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 االت آیین دادرسی کیفریسؤ

 E دفترچه  –1398کارشناسی ارشد آزمون 

 230-216سؤاالت 

دادگاه کیفری یک با سه قاضی تشکیل شده است. متهم نسبت به دو نفر از اعضاء « الف»در حوزه قضایی  -216

که شود. در صورتیکند و ایراد، مورد قبول واقع نشده و به این امر اعتراض میایراد رد دادرس را مطرح می

 کند؟البدل دیگری نیز وجود نداشته باشد چه مرجع یا شخصی به این اعتراض رسیدگی میعضو علی

 ( دیوان عالی کشور1

 ( قاضی دادگاه کیفری یک که نسبت به او ایراد نشده است.2

 ترین دادگاه کیفری یک به آن حوزه قضایی( نزدیک3

 ( دادگاه تجدیدنظر استان4

 ق.آ.د.ک 425صحیح است به استناد ماده  1گزینه 

شود پس از ایراد رد از سوی یکی از طرفین در مورد یکی از قضات، حسب پیروی می تعدد قضاتهایی که از روش در دادگاه

 مورد امکان وقوع دو حالت وجود دارد:

شود و مبادرت به عضو دیگر تکمیل میادگاه با حضور قاضی از رسیدگی امتناع کرده و د  ایراد رد دادرس قبول -1

 کند.رسیدگی می

رار رد همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و ق  ایراد رد دادرس عدم قبول -2

 کند.را صادر میرد دادرس یا قبول ایراد 

 نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد دیگری البدل اکثریت نباشند و امکان اعضای علیمانده در ولی اگر اعضای باقی

عمل می آید و سپس اگر شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، به ن عالی کشوردیوارسیدگی به ایراد در  )صورت سؤال(:

 دهد.عرض ارجاع میونده را جهت رسیدگی به دادگاه همپر

هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از  ⇐ می شودتشکیل  قاضیتعدد در مواردی که دادگاه با  -۴۲۵ماده 

رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می شود و مبادرت به رسیدگی می کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار 

یدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می کند. نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رس

)در صورت سؤال گفته نسبت به دو نفر ایراد شده، مانده اعضاي شعبه در اکثریت نباشند تعداد باقی هرگاه 

امكان انتخاب اعضاي علی البدل نیز   وباشد و در اکثریت نیست( مانده یک قاضی میدر نتیجه عضو باقی

به عمل می آید. هرگاه  دیوان عالی کشوررسیدگی به ایراد در شعبه  ⇐ ایراد وجود نداشته باشدیدگی به براي رس

 شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می شود.
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اگر در مورد اتهام واحد فردی، احکام متفاوت و مغایر صادر شده باشد و اعاده دادرسی پذیرفته شود،  -217

 کند؟دیوان عالی کشور، چه اقدامی میمرجع رسیدگی پس از ارجاع پرونده از 

 کند.( رأی مؤخر را نقض و رأی مقدم را تأیید می1

 شود.الیه انجام میرسیدگی مجدد در دادگاه مرجوعض و ( هر دو رأی توسط دیوان عالی کشور نق2

 رسیدگی کند. یید و دیگری را نقض کند و یا هر دو را نقض و مجددا  تواند هر کدام را تأ( می3

 یید و رأی مقدم را نقض می کند.خر را تأ( رأی مؤ4

 ق.آ.د.ک 481و  474به استناد مواد  صحیح است 3زینه گ

درباره شخصی به اتهام واحده  -تبند )ق.آ.د.ک یعنی جهات اعاده دادرسی است  ۴7۴ماده « ت»ال مذکور مصداق بند سؤ

که پس از درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور و پذیرش آن با تجویز اعاده دادرسی و  احكام متفاوتی صادر شود(

ال شود، در خصوص سؤق.آ.د.ک( ارجاع می ۴76ی )ماده صادرکننده حکم قطععرض ر برای رسیدگی مجدد به دادگاه همارجاع ام

شود و ی حکم قطعی بررسی میعرض صادرکنندهشود و هر دو حکم توسط دادگاه همق.آ.د.ک عمل می ۴81ر مطابق ماده مذکو

صحیح هر دو رأی را غیرکند و چنانچه ه هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض میحسب مورد دادگا

 کند.دوی آنها، وفق مقررات رسیدگی می تشخیص دهد پس از نقض هر

هر یک را که صحیح دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی،   باشدمغایرت دو حکم اگر جهت اعاده دادرسی،  -۴81ماده 

تشخیص دهد پس از کند و چنانچه هر دو رأي را غیرصحیح تشخیص دهد، تأیید و رأي دیگر را نقض می

 کند.نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می

 

مرزهای با تابعیت ایرانی، در شهرضا در استان اصفهان، با پرداخت مبالغی، از یک گروه تروریستی « الف» -218

با تابعیت اردنی، در کشور قطر، با اقدامی مشابه، از « ب» ،کند. در پرونده دیگرغربی ایران حمایت مالی می

مه ریزی جهت اقدام تروریستی در شهر اهواز حمایت کرده و در زمان حضور وی در اصفهان دستگیر شده برنا

 کدام است؟« ب»و « الف»است. دادگاه صالح، به ترتیب، جهت رسیدگی به اتهام 

 انقالب اصفهان -( انقالب اصفهان1

 انقالب تهران -( انقالب تهران2
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 انقالب تهران -( انقالب اصفهان3

 کیفری یک تهران -کیفری یک اصفهان( 4

 مین مالی تروریسمقانون مبارزه با تأ 12و  9، 1واد صحیح است به استناد م 4گزینه 

کمک مالی حمایت و قانون مذکور  1۲و  1طرح شده و به استناد مواد « مین مالی تروریسمارزه با تأمب»ال از قانون خاص این سؤ

قانون مذکور رسیدگی به این جرم  1۲و  9ود و طبق مواد شتروریسم بوده و جرم محسوب میلی مین ماتأ« ب»و « الف»اشخاص 

)داوطلب با دانستن همین نکته در ابتدای امر می توانست گزینه صحیح باشد می«  دادگاه کیفری یک » صالحیت ذاتی در

 و در خصوص صالحیت محلی دادگاه کیفری یک را انتخاب نماید( ۴یعنی گزینه 

  ( الف»)شخص   اتباع ایراندر رسیدگی به جرم»  مرکز قانون مذکور دادگاه کیفری یک  9با توجه به مقرره ماده

 صالح به رسیدگی است. )اصفهان( استان

  با تابعیت اردنی( « ب»)شخص  اتباع خارجیو در خصوص  رسیدگی به این جرم در صالحیت دادگاه کیفری یک

 است. تهران

 

پرونده اول، متهم در دفاع از خویش به موضوعی استناد کرد که رسیدگی به آن در صالحیت هیئت در  -219

حل اختالف کارگر و کارفرما است و در پرونده دیگری در مورد اتهام ترک انفاق، زوج مدعی عدم تحقق ازدواج 

 گیرد؟ر این موارد بازپرس چه تصمیمی میشده و زوجه وقوع عقد را مسلم دانسته. د

 ( در پرونده اول به رأسا  تحقیق در خصوص موضوع و در پرونده دوم، صدور قرار اناطه1

 ( در هر دو مورد صدور قرار اناطه 2

 ( در پرونده اول صدور قرار اناطه و در پرونده دوم، عدم صالحیت به شایستگی دادگاه خانواده3

 رونده اول صدور قرار اناطه( در پرونده دوم، راسا  تحقیق در خصوص موضوع و در پ4

 ق.آ.د.ک 21صحیح است به استناد ماده  2گزینه 

 ۲1بند اول ماده ، مذکور در شرایط صدور قرار اناطهال مربوط به صوص صدور قرار اناطه است و این سؤدر خ ق.آ.د.ک ۲1ماده 

 باشد.می

منوط به اثبات و تعیین  احراز مجرمیت متهمال مسائلی مطرح هست که در دو پرونده مذکور در صورت سؤبدین شرح که  

همین کافیست برای صدور قرار ) در صالحیت مرجع کیفری نیستهم تکلیف آنان است و در عین حال رسیدگی به این مسائل 
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غیر تواند در صالحیت مراجع صالحیت دادگاه حقوقی باشد و می در زیرا برای صدور قرار اناطه نیازی نیست موضوع حتماًاناطه! 

« صالحیت دادگاه حقوقی» یعنی برای صدور قرار اناطه باشد دادگستری نظیر هیئت اختالف کارگر و کارفرما باشد یا دادگاه خانواده

رسیدگی به آن موضوع برای عدم صالحیت مرجع کیفري صدور قرار اناطه اهمیت دارد، برای موضوعیت ندارد بلکه آنچه 

 است.

برای رسیدگی  «عدم صالحیت مرجع کیفري» موضوعیت ندارد، بلکه «دادگاه حقوقی»حیت به عبارت دیگر در اناطه، صال

به آن موضوع مهم است. پس اگر رسیدگی به موضوع مذکور به موجب قانون در صالحیت مرجع غیرقضایی نظیر شورای حل 

 –اختالف یا کمیسیون های ویژه هم باشد، باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود )نکته ها در قانون ایین دادرسی کیفری 

را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کرده و در  1سازمان سنجش گزینه ق.آ.د.ک( الزم به ذکر است که  1۲ماده  1یادداشت  -خالقی

هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما  ه که رسیدگی به آن در صالحیتجایی که متهم در دفاع از خویش به موضوعی استناد کرد

و با توجه به توضیحات ارائه شده در هر دو مورد باید قرار اناطه باشد میاشتباه  قرار اناطه ندانسته کهاست را از مصادیق صدور 

 صحیح است. ۲صادر شود و گزینه 

 

 ؟نیستامکان پذیر  در خصوص کدام جرم زیر، صدور قرار اناطه در حین تحقیقات مقدماتی، مطلقاً -220

 ( سرقت4                        ( خیانت در امانت3           ( کالهبرداری2   ( اختالس1

 ق.آ.د.ک 21ماده  2صحیح است به استناد تبصره  4گزینه 

که در رسیدگی به آنها در صالحیت مرجع  )مسائلیصدور قرار اناطه موارد استثنایی بر  ق.آ.د.ک 21ماده  2تبصره 

به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به . به عبارت دیگر اگر برای احراز مجرمیت متهم نیاز را بیان کرده (کیفری نیست

باید قرار اناطه صادر کند ولی استثنائا اگر این مسائلی که  آنها در صالحیت مرجع کیفری نیست، مرجع کیفری اصوال 

 2باشند، با استناد به نص صریح تبصره  منقولکیفری نیست  مرجع باید اثبات شوند و رسیدگی به آنها در صالحیت

اموال منقول در مورد  مسائل مربوط به آنها نیز رسیدگی کند. یعنی به مرجع کیفری بایدخود  ق.آ.د.ک 21ماده 

 (ی سؤال)خواسته شوداناطه صادر نمی مطلقاً قرار قرار

 ال مطروحه آن استثنا تشخیص داده شود؛حال برای پاسخگویی به سؤ

پذیر است پس منقول و غیر منقول امکانص اموال در خصو خیانت در امانتو  کالهبرداری، اختالسوقوع جرم 

در خصوص وقوع پذیر است. ولی رخی موارد صدور قرار اناطه امکاندر ب ،چون فقط در خصوص اموال منقول نیست

https://t.me/ekhtebar

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


5 
 

خصوص اموال غیر منقول  قابلیت ربایش و دزدیده شدن را دارند )در فقط اموال منقول)ربودن مال غیر(  قتسرجرم 

. در قرار اناطه می باشندصدور اموال منقول هم استثنای مجوز و ... قابل مطرح است( و دعاوی تصرف  مباحث غضب،

باشد زیرا وقوع جرم سرقت فقط در مکان پذیر نمیدر خصوص جرم سرقت مطلقاً صدور قرار اناطه ا :نتیجه

 خصوص اموال منقول قابل تصور است.

در صالحیت مرجع كیفری منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها  احراز مجرمیت متهمهرگاه  -21ماده 

نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع ، و در صالحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینیست

از تاریخ  ماهیکع ظرف نفصورت، هرگاه ذیشود. در اینصورت موقت بایگانی میصالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به

مرجع کیفری به رسیدگی ادامه موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، ابالغ قرار اناطه بدون عذر

 کند.دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میمی

که برسد. در صورتیشود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان توسط بازپرس صادر میدر مواردی که قرار اناطه  -1تبصره 

 آید.عمل می( این قانون به2۷1دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختالف طبق ماده )

 اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. -2تبصره 

 شود.شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیصورت موقت بایگانی میمدتی که پرونده به -3تبصره 

 

صدور قرار جلب به دادرسی به اتهام کالهبرداری، پرونده را نزد دادستان ارسال نموده است. بازپرس با  -221

 با قرار بازپرس مخالفت می کند. حکم قضیه چیست؟است، دادستان با این استدالل که اتهام خیانت در امانت 

وارد رسیدگی ماهوی، هر اتهامی را  شود و دادگاه دردر کیفرخواست به دادگاه ارسال می( پرونده با ذکر نظر بازپرس 1

 دهد.دانست، مورد رسیدگی قرار می

 ( اختالف بین دادستان و بازپرس محقق بوده و حل آن با دادگاه کیفری دو است.2

کند و بازپرس در این مورد، حق مخالفت می را تعیین و کیفرخواست صادر می( دادستان با تشخیص خود عنوان اتها3

 یا اختالف ندارد.

شود و دادگاه با تشخیص عنوان صحیح اتهامی، پرونده ادرسی بازپرس به دادگاه ارسال می( پرونده با قرار جلب به د4

 را رسیدگی خواهد کرد.
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 ق.آ.د.ک 272صحیح است. به استناد ماده  2گزینه 

ختالف با عنایت اختالف شده است که در این خصوص حل ا «نوع جرم»در سوال مطروحه بین دادستان و بازپرس در 

 (2)گزینه  كند.معیت آن انجام وظیفه می با دادگاه كیفری دویی است كه دادسرا درق.آ.د.ک  2۷2به ماده 

حل اختالف با دادگاه یا مصادیق قانونی آن،  نوع جرم در صالحیت، اختالف دادستان و بازپرسدر صورت  -2۷2ماده 

 کند.وظیفه میکیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام 

 

میلغ سیصد  تصادف رانندگی است. بازپرس برای وی، قرار وثیقه به متهم به قتل غیرعمد ناشی از «الف» -222

می شود. سپس متهم بیمه خود را ارائه داده که نشان از امکان وصول  تودیعکند و وثیقه میلیون تومان صادر می

که نظر بازپرس بر عدم تخفیف باشد، آیا این کند. در صورتیمی و تقاضای تخفیف قرار وثیقه رادیه از آن دارد 

 امر قابل اعتراض است؟ در کدام مرجع؟

( خیر، مگر دادگاه انتظامی قضات، وی را به دلیل صدور قرار نامتناسب محکوم کند که در ان صورت، قابل اعتراض 1

 در دادگاه کیفری دو است.

 ( خیر2

 ( بلی، در دادگاه کیفری دو3

 ( بلی، در دادگاه کیفری یک4

 ق.آ.د.ک 217ماده  3صحیح است. به استناد تبصره  2گزینه 

امین است )تشدید یا تخفیف قرار امکان یا عدم امکان اعتراض به نظر بازپرس در خصوص تبدیل قرار ت الخواسته سؤ

 ق.آ.د.ک( 243تبصره ماده  -مین اعم است از تبدیل نوع قرار یا تعبیر مبلغ آنتأ

مقام قضایی است( تضمین  نشان دهنده اختیار مقررهدر جرائم غیرعمدی، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی )این 

 جایز مقرره فقط گفتهپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست )در این دیده به طریق دیگر امکانحقوق بزه

زپرس قابل در این خصوص نظر با  است بینی نشدههیچ حق اعتراضی برای متقاضی پیش نیست و

 اعتراض نیست(
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دیده به که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزهیم غیرعمدی در صورتیدر جراق.آ.د.ک:  21۷ماده  3تبصره 

 .جایز نیستپذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه طریق دیگر امکان

 

ن دادگاه به انجام تحقیقات در دادگاه حوزه قضایی بخش، ای، متهم به قتل عمد بوده است. پس از «الف» -223

شود، در رار صادره قطعی میکند و بدون اعتراض شاکی، قعلت فقدان ادله کافی قرار منع تعقیب صادر می

 را می تواند صادر کند؟ مجددکه به دلیل جدیدی کشف شود، چه کسی اجازه تعقیب صورتی

 ( دادستان شهرستان مربوطه1

 که رئیس حوزه قضایی مبادرت به صدور قرار کرده باشند.دادرس حوزه قضایی بخش، در صورتی (2

 که دادرس حوزه قضایی قرار را صادر کرده باشد.( رئیس حوزه قضایی بخش، در صورتی3

 ( رئیس یا دادرس حوزه قضایی بخش که قرار را صادر کرده است.4

 آ.د.کق. 337صحیح است به استناد ماده  1گزینه 

به  ق.آ.د.ک است و در حوزه قضایی بخش 302ال از جرائم موضوع ماده ه به اینکه جرم مطروحه در صورت سؤبا توج

تحت باشد. در این خصوص رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و ق.آ.د.ک می 33۷وقوع پیوسته، مصداق ماده 

. در نتیجه در خصوص جرم قتل عمدی که در حوزه نماید، انجام وظیفه مینظارت دادستان شهرستان مربوطه

ارتکاب یافته و قرار منع تعقیب توسط رئیس دادگاه بخش صادر و قطعی نیز شده، نمی توان بار دیگر قضائی بخش 

متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با اجازه دادستان شهرستان مربوطه 

 ق.آ.د.ک( 33۷و  2۷8ک مواد ر قابل تعقیب است )مالبابرای یک

توان بار دیگر هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی -2۷8ماده 

و در دادسرا قطعی  هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادرمتهم را به همان اتهام تعقیب کرد. 

که در این  توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب كرد، مگر پس از كشف دلیل جدیدنمی  شود

است و در حوزه قضایی بخش به وقوع  302كه جرم از جرائم موضوع ماده بدلیل این) با نظر دادستانصورت، 

بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در برای یک ق.آ.دک( 337ماده  –دادستان شهرستان مربوط  پیوسته 

بار با اجازه دادگاه صالح توان او را برای یکدادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می
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که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی ی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتیبرای رسیدگ

 کند.می

تحت نظارت و  و ( این قانون، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس302در جرایم موضوع ماده ) -33۷ماده 

در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی،  .نمایدانجام وظیفه میدادستان شهرستان مربوط،  تعلیمات

عنوان جانشین البدل بهیس باشد، دادرس علیئهستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد ر دار این وظیفه رؤسای شعب عهده

 کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.بازپرس اقدام می

 

دستور منع خروج از کشور صادره توسط دادگاه بخش برای متهمی که به او دسترسی حاصل نشده ظرف  -224

 قابل اعتراض است؟ کدام مرجعدر  چه مهلت و

 دادگاه کیفری دو -( ده روز1

 دادگاه تجدیدنظر استان -( بیست روز2

 .( این دستور قابل اعتراض نیست3

 دادگاه کیفری دو -( بیست روز4

 ق.آ.د.ک 247و  188صحیح است. به استناد مواد  3گزینه 

 ج ساختن متهم در دو حالت امکان پذیر است.وممنوع الخر

 «دستور»ق.آ.د.ک  188موجب ماده ق.آ.د.ک(: که چنین تصمیمی به 188)ماده  از دسترسی به متهم قبل -4

متهم از کشور به متهم  یابی به متهم است؛ دستور منع خروجنامیده شده قرار به منظور تسهیل امکان دست

 بینی نشده است.اعتراض هم برای آن پیششود و قابلیت ابالغ نمی

ور حفظ منظو به «قرار نظارت قضایی»ق.آ.د.ک(: در قالب  24۷ماده « ث»)بند  از دسترسی به متهم بعد -2

روز قابل اعتراض در  10ق.آ.د.ک این قرار ظرف  24۷ماده  2ار دارد و به استناد تبصره دسترسی به متهم قابلیت اصد

 دادگاه صالح است.

باشد و دستور منع خروج از کشور قابلیت ورد اول توضیحات میتوجه به توضیحات ارائه شده این سؤال مصداق مبا 

 اعتراض ندارد.
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تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع بازپرس می  تا هنگامی كه به متهم دسترسی حاصل نشده -188ماده 

ماه و قابل تمدید است. در صورت صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش منع خروج او را از كشور دستورجرم، 

حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بالفاصله به 

خود ور خودبهشود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستمراجع مربوط اطالع داده می

 توانند مانع از خروج شوند. منتفی است و مراجع مربوط نمی

را که شامل  نظارت قضایی قرارتواند متناسب با جرم ارتکابی، عالوه بر صدور قرار تأمین، بازپرس می -24۷ماده 

 یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: 

 ه مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس ای خود بمعرفی نوبه -الف

 منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری  –ب 

 های مرتبط با جرم ارتکابی منع اشتغال به فعالیت -پ

 ممنوعیت از نگهداری سالح دارای مجوز  –ت 

 ممنوعیت خروج از كشور –ث 

الزم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی  در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین -1تبصره 

 تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند.می

است. چنانچه این قرار توسط  در دادگاه صالح قابل اعتراضظرف ده روز قرارهای موضوع این ماده  -2تبصره 

 باشد.دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می

 

که پس از ارجاع، بازپرسی ارجاع شده است. در صورتیپرونده ای در خصوص جرائم رایانه ای، به شعبه  -225

 دادسرای تخصصی در آن حوزه برای رسیدگی به آن جرائم ایجاد شود، بازپرس چه وظیفه ای دارد؟

پرونده به دادسرای تخصصی کند، مگر آنکه به شکل ( با توجه به اجرای فوری قوانین دادرسی، راسا  مبادرت به ارسال 1

 دیگر مقرر شده باشد.

 ( به رسیدگی ادامه دهد.2

 ( پرونده را به نظر دادستان رسانده و در صورت ارجاع مجدد رسیدگی کند.3
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 ( در صورت اعالم دادستان مبنی بر ارسال پرونده به دادسرای تخصصی، اقدام به ارسال پرونده کند.4

 ق.آ.د.ک 339صحیح است به استناد  2گزینه 

را از توان آنبه شعب بازپرسی نمیونده پر« پس از ارجاع» آن ماده، 1ق.آ.دک و تبصره  339با توجه به صدور ماده 

ر نتیجه ، دپس از ارجاع پرونده ایجاد شوند( ارجاع داد که شعب بازپرسی اخذ و به شعبه دیگر )مانند شعب تخصصی

 دهد.شود و بازپرس به رسیدگی ادامه میج نمیپرونده از شعبه خار

الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون توان آن را از شعبه مرجوع  نمی  پس از ارجاع پرونده -339ماده 

 ارجاع داد.

عالی کشور نیز ، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیواندر مورد شعب بازپرسیرعایت مفاد این ماده  -1تبصره 

 است. الزامی

 تخلف از مقررات این ماده، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. -2تبصره 

 

ی لگردد. وادر میجب دیه است. برای وی قرار وثیقه صمتهم به ایراد صدمه بدنی عمدی مستو« الف» -226

 یابد؟گردد. وثیقه صادره چه وضعیتی میدیه، حکم صادر میان پرداخت پیش از سررسید زم

( به اعتبار خود باقی است ولی قاضی اجرای احکام در صورت عدم تناسب، با اطالع دادگاه صادرکننده حکم، ملزم به 1

 تخفیف آن است.

 ( به اعتبار خود باقی است.2

 ( به دلیل عدم حلول موعد پرداخت، ملغی می شود.3

 قرار است. دادستان، ملزم به تبدیل یا تخفیف ییدرای احکام، با تأ( قاضی اج4

 صحیح است. 2گزینه 

تواند آزادی وثیقه می پس از پرداخت دیهبوده، متهم  نوعی تضمین پرداخت دیهوجه به اینکه صدور قرار وثیقه بهبا ت

ر وثیقه به ، قراتعیین تکلیف آنپیش از سررسید زمان پرداخت دیه و خود را درخواست نماید به عبارت دیگر 

 است. اعتبار خود باقی
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دارای تابعیت دوگانه ایرانی و فرانسوی است که در عراق، به اعتقاد مهدورالدم بودن، مبادرت به « الف» -227

شود. حوزه دستگیر می« د»در حوزه قضایی بخش پس از بازگشت به ایران، « الف»قتل مشاور وزیر می کند 

دادگاه کیفری یک و انقالب است. دادگاه صالح برای  فاقد در محدوده شهرستانی است که« د»قضایی بخش 

 محاکمه وی، کدام است؟

 در آن استان« د»( نزدیک ترین دادگاه کیفری یک به حوزه قضایی بخش 1

 ( دادگاه انقالب تهران2

 ( دادگاه کیفری یک تهران3

 ( دادگاه انقالب مرکز استان محل دستگیری4

 ق.آ.د.ک 296و تبصره یک ماده  316، 302صحیح است به استناد مواد  1ینه گز

می باشد  كیفری یکدادگاه  صالحیت ذاتیق.آ.د.ک در  302به استناد ماده قتل عمد  مبادرت به قتل یعنی همان

شود و ایران محسوب میدارد و از اتباع ( و با توجه به اینکه متهم تابعیت ایرانی نیز باشندمیغلط  4و  2)یعنی گزینه 

صالحیت باشد و ق.آ.د.ک می 316مورد مصداق ماده  خارج از قلمرو جمهوری اسالمی ایران نیز مرتکب جرم گردیده لذا

 )دادگاه محل دستگیری(گردد.نیز به موجب همین ماده تعیین می دادگاه محلی

ال گفته در دارد ولی صورت سؤ صالحیت رسیدگی به این اتهام را دادگاه کیفری یک محل دستگیریدر نتیجه 

 296دادگاه کیفری یک تشکیل نشده که این مسئله نیز با تبصره یک ماده «( د»محل دستگیری )حوزه قضایی بخش 

هایی كه دادگاه كیفری یک تشکیل نشده در حوزهه: رت که تبصره بیان داشتق.آ.د.ک قابل حل است، بدین صو

ترین دادگاه در نزدیکجرایم موضوع صالحیت آن  ، به«(د»د مورد مذكور، در حوزه قضایی بخش )مانن

، گزینه صحیح 1، گزینه 3و  1در نتیجه بین دو گزینه شود رسیدگی می ر حوزه قضایی آن استانکیفری یک د

 باشد.می

عضور نیز رسمیت می یابد. در صورت دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو  -296ماده 

 عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.
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ها تشکیل در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان دادگاه كیفری یک -1تبصره 

است، به جرایم موضوع صالحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری هایی که این دادگاه تشکیل نشده در حوزهشود. می

 شود.یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می

 .... -2تبصره 

 .... -3تبصره 

 شونددر خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم میبه اتهامات اشخاصی که  -316ماده 

حسب مورد   چنانچه از اتباع ایران باشند،رسیدگی به آنها را دارند،  های ایران صالحیتو مطابق قانون، دادگاه

 شود.رسیدگی می دادگاه تهرانباشند حسب مورد، در   اتباع بیگانهو چنانچه از  در دادگاه محل دستگیری

 

بازپرس در تصمیم درباره شخصی که با اسلحه غیرمجاز خودکشی کرده و ورثه وی نیز از کسی شکایت  -228

 ندارند، چه تصمیمی باید نسبت به جرم نگهداری اسلحه غیرمجاز اتخاذ کند؟

 ( قرار منع تعقیب صادر و پرونده را جهت تعیین تکلیف ضبط اسلحه به دادگاه ارسال کند.1

 ( قرار منع تعقیب و دستور ضبط اسلحه و تحویل آن به وزارت دفاع را صادر کند.2

 اسلحه و تحویل آن به وزارت دفاع را صادر کند. ( قرار موقوفی تعقیب و دستور ضبط3

 ( قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را جهت تعیین تکلیف ضبط اسلحه به دادگاه ارسال کند.4

 ق.آ.د.ک 265و  148صحیح است به استناد مواد  4گزینه 

باشد؛ بدین صورت که میگزینه  روش حذف ،218ال گویی به این سؤال مانند سؤال پیشین و سؤبهترین روش پاسخ

 : در دو مورد صادر می شودفقط  قرار منع تعقیبق.آ.د.ک  265دانیم به استناد ماده می

 انگاری شده است()با توجه به اینکه نگهداری اسلحه غیرمجاز، جرم در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی -4

انتساب «: شخصی با اسلحه غیر مجاز خودکشی کرده»عبارت ) فقدان ادله كافی برای انتساب جرم به متهم -2

 (جرم به متهم نیز محرز است 
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 باشند. پاسخ مورد نظر نمی 2و  1و گزینه  توان قرار منع تعقیب صادر كردنمیخصوص مورد سؤال  پس در

 استعمال شدهی که حین ارتکاب جرم اشیای ضبط دانیم در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب، در خصوصو نیز می

 ق.آ.د.ک(  148کند )بند دوم ماده تعیین تکلیف می دادگاه

 باشد.پاسخ صحیح می 4گزینه  هم غلط است در نتیجه 3در نتیجه گزینه 

باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال  درصورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیببازپرس  -148ماده 

مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده 

 ...كند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین میشده است، تعیین تکلیف کند. 

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در  -265ماده 

صادر و پرونده  قرار منع تعقیب ، یا فقدان ادله كافی برای انتساب جرم به متهمو  جرم نبودن عمل ارتکابیصورت 

روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را مالحظه و نظر خود را به طور کند. دادستان باید ظرف سهرا فوری نزد دادستان ارسال می

کتبی اعالم کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق 

 شود.فوق اقدام می مقررات

 

اتهام آنها، در صالحیت شود. رسیدگی به ساله، مرتکب قتل عمدی می 25فردی ای با معاونت ساله 17پسر  -229

 )هایی( است؟چه دادگاه

 ( هر دو در صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان1

 له، سایر شعب دادگاه کیفری یکسا 25ساله، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان و فرد  1۷( پسر 2

 ( هر دو در صالحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان3

 ساله، دادگاه کیفری دو 25ساله، دادگاه اطفال و نوجوانان و فرد  1۷( پسر 4

 ق.آ.د.ک 315و  311، 302صحیح است به استناد مواد  3گزینه 

ساله بالغ  25فردی   معاون جرم باشد وساله می 1۷پسری   عمداشر جرم قتل مبدر مورد سوال مطروحه 

 باشد.می
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قانون مدنی( لذا  1210ماده  1است )تبصره  سال تمام قمری  15 ،سن بلوغ در پسرانبا یادآوری این نکته که 

یک  سال است كه مرتکب جرائم در صالحیت دادگاه كیفری 18فردی بالغ زیر مباشر مادی جرم )متهم اصلی( 

دادگاه »ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهام وی در صالحیت  315در نتیجه به استناد ماده  ق.آ.د.ک( 302شده است )ماده 

معاون جرم نیز در همان ق.آ.د.ک بیان داشته  311است لذا ماده « کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان

خواهد شد یعنی هر دو در دادگاه کیفری یک ویژه دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اتهام اصلی را دارد محاکمه 

 رسیدگی به جرائم نوجوانان محاکمه خواهند شد.

صالحیت رسیدگی به اتهام متهم   شوند كهشركا و معاونان جرم در دادگاهی محاكمه می -311ماده 

 ، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.اصلی را دارد

هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور  –تبصره 

های کیفری تهران و یا مراکز استان ( این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه308( و )30۷در مواد )

( این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت 308و )( 30۷شود و چنانچه افراد مذکور در مواد )رسیدگی می

 شود.( نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی می308نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده )

واردی که با تعدد قاضی رسیدگی و همچنین انقالب در مجرائم مشمول صالحیت دادگاه كیفری یک  -315ماده 

دادگاه كیفری یک ویژه رسیدگی راد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در اگر توسط افشود می

 گردد.مند می، بهرهشودمیوانان اعمال رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجبه جرائم نوجوانان 

دادگاه کیفری یک ویژه »ری یک به عنوان در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیف -1تبصره 

برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، « رسیدگی به جرائم نوجوانان

 مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.

نوجوانان در دادگاه کیفری یک ی به جرائم حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگ -2تبصره 

 ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

 

 تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان، در جرائم تعزیزی چه حکمی دارد؟ -230

 ( در جرائم درجه یک یا چهار، اجباری و پایین تر از درجه چهار، اختیاری است.1
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 لق جرائم، الزامی است.( در مط2

 تمامی جرائم تعزیزی، اختیاری است. ( در3

 ( در جرائم تعزیزی درجه یک تا شش، الزامی است.4

 ق.آ.د.ک  286و  203صحیح است به استناد مواد  4گزینه 

ق.آ.د.ک: اگر افراد اعم از اطفال و نوجوانان مرتکب جرائم تعزیری درجه یک تا چهار شوند،تشکیل 203با توجه به ماده 

ق.آ.دک مقرر داشته اگر مرتکب جرائم تعزیری  286گذار در ماده صوص آنها الزامیست ولی قانونپرونده شخصیت در خ

پنج یا شش، طفل یا نوجوان بود، برای آن طفل یا نوجوانی که مرتکب جرائم تعزیری پنج یا شش شده نیز باید پرونده 

 شخصیت تشکیل داد. به دیگر سخن:

 در جرایم تعزیری پنج و شش   شود.پرونده شخصیت تشکیل می اطفال و نوجوانانفقط در خصوص 

  اطفال و نوجوانانو در مورد   شود. تشکیل می یک تا ششپرونده شخصیت در خصوص جرایم تعزیری 

 در مورد جرائم تعزیری اطفال و نوجوانان: 

 ق.آ.د.ک  203ماده  ⇐ 1-4

 ق.آ.د.ک 286ماده  ⇐ 5-6

 با کمال سپاس

 حبیبی دهکردیاحسان 

Ehsan.h.dehkordi@gmail.com 

 مؤلف کتب مختصر و تست آیین دادرسی کیفری

 مدرس دانشگاه

 

  → 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  ←
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