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پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
انسانی را به خود جلب  از دانشجویان علوم  رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر 
کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان 
رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود 
و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش 
امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی 

بیش از پیش به منصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن انشر
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بخش�اول:�تحوالت،�منابع،�تعریف�و�اصول�
حاکم�بر�آیین�دادرسی�کیفری

گفتار�اول:�سؤاالت

1 در قوانین شکلی از جمله آیین دادرسی کیفری، قیاس:  
الف( پذیرفته شده است.                                              

ب( پذیرفته نشده است.
ج( همانند قوانین ماهوی قیاس پذیرفته شده است.           

د( بر خالف قوانین ماهوی در برخی موارد قیاس پذیرفته شده است.

2 قوانین شکلی آیین دادرسی کیفری:  
الف( عطف بما سبق نمی شوند مگر در موارد استثنا       

ب( عطف بما سبق می شوند مگر در موارد استثنا
ج( مطلقا عطف بما سبق می شوند.                        

د( مطلقا عطف بما سبق نمی شوند.

از  کدام یک  در  کیفری شکلی  قوانین  بما سبق شدن  اصل عطف   3  
قوانین زیر صراحتا پیش بینی شده است؟

الف( قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392              
ب( قانون مجازات اسالمی مصوب 1392

ج( قانون مجازات اسالمی مصوب 1370                     
د( هر سه مورد

4 تفسیر در قوانین آیین دادرسی کیفری:  
ب( مضیق است. الف( موسع است.   

د( مضیق و خالف قانون است. ج( خالف قانون است.  

5 کدام یک جزء ویژگي هاي نظام دادرسي اسالمي محسوب می شود؟  
الف( یك درجه اي بودن رسیدگي     ب( وحدت قاضي           
ج( تفكیك مرحله تحقیق از مرحله محاکمه     د( موارد الف و ب           



9 فصل اول: کلیات

اتهامي  6 کدام عبارت در خصوص »مزیّت« و »عیب« نظام دادرسي   
صحیح مي باشد؟

اتهامي، قاضي حق جستجو و تالش براي تحصیل  الف( در نظام دادرسي 
دلیل را دارد ولي در این نظام منافع اجتماعي به خوبي تأمین نمي گردد.           
ب( در نظام دادرسي اتهامي، منافع اجتماعي به خوبي تأمین مي گردد ولي 

حقوق دفاعي متهم به خوبي تأمین نمي شود.      
ج( در نظام دادرسي اتهامي، حقوق دفاعي متهم به خوبي تأمین مي شود 

ولي منافع اجتماعي به خوبي تأمین نمي شود.
د( گزینه هاي الف و ج 

 ................ کیفری  دادرسی  آیین  نظام  نخستین  تاریخی  لحاظ  به   7  
است.

ب( سیستم تفتیشی   الف( سیستم اتهامی  
د( نظام دادرسی اسالمی ج( سیستم مختلط  

سیستم  در  تفتیشی  نظام  های  ویژگی  از  زیر  موارد  از  یک  کدام   8  
عدالت کیفری می باشد؟

الف( وجود قاضی حرفه ای    
ب( چند درجه ای بودن دادگاه ها

ج( غیر ترافعی بودن و غیر علنی بودن محاکمه ها              
د( هر سه مورد

9 قاعده معروف و قدیمی »در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت   
ندارد« ناظر به کدام نظام دادرسی کیفری است؟

ب( نظام اتهامی             الف( نظام تفتیشی           
د( نظام دادرسی اسالمی ج( نظام مختلط                       

آیین  تعریف  در  قانونگذار  های  نوآوری  از  زیر  موارد  از  یک  کدام   10  
دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می 

باشد؟
الف( میانجی گری                                                    
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ب( صلح میان طرفین
ج( تعیین وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری           

د( هر سه مورد

11 انجام اقدامات محدود کننده آزادی به چه صورتی انجام می گیرد؟  
الف( به حكم قانون 

ب( به حكم قانون و با رعایت مقررات 
ج( به حكم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی

د( به حكم قانون با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی و به نحوی 
که به حیثیت و کرامت اشخاص آسیب وارد نكند.

12 کدام یک از موارد زیر در ق.آ.د.ک مصوب 1392 مورد تاکید مقنن   
قرار گرفته است؟

الف( تسریع در روند دادرسی کیفری       
ب( جلوگیری از اطاله دادرسی کیفری

ج( اطاله دادرسی کیفری                     
د( موارد الف و ب

13 آگاهی متهم از موضوع و ادله اتهام انتسابی که در ق.آ.د.ک مصوب   
نظام های  از ویژگی های  بیانگر کدام یک  بینی شده،  1392 پیش 

دادرسی کیفری است؟
الف( ترافعی بودن از ویژگی های نظام اتهامی 
ب( ترافعی بودن از ویژگی های نظام تفتیشی

ج( غیر ترافعی بودن از ویژگی های نظام تفتیشی      
د( غیر ترافعی بودن از ویژگی های نظام اتهامی

14 کدام یک از افراد زیر باید از حقوق خود در فرایند دادرسی کیفری   
آگاه شوند؟

الف( متهم                                                 ب( شاهد
ج( شاهد و سایر افراد ذیربط                           د( هر سه مورد

های  آزادی  به  احترام  قانون  مقررات  رعایت  عدم  اجرای  ضمانت   15  
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مشروع و حفظ حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی یا ضابطین 
دادگستری کدام است؟

الف( به مجازات جرم سلب آزادی شخصی ملّت
ب( به مجازات جرم سلب آزادی شخصی ملّت و در صورتی که مستوجب 

مجازات شدیدتر باشد به مجازات شدیدتر
ج( به مجازات جرم سوء استفاده از مقام دولتی 

د( به مجازات جرم سوء استفاده از مقام دولتی و در صورتی که مستوجب 
مجازات شدیدتر باشد به مجازات شدیدتر

16 کدام یک از موارد زیر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ   
حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است؟

الف( اصل منع دستگیری و بازداشت افراد               
ب( ممنوعیت شكنجه به منظور اخذ اقرار

ج( رعایت حق دفاع متهمان و مشتكی عنهم            
د( هر سه مورد
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گفتار�دوم:�پاسخنامه

از  منظور  که  فرض  این  به  توجه  با  را  قوانین شكلی  است.  گزینه د صحیح   1
کرد.  تفسیر  متهم  سود  به  توان  می  است  عدالت  بهتر  اجرای  آنها  تصویب 
همچنین در قوانین جزایی به معنای اخص توسل به قیاس یعنی تسری حكمی 
به موارد مشابه غیر از آنچه قانون ناظر به آن است، برخالف اصل قانونی بودن 
جرم و مجازات تلقی می شود در حالی که در قوانین شكلی کیفری حداقل تا 
آنجا که برای حفظ حقوق و آزادی های مردم الزم باشد قیاس پذیرفتنی است.

2 گزینه ب صحیح است. قوانین شكلی پس از کسب اعتبار قانونی فورا به موقع 
اجرا گذاشته می شوند و با استناد به اینكه اعمال آنها به حال دستگاه قضایی 
مفیدتر است نسبت به اعمالی که قبل از آن ارتكاب یافته اند، تسری می یابند.با 
این حال باید توجه داشت که قوانین شكلی نیز در برخی موارد عطف بما سبق 
نمی شوند به ویژه زمانی که قانون سابق حق مكتسبی را برای متهم ایجاد نماید.

3 گزینه ب صحیح است. مستند به ماده 11 ق.م.ا مصوب 1392 که مقرر داشته: 
قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي شود: الف- قوانین 
مربوط به تشكیالت قضائي وصالحیت ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوي 
تا پیش از اجراي حكم پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسي ت- قوانین مربوط 

به مرور زمان
تبصره- در صورتي که در مورد بند )ب( حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده 

براي بررسي به دادگاه صادرکننده حكم قطعي ارسال مي شود.
برای  قاضی  اخص  معنای  به  جزایی  قوانین  در  است.  صحیح  الف  گزینه   4
جلوگیری از تضییع حقوق متهم ناگزیر از تفسیر مضیق است حال آنكه قوانین 
شكلی را با توجه به این فرض که منظور از تصویب آنها اجرای بهتر عدالت است 

می توان به سود متهم تفسیر کرد.
5 گزینه د صحیح است. علت نادرستی گزینه ج آن است که در نظام دادرسي 
و محاکمه و صدور  آوري دالیل  دار تحقیق، جمع  قاضي خود عهده  اسالمي، 
حكم نسبت به اتهام است و بین مرحله تحقیق و مرحله محاکمه تفكیكي به 

عمل نمي آید. 
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ترافعي بودن،  اتهامي به دلیل علني و  گزینه ج صحیح است. نظام دادرسي   6
بود.  نظام  این  مزیت  این  و  کرد  مي  تأمین  خوبي  به  را  متهم  دفاعي  حقوق 
ولي عیب این نظام این بود که به دلیل لزوم دخالت زیان دیده براي تعقیب 
مرتكب و محدود بودن قاضي به قبول دالیلي مشخص و از پیش تعیین شده، 
منافع اجتماعي به خوبي تأمین نمي گردید. در واقع قاضي در مقام رسیدگي 
به شكایتي که زیان دیده مطرح نموده بود، حق جستجو و تالش براي تحصیل 

دلیل و کشف حقیقت را نداشت.
7 گزینه الف صحیح است. سیستم اتهامی به عنوان اولین سیستم عدالت کیفری 
در یونان و رم و ایران باستان مجری بوده است. مهم ترین ادله اثبات در این 

نظام عبارت بوده از: قسامه، شهادت، اقرار، اوردالی و دوئل.
8 گزینه د صحیح است. نظام دادرسی تفتیشی ابتدا در قرون وسطی و در دادگاه 
های تفتیش عقاید در مورد روحانیون مسیحی به کار گرفته شد. در کشور ایران 
نیز بعد از روی کار آمدن سلسله امویان نظام تفتیشی به وجود آمد. ویژگی های 
دادستان  و  قاضی  ای 2- وحدت  قاضی حرفه  از: 1- وجود  عبارتند  نظام  این 
3- غیر ترافعی بودن 4- سری بودن یا غیر علنی بودن محاکمه 5- کتبی بودن 

محاکمه 6- حكومت نظام ادله قانونی 7- چند درجه ای بودن دادگاه ها
اتهامی قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی  9 گزینه ب صحیح است. نظام 
است. این نظام از لحاظ تاریخی در خاور نزدیك )سومر و بابل(، رم، یونان قدیم 
و در فرانسه پس از هجوم وحشیان به ویژه در قرن نهم میالدی وجود داشته 
و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحوالتی اجتناب ناپذیر در کشورهای 
آمریكای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر 

بر رسیدگی های کیفری حاکم است.
10 گزینه د صحیح است. ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری سابق چنین مقرر 
می داشت: مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب 
مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احكام و تعیین 

وظایف و اختیارات مقام قضایی وضع شده است.
در حال حاضر ماده 1 ق.آ.د.ک مصوب 1392 چنین تعریفی از آیین دادرسی 
قواعدي  و  مقررات  مجموعه  کیفري  دادرسي  آیین  است:  داده  بدست  کیفری 


