شده
است .کدام دادگاه ،صالحیت رسیدگی به این جرم را دارد:
الف -كيفري يك محل خدمت
 ج -نظامي تهران

ب -حسب مورد ،كيفري يك يا دو تهران
د -نظامي محل دستگيري

پاسخ:
ماده  -59۸به اتهامات نظامياني كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسالمي ايران مرتکب جرم شوند
و مطابق قانون ،دادگاههاي ايران صالحيت رسيدگي به آنها را داشته باشند ،چنانچه از جرائمي باشد كه در
صالحيت سازمان قضائي است ،در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي مي شود.
نكتهی سوال آزمون قضاوت:
در اين ماده دو شرط وجود دارد:
 -1فرد نظامي باشد.
 -2جرم از جرائمي باشد كه در صالحيت سازمان قضائي است؛ يعني جرم نظامي باشد.
حال اگر اين دو شرط محقق شود و محل ارتکاب جرم نيز خارج از ايرران باشرد ،دادسررا و دادگراه نظرامي
تهران صالح به رسيدگي خواهد بود.

 . 1جهت ورود به گروه تخصصی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری ،از لینك موجود در سایت
 www.crimelaw.irاستفاده نمایید.
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 .72نوجوانی  17ساله به اتهام قتل عمدی فردی ،تحت تعقیب است .کدام مرجع ،تحقیقات
مقدماتی راجع به اتهام او را انجام میدهد؟
 الف -دادسراي ويژه نوجوانان محل وقوع جرم
ب -دادگاه اطفال و نوجوانان محل وقوع جرم
ج -دادگاه كيفري يك ويژه اطفال و نوجوانان محل وقوع جرم
د -دادگاه اطفال و نوجوانان محل اقامت نوجوان
در خصوص دادسرای صالح به انجام تحقیقات مقدماتی:
ماده  -2۸5در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن ،شعبهاي از دادسرراي ممرومي و انقرالب برا
منوان دادسراي ويژه نوجوانان به منوان شعبه تخصصي دادسراي ممومي و انقرالب بره سرررسرتي يکري از
معاونان دادستان و با حضور يك يا چند بازررس ،تشکيل ميشود .ناگفته ريداست كره صرالحيت ايرن نروع
دادسرا ،صالحيت اختصاصي نيست بلکه تخصصي ميباشد؛ يعني در كنار ساير رروندهها ،به موضوع ررونده-
هاي مربوط به افراد بالغ كمتر از هجده سال تمام شمسي نيز رسيدگي مينمايد .به مبارتي در ايرن شرعبه،
تحقيقات مقدماتي جرائم افرادي كه حين ارتکاب جرم (نه حين رسيدگي) سن آنها رانزده تا هجرده سرال
تمام شمسي ميباشد (امم از دختر و رسر) به جز جرائم موضوع مواد ( )306يعني جررائم منرافي مفرت و
( )340اين قانون يعني جرايم موجب مجازات تعزيري درجه هفت و هشت كره برهطرور مسرتقيم از سروي
دادگاه صورت ميگيرد ،در اين دادسراي تخصصي به ممل ميآيرد .منروان ايرن دادسررا« ،دادسرراي ويرژه
نوجوانان» است نه «دادسراي ويژه اطفال و نوجوانان» .چرا كه طبق :تبصره  -1تحقيقرات مقردماتي تمرامي
جرائم افراد زير رانزده سال تمام شمسي امم از دختر و رسر بهطور مستقيم در دادگاه اطفرال و نوجوانران يرا
دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان به ممل ميآيد و دادگاههاي مذكور كليه وظايفي را كره
طبق قانون بر مهده ضابطان دادگستري و دادسرا است خود انجرام مريدهنرد( .ر.ک :مرواد  31و  42كره در
ظاهر متعارض با اين تبصره هستند) تبصره  -2در جرائم مشهود ،هرگاه مرتکب ،طفل يعني فرد زير  15سال
يا نوجوان يعني فرد بين  15تا  18سال باشد ،ضابطان دادگستري مکلفند نسبت بره حفرآ آ،ت ،ادوات ،آررار،
مالئم و د،يل جرم اقدام نماينرد ،لکرن اجرازه تحقيقرات مقردماتي از طفرل يرا نوجروان را ندارنرد و در صرورت
دستگيري وي ،موظفند متهم را حسب مورد ،چنانچه فرد نوجوان  15تا  18ساله باشرد فروري بره دادسررا يرا
چنانچه فرد طفل زير  15سال باشد يا مورد از موارد مقرر در مواد  306و  340باشرد ،بره دادگراه اطفرال و
نوجوانان يا دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان تحويل دهند .انقضرا وقرت اداري و نيرز ايرام
تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست( .قانون دستنويس كيفري)200/
نكتهی سوال آزمون قضاوت:

تحقيقات مقدماتي جرايم افراد نابالغ در دادگاه انجام ميشود اما تحقيقات مقدماتي افراد برالغ
كمتر از هجده سال (دختر بين  9تا  18و رسر  15تا  )18در دادسرراي ويرژه نوجوانران انجرام
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ميشود مگر اينکه نوع جرم ارتکابي درجه هفت يا هشت بوده و يا اينکه جرم از جررائم منرافي
مفت باشد كه مستقيماً در دادگاه انجام ميشود .بنابراين گزينه الف صحيح است.
 .73هرگاه یكی از موارد سقوط دعوای عمومی نزد قاضی محقق باشد ،کدام قرار باید صادر شود؟
الف -منع تعقيب
ج -بايگاني ررونده

 ب -موقوفي تعقيب
د -ترک تعقيب

موارد سقوط دمواي ممومي رس از به جريان افتادن دمواي ممومي تعقيب كيفري تا تکميل تحقيقات ادامه
خواهد يافت تا زمينه اظهار نظر در مورد كافي بودن د،يل اتهام و لزوم ارسال ررونده به دادگاه جهت محرا
كمه و صدور حکم يا نا كافي بودن د،يل توجه اتهام به متهم فراهم گردد در اين حرال در صرورت نخسرت
قرار جلب و دادرسي و در صورت اخير قرار منع تعقيب متهم صادر ميشود با وجرود ايرن در مروارد معينري
دمواي ممومي قبل از به رايان رسيدن تحقيقات مقدماتي به د،يلي ساقط مي شود و مرجع تحقيرق نمري
تواند با ادامه دادن تحقيقات خود از نظر ماهوي نسبت به وقوع يا مدم وقوع جرم اظهار مقيده نمايد در اين
صورت به د،يلي كه بيشترجنبه شکلي دارند بازررس يا داديار بدون اظهار نظر در ماهيت امر و امتبار د،يل
اتهام متهم قرار موقوفي تعقيب را به لحاظ ساقط شدن دمواي ممومي صادر و به طرفين ابالغ مي كنرد برا
اين حال همانگونه كه ماده  20ق.آ.د.ک تصريح نمروده« :سرقوط دمرواي ممرومي موجرب سرقوط دمرواي
خصوصي نيست » و به همين دليل از لحاظ ماهوي تبصره  1ماده  13ق.آ.د.ک نيز مقرر مي دارد« :در باره
ديه مطابق قانون مجازات اسالمي ممل مي گردد ».بنابر اين برا صردور قررار موقروفي تعقيرب حرق مردمي
خصوصي به مطالبه ديه و ضرر و زيان ساقط نمي شود( .خالقي/جلد )114/1
 .74تشخیص سیاسی بودن اتهام با کدام مرجع است؟
الف -رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان
ب -دادستان مركز استان
ج -دادگاه كيفري يك مركز استان رس از اخذ نظر دادگاه انقالب

 د -دادسرا يا دادگاهي كه ررونده در آن مطرح است
چندين بار در كالسهاي حضوري و در كانال تلگرامي ،تأكيد شد كه برخي قروانين خراا از جملره قرانون
جرم سياسي از اهميت ويژهاي براي آزمونها برخوردار است .در آزمون قضاوت  95دو سوال از ايرن قرانون
طرح شد .به موجب ماده  5قانون مذکور« :تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي اسرت كره
ررونده در آن مطرح است .متهم مي تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا رايان جلسه اول دادرسي
در دادگاه نسبت به غيرسياسي بودن اتهام خود ايراد كند .مرجع رسيدگيكننده طي قرراري در ايرن مرورد
اظهارنظر مينمايد .شيوه صدور و امتراض به اين قرار تابع مقررات قانون آييندادرسي كيفري است».
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 .75کدام یك از ضرر و زیانهای ناشی از جرم ،توسط شاکی قابل مطالبه است؟
 الف -مادي ،معنوي و منافع ممکنالحصول
ج -فقط مادي و منافع ممکنالحصول قابل تقويم

ب -فقط مادي و معنوي
د -فقط مادي

ماده  -14هركس بدون مجوز قانوني ممداً يا در نتيجه بياحتياطي بهجان يا سالمتي يا مرال يرا آزادي يرا
حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هرحق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجراد گرديرده لطمرهاي وارد
نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئولجبران خسارت ناشري از ممرل خرود مريباشرد.
بنابراين شاكي ميتواند همزمان با درخواست تعقيب كيفري ،جبران تمام ضررر و زيرانهراي مرادي ماننرد
تخريب اموال مسروقه و معنوي مانند لطمه به حيثيت در جرم توهين و در نهايرت منرافع ممکرنالحصرول
ناشي از جرم را كه مقتضي وجود آنها حاصل شده باشد مانند درختاني كه شکوفه دارند و مقتضري ميروه
شدن هستند ،در مرجع كيفري مطالبه كند .با توجه به اينکه يکي از شرايط طرح ضررر و زيران در مرجرع
كيفري اين است كه ضرر و زيان ناشي از جرم باشد ،لذا اگر اين نوع ضرر و زيان در غير موارد ارتکاب جرم
به وجود آيد، ،زم است شاكي در دادگاه حقوقي مطالبه جبران خسارت نمايد .نکتره مهرم اينکره خسرارت
مدمالنفع كه متفاوت از منافع ممکنالحصول بوده و مقتضي وجود آن محقق نشده ،قابل مطالبه نخواهدبود.
تبصره  -1زيان معنوي كه در قانون سابق قابل مطالبه نبوده و در قانون جديد مقرر شده ،مبارت از صدمات
روحي يا هتك حيثيت و امتبار شخصي ،خانوادگي يا اجتمامي است .هرچنرد جبرران زيران معنروي ،زم و
ضروري است ،ليکن دادگاه «ميتواند» مالوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالي كه براي دادگاه الزامري
است ،به رفع زيان از طرق ديگر كه مصاديق آن تمثيلي است نه حصري ،از قبيل الزام به مذرخواهي و درج
حکم در جرايد و امثال آن نيز حکم نمايد .به مبارتي ديگر ،حکم به جبران زيان معنوي الزامي اسرت ولري
حکم به رفع زيان از طُرُق ديگر از قبيل مذرخواهي و ...براي دادگاه اختياري ميباشد.
تبصره  -2منافع ممکنالحصول تنها به مواردي اختصاا دارد كه صدق اتالف نمايد .اتالف امرم از مرين و
منفعت است .همچنين مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نيز ررداخت خسارت معنوي شامل جررائم
موجب تعزيرات منصوا شرمي كه منظور از آن جرايمي هستند كه در نصوا شرمي براي آن تعزير مقرر
شده مانند اقرار به زنا كمتر از چهار بار و نظاير آن و نيز شامل ديه كه مقدار آن در شرع و قرانون مشرخص
است ،نميشود .البته براي امکان مطالبه منافع ممکنالحصول تحرت شررايطي ،زم اسرت؛ از جملره اينکره
موجبات حصول نفع كامل باشد ،تحقق منافع موكول به آينده باشد و زوال منافع ناشري از جررم باشرد .در
ريشنويس ،يحه قانون حاضر ،خسارات مازاد بر ديه نيز قابل مطالبه منروان شرده برود كره در نهايرت ،برا
مخالفت شوراي نگهبان منتفي شد( .قانون دستنويس كيفري)36/
 .76کدام مورد در خصوص احاله پروندههای کیفری ،صحیح است؟
الف -رئيس قوه قضاييه ميتواند به منظور حفآ نظم و امنيرت ممرومي ،رأسرا ررونرده را بره حروزه
قضايي ديگر احاله كند
ب -براي احاله ررونده ،رضايت شاكي خصوصي ضروري است
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 ج -احاله ررونده در دادسرا و دادگاه نظامي حسب مورد ،به درخواست دادسرتان نظرامي يرا رئريس
قضايي استان و موافقت رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح است
د -احکام ررونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان ،بنا بره درخواسرت دادسرتان
حوزه قضايي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه كيفري يك مركز استان است
ماده  -41۸به موجب ماده « 339رس از ارجاع ررونده نميتوان آن را از شعبه مرجوعٌاليه ،أخذ و به شعبه
ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد» .گاهي براي رمايت بعضي مصالح اجتمامي و اقتصادي و سياسري و يرا
جهات مملي ،رسيدگي به امري جزايي از مرجعي كه طبق قرانون برراي رسريدگي بره آن داراي صرالحيت
محلي است به يك مرجع ديگر كه هممرض آن است ارجاع مي شود؛ اين امر را احاله دمواي جزايري مري-
گويند .احاله دمواي جزايي ،از حوزهاي به حوزه ديگر ،ممکن است در هر مرحلهاي از تحقيقات مقردماتي و
يا دادرسي صورت گيرد .به استناد احاله نميتوان صالحيت ذاتي مراجع كيفري را تغيير داد و بره مبرارتي،
احاله صرفاً در صالحيت محلي ايجاد تغيير مرينمايرد .در هرر مرحلره از رسريدگي كيفرري امرم از مرحلره
تحقيقات مقدماتي يا مرحله محاكمه و رسيدگي ،با رمايت صالحيت ذاتي مراجع قضائي ،احاله ررونده از يك
حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان ،حسب مورد ،به درخواست دادستان در مورد رروندههاي دادسرا
يا به درخواست رئيس حوزه قضائي مبدأ در مورد رروندههاي دادگاه و ررونردههراي حروزه قضرائي بخرش و
موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و احاله ررونده ا ز حوزه قضرائي يرك اسرتان بره اسرتان ديگرر بره
تقاضاي همان اشخاا يعني حسب مورد ،دادستان يا رئيس حوزه قضائي مبدأ و موافقت شرعبهاي از شرعب
ديوان مالي كشور صورت ميگيرد.
تبصره -در مورد جرائم در صالحيت سازمان قضائي نيروهراي مسرلح ،احالره حسرب مرورد بره درخواسرت
دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي استان با موافقت رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح انجرام مري
شود( .ماده ، )639زم است بين دو مقام «رئيس سازمان قضائي استان» و «رئيس سازمان قضائي نيروهاي
مسلح» تفکيك قائل شد.
جمعبندي احاله
حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان

از حوزه قضائي يك استان به استان ديگر

دادسرا

دادگاه

دادسرا

دادگاه

به درخواست دادسرتان
و موافقررت شررعبه اول
دادگاه تجديدنظر

برره درخواسررت رئرريس
حرروزه قضررائي مبرردأ و
موافقت شعبه اول دادگاه
تجديدنظر

بررررره درخواسرررررت
دادسررتان و موافقررت
شعبه ديوان مالي

برره درخواسررت رئرريس
حرروزه قضررائي مبرردأ و
موافقررت شررعبه ديرروان
مالي

ماده  -419احاله صرفاً و به طور حصري در موارد زير و همچنين مورد مقرر در ماده  420صورت ميگيرد:
الف -متهم (در صورت وجود فقط يك متهم در ررونده) يا بيشتر متهمان (در صورت وجود متهمين متعدد
در ررونده) در حوزه دادگاه ديگري از يك يا دو استان كه واجد صالحيت ذاتي است ،اقامت داشته باشند.
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ب -با رمايت صالحيت ذاتي ،محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ،بهنحوي كه دادگراه ديگرر برهملرت
نزديك بودن به محل وقوع آن و امکان انجام تحقيقات مناسب ،آسانتر بتواند بهموضوع رسيدگي كند.
تبصره -احاله ررونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب مسر و حرج شاكي و يا مدمي خصوصي شود.
ماده  -420مالوه بر موارد مذكور در ماده قبل ،بهمنظور حفآ نظم و امنيت ممومي ،بنا به ريشنهاد رئيس
قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز يکي از شعب ديوانمالي كشور ،رسيدگي با رمايت صالحيت ذاتي
مرجع قضائي ،به حوزه قضائي ديگر احاله ميشود.
تبصره -در جرائم در صالحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ،رئيس اين سازمان ميتواند بهمنظرور حفرآ
نظم و امنيت ممومي و رمايت مصالح نيروهاي مسلح ،ررونده را بدون نياز به موافقت مقامي ديگر ،به حروزه
قضائي ديگر احاله كند( .قانون دستنويس كيفري 272/الي )274
نكتهی سوال آزمون قضاوت:
در گزينههاي نادرست ،زير موارد نادرست خط كشيده شده است.
 .77کدام یك از اشخاص زیر ،حق درخواست اعاده دادرسی دارند؟
الف -محکوممليه ،شاكي ،دادستان كل كشور و دادستان مجري حکم
ب -محکوممليه ،دادستان كل كشور ،شاكي و رئيس ديوان مالي كشور
ج -محکوممليه و شاكي
 د -محکوممليه ،دادستان كل كشور و دادستان مجري حکم
ماده -475اشخاا زير حق درخواست اماده دادرسي از حکم محکوميت قطعي دارند:
الف -محکومٌمليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محکومٌمليه ،همسر و وراث قانوني
و وصي او؛ لذا رس از فوت محکوممليه نيز امکان اماده دادرسي وجود دارد.
ب -دادستان كل كشور
پ -دادستان مجري حکم
ت -رئيس سازمان قضائي نسبت به احکامقطعي دادگاههاي نظامي (ماده )637
(قانون دستنويس آيين دادرسي كيفري)307/
نكتهی سوال آزمون قضاوت:

شاكي حق درخواست اماده دادرسي ندارد.
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 .7۸نوجوان  16سالهای ،مرتكب حمل مواد مخدر مستوجب اعدام میشود .رسیدگی به جررم او
در صالحیت کدام دادگاه زیر است؟
الف -اطفال و نوجوانان
ج -انقالب

 ب -كيفري يك ويژه رسيدگي به جرايم نوجوانان
د -كيفري دو

ماده ( -315اصالحی  )1394/3/24با توجه به اينکه در مورد اطفال (افرراد نابرالغ) در هرر حرال امکران
اممال مجازات وجود ندارد و در نهايت اقدامات تأميني و تربيتي در مورد آنها وضع ميگردد ،بنابراين ،زم
نيست به جرائم آنها حتي اگر مجازاتشران از مروارد مقررر در مراده  302باشرد ،در دادگراه كيفرري يرك
رسيدگي شود .از اين جهت است كه رسيدگي به جرائم افراد نابالغ مطلقاً در صالحيت دادگاه اطفرال مري-
باشد و جرائم مشمول صالحيت دادگاه كيفري يرك و همچنرين انقرالب در مرواردي كره برا تعردد قاضري
رسيدگي ميشود اگر توسط افراد بالغ زير هجده سال تمام شمسي ارتکاب يابد در دادگاه كيفري يك ويرژه
رسيدگي به جرائم نوجوانان رسيدگي و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اممال مري-
شود ،بهرهمند ميگردد .صالحيت اين دادگاه كه شعبهاي از دادگاه كيفري يك ميباشرد ،بررخالف دادگراه
اطفال تخصصي است نه اختصاصي ولي صالحيت دادگاه اطفال نسبت به ساير دادگاهها اختصاصي است نره
تخصصي.
طبق اصالحيهاي كه در سال  94تصويب شد ،در ماده  315سه تغيير ممده به وجود آمد .نخست اينکه در
مورد دادگاه انقالب كه به طور مطلق بيان شده بود ،با مبارت «در مواردي كه با تعدد قضاي رسيدگي مي-
شود» ،مقيد شد .تغيير دوم اينکه ماده  315مصوب  92از منوان «اطفال و نوجوانران» بره منروان مرتکرب
جرم استفاده نموده بود كه در متن اصالحي مصوب  ،94مبارت «افراد بالغ زير هجده سال تمرام شمسري»
جايگزين شد .با اين تغيير در مواردي كه مرتکب جرم موضوع اين ماده ،افراد نابالغ باشند ،حتي اگرر جررم
آنها از موارد صالحيت دادگاه كيفري يك يا انقالب (سيستم تعدد قاضي) باشد ،براز هرم بره آن در دادگراه
اطفال رسيدگي ميشود نه دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان .تغيير سومي كره در مرتن
اصالحي مصوب  94به وجود آمد اين است كه مقنن به جاي مبارت «دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي بره
جرائم اطفال و نوجوانان» ،از منوان «دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان» استفاده نموده و
واژه «اطفال» را از آن برداشت؛ زيرا گفتيم كه رسيدگي به جرائم فرراد نابرالغ مطلقراً در صرالحيت دادگراه
اطفال قرار ميگيرد و هيچوقت دادگاه كيفري يك نميتواند به جرائم اينگونه افراد رسيدگي نمايد.
نتايج مهم و آزموني مقررات صالحيت رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان:
 -1به كليه جرائم اطفال (افراد نابالغ) حتي اگر از جرائم موجود در صالحيت دادگاه كيفري يرك و انقرالب
باشد ،در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود( .ماده )304
 -2به كليه جرائم نوجوانان (افراد بالغ زير هجده سال) اصو ً،در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود.
مگر در موارد زير:
 -3بهجرائم نوجوانان در صورتي كه از جرائم مشمول صالحيت دادگاه كيفرييك باشد ،در دادگراه كيفرري
يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان رسيدگي ميشود.

سواالت و پاسخ تشریحی سواالت درس آیین دادرسی کیفری آزمون قضاوت 95

|

۸

 -4بهجرائم نوجوانان در صورتي كه از جرائم مشمول صالحيت دادگاه انقالب با سيستم تعدد قضات باشرد،
در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان رسيدگي ميشود.
 -5به جرائم نوجوانان در صورتي كه از جرائم مشمول صالحيت دادگاه انقرالب برا سيسرتم وحردت قاضري
باشد ،در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود( .طبق اصل مقرر در شماره )2
 -6به جرائم نظاميان كمتر از هجده سال تمام شمسي كه در صرالحيت سرازمان قضرائي اسرت برا رمايرت
مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههاي نظامي رسريدگي مريشرود.
(ماده )599
تبصره ( -1اصالحی  )1394/3/24در هر شهرستان به تعداد مورد نياز ،شعبه يا شعبي از دادگاه كيفرري
يك بهمنوان «دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان» برراي رسريدگي تخصصري بره جررائم
موضوع اين ماده اختصاا مييابد .تخصصي بودن اين شعب ،مانع از ارجاع ساير رروندهها به آنها نيست.
تبصره ( -2اصالحی  )1394/3/24حضور مشاوران با رمايت شرايط مقرر در ماده  410اين قانون ،براي
رسيدگي به جرائم نوجوانان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.
(قانون دستنويس آيين دادرسي كيفري)230/
نكتهی سوال آزمون قضاوت:
به جرائم نوجوانان در صورتي كه از جرائم مشمول صالحيت دادگاه انقالب با سيستم وحدت قاضري باشرد،
در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود( .طبق اصل مقرر در شماره )2
 .79هرگاه بازپرس ،به علت عدم دسترسی به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ،دسرتور منرع
خروج از کشور صادر نماید ،مدت زمان اعتبار این دستور ،کدام است؟
الف -سه ماه و قابل تمديد
ج -شش ماه و غير قابل تمديد

ب -سه ماه و غير قابل تمديد
 د -شش ماه و قابل تمديد

ماده  -1۸۸به منظور حفآ متهم در داخل كشور و سهولت دسترسي بره وي ،ترا هنگرامي كره بره مرتهم
دسترسي حاصل نشده ،بازررس ميتواند با توجه به اهميت و ادله وقروع جررم ،دسرتور منرع خرروج او را از
كشور كه در قالب «دستور» صادر شده و قابل امتراض نيست ،صادر كند .برمکس اين مورد؛ بند «ث» ماده
 247كه در قالب «قرار» صادر ميشود ،قابل امتراض است؛ لذا بايد بين دستور منع خروج از كشور با قررار
منع خروج از كشور تفکيك قائل شد .مدت امتبار اين دستور ،ششمراه و قابرل تمديرد اسرت .در صرورت
حضور متهم در بازررسي و يا صدور يکي از قرارهاي نهايي موقوفي ،ترک و يا منع تعقيب ،دستور ممنوميت
خروج منتفي و مراتب بالفاصله به مراجع مربوط اطالع داده ميشود .در صورتي كه مدت مندرج در دستور
منع خروج منقضي شود اين دستور خودبهخود منتفي است و مراجع مربوط نميتوانند مانع از خروج شوند
مگر اينکه مجدداً اين مدت توسط مقام قضائي تمديد شود( .ر.ک :مواد  292و )509
(قانون دستنويس آيين دادرسي كيفري)143/
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 .۸0در مواردی که دیه باید از بیتالمال پرداخت شود ،پرونده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجرع
به سایر جهات ،به کدام مرجع ارسال میشود؟
 الف -دادگاه به دستور دادستان ،براي صدور حکم مقتضي
ب -دادگاه ،با صدور كيفرخواست ،براي صدور حکم مقتضي
ج -واحد اجراي احکام كيفري ،به دستور دادستان
د -دادگاه ،به دستور بازررس ،براي اتخاذ تصميم مقتضي
ماده  -۸5در مواردي مانند مواد  334 ،333و ...قانون مجازات اسالمي كه ديه بايد از بيتالمرال ررداخرت
شود ،رس از اتخاذ تصميم قانوني راجع به ساير جهات در مرجع قضائي ،ررونده به دسرتور دادسرتان بردون
نياز به صدور كيفرخواست براي صدور حکم مقتضي به دادگاه ارسال ميشود.
تبصره( -1الحاقی  )1394/3/24حکم اين ماده در مواردي كه ررونده با قرار موقروفي تعقيرب يرا برا هرر
تصميم قضائي ديگري مانند ترک تعقيب و تعليق تعقيب در دادسرا به طور دائمي مختومه ميشود اما بايد
نسبت به ررداخت ديه تعيين تکليف شود نيز جاري است.
تبصره( -2الحاقی  )1394/3/24طبق قانون مجازات اسالمي در سه مرورد ماقلره مسرئول ررداخرت ديره
است :نخست در مورد جنايات خطاي محض ،دوم مرگ يا فرار قاتل در قترل ممردي (مراده  )435و سروم
جنايات شخص نابالغ يا مجنون (بند «ب» ماده  .)292در مواردي كه مسؤوليت ررداخت ديه متوجه ماقلره
است ،در صورت وجود د،يل كافي و با رمايت مقررات مربوط به احضار بدون جلب ،به وي اخطار مريشرود
براي دفاع از خود حضور يابد؛ رس از حضور ،موضوع براي وي تبيين و اظهارات او اخذ ميشود .هيچيرك از
الزامات و محدوديتهاي مربوط به متهم مانند صدور قرار تأمين كيفري در مورد ماقله قابل اممرال نيسرت.
مدم حضور ماقله مجوز صدور دستور جلب وي نبوده و البته مانع از رسيدگي هم نيست .تعريرف ماقلره در
ماده  468ق.م.ا ذكر شده است( .قانون دستنويس آيين دادرسي كيفري)94/

نكتهی سوال آزمون قضاوت:
ررونده بهدستور دادستان بدون نياز بهصدور كيفرخواست برايصدور حکم مقتضي به دادگاه ارسال ميشود.
 .۸1تأیید کنترل کدام مورد ،جزو حدود اختیارات رئیس قوه قضاییه است؟
الف -كنترل ارتباطات مخابراتي شهرداري مراكز استانها و مشاوران وزير
ب -دستور تفتيش و بازرسي محل سکونت متهمان جرايم سياسي و مطبوماتي
 ج -دستور شنود مکالمات تلفني نمايندگان مجلس
د -دستور تفتيش و بازرسي محل كار رئيس قوه مجريه
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همانطور در كالسها و گروه تلگرام تأكيد نمروده برودم ،مرواد  150-138-137و  151از اهميرت آزمروني
فراواني برخوردار است .در آزمون وكالت  95هم بينهايت به اين مواد دقت نماييد.
ماده  -150با استناد به اصل  25قانون اساسي ،اصل بر اين است كه كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع
است ،مگر در دو حالت؛ اول در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا دوم اينکه براي
كشف جرائم موضوع بندهاي (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )302اين قانون توسط بازررس، ،زم تشرخيص
داده شود .در غير از اين دو مورد ،كنترل ارتباطات مخرابراتي افرراد ممنروع اسرت .اگرر كنتررل ارتباطرات
مخابراتي توسط بازررس ،زم تشخيص داده شود ،در اينصورت با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با
تعيين مدت و دفعات كنترل ،اقدام ميشود .كنترل مکالمات تلفني اشخاا و مقامات موضوع مراده ()307
اين قانون كه خود رئيس قوه قضائيه نيز در شمار آنهاست (!) منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و ايرن
اختيار قابل تفويض به سايرين حتي معاون وي نميباشد( .ر.ک :ماده  138اين قانون و ماده  582ق.م.ا.ت)
تبصره  -1شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي مالي امنيت ملي تعيين ميشرود
نه به موجب آيين نامهاي كه قرار باشد از طرف قوه قضائيه يا هر ارگان ديگري تهيه شود.
تبصره  -2مالوه بر حکم مقرر در ماده  150كه راجرع بره «متهمران» اسرت ،كنتررل ارتباطرات مخرابراتي
«محکومان» جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زيرر نظرر آن اجررا مريشرود امرم از اينکره دادگراه
صادركننده حکم قطعي باشد يا غيرقطعي يا قاضي اجراي احکام ،ممنروع اسرت( .قرانون دسرتنويس آيرين
دادرسي كيفري)129/
نكتهی سوال آزمون قضاوت:

 -1كنترل ارتباطات مخابراتي افراد مادي و افرراد مقررر در مراده  = 308دسرتور برازررس ت تأييرد
رييس كل دادگستري
 -2كنترل ارتباطات مخابراتي افراد مقرر در ماده  = 307دستور بازررس ت تأييد رييس قوه قضائيه
 -3كنترل ارتباطات مخابراتي «محکومان» = تشخيص دادگاه نخستين يا قاضي اجراي احکام
 -4كنترل حسابهاي بانکي = دستور بازررس ت تأييد رييس حوزه قضايي
 .۸2اعمال کدام یك از موارد زیر ،نسبت به متهمان جرایم سیاسی غیر قانونی است؟
 الف -استرداد
ج -مقرارت ناظر به تعدد جرم

ب -بازداشت موقت
د -صدور قرار نظارت قضايي

در خصوا اهميت قانون جرم سياسي تا جايي تأكيد شده بود كه دو سوال از اين قانون شش مادهاي طررح
گرديد .ماده 6اين قانون مقرر داشته« :موارد زير نسبت به متهمان و محکومان جرائم سياسي اممال ميشود:
الف ر مجزا بودن محل نگهداري درمدت بازداشت و حبس از مجرمان مادي
ب ر ممنوميت از روشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
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پ ر ممنوميت اجراي مقررات ناظر به تکرار جرم
ت ر غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي
ث ر ممنوميت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي كه مقام قضائي بيم تباني بدهد يرا آن
را براي تکميل تحقيقات ضروري بداند لکن در هر حال مدت آن نبايد بيش از رانزده روز باشد.
ج ر حق مالقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ر حق دسترسي به كتب ،نشريات ،راديو و تلويزيون در طول مدت حبس»

 .۸3کدام مورد ،از جهات عذر موجه برای حضور متهم در مراجع قضایی محسوب نمیشود؟
الف -ابتال به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار
 ب -بيماري همسر يا اقرباي متهم تا درجه سوم از طبقه دوم
ج -مواردي كه مرفا به تشخيص بازررس ،مذر موجه محسوب ميشود.
د -بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب مدم امکان تردد شود.
ماده  -17۸متهم مکلف است در مومد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد مذر موجره خرود را امرالم كنرد.
جهات زير مذر موجه محسوب ميشود:
الف -نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به محل اقامت متهم بهگونهاي كه مانع از حضور شود .در صورتيكره
احضاريه ،ابالغ قانوني شده باشد و بازررس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است ،وي را فقط
براي يكبار ديگر احضار مينمايد( .تبصره)
ب -بيماري متهم و بيماري سخت والدين ،همسر يا او،د وي كه مانع از حضور شود.
پ -همسر يا يکي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت -ابتال به حوادث مهم از قبيل بيماريهاي واگيردار در افرادي غير از خود متهم يا بستگان مقرر در بند
«ب» و بروز حوادث قهري مانند سيل و زلزله به شرطي كه موجب مدم امکان تردد گردد.
ث -متهم در توقيف يا حبس باشد.
ج -ساير مواردي كه مصاديق آن تمثيلي و مرفاً به تشخيص بازررس مذرموجه محسوب ميشود.
تبصره -در ساير موارد ،متهم ميتواند براي يكبار ريش از مومد تعيين شده ،بازررس را از ملت مدم حضور خرود
مطلع سازد و موافقت وي را أخذ نمايد كه در اين مورد ،بازررس ميتواند در صورت مدم تأخير در تحقيقرات ،ترا
سه روز مهلت را تمديد كند .البته بازررس الزامي به قبول درخواست متهم مبني بر مجوز مدم حضور نردارد.
(قانون دستنويس آيين دادرسي كيفري)139/
نكتهی سوال آزمون قضاوت:
آنچه در مورد اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم مالک است ،فوت آنهاست نه بيماري آنها.
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 .۸4رأی از دادگاه فاقد صالحیت محلی صادر شده است .ایرن امرر مرورد اعترراچ هیایرك از
طرفین پرونده قرار نگرفته است .دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی اتخاذ مینماید؟
الف -رس از نقض رأي ،ررونده را براي صدور قرار مقتضي به دادگاه صادركننده رأي اماده ميكند
ب -بدون نقض رأي ،ررونده را به مرجع ارسال ميكند
ج -به ملت مدم امتراض طرفين ،بدون توجه به صالحيت دادگاه بدوي ،بره درخواسرت تجديردنظر
رسيدگي ميكند
 د -رأي را نقض و ررونده را به مرجع صرالح ارسرال و مراترب را بره دادگراه صرادركننده رأي امرالم
ميدارد
ضمانت اجرای قواعد صالحیت :بند «پ» ماده  450اشعار ميدارد« :هرگراه رأي توسرط دادگراهي كره
صالحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود ،دادگاه تجديدنظر استان ،رأي را نقض و ررونده را به مرجع صالح
ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي امالم ميكند».
نکته مهم اينکه بر خالف قانون سابق ،در صالحيت محلي ،امتراض يکي از طرفين ،زم نبوده و مدم رمايت
صالحيت محلي نيز موجب نقض حکم است( .قانون دستنويس آيين دادرسي كيفري)212/
ماده  -450رئيس شعبه ،رروندههاي ارجامي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه ميكند و يا بره نوبرت بره
يکي از امضاي دادگاه تجديدنظر استان جهت بررسي و تهيه گزارش ارجاع ميدهد .اين مضو ،گزارش ررونرده
را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوا تجديدنظرخواهي و جهات قرانوني آن اسرت ،تهيره و در
جلسه دادگاه قرائت ميكند .خالصه اين گزارش در ررونده درج ميشود و سپس دادگاه بره شررح زيرر اتخراذ
تصميم مينمايد :الف...-
پ -هرگاه رأي امم از حکم و قرار توسط دادگاهي كه صالحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود ،صرفنظر از
ايراد طرفين به مدم صالحيت در هر دو مورد ،دادگاه تجديدنظر استان ،رأي را نقض و ررونده را به مرجع
صالح ارسال و مراتب را به دادگاه غيرصالح صادركننده رأي امالم ميكند.
نكتهی سوال آزمون قضاوت:
همانطور كه در بند پ ماده  450قانون دستنويس تأكيد شده ،مهم نيست كه مدم صالحيت ذاتي يا محلي
مورد ايراد طرفين قرار گرفته باشد يا نه؛ در هر صورت موجب نقض حکم است.
 .۸5فرماندار اردبیل که مقیم گرگان است ،در شهرستان کرج مرتكب تصراد منجرر بره فروت
میشود .رسیدگی به جرم وی در صالحیت کدام دادگاه کیفری است؟
الف -كرج
ب -گرگان
 ج -تهران
د -اردبيل
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ماده ( -307اصالحی  )1394/3/24برخالف اصل كلي صالحيت محلي (نه ذاتي) ،رسيدگي بره اتهامرات
رؤساي قواي سهگانه و معاونان و مشاوران آنان ،رئيس و امضاي مجمع تشرخيص مصرلحت نظرام ،امضراي
شوراي نگهبان ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و خبرگان رهبري ،وزيران و معاونران وزيرران ،دارنردگان
رايه قضائي ،رئيس و دادستان ديوان محاسربات ،سرفيران ،اسرتانداران ،فرمانرداران مراكرز اسرتان و جررائم
ممومي (نه نظامي) افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و با،تر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل
در محلهاي سرلشکري و يا فرماندهي تيپ مستقل ،صرف نظر از اينکه در ارتباط برا انجرام وظرايف خرود
مرتکب جرم شوند يا نه ،و مديران كل اطالمات استانها حسب مورد ،در صالحيت دادگاههاي كيفري يك،
دو ،دادگاه نظامي و انقالب تهران است ،مگر آنکه رسريدگي بره ايرن جررائم بره موجرب قروانين خراا در
صالحيت مراجع ديگري باشد؛ مانند جرايم ارتکابي توسط روحانيون كه در دادگاه ويژه روحانيت رسريدگي
ميشود( .قانون دستنويس آيين دادرسي كيفري)224/
نكتهی سوال آزمون قضاوت:
همين كه مرتکب جرم ،از افراد مقرر در ماده  307باشد ،دادگاههاي كيفري تهران صالح به رسيدگي است و
در اين خصوا محل ارتکاب جرم (كرج) فاقد اهميت است.
 .۸6در صورت اختال بازپرس و دادستان در نوع قتل ،حل اختال با کدام مرجع است؟
الف -دادگاه تجديدنظر استان
ج -ديوان مالي كشور

 ب -دادگاه كيفري دو
د -دادگاه كيفري يك

ماده  -272با توجه به اين موضوع مهم كه در صورت اختالف دادستان و بازررس در  -1صالحيت دادگراه،
 -2نوع جرم يا همان «منوان مجرمانه» 2يا  -3مصاديق قرانوني آن ،هنروز مرجرع صرالح بره رسريدگي بره
اختالف دادستان و بازررس مشخص نيست تا طبق مراده  271ممرل شرود ،لرذا در صرورت اخرتالف برين
دادستان و بازررس در خصوا موارد فوقالذكر ،حل اختالف با دادگاه كيفري دويري اسرت كره دادسررا در
معيت آن انجام وظيفه ميكند و در اين موارد امکان استناد به مفاد ماده  271جهت حرل اخرتالف وجرود
ندارد( .قانون دستنويس آيين دادرسي كيفري)192/
 .۸7احاله پرونده از یك حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یك استان به منظرور حفرن نظرم و
امنیت ،منوط به اجازه کدام مرجع است؟
 الف -ديوان مالي كشور
ج -دادگاه تجديدنظر همان استان

ب -دادستان كل كشور
د -رئيس قوه قضاييه

 .2صالحيت دادگاه با منوان مجرمانه تعيين مي شود و وقتي بين دو مقام دادستان و بازررس در اين خصوا اختالف هست،
لذا هنوز مرجع صالح نيز مشخص نشده كه طبق ماده  271ممل شود .لذا در اين صورت بايد به ماده  272متوسل شد.
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ماده  -420مالوه بر موارد مذكور در ماده قبل ،بهمنظور حفآ نظم و امنيت ممومي ،بنا به ريشنهاد رئيس
قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز يکي از شعب ديوانمالي كشور ،رسيدگي با رمايت صالحيت ذاتي
مرجع قضائي ،به حوزه قضائي ديگر احاله ميشود.
تبصره -در جرائم در صالحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ،رئيس اين سازمان ميتواند بهمنظرور حفرآ
نظم و امنيت ممومي و رمايت مصالح نيروهاي مسلح ،ررونده را بدون نياز به موافقت مقامي ديگر ،به حوزه
قضائي ديگر احاله كند( .قانون دستنويس آيين دادرسي كيفري)274/
 .۸۸شاکی تا چه زمانی میتواند دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نماید؟
الف -رايان جلسه اول دادرسي
 ج -قبل از امالم ختم دادرسي

ب -ريش از تشکيل جلسه اول دادرسي
د -ريش از صدور حکم

ماده  -15رس از آنکه متهم تحت تعقيب قرار گرفت ،زيان ديده از جرم ميتواند تصوير يا رونوشت مصدق
تمام ادله و مدارک خود را جهت ريوست به ررونده به مرجع تعقيب تسليم كنرد و ترا قبرل از امرالم خرتم
دادرسي كه متفاوت از اولين جلسه دادرسي و رايان اولين جلسه دادرسي اسرت ،دادخواسرت ضررر و زيران
خود را تسليم دادگاه كند .البته در صورتي كه دمواي كيفري بدون صدور كيفرخواست و به صورت شفاهي
طرح گردد (ماده  ،)86در اين صورت شاكي در صورت مطالبه ضرر و زيان ميتواند حداكثر ظرف ررنج روز
دادخواست خود را تقديم كند و دادگاه ميتواند فارغ از امر كيفري به دمواي ضرر و زيران رسريدگي و رأي
مقتضي صادر نمايد .مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن ،مستلزم رمايت تشرريفات آيريندادرسري مردني
است كه اصو ً،تقديم دادخواست و ررداخت هزينه دادرسي از ضروريات آن ميباشد ولي در برخري جررايم
مانند سرقت ،كالهبرداري و تخريب نيازي به تقديم دادخواست و ررداخت هزينره دادرسري مجرزا نبروده و
مرجع قضائي مکلف است ضمن صدور حکم در مورد اصل دمواي كيفري ،نسبت بره جبرران خسرارت نيرز
حکم دهد .در جرم خيانت در امانت و صدور چك بالمحل تقديم دادخواست و نيز ررداخت هزينه دادرسري
،زمالرمايه است( .قانون دستنويس آيين دادرسي كيفري)38/
 .۸9ضابطان دادگستری در کدام صورت ،اختیار اخذ تأمین از متهم را دارند؟
الف -اخذ تأمين ضرورت داشته باشد
ج -مقام قضايي اذن داده باشد.

ب -اطمينان به صحت تأمين ارائه شده داشته باشد
 د -اساساً اختيار اخذ تأمين ندارند

ماده  -41اخذ تأمين از متهم يا مظنون ،صرفاً در حيطره وظرايف و اختيرارات مقرام قضرائي اسرت .حتري
ضابطان دادگستري هم اختيار أخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي دادسرا يا دادگاه نيز نميتوانند
أخذ تأمين را به آنان محول كنند .در هرصورت هرگاه أخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد ،تنها توسط
مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام ميشود .در صورت تخلف از مقررات اين ماده طبق مقررات مراده
 63ممل ميشود( .قانون دستنويس آيين دادرسي كيفري)62/
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 .90شخصی به اتهام سرقت تعزیری و نگهداری مواد مخدر تحت تعقیب قرار میگیرد .در صورت
وجود شرایط قانونی ،چند قرار تأمین در خصوص وی صادر خواهد شد؟
الف -يك قرار تأمين كه هر دو جرم در آن منظور شده باشد
ب -دو قرار تأمين غير از بازداشت موقت يا قرار بازداشت موقت
 ج -دو قرار تأمين
د -يك قرار تأمين به همراه يك قرار نظارت قضايي
ماده  -21۸براي اتهامات متعدد متهم ،قرار تأمين واحد صادر ميشود ،مگر آنکه رسيدگي به جررائم ارتکرابي
در صالحيت ذاتي دادگاههاي مختلف از آن حوزه قضرائي باشرد كره در ايرن صرورت برراي اتهامرات موضروع
صالحيت هر دادگاه ،قرار تأمين متناسب و مستقل صادر ميشود.
نكتهی سوال آزمون قضاوت:
با توجه به اينکه رسيدگي به اتهام سرقت در صالحيت ذاتي دادگاه كيفري دو و رسريدگي بره اتهرام مرواد
مخدر در صالحيت ذاتي دادگاه انقالب است ،بنابراين براي اتهامات موضوع صالحيت هر دادگاه ،قرار تأمين
متناسب و مستقل صادر ميشود.
 .91در صورت فوت کفیل ،وضعیت قرار قبولی کفالت چگونه میشود؟
الف -تعهدات كفيل ،به قائم مقام قانوني منتقل ميشود
 ب -منتفي است
ج -با صالحديد مقام قضايي و رضايت متهم ،تعهدات كفيل به قائم مقام قانوني منتقل ميشود
د -با قبول تركه ،تعهدات كفيل به ورره منتقل ميشود
ماده  -234در صورت فوت كفيل يا وريقهگذار ،قرار قبولي كفالت يا وريقه نيز منتفي است و متهم حسب
مورد ،بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وريقه جديد اقدام كند ،مگر آنکه رس از گذشت مهلت يك ماهره
از ابالغ واقعي اخطاريه و تخلف از تعهد ،دستور أخذ وجهالکفاله يا ضبط وريقه از طرف دادستان صادر شده
باشد كه در اين صورت مفاد ماده  230قرانون حاضرر اجررا مريشرود( .قرانون دسرتنويس آيرين دادرسري
كيفري)168/
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 .92مجازات مقرر در حكم نخستین ،برخال جهات قانونی ،کمتر از حرداقل میزانری اسرت کره
قانون مقرر داشته است ،وظیفه دادگاه تجدیدنظر است؟
 الف -در صورتي كه اين امر مورد تجديدنظرخواهي شاكي يرا دادسرتان قررار گرفتره باشرد ،مجرازات را
تشديد مينمايد
ب -فارغ از اينکه تجديدنظرخواه چه كسي باشد ،ملزم به تعيين مجازاتي است كره قرانون مقررر نمروده
است
ج -در صورت تجديدنظرخواهي شاكي و تأييد رئيس كل دادگستري اسرتان ،ملرزم بره تعيرين حرداقل
مجازاتي است كه قانون مقرر نموده است
د -در صورت تجديدنظرخواهي دادستان و مدم تجديدنظرخواهي متهم ،نسبت به تعيين حداقل مجازات
قانوني اقدام ميكند
ماده  -45۸اصل بر اين است كه دادگاه تجديدنظر استان نميتواند مجازات تعزيري يا اقردامات ترأميني و
تربيتي مقرر در حکم تجديدنظرخواسته را تشديد كند ،مگر استثنائاً در مواردي كه مجازات مقرر در حکرم
نخستين برخالف جهات قانوني نظير تخفيف مجازات مندرج در ماده  37ق.م.ا ،كمتر از حداقل ميزاني باشد
كه قانون مقرر داشته و همچنين اين امر مورد تجديدنظرخواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفتره باشرد .در
اين موارد ،دادگاه تجديدنظر استان بدون اينکه حکم را نقض و آن را به مرجرع صرادركننده نخسرتين رأي
بفرستد ،با تصحيح حکم ،رأساً نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه قانون مقرر داشته است ،اقدام مريكنرد.
لذا نکته مهم اينکه حکم استثناي مقرر در قسمت دوم اين ماده را نميتوان در مواردي كه دادگاه نخستين
به تبعيت از ماده  37ق.م.ا به مجازات كمتر از حداقل مقرر قانوني حکم داده تسري داد( .قانون دسرتنويس
آيين دادرسي كيفري)295/
 .93آقای «الف» مرتكب جرم رابطه نامشروع مادون زنا شده است که شاکی نردارد و بردواق قصرد
اقرار نزد مقام قضایی دارد .وظیفه قاضی در این مورد چیست؟
 الف -توصيه به روشاندن جرم و مدم اقرار
ب -تشويق به اقرار با ذكر مواقب اقرار
ج -توصيه به اقرار صحيح و كامل و ذكر اينکه اقرار بامث تخفيف مجازات ميشود
د -توصيه به مدم اقرار ،مگر در حضور وكيل متهم
ماده ( -102اصالحی  )1394/3/24انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافي مفت كه منظور از آن
جرائم جنسي حدي و همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه ميباشد ،ممنوع است
و ررسش از هيچ فردي امم از متهم و افراد غيرمرتبط در موضوع در اين خصوا مجاز نيست ،ررس اصروً،
هم تعقيب و هم تحقيق در خصوا اين جرايم ممنوع است ،مگر استثنائاً در مواردي كه جررم در مرئري و
منظر مام واقع شده و يا داراي شاكي بوده يا به منف يا سازمانيافته باشد كه در اينصورت هرم ،تعقيرب و
تحقيق آزاد نبوده و فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود ،نه بيشتر توسط مقام قضائي انجام
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ميشود .به جرائم منافي مفت بهطور مستقيم ،در دادگاه صالح رسيدگي ميشرود .دادگراه صرالح براسراس
مجازات جرم ارتکابي قابل تشخيص است .تخلف از اين ماده موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.
تبصره ( -1اصالحی  )1394/3/24در جرائم منافي مفت هرگاه شاكي وجود نداشته باشرد و مرتهم بردواً
قصد اقرار داشته باشد ،قاضي وي را توصيه به روشاندن جرم و مدم اقررار مريكنرد .تخلرف از ايرن تبصرره
موجب محکوميت انتظامي تا درجه چهار است.
تبصره  -2قاضي مکلف است مواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد( .ر.ک :مراده 200
ق.م.ا)
(قانون دستنويس آيين دادرسي كيفري)108/
 .94در جرم صدور چك بالمحل ،چناناه متهم الشه چك مورد شكایت را بره برازپرس تسرلیم
نماید ،بازپرس چه قراری صادر میکند؟
الف -ترک تعقيب
ج -منع تعقيب

ب -جلب دادرسي
 د -موقوفي تعقيب

ماده  17قانون صدور چك مقرر داشته «وجود چك در دست صادر كننده دليل ررداخت وجه آن و انصراف
شاكي از شکايت مگر اين كه خالف اين امر رابت گردد».
از طرفي ديگر ماده  12قانون ياد شده منوان ميدارد:
ماده  -12هرگاه قبل از صدور حکم قطعي ،شاكي گذشت نمايد و يا اين كه مرتهم وجره چرك و خسرارات
تاخير تاديه را نقداً به دارنده آن ررداخت كند ،يا موجبات ررداخت وجه چك و خسرارات مرذكور (از تراري
ارائه چك به بانك) را فراهم كند،يا در صندوق دادگستري يا اجرا ربت توديع نمايد مرجع رسريدگي قررار
موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد .صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفرري مرانع از آن نيسرت كره آن
دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطاليه رسيدگي و حکم صادر كند .هرگاه رس از صدور حکرم قطعري
شاكي گذشت كند و يا اين كه محکوم مليه به ترتيب فوق موجبات ررداخت وجه چرك و خسرارات تراخير
تاديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد اجراي حکم موقوف ميشود و محکوم مليه فقط ملرزم
به ررداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در حکم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولرت
وصول خواهد شد.
 .95صدور کدام یك از قرارهای زیر ،باعث لغو قرار تأمین نمیشود؟
الف -موقوفي تعقيب جز در مورد فوت متهم
ج -تعليق تعقيب

 ب -جلب به دادرسي
د -منع تعقيب

ماده  -251هرگاه متهم يا محکومٌمليه در موامد مقرر حاضر شود ،يا رس از آن حاضر و مذر موجه خرود را
امالم و همچنين اربات كند ،با شروع به اجراي  -1حبس و  -2تبعيد يا  -3اقامت اجباري و با اجراي كامل
ساير مجازاتها يعني مجازاتهايي غير از سه مورد اخيرالذكر و يا صدور قرارهاي منع و موقروفي و تعليرق
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تعقيب 3،تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن ررونده به هر كيفيت نظيرر تررک تعقيرب 4،قررار ترأمين و
نظارت قضائي لغو ميشود.
تبصره -در صورت الغا قرار تأمين يا نظارت قضائي ،اين امر بالفاصله به مراجع مربوط امالم ميشود( .قانون
دستنويس آيين دادرسي كيفري)183/
براي رايان امتبار قرار تأمين بايد برحسب سرنوشت ررونده قائل به تفکيك شد :در صورت مجازات ،در سره
مجازات با شروع به اجرا و در ساير مجازاتها با اجراي كامرل آنهرا قررار لغرو مريگرردد .در صرورت مردم
مجازات ،با صدور قرارهاي منع تعقيب ،موقوفي تعقيرب و تعليرق تعقيرب و نيرز تعليرق اجرراي مجرازات و
مختومه شدن ررونده به هر كيفيت ،قرار لغو ميشود( .خالقي/نکتهها/ذيل ماده )251
موفق باشيد  -بخشيزاده اهري
تقديم به شهداي مدافع حرم
سپاس از سايت وزين اختبار

تشریح سواالت حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی در آزمون قضاوت 95
بزودی در پایگاه خبری اختبار منتشر خواهد شد
لینک کانال تخصصی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری امین بخشیزاده اهری:
https://telegram.me/joinchat/DbFMNkE_ZgRDUBkTTjRKMg

برای پیگیری اخبار آزمون قضاوت در پایگاه خبری اختبار اینجا کلیک کنید
←برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید →
 .3ماده  « – 81در جرائم تعزيري درجه شش ،هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است ،چنانچه شاكي وجود نداشته،
گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزهديده ،ترتيب ررداخت آن در مدت مشخصي داده شود و
متهم نيز فاقد سابقه محکوميت مؤرر كيفري باشد ،دادستان ميتواند رس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ
تأمين متناسب ،تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند ».لذا ماده  251در خصوا قرار تعليق تعقيب ،در اين قسمت
از ماده  81تعارض دارد.
 . 4با صدور قرار ترک تعقيب ،ررونده از فرايند دادرسي كيفري خارج و جز با درخواست مجدد شاكي ظرف يك سال ،به جريان
نميافتد.

