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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 مسلط بودند.پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان  0231در آزمون وکالت 

 «آیین دادرسی کیفری»

 کند؟می غیابی حکم صدور به زیر، مبادرت شرایط از یک  کدام تحت دادگاه اللهی، حق . در جرایم فاقد جنبه 000

 باشد. داشته حضور وکیل ، هرچند باشد نشده حاضر دادگاه جلسه در متهم چنانچه (1

  باشد داده دفاعیه الیحه چند وکیل او هر نباشد، حاضر دادگاه جلسه در متهم که صورتی در  (2

 باشد نفرستاده دفاعیه الیحه یا نشده حاضر دادگاه جلسات از یک هیچ در او وکیل یا متهم هرگاه  (5

  باشند نکرده پیدا حضور دادسرا یا هیچ یک از جلسات دادگاه در کیفری دادرسی ق. آیین502   ماده در مذکور جرایم در او، صرفاًوکیل یا متهم هرگاه (4

 «رای غیابی و واخواهی» پاسخ است. موضوع اصلی پرسش :  2.گزینه  000

در تمام  :»می گویداست که  22ق.آ.د.ک. 607 مادهسوال بر گرفته از متن  :0نکته برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

 ،یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد هرگاه متهم یا وکیل او در هیچاللهی دارند،  جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق

یا  نشدهیک از جلسات دادگاه حاضر  ل او در هیچمتهم یا وکیهرگاه  »با این متن  2گزینه لذا :3نکته  « ……کنددادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می

 پاسخ این سوال است.«   دنالیحه دفاعیه نفرستاده باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امکان است، شده قطعی دادگاه در و تعقیب صادر منع ادله، قرار کفایت عدم دلیل به وی اتهام خصوص در قبالً که متهمی مورد در فرض، کدام . در 003

 دارد؟ وجود اتهام همان برای مجدد تعقیب

 دادستان اجازه -شاکی درخواست -جدید دلیل کشف (2      دادگاه اجازه -دادستان درخواست -جدید دلیل (کشف1 

 دادگاه موافقت- جدید دلیل کشف (4        دادستان موافقت - جدید دلیل کشف (5 

 «تجویز تعقیب مجدد متهم» پاسخ  است. موضوع اصلی پرسش :  0. گزینه 003

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

توان بار دیگر متهم هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی:» است  22ق.آ.د.ک. 361ماده  سوال از متن :0نکته 

توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمیرا به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان 

 جدید کشف دلیلپس از  این قرار در دادگاه قطعی شود،تعقیب است و اگر بار قابلکرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک

که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. درصورتی با اجازه دادگاه صالحبار توان او را برای یکمی است دادستاندرخوبه 

 «کند.مطابق مقررات رسیدگی می

 پاسخ این سوال است.«  اجازه دادگاه –درخواست دادستان  -کشف دلیل جدید  »با این متن  0گزینه لذا  :3نکته 

 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

استناد و اشاره شده است. که فقط در  33ق.آ.د.ک. 607بار به ماده  71موسسه دادإستان،  31: در مجموع مبسوط نام های آزمون وکالت 0نکته 

 استناد شده است. در ادامه به یک مورد از آنها اشاره می شود. 33ق.آ.د.ک. 607بار به ماده  00ازمون جامع آخر، بیش از  0نامه مبسوط 

 :3نکته  »دقت می کردید: (     0231/ 1/ 36مورخ  36آزمون جامع چهارم) آزمون  006همین قسمت از مبسوط نامه سوال  3: اگر به نکته 3نکته 

جرایم فاقد »منظور این پرسش از .« اللهی محض، رسیدگی و صدور حکم غیابی بر محکومیت ممکن نیستدر جرائم حق 22ق.آ.د.ک. 404طبق ماده 

 برخالف: 0نکته » خوب دقت کنید:: حال به نکته اول از قسمت سوم مبسوط نامه سوال فوق الذکر 2نکته درستی فهمیده بودید.ه را ب« جنبه حق اللهی

در دادرسی کیفری این مالک ( ارسال الیحه است، 5( ابالغ واقعی و یا 2( حضور متهم یا وکیل وی یا 1آراء محاکم حقوقی که مالک غیابی یا حضوری بودن آن 

آیا همین مالک  «ها است.( ارسال الیحه دفاعی از سوی آن3دوگانه است. الف( حضور متهم یا وکیل وی در دادگاه  یا  33ق.آ.د.ک. 607در ماده 

 دوگانه مذکور در این نکته پاسخ درست این پرسش نبود؟
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 ، کند اعالم را خود قطعی رضایت ، شاکی دادگاه به پرونده ارسال از قبل و کیفرخواست صدور از پس که فرضی ، در گذشت قابل غیر جرایم . در 002

 ؟است صحیح مورد کدام

 کند عدول کیفرخواست از باید ،دادستان باشد و  تعقیب تعلیق امکان چنانچه صرفاً (1

  است جدید کیفرخواست صدور و کیفرخواست از عدول به مکلف دادستان شاکی رضایت اعالم از پس (2

 وجود ندارد و دادگاه می تواند رضایت را به عنوان کیفیت مخففه در نظر گیرد کیفرخواست از (در هر حال ، امکان عدول5

 کندمی صادر جدید کیفرخواست اساس، این بر و عدول قبلی ازکیفرخواست ، دادستان کند تغییر مجازات نوع شاکی رضایت نتیجه در که صورتی ( در4

 «عدول از کیفرخواست قبل از ارسال به دادگاه» پاسخ  است. موضوع اصلی پرسش :   6. گزینه 002

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

گذشت، رضایت به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال »است که می گوید: 22ق.آ.د.ک. 312ماده سوال از متن  :0نکته 

کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می قطعی خود را به دادستان اعالم کند،

رخواست تواند از کیفاعالم کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، میگذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را شود. در جرائم غیرقابلمی

 «د.کننوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر میشاکیرضایتدرنتیجهکهدرصورتیکندورامعلقعدول و تعقیب

 ،که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساسدرصورتی » با این متن 6 گزینهلذا  :3نکته 

 پاسخ این سوال است.«  کندکیفرخواست جدید صادر می

 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :
استناد و اشاره شده است. در ادامه   22ق.آ.د.ک. 279بار به ماده  27موسسه دادإستان،  29در مجموع مبسوط نام های آزمون وکالت  :0نکته 

 به یک مورد از آنها اشاره می شود.

موضوع »پاسخ است.   2. گزینه  114:»دقت کنید  1527/ 12/ 10مرحله ای مورخ  43از  4ازمون شماره  114به موضوع اصلی پرسش  :3نکته 

  « «اصلی پرسش:  تجویز تعقیب مجدد متهم

موضوع »پاسخ است.  4گزینه  -102» را ببینید: 1529/ 4/ 29مورخ مرحله ای  43از   19آزمون  102موضوع اصلی پرسش شماره  :2نکته 

  ««اصلی پرسش:  تشریفات تجویز تعقیب مجدد متهم

: ادله قبلی پرونده دلیل جدید محسوب 4نکته »  مذکور در نکته قبل دقت کنید :  102حال به نکات ذیل از مبسوط نامه سوال : 2نکته 

مرجع تجویز تعقیب مجدد متهم، فقط دادگاه  حالتابه: 3نکته     شود و دلیل جدید، دلیلی باید باشد که در پرونده قبالً ارائه نشده باشد . نمی

بینی کرده است. اما اآلن اگر قرار منع تعقیب، در دادسرا صادر و به لحاظ عدم اعتراض دو مرجع پیش 22ق.آ.د.ک. 279بود. اما مقنن در ماده 

:  اما اگر قرار منع 4نونی، خود دادستان است.     نکته بدان قطعی شده باشد، مرجع صدور مجوز تعقیب مجدد،در صورت وجود شرایط قا

تعقیب، در دادسرا صادر و به لحاظ اعتراض بدان، در دادگاه رسیدگی و با تائید قرار و رد اعتراض بدان قطعی شده باشد، مرجع صدور مجوز 

( است. این  22ق.آ.د.ک. 271اصل اتهام )ماده بهرسیدگیصالح بهدادستان، دادگاهدرخواستتعقیب مجدد، در صورت وجود شرایط قانونی و به

  «سؤال از این قسمت ماده طرح شده است.

 پاسخ درست این سوال بود. نبود؟؟؟؟ 4سوال را بخوبی فهمیده و  آنکاه نکته  4با فهم نکته  :6نکته 

 



 «          cدفترچه»  (با آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان 89آزمون وکالت  آیین دادرسی کیفری)تطبیق مستند 

 
                       

 

WWW.DADESTAN.CO
M 

 (خط 7) 000-27000063: تلفن 573 پالک –استقالل  یدانم یهحاش: مشهد
 77070000: تهران تلفن          

 

0 

  
 

 و منابع آزمونی از سراسر کشور تهیه کتب حقوقی

Dadestanbook.ir 01131313-351 

31601060 

 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 مسلط بودند.پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان  0231در آزمون وکالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است؟ دادگاه کدام الکفاله، وجه و التزام وجه اخذ بر مبنی دادستان دستور درخصوصوکفیل متهماعتراضبهرسیدگیبرایصالح. مرجع006

         1 کیفری (1

 2 کیفری (2

    اتهام به رسیدگی برای صالح کیفری(5

 استان نظر تجدید(4

 «مرجع اعتراض به دستور ضبط تامین» پاسخ است. موضوع اصلی پرسش :  3. گزینه 006

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابالغ دستور دادستان، گذار میمتهم، کفیل و وثیقه »است که می گوید:  22ق.آ.د.ک. 320ماده سوال بر گرفته از متن  :0نکته 

  «دو است دادگاه کیفریمرجع رسیدگی به این اعتراض، الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. درباره أخذ وجه التزام، وجه

 پاسخ است« کیفری دو» متن  با این 3گزینه لذا  :3نکته 

 

 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :
استناد و اشاره شده است که فقط   22ق.آ.د.ک. 295بار به ماده  20موسسه دادإستان،  29در مجموع مبسوط نام های آزمون وکالت  :0نکته 

» بوده است. موضوع اصلی پرسش مذکور این بوده است: 1529/ 9/ 17)جامع سوم( مورخ  -24آزمون   109مورد آن در مبسوط نامه سوال  4

 «استرداد کیفرخواست منوط است به عدم ارسال پرونده به دادگاهعدول و اصالح و 

پس از صدور کیفرخواست  :» 22ق.آ.د.ک. 295: عالوه بر این طبق ماده  4نکته :» حال به نکات ذیل مبسوط نامه این سوال دقت کنید  :3نکته 

را به دادستان اعالم کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، گذشت، رضایت قطعی خود ، هرگاه شاکی در جرائم قابلو قبل از ارسال به دادگاه

: حال پس از 7ینجا دادستان اختیار نه که تکلیف به عدول دارد.    نکته ایعنی مکلف است و در « کند. دادستان از کیفرخواست عدول می

گذشت نتیجه عدول از کیفرخواست رائم قابلحصول شرایط عدول از کیفرخواست، سه حالت متصور است: حالت اول: اگر جرم مرتکب از ج

صورت، قرار موقوفی تعقیب دراین »گوید:هم می 22ق.آ.د.ک. 295شود. ماده صدور قرار موقوفی تعقیب است که البته توسط بازپرس صادر می

موده که قرار موقوفی را هم باید فرض قانون هم بر این بوده که قرار جلب به محاکمه را خود بازپرس صادر ن« شود.توسط بازپرس صادر می

: البته 9تواند بر عهده دادستان باشد.     نکته نمی 22یی که بازپرس هست، تحقیقات مقدماتی طبق ماده  ق.م.ا.درجابازپرس صادر نماید. زیرا 

، به جانشینی 502مذکور در ماده در صورت نبودن بازپرس در جرائم غیر  22بدیهی است اگر دادستان خود طبق شرایط استثنایی ماده  ق.م.ا.

بازپرس اقدام کند، پس همانند صدور قرار جلب به دادرسی، مرجع صدور قرار موقوفی تعقیب هم به جانشینی خودش است. اما در قانون گفته 

ر کند.   قوفی تعقیب صادتواند در فرض مقنن، قرار موشود. یعنی بازپرس هست و لذا دادستان نمیقرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می

گذشت است. در حالت دوم، پس از گذشت شاکی و عدول یی است که جرم ارتکابی از جرائم غیرقابلجابه: حالت دوم و سوم مربوط 2نکته 

عدول و تواند از کیفرخواست دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می»   22ق.آ.د.ک. 295دادستان، طبق ماده 

کند . زیرا در اینجا بازپرس اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب می 22ق.آ.د.ک. 91دادستان وفق ماده یعنی در این حالت « تعقیب را معلق کند

که گذشت گذشت، درصورتی: در حالت سوم، پس از عدول از کیفرخواست در جرائم غیرقابل10حق صدور قرار تعلیق تعقیب را ندارد. نکته 

اکی خصوصی، موجب تغییر نوع مجازات متهم شود، که در حدود)حد سرقت( و قصاص)نفس یا عضو( این امر امکان دارد، دادستان پس از ش

کند. در این حالت کیفرخواست عدول کیفرخواست اصالحی بر اساس مقررات مربوط به مجازات قانونی با توجه به گذشت شاکی صادر می

 « شود.اصالح می

 این مبسوط نامه نبود؟ درود بر خودت!!! 10بعالوه نکته  4آیا پاسخ این سوال نکته  :2کته ن
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 میشود؟ پذیرفته فرض کدام در مجوز، دارای نهاد مردم هایسازمان سوی از جرم . اعالم000

  باشد وی رضایت بدون هرچند است، خاص دیدهبزه دارای که گذشت قابل جرم در  (1

  باشد نشده درج ها آن اساسنامه در ، هرچند یافته ارتکاب آنان حمایت مورد موضوع به نسبت که جرمی در (2

 باشد. شده اعالم رسمی مراجع توسط ها سازمان این اسامی و آنان ارتکاب یافته  حمایت مورد موضوع به نسبت که گذشت غیرقابل جرایم در فقط (5

 باشد شده اعالم رسمی مراجع توسط ها سازمان این اسامی و یافته ارتکاب آنان اساسنامه در مندرج حمایت مورد موضوع به نسبت که جرمی هر در  (4

 «تشریفات اعالم جرم سازمان های مردم نهاد» پاسخ است. موضوع اصلی پرسش :  6گزینه . 000

های سازمان »طرح شده است که می گوید: 22ق.آ.د.ک. 77تبصره ماد سوال از  :0نکته برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، ستیزطیجسمی یا ذهنی، محی ناتوان دارای و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار واطفال  درباره حمایت ازها نهادی که اساسنامه آن مردم

 «ند.شرکت کن جرم کنند و در تمام مراحل دادرسیهای فوق اعالمتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینهبهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می

، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون شده دارای بزه دیده خاص باشدکه جرم واقعدرصورتی»0تبصره : 3نکته 

های مذکور یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان ، قیمشود. اگر ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می، قیم  و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی

 بارها متذکر شدیم که این بتصره مربوط به جرایم منافی عفت و قابل گذشت است.« دهند.، اقدامات الزم را انجام میبا أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان

 کنند استفاده 1525/ 12/ 4مصوب یکیفر آییندادرسی قانون 44ماده  در مذکور حق از میتوانند صورتی در مردمنهاد ی:» سازمانهااین ماده  2طبق تبصره  :2نکته 

 است. 1523قسمت انتهایی پاسخ مربوط به این تبصره الحاقی .... «  کنند اخذ مجوز ربطیذ قانونی صالحیذ مراجع از که

را نادرست  5، گزینه  5در ابتدای گزینه « فقط»و امکان اعالم جرم در جرایم قابل گذشت از سوی این سازمان ها، بنابراین قید  44ماده  5و  1با توجه به تبصره   :6نکته 

کاب یافته و اسامی این سازمان در هر جرمی که نسبت به موضوع مورد حمایت مندرج در اساسنامه آنها ارت»با این متن  6گزینه فلذا  :0نکته کرده است.

 پاسخ این سوال است.« ها توسط مراجع رسمی اعالم شده باشد.

 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

 4استناد و اشاره شده است که فقط   22ق.آ.د.ک. 253بار به ماده  70موسسه دادإستان،  29در مجموع مبسوط نام های آزمون وکالت : 0نکته 

 است.  مورد آن در مبسوط نامه های آزمون های جامع اول و سوم و چهارم بوده

دقت کنید. عنوان این قسمت از  1529/ 9/ 24آزمون جامع چهارم مورخ  113قسمت چهارم مبسوط نامه سوال  13حال به نکته  :3نکته 

های قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موضوع این مبسوط نامه را هم دقت کنید: قسمت چهارم: مرور برخی نکات مهم سابق آزمون

برای حل اختالف دادستان و بازپرس و نیز اختالف  دادگاه صالح:» این است  13متن نکته « ش(:سؤال)مخصوص داوطلبان دانش جوی پرتال

 22ق.آ.د.ک. 557و )رئیس یا دادرس دادگاه بخش( طبق  22دادستان و جانشین بازپرس )دادیار و دادرس دادگاه شهرستان( طبق مواد  ق.م.ا.

دادگاه صالح به رسیدگی به اصل اتهام است مگر در برخی موارد  22ق.آ.د.ک. 271طبق ماده اعتراض دادسرا، مطلقاً اعتراض به قرارهای قابلو 

خوب دانش جوی پرتالش دادإستانی .« کنددو اعالم میکه مقنن خود مرجع اعتراض را دادگاه کیفری 253و  272، ماده 271مانند ذیل ماده 

 نوش جانت!!!

مرجع اعتراض به دستور اخذ وجه التزام :موضوع اصلی پرسش:» مرحله ای مورخ  با عنوان  43ز از آزمون پنجم ا 117سوال  2نکته  : 2نکته 

همین ماده مرجع  2و تبصره  1522.ک.د.آ.ق  253حسب صدر ماده  :2نکته  »را هم دقت کنید.:« ،وجه الکفاله  و  یا دستور ضبط وثیقه 

و انقالب عمومیدادستان( 2رئیس یا دادرس دادگاه بخش و یا ( 1ور ضبط صادره از سوی و یا دستور اخذ وجه التزام ،وجه الکفاله اعتراض به دست

 .«دو استشهرستان، درهرصورت دادگاه کیفری

 : ما به شما گفتیم که سر آزمون با شما و در کنار شما هستیم. دیدید که بودیم. صدای ما را شنیدید؟ بله. احسنتم.4نکته 
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 مسلط بودند.پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان  0231در آزمون وکالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یراز فروض ز یک.در کدام  شودیدرجه هفت م یری،مرتکب جرم تعز یقصادر شده و متهم مجدداً در مدت تعل یبتعق یقدر مورد متهم ،قرار تعل. 007

 شود؟یقرار مجبور م

 یددر مورد اتهام جد یفریک ینصدور قرار تام( 2    یدخواست در مورد اتهام جد یفرصدور ک( 1

 یداز دادسرا در مورد اتهام جد ییبه محض صدور قرار نها (4 یددر مورد اتهام جد یفریک یببه محض شروع به تعق (5

 «موارد لغو قرار تعلیق تعقیب» پاسخ است. موضوع اصلی پرسش :  0. گزینه 007

 »طرح شده است که می گوید: 22ق.آ.د.ک. 91ماده  1سوال از متن تبصره  :0نکته برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

به  و تعقیب وی منتهیو باالتر مورد تعقیب قرار گیرد  تعزیر درجه هفتکه متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا درصورتی

 ..... «آیدعمل میجراء نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب بهو یا دستورهای مقام قضائی را ا صدور کیفرخواست گردد

 پاسخ این سوال است. «صدور کیفرخواست در مورد اتهام جدید »با این متن 0گزینه لذا  :3نکته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :
 5استناد و اشاره شده است که فقط   22ق.آ.د.ک. 44بار به ماده  52موسسه دادإستان،  29در مجموع مبسوط نام های آزمون وکالت  :0نکته 

 است.  مورد آن در مبسوط نامه های آزمون های جامع  سوم بوده

جرم موضوع اصلی پرسش: شرایط اعالم:»  دقت کنید 1529/ 9/ 17)جامع سوم( مورخ  -24آزمون  102حال به موضوع اصلی سوال :  3نکته 

 آیا موضوع این پرسش آزمون وکالت همین موضوع نیست؟« سازمان های مردم نهاد برای شروع به تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم 

گذشت و از غیرقابل: اگر جرم اعالمی  10نکته     »حال به نکات ذیل از قسمت دوم مبسوط نامه این پرسش دادإستانی دقت کنید: :2نکته 

که جرم در درصورتی  1524/ 5/ 24ق.آ.د.ک.اصالحی  44نهاد طبق ماده های مردمجرم شخص ثالث یا سازمانعفت باشد، اعالمیمنافجرائم 

ی از جرم عمومی ناشتواند یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب دعوای دیده شکایت هم نکند، مییافته باشد، ولو بزهیا به عنف یا سازمان مألعام

 گذشت هستند.  عفت همگی غیرقابلباشد. جرائم منافی

مواردی که خود ولی و یا  دیده، ولی یا قیم ویرضایت بزهدیده خصوصی داشته باشد حسب مورد جلب حال، در جرائمی که بزهبااین :00نکته

 درست است. 5شروع تعقیب متهم ضروری است. لذا گزینه رضایت قیم اتفاقی یا تائید دادستان جهت ارائه کمک و مرتکب جرم شده، 

ر د گذشتگذشت و هم در جرائم غیرقابلهم در جرائم قابلتوانند های آن، میاین مؤسسات با شرایط خاص مقرر در این ماده و تبصره: 03نکته 

شاکی ورود پیدا کنند و حتی در مرحله رسیدگی شرکت کنند اما با اصالحات انجام شده  عنوانبه محدوده فعالیت قید شده در اساسنامه خود

 «مراجع قضایی اعتراض نمایند. حکمبهتوانند ، دیگر نمی1524در سال 

 !!!به شرح فوق نبود؟ افتااااد ؟؟؟ !! 12خدا وکیلی جان حشمت فردوس، پاسخ این پرسش آزمون به شرح نکته تقدیمی شماره  :6نکته 

 

 22ق.آ.د.ک. 91بار به ماده  150موسسه دادإستان، بیش از  29در مجموع مبسوط نام های آزمون وکالت : 0نکته قسمت دوم: تطبیق مستند :

مورد آن در مبسوط نامه های  23بار تکرار شده است. که فقط   120بیش از « تعلیق تعقیب»اصطالح و تبصره های آن  استناد و اشاره شده است و 

 است.  آزمون های جامع  اول تا پنجم بوده
موضوع اصلی پرسش: :»را دقت کنید     1529/ 9/ 24مرحله ای( مورخ  43از  27آزمون جامع چهارم )آزمون  101برای مثال موضوع سوال  :3نکته 

 نبود؟؟ بود. 104همین موضوع سوال « ایط لغو قرار تعلیق تعقیبشر

 1با توجه به تبصره  5و  1گزینه » گفتیم که « هاتحلیل سریع گزینه»در قسمت اول مبسوط نامه همین پرسش دادإستانی تحت عنوان :2نکته 

همین تبصره غلط عیناً مورد  24در قانون و آزمون وکالت  کیفرخواست ندارند اما 7درست است. دقت کنید که جرایم درجه  22ق.آ.د.ک. 91ماده 

 «سوال بوده است.

بود.  29تکرار و پاسخ بظاهر درست )ولی در اصل غلط!!!( این پرسش وکالت  29جالب اینجاست که این غلط به نحو فاحش تری در آزمون  :6نکته 

 چقدر گفتیم آزمون استاندارد یک ادعای بالدلیل است. آنهایی که گوش کردند، االن برنده شدند. درود بر برنده ها.

 



      «     cدفترچه»  (با آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان 89آزمون وکالت  آیین دادرسی کیفری)تطبیق مستند
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حکم  یندادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ا یقتنها از طر یدآن با یحکم به مجازات و اجرا یران،ا یاسالم یجمهور یطبق قانون اساس.  006

 است؟ یرز ییاز اصول جزا یکمتضمن کدام 

 «بودن جرم یقانون»و « یبودن دادرس یقانون»(1

 «بودن مجازات یشخص»و « یفرکردن ک یفرد» (2

 «یبودن دادرس یقانون»و « بودن مجازات یقانون» (5

 «یفریک یتبودن مسئول یشخص» و« بودن جرم و مجازات یقانون»  (4

 « اصول جزایی قانون اساسی» پاسخ است. موضوع اصلی پرسش :  2. گزینه 006

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

 «باشد. قانون موجب و به صالح دادگاه باید تنها از طریق و اجرا آن مجازات به حکم »قانون اساسی اخذ شده است: 27اصل سوال از  :0نکته 

 یعنی اصل قانونی بودن مجازات.این « حکم به مجازات بموجب قانون است»طبق این اصل : 3نکته 

صالحیت مهم ترین بحث آیین دادرسی و اجرای احکام، از مراحل دادرسی « اجرای مجازات باید به حکم دادگاه صالح و به حکم قانون باشد.» : طبق این اصل،5نکته 

 کیفری است. این یعنی اصل قانونی بودن دادرسی.

 «رسی کیفری باید مستند به قانون باشدداد »می گوید: 33ق.آ.د.ک. 3: ماده 6نکته 

 پاسخ این سوال است. «قانونی بودن دادرسی وقانونی بودن مجازات  »با این متن 2گزینه لذا  :0نکته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :
موضوع »را ببینید، می بینید که  29/ 4/ 9مرحله ای دادإستان مورخ  43مهارتی -از آزمون های مفهومی 21آزمون  115اگر به سوال  :0نکته  

 بوده است.« اصلی سؤال : اصول جزائی قانون اساسی

طبق  2و گزینه  54طبق اصل 1ها :  گزینه قسمت اول: تحلیل سریع گزینه» حال به قسمت اول مبسوط نامه این سوال دقت کنید: :3نکته 

...« قانون اساسی است.  142نادرست است زیرا برخالف اصل  4قانون اساسی ایران درست هستند اما گزینه  59طبق اصل  5و گزینه  57اصل 

نبود؟ می دانید چه کسانی امروز برنده شدند؟  29این پرسش دادإستانی، موضوع این سوال آزمون وکالت  1زینه مندرج در گ 54آیا اصل 

 کسانی که نکته بعدی را جدی گرفتند.

به دادإستانی ها متذکر شده « زنی در این پرسشای دربارۀ مهارت تستنکته» در قسمت دوم مبسوط نامه همین سوال تحت عنوان  :2نکته 

در قانون اساسی، در بردارندۀ اصول جزائی قانون « قوه قضائیه»و فصل یازدهم « حقوق ملت»اصول مربوط به فصل سوم :» که ده بودیم بو

 «شود.یمی آتی بجای آ.و.ر از قانون اساسی طرح سؤال هاآزمونمذکور است. امسال به گفته اسکودا ممکن است مورد سؤال قرار گیرند و در 

)جامع  -24آزمون  101زمون های جامع نیز از اصول جزایی حاکم بر دادرسی کیفری سوال طرح شده است. برای مثال در سوال  در آ :6نکته 

  2و 1بود و در نکته «  22موضوع اصلی پرسش: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری » 1529/ 9/ 17سوم( مورخ 

:» چنین بیان شده بود« نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسش: » وال تحت عنوان قسمت سوم مبسوط نامه این س

: 2بیان شده است.    نکته  7آمده و ضمانت اجرای آن هم در ماده   22ق.آ.د.ک. 4تا  2گانه آیین دادرسی کیفری در مواد  9:  اصول 1نکته 

( اصل 5( اصل تساوی افراد در برابر قانون 2( اصل قانونی بودن دادرسی کیفری 1اند از : عبارتاین اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری 

رسانی در ( اصل شفافیت و اطالع7( اصل برتری حقوق بنیادین بشری بر قانون 4( اصل برائت 3( اصل سرعت و عدم اطاله دادرسی4طرفی یب

 همین پرسش دادإستانی نیامده بود؟ 2سمتی از پاسخ این سوال آزمون وکالت، در نکته آیاق« ( اصل تضمین دادرسی عادالنه9دادرسی کیفری 
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 مسلط بودند.پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان  0231در آزمون وکالت 

شده است، از شهادت خود  یهمحکوم عل یتموجب محکوم یو یکه شهادت شرع یاحکام، شاهد یچنانچه پس از صدور حکم در مرحله اجرا.  001

 مواجه هستند؟ یرز یفبا کدام تکل یباحکام و دادستان به ترت یاجرا یرجوع کند، قاض

 پس از موافقت دادگاه یاعاده دادرس یتقاضا_ یاعالم مراتب به دادگاه صادرکننده حکم قطع (1

 پس از موافقت دادگاه یاعاده دادرس یتقاضا _اعالم مراتب به دادستان  (2

 توسط دادستان یاعاده دادرس یتقاضا _اعالم مراتب به دادستان  (5

 کشور یعال یوانموضوع در د یگیریپ _ یاعاده دادرس یتقاضا (4

 «0231نامه نحوه اجرای احکام کیفری مصوب آیین» پاسخ است. موضوع اصلی پرسش :  2. گزینه 001

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری  نامه نحوه اجرای احکامآیین 33ماده سوال از متن  :0نکته 

یا برخی  در موارد رجوع شاهد از مفاد شهادت شرعی و یا اثبات بطالن همه »که می گوید:اخذ شده   29/ 5/ 27های معین مصوب و منع از اقامت در محل یا محل

و  ( رأسا031ًقاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به دادستان اعالم و دادستان در مورد ماده )( قانون مجازات اسالمی، 544( و )129سوگندها موضوع مواد )

 « نماید.( پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی می544در خصوص ماده )

 «و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.شود شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت میرجوع از  :»22ق.م.ا. 031ماده : 5نکته 

اگر پس از صدور حکم، بطالن همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آنکه برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا :»  22ق.م.ا. 544ماده : 2نکته 

تقاضای دادستان در این مورد نیاز به « دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.

 است. 33ق.م.ا. 031تایید دادگاه دارد اما این امر مورد سوال نبود و رجوع از شهادت مورد سوال بود که مربوط به ماده 

است که در مورد شهادت شرعی  22ق.م.ا. 129آیین نامه فوق الذکر را خوانده باشد، متوجه می شوید  موضوع سوال از ماده  22اگر به روش شبکه ای ماده : 6نکته 

  که برای سوگند است. 544است نه ماده 

 129آیین نامه ناظر بر ماده  22پاسخ است زیرا طبق ماده «ی توسط دادستانتقاضای اعاده دادرس –اعالم مراتب به دادستان »با این متن   2گزینه لذا : 0نکته 

 کند. پس از اعالم قاضی اجرای احکام کیفری به دادستان در این مورد، دادستان راساً و بدون نیاز به موافقت دادگاه، تقاضای اعاده دادرسی می 22ق.م.ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است؟ یحکدام مورد صح یفریک ینمتعدد است. در خصوص صدور قرار تام یممتهم به ارتکاب جرا یشخص.  003

 مختلف باشد. یدادگاه ها یمحل یا یذات یتبه اتهامات در صالح یدگیرس ینکهشود، مگر ا یواحد صادر م ینقرار تام یدر مورد و (1

 مختلف باشد. یدادگاه ها یذات یتبه اتهامات در صالح یدگیرس ینکهشود، مگر ا یواحد صادر م ینقرار تام یدر مورد و (2

 شود. یمستقل صادر م ینقرار تام ی،محل یتاز اتهامات با لحاظ صالح یکدر مورد هر  (5

 شود یواحد صادر م ینقرار تام یدر هر صورت، در مورد و (4

 «تعدد تامین» پاسخ  است. موضوع اصلی پرسش :  3. گزینه 003

 قسمت دوم: تطبیق مستند :
در نکته اول مجدداً این نکته را متذکر شدیم  12/7/1529مرحله ای دادإستان( مورخ  43از  24آزمون جامع اول ) آزمون    112در قسمت دوم سوال : 0نکته 

، سلب حیات، حدود نامه نحوه اجرای احکامآیینیکی از مقررات خاص که حسب اعالم اسکودا مورد سؤال آزمون وکالت ممکن است قرار بگیرد : 1نکته :» که 

ریاست محترم   29/ 5/ 27های معین مصوب قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل

  «است.قوه قضاییه 

مه در همان آزمون جامع اول پیوست مبسوط نامه شد. قبل لذا در هر آزمون جامع یک سوال از مقررات مختلف این آیین نامه مطرح شد و متن آیین نا :3نکته 

 از آن نیز از زمان اعالم منابع جدید آژمون توسط اسکودا، از این آیین نامه چندین سوال طرح شده است.

 پاسخ درست داده اند. این طور نیست؟ 29را جدی گرفته و متن آیین نامه را مطالعه کرده اند، به یک سوال خاص آزمون وکالت الاحتماینکهکسانیحال: 2نکته 
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 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

کابی در مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارت شود،برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می :»است  22ق.آ.د.ک.  301 مادهسوال از متن  :0نکته 

 «شود.که در این صورت برای اتهامات موضوع صالحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می های مختلف باشدصالحیت ذاتی دادگاه

 « های مختلف باشددر صالحیت ذاتی دادگاه اتهاماتشود، مگر آنکه رسیدگی به قرار تأمین واحد صادر می در مورد وی» با این متن 3گزینه لذا : 3نکته 

 پاسخ این سوال است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 منافع ممکن الحصول، در کدام صورت قابل مطالبه است؟.  000

 .یدکه صدق اتالف نما یدر صورت یم،در تمام جرا (1

 که حصول آن امکان داشته باشد . ی،در صورت یمدر تمام جرا( 2

 .یدکه صدق اتالف نما ی،در صورت یهو د یمنصوص شرع یرموجب تعز یمجرا یردر غ (5

 که حصول آن امکان داشته باشد. ی،در صورت یهو د یمنصوص شرع یرموجب تعز یمجرا یردر غ (4

 «دعوای خصوصی ناشی از جرم» پاسخ است. موضوع اصلی پرسش :  2. گزینه 000

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

مقررات مرتبط . همچنین صدق اتالف نمایدمنافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که  »است که می گوید: 22ق.آ.د.ک. 06ماده  3تبصره سوال از  :0نکته 

 «.شودشامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیعنوی و نیز پرداخت خسارت م به منافع ممکن الحصول

 پاسخ این سوال است..« ، در صورتی که صدق اتالف نمایدجرائم موجب تعزیر منصوص شرعی و دیهدر غیر » با این متن 2گزینه لذا : 3نکته 

 

 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :
 داشته است.  1529/ 9/ 17)جامع سوم( مورخ  -24آزمون   109مبسوط نامه سوال ، این سوال نیز پاسخ خود را در 105غیر از سوال  :0نکته 

نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست :» از قسمت سوم مبسوط نامه این پرسش دادإستانی تحت عنوان  15توضیح اینکه در نکته  :3نکته 

ی هاشخصی مرتکب چند جرم بشود که در صالحیت دادگاهنکته قبل مربوط به حالتی است که :»  چنین آمده است « دادن به این پرسش

باید از ابتدا آنها را از هم تفکیک نموده و ، در این حالت، چه آن جرائم در یک حوزه باشند چه در چند حوزه، شندباصالحیت ذاتی مختلف با

باید برای هر دادگاه کیفری باصالحیت  22ق.آ.د.ک. 294و سپس وفق ماده  برای هر اتهام یک تامین مجزا صادر شود 22ق.آ.د.ک. 219طبق ماده 

 «های مختلف رسیدگی شود..طور جداگانه در دادگاهبه 22ق.آ.د.ک. 514یت طبق ماده درنهاگانه صادر شود تا ذاتی مختلف، کیفرخواست جدا

در مجموع مبسوط نام های آزمون را در بر نداشت؟ خوب پس بهتر است بدانید  29آزمون وکالت  102آیا همین نکته پاسخ سوال  :2نکته 

در مبسوط نامه های آزمون های مورد آنکه یکاستنادو اشاره شده است 22ق.آ.د.ک. 219به ماده ر با 13موسسه دادإستان، بیش از  29وکالت 

 است.  جامع  سوم به شرح فوق بوده

با صالحیت  جرائمتعدد تامین در :»  1527/ 12/ 10مورخ  29ی وکالت امرحله 43از  4آزمون  120همچنین موضوع اصلی پرسش  :6نکته 

نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست »بوده و در قسمت سوم این مبسوط نامه با عنوان « یاشبکهذاتی مختلف و استثنائات آن به روش 

ار تأمین برای اتهامات متعدد متهم، قر »دقت کنید.: 1522ق.آ.د.ک. 219: ابتدا به مفاد ماده  1نکته :» چنین آمده است « دادن به این پرسش

برای اتهامات موضوع  صورتینکه درا های مختلف باشدکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صالحیت ذاتی دادگاهشود، مگر آنواحد صادر می

آیا پاسخ این سوال قسمت برجسته شده و خط کشیده شده این نکته نیست؟ « شود.صالحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می

 قابل شما را ندارد. بفرمایید. یک پاسخ درست در چند ثانیه تقدیم شما دانش جوی پر تالش ایرانی.
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 مسلط بودند.پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان  0231در آزمون وکالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود؟ یدرج نم یراز موارد ز یککدام  ی،مقام قضائ یصبه تشخ یه،در احضار. 000

    عدم حضور یجهنت(1

      حضور یختار (2

     یمقام قضائ یامضا(5

 علت احضار (4

 «تشریفات احضار متهم»  پاسخ  است. موضوع اصلی پرسش :  6. گزینه 000

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء  »است که می گوید: 22ق.آ.د.ک. 060تبصره ماده  سوال از متن :0نکته 

 ....«  شود،ذکر نمی علت احضارکند، 

 پاسخ این پرسش است.« علت احضار»با این متن  6گزینه  : 3نکته 

 

 

 

 

 قسمت دوم: تطبیق مستند :

 22ق.آ.د.ک. 14بار به ماده  17موسسه دادإستان،  29مهارتی وکالت -های بی نظیر مفهومیدر مجموع مبسوط نامه های بی بدیل آزمون : 0نکته 

 است.  مورد آن در مبسوط نامه های آزمون های جامع  اول تا پنجم بوده 7آن استناد و اشاره شده است که فقط   2و بویژه تبصره 

 12/7/1529مرحله ای دادإستان( مورخ  43از  24مع اول ) آزمون  آزمون جا 120: کافی است به قسمت چهارم مبسوط نامه سوال 3نکته 

 10و  2رجوع کنید. آنگاه نکته « های قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موضوع این سؤالمرور برخی نکات مهم سابق آزمون:» تحت عنوان 

های و تبصره14: حال که انواع خسارت را متوجه شدید ماده 2 نکته»  را خواهی دید که پاسخ این سوال آزمون وکالت عیناً از آنها بدست می آید. 

گذار آن را مقید به صدق اتالف نموده یعنی به حدی باشد که عرف آن را اتالف تلقی قانون الحصولممکنآن را بخوانید. در خصوص خسارات 

ژه که در قانون آمده، در پاسخ سؤال باید مدنظر باشد.   کند مثال کارگر یک مثال خوب است . تلف ولو با اتالف هم یکی دانسته شود، همان وا

که ناشی از جرائم تعزیری منصوص شرعی و دیه باشد قابل وصول  الحصولممکنهای معنوی و  : توجه داشته باشید ضرر و زیان10نکته

ها را  نامهش آن است که تمام نکات مبسوطبود. پس توصیه ما به شما داوطلب پرتال 1524باشد. این نکته یکی از سؤاالت آزمون وکالت نمی

 «خودتان منتقل کنید.« محشای من»بخوانید و نکات مهم را به 

مورخ   مرحله ای دادإستان(  43از  29آزمون جامع پنجم و آخر ) آزمون   104قسمت دوم مبسوط نامه سوال  4نکته همچنین در    :2نکته 

این ماده چند بار مورد سوال قرار گرفته است و و مفهوم منافع  2تبصره  :» که هفته پیش تقدیم شما شد متذکر شدیم که  01/02/1529

 صدق که دارد اختصاص یموارد به تنها الحصول ممکن منافع »ممکن الحصول و محدودیت های مطالبه خسارت ناشی از جرم را بیان می کند.:

 هید که یموارد و یشرع منصوص راتیتعز شامل یمعنو خسارت پرداخت زین و الحصولممکن منافع به مربوط مقررات نیهمچن. کند اتالف

 قرار گرفت. 29آزمون وکالت  110این هفته دیدید که مورد سوال « . شودینم گردد،یم پرداخت

االن راحت می خوابد. چون به یک سوال دیگر با اطمینان به نفس، پاسخ درست داده عمل کرده باشد،  10هر داوطلبی که به دو توصیه ذیل نکته : 6نکته 

 است و ثمرۀ تالش خود را دیده است.
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در کدام  ی،شاغل در محل سر لشکر یدوم یپدرجه سرت یدارا یانتوسط نظام یمسلح، ارتکاب یروهاین یسازمان قضائ یتمشمول صالح یمجرا .003

 شود؟ یم یدگیرس یرز یاز دادگاه ها یک

   دو مرکز استان محل وقوع جرم، بر حسب نوع جرم یا یک یدادگاه نظام (1

 دو تهران، بر حسب نوع جرم یا یک یدادگاه نظام (2

         مرکز استان محل وقوع جرم یک یدادگاه نظام (5

 تهران یک یفقط دادگاه نظام (4

 «صالحیت کیفری» پاسخ  است. موضوع اصلی پرسش :  3. گزینه 003

رسیدگی به اتهامات رؤسای :»  22ق.آ.د.ک. 507: یکی از مقامات مذکور در ماده 1قسمت اول : نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسش: نکته 

شورای اسالمی و خبرگان رهبری،  گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلسقوای سه

جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و 

حسب مورد، در صالحیت  مدیران کل اطالعات استانها کری و یا فرماندهی تیپ مستقل،های سرلشاز درجه سرتیپ و باالتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل

 22ق.آ.د.ک. 507: سوال از متن تبصره ماده 2نکته موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگری باشد.های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم بهدادگاه

باشد، حسب مورد در صالحیت می در صالحیت سازمان قضائی نیروهای مسلحکه   ات افسران نظامی و انتظامی موضوع این مادهاتهامرسیدگی به  »است که می گوید:

 پاسخ این سوال است.«  ، بر حسب نوع جرمدادگاه نظامی یک یا دو تهران »با این متن 2: فلذا گزینه  5نکته «است. دادگاه نظامی یک یا دو تهران

  

 قسمت دوم : تطبیق مستند

 22ق.آ.د.ک. 170بار به ماده  4موسسه دادإستان،  29مهارتی وکالت -در مجموع مبسوط نامه های بی بدیل آزمون های بی نظیر مفهومی: 0نکته 

 12/7/1529مرحله ای دادإستان( مورخ  43از  24آزمون جامع اول ) آزمون   107سوال  2استناد و اشاره شده است که  آخرین مورد آن در گزینه 

نادرست  1گزینه » چنین آمده است« هاتحلیل سریع گزینه:»در قسمت اول مبسوط نامه این پرسش ممتاز دادإستانی در قسمت : 3نکته بوده است. 

 22ق.آ.د.ک. 545های کیفری که طبق ماده این فرصت مربوط به احضار متهم در دادسرا است  و نه دادگاه 22ق.آ.د.ک. 171است زیرا طبق ماده 

 حالتابهکه دوبار  22ق.آ.د.ک. 215طبق ماده  4و گزینه  120ماده  1طبق تبصره  5و گزینه  170طبق ماده  2روز باشد. گزینه  7 نباید کمتر از

نبود؟  29مندرج در آن پاسخ این سوال آزمون وکالت  22ق.آ.د.ک. 170و ماده  2آیا گزینه « مورد سؤال آزمون وکالت بوده است، درست هستند.

 نیست. این نتیجه اعتماد شما به تجربه و تخصص ماست..نیاز به تشکر 

 

 29مهارتی وکالت -شاید باورتان نشود که در مجموع مبسوط نامه های بی بدیل آزمون های بی نظیر مفهومی :0نکته  طبیق مستندقسمت دوم : ت

 آزمون جامع آخر بوده است. 3در  507مورد استناد به ماده  32استناد و اشاره شده است که فقط  22ق.آ.د.ک. 507بار به ماده  200موسسه دادإستان، بیش از 
که موضوع همین سوال آزمون « صالحیت رسیدگی به جرائم مختلف افسران با درجه سرتیپ:»دقت کنید  102تقاضا می شود به موضوع اصلی سوال : 3نکته 

 329و  393استناد و اشاره شده است و رابطه آن ماده با ماده  22ق.آ.د.ک. 507بار به ماده  4نیز بوده است و ذیل مبسوط نامه همین سوال  29وکالت 

دقیقه را می شکند، آن کسی که این نکته را  3درصد در 100اما می دانید کدام داوطلب دادإستانی امسال رکورد : 2نکته شرح داده شده است. 22ق.آ.د.ک.

یل آن هم خوانده شود و بالعکس هرگاه به ی ذهاتبصرهشود باید ی اشاره میامادهبه  هرگاهید که ادانستهفهمیده و  حالتابهی طورکلبه»..... جدی گرفته باشد:

آزمون جامع چهارم مورخ  119قسمت دوم مبسوط نامه سوال  1این مطلب را در نکته « طور نیست؟یز بخوانید. ایننشود باید ماده مربوط را ی استناد میاتبصره

انی متن تسر پرتال داوطلبی هر داوطلب دادإئو چک هم الزم نیست چون دگفته بودید که تقاضای ویده به شما مجدداً متذکر شده بودیم. نگید کهن 29/ 9/ 24

بار مرور کند و این پرسش را ظرف چند ثانیه، پاسخ درست  200یعنی می شود کسی یک ماده را با دو تبصره اش بیش از  :6نکته این مبسوط نامه ها هست.

 تکرار هم چنین امکانی وجود ندارد. هرگز. ندهد؟ هرگز چنین امکانی وجود ندارد حتی با یک بیستم این قدر
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 مسلط بودند.پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان  0231در آزمون وکالت 

 د؟کن یم یدهد، چه اقدام یصمجازات تشخ یفرا مستحق تخف یهعلبداندامامحکومیحصحرایحکم بدونظراستان، اساسیدجدتدادگاهکهیدر صورت. 002 

 نظر نکرده باشد. یدتجد یتقاضا یهدهد، هرچند محکوم عل یفتواند مجازات را طبق قانون تخف یاساس حکم، م ییدضمن تا(1

 مجازات وجود ندارد. یفکرده باشند، امکان اعمال تخف ینظر خواه یدتجد یشاک یاکه دادستان  یدر فرض (2

 وجود دارد. یفکرده باشد، امکان تخف یفنظر و اعمال تخف یدتجد یتقاضا یهصرفاً چنانچه محکوم عل( 5 

 وجود ندارد. یفال تخفبا توجه به صحت اساس حکم ،امکان اعم (4 

 «موارد تایید رای بدوی در مرجع تجدیدنظر» پاسخ است. موضوع اصلی پرسش :  0. گزینه 002

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

ضمن تأیید علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند،  هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکومٌ »است که مقرر می دارد: 22ق.آ.د.ک. 603ماده سوال از متن  :0نکته 

 «.تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشداساس حکم می

قانون تخفیف دهد، هرچند محکومٌ علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده مجازات را طبق د توانضمن تأیید اساس حکم می » با این متن 0گزینه  لذا: 3نکته 

 پاسخ این سوال است.«  باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اتهام ارتکاب به آن محکوم شده است، به فرض  یهکه محکوم عل یعمل یداحراز نما یفرجام یدگیکشور، در مقام رس یعال یوانچنانچه شعبه د. 006

 کند؟ یاتخاذ م یمی. چه تصمیستثبوت، جرم ن

    دهد. یارجاع م یمجدد به دادگاه صادرکننده را یدگیرس یرا نقض و برا یرا(1

 دهد. یمجدد به دادگاه هم عرض ارجاع م یدگیرس یپرونده را برا (2

          دهد. یرا نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع م یرا (5 

 کند. یصادره را نقض بالارجاع م یرا (4

 «نقض بال ارجاع» موضوع اصلی پرسش :  پاسخ  است. 6. گزینه 006

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

یا به لحاظ  به فرض ثبوت، جرم نبودهاگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده  »است: 22ق.آ.د.ک. 673بند ب ماده  0شق سوال از متن  :0نکته 

 «شود.می رأی صادره نقض بال ارجاعتعقیب نباشد، شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل

 قسمت دوم : تطبیق مستند

 22ق.آ.د.ک. 432بار به ماده  20موسسه دادإستان، بیش از  29مهارتی وکالت -در مجموع مبسوط نامه های بی بدیل آزمون های بی نظیر مفهومی :0نکته 

 ازمون جامع چهارم بوده است. 104آزمون جامع اول و سوال  115در سوال  432مورد استناد به ماده  5استناد و اشاره شده است که فقط 

موجب نقض حکم نیست بلکه  1الف( گزینه :» دقتی کنید. « هاتحلیل سریع گزینه:»تحت عنوان   104قسمت اول مبسوط نامه سوال خوب حاال به  :3نکته 

رد سوال آیا همین ماده و همین نکته مو« شود ولو محکوم علیه اعتراض نکند. ... رأی اصالح و با تخفیف مجازات تائید می 22ق.آ.د.ک. 432طبق متن ماده 

» قسمت دوم مبسوط نامه همین سوال با عنوان:حال به پیش بینی دقیق ما از طرح سوال از این ماده در نکته سوم  از  :2نکته نیست؟ 29آزمون وکالت  115

: با مطالعه این سه ماده و تبدیل 5نکته :» توجه کنید که در نکته سوم این قسمت آمده است « نکاتی درباره مفاهیم الزم برای پاسخ درست دادن به این پرسش

و  433، 430ین سه ماده ]شبکه ااز ها و تشابهات دست خواهید یافت. تفاوت ای بین دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به اینها به دو نمودار مقایسهآن

و  432یک سوال از ماده دیدیداینجادقیقاًامسال«معموالً یک سؤال در آزمون وکالت داریم. 22ق.آ.د.ک. 470و  432تا  437[ و مواد مرتبط با آن یعنی 442

 تیم.در سوال بعدی داش 22ق.آ.د.ک. 442یک سوال از ماده 

، به روش علمی و عملی دادإستان ایمان آوردند و شیوۀ تالش خود را یکپارچه «یا ایها الذین آمَنو، آمِنوا»خوش بحال کسانی است که وقتی گفتیم  حاال: 6نکته 

در واقع نوعی هدیه بادآورده ما به آنها  و متمرکز بر روی قانون و درس نامه و مبسوط نامه ها قرار دادند. این سوال و سوال بعد همانند بیشتر سواالت امسال

 بود. نبود؟؟؟؟
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 پاسخ این سوال است.«  رای صادره را نقض بالارجاع می کند »با این متن  6گزینه لذا : 3نکته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجام دهد؟ یدو ارجاع شود، دادگاه مکلف است چه اقدام یفریبه دادگاه ک یفرخواستهرگاه پرونده با ک.  000

 صیتشخ یبتعق یموقوف یامورد را از موارد منع  یانداند  یدگیو چنانچه خود را صالح به رس یماه ،پرونده را بررس یکحداکثر ظرف  یدگی،وقت رس یینبدون تع(1

 کند . یمحسب مورد، اتخاذ تصم یددهد، با

 د.دعوت کن یرا به دادرس ینداده و طرف یدگیوقت رس ییندستور تع یدصورت، با ینا یرصادر و در غ یتقرار عدم صالح یدبا یت،صرفاً در صورت عدم احراز صالح (2

 را دعوت کند. ینصادر و طرف یدگیوقت رس ییندستور تع یدپرونده، در هر صورت با یمتعاقب بررس (5 

 را دعوت کند. ینداده و طرف یدگیوقت رس یینبالفاصله دستور تع یدپرونده، با یبدون بررس( 4 

 «رسیدگی غیرمستقیم دادگاه کیفری دو » ی پرسش : پاسخ است. موضوع اصل 0. گزینه 000

هرگاه پرونده  »است که می گوید: 22ق.آ.د.ک. 260صدر ماده سوال از متن  :0نکته برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

د چنانچه خود را صالح به رسیدگی ندانبا کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و 

دگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی که دا. همچنین درصورتییا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند

میل ا خود اقدام به تکپس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست ی

شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات قیم در دادگاه مطرح میطور مستکند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده بهتحقیقات می

 قسمت دوم : تطبیق مستند

 442بار به ماده  40موسسه دادإستان، حدود  29مهارتی وکالت -در مجموع مبسوط نامه های بی بدیل آزمون های بی نظیر مفهومی :0نکته 

 مربوط به هر یک از پنج آزمون جامع انتهایی دادإستان بوده است. 442مورد استناد به ماده  17شده است که فقط استناد و اشاره 22ق.آ.د.ک.

مرحله ای دادإستان( مورخ  43از  24آزمون جامع اول ) آزمون   115قسمت دوم مبسوط نامه سوال از  2ال به شق خوب حا :3نکته 

( فوت متهم بعد از اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 1:»  دقت کنید « زنی در این پرسش:ای دربارۀ مهارت تستنکته:» تحت عنوان  12/7/1529

 433و اگر بعد تعیین وقت رسیدگی باشد، وفق بند ب ماده   430ت رسیدگی باشد وفق بند ت ماده اگر در جلسه اداری و قبل تعیین وق

ی کشور مجاز به صدور قرار عال یوانداما در هر دو حالت چون ( 2از موارد نقض حکم بدوی و صدور قرار موقوفی تعقیب است.  22ق.آ.د.ک.

کند که دقیقاً دارای آثار و احکام قرار منع و موقوفی ای بدوی را نقض بالارجاع میر 22ق.آ.د.ک. 442بند ب ماده  1مذکور نیست، طبق شق 

)مقررات اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و دیوان در رسیدگی به طرق عادی اعتراض( حداقل یک  گانهششنمودارهای  3( صفحه 5 یب است.تعق

( دورۀ امهات آخرین فرصت برای تنظیم باد زیاد )غرور کاذب( یا باد کم )عدم 4و حداکثر دو سؤال آزمون را به خود اختصاص خواهد داد. 

 «باشد.نفس الزم( میاعتمادبه

نکاتی درباره مفاهیم الزم :» از قسمت سوم مبسوط نامه همین سوال تحت عنوان  7نیفتاده پس به نکته شماره  اگر مطلب هنوز جا: 2نکته 

: در هر دو حالت فوق، اگر متهم به جهات 7نکته » ... بیشتر دقت کنید تا به وضوح جواب را ببینید:« برای پاسخ درست دادن به این پرسش

علیه به اتهام اگر عملی که محکومٌ »کند:رفتار می 22ق.آ.د.ک. 442بند ب ماده  1لی کشور طبق شق قانونی قابل تعقیب نباشد، دیوان عا

صادره  رأیتعقیب نباشد، یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده

 « .شودنقض بالارجاع می

 دادإستان رمزی است*** چه داند آنکه اشتر می چراند؟؟ پاسخ درست و سریع به این سوال نیز گوارای وجودتان: میان ما و 6نکته 

 



 «          cدفترچه»  (با آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان 89آزمون وکالت  آیین دادرسی کیفری)تطبیق مستند 

 
                       

 

WWW.DADESTAN.CO
M 

 (خط 7) 000-27000063: تلفن 573 پالک –استقالل  یدانم یهحاش: مشهد
 77070000: تهران تلفن          

 

10 

  
 

 و منابع آزمونی از سراسر کشور تهیه کتب حقوقی

Dadestanbook.ir 01131313-351 

31601060 

 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 مسلط بودند.پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان  0231در آزمون وکالت 

بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به  »با این متن  0گزینه لذا  : 3نکته «مربوط صورت گیرد.

 پاسخ این سوال است.«   حسب مورد، اتخاذ تصمیم کندباید تعقیب تشخیص دهد، رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است؟ یحدهد، کدام مورد صح یصرا ناقص تشخ یدادگاه بدو یقاتتحق یدنظر،که دادگاه تجد یدر صورت.  007

 فرستد. یم یدادگاه صادرکننده را یا یفرخواستصادرکننده ک یو پرونده را نزد دادسرا کندیقرار رفع نقص صادر م یاکرده  یقراساً مبادرت به تحق(1

 فرستد. یم یبا صدور قرار رفع نقص، صرفاً پرونده را نزد دادگاه صادرکننده را یاکرده  یقراساً مبادرت به تحق (2 

 فرستد. یم یدادگاه صادرکننده را یا یفرخواستصادرکننده ک یصرفاً قرار رفع نقص صادر و پرونده را نزد دادسرا (5 

 فرستد. یم یفرخواستصادر کننده ک یقرار رفع نقص صادر و پرونده را صرفاً نزد دادسرا (4 

 «نحوۀ اقدام دادگاه تجدیدنظر در صورت نقص تحقیقات»  پاسخ  است. موضوع اصلی پرسش :  0. گزینه 007

 -الف »و تبصره های آن است: 22ق.آ.د.ک. 600بند الف ماده  سوال از متن :0نکته برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

تا  میفرستد نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأیکند و پرونده را می قرار رفع نقص صادرکه تحقیقات ناقص باشد، درصورتی

 «..انجام تحقیقات نمایدتواند خود مبادرت به دادگاه تجدیدنظر میازآنجام دستور دادگاه تجدید نظر استان،آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا پس

کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه قرار رفع نقص صادر می رأساً مبادرت به تحقیق کرده یا  »با این متن  0گزینه لذا :  3نکته 

 پاسخ این سوال است.«   می فرستد. صادر کننده رأی

 

  قسمت دوم : تطبیق مستند

 541بار به ماده  30موسسه دادإستان،  29مهارتی وکالت -در مجموع مبسوط نامه های بی بدیل آزمون های بی نظیر مفهومی :0نکته 

 مربوط به آزمون جامع اول و دوم و سوم دادإستان بوده است. 541مورد استناد به ماده  12استناد و اشاره شده است که فقط  22ق.آ.د.ک.
 12/7/1529مرحله ای دادإستان( مورخ  43از  24آزمون جامع اول ) آزمون   107رجاعات در مبسوط نامه سوال چهار مورد این ا  :3نکته 

از آن یاد کردیم. یعنی با خواندن یک مبسوط نامه شبکه ای، به دو سوال مختلف آزمون وکالت  111بوده است که پیشتر در پاسخ به سوال 

 آفرین بر شما.، با دو موضوع مختلف پاسخ داده اید. 29

چنین  104قسمت سوم مبسوط نامه سوال  3و در نکته  1527/ 2/ 25: دادإستان در اولین آزمون تعیین سطح و جامع خود به تاریخ 2نکته 

یک در ماده و در دادگاه کیفری 541 در مادهدو و ممدشون : نحوه رسیدگی در جلسه مقدماتی در دادگاه کیفری3نکته :»  متذکر شده بود که 

ناظر بر تشکیل جلسه  22یابید. از شبکه مقررات ق.آ.د.ک.آمده است. با مقایسه این دو ماده نیز به نکات مهمی دست می 22ق.آ.د.ک. 592

دیدید که این پیش بینی هم .« های وکالت سؤال آمده و باز هم خواهد آمد... کیفری با تعدد یا وحدت قاضی همواره در آزمون هایدادگاه

  محقق شد.

/ 24مورخ  29مرحله ای وکالت  43آزمون هفتم از  115قسمت سوم مبسوط نامه سوال  3نکته تیر خالص به پاسخ این سوال را در  :6نکته 

ورود به رسیدگی، در جرائم حتی قبل از  541و ماده   540 به مادهدو، مطابق بند الف و دادگاه کیفری:» دیده اید که بیان کردیم  27/ 12

شود و حتی زمانی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، تعزیری درجه هفت و هشت و مواردی که مستقیماً وارد رسیدگی می

ود را صالح به چنانچه دادگاه خ :»540حق صدور قرار عدم صالحیت یا قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب متهم را دارد. طبق بند الف ماده 

آیا « .کندکند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم میرسیدگی نداند، قرار عدم صالحیت صادر می

 نبود؟ 29همین نکته پاسخ این سوال آزمون وکالت 
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 قط ادعایی را می پذیرند که مستند و مستدل باشد.هوشمند، فحقوق دانان 
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خود را  یدنظرخواهیحق تجد یدنظرخواهی،مهلت تجد یانمحکوم شده و قبل از پا یدر امانت، به موجب حکم بدو یانتبه اتهام خ یشخص.  006

 است؟ یح. کدام مورد صحیدنما یاسقاط م

 دهد. یفخود تخف یصمجازات را عنداالقتضا به تشخ تواندیکرده و م یدگیدادگاه راسا به موضوع رس یه،به درخواست محکوم عل (1

 دهد. یفخود تخف یصتواند مجازات را عنداالقتضا به تشخ یکرده و م یدگیدادگاه با حضور دادستان رس یه،به درخواست محکوم عل (2 

 کند. یشده را کسر م یینارم مجازات تعچه یکو تا  یدگیمجازات، دادگاه با حضور دادستان به موضوع رس یفتخف یبا تقاضا (5

 .کندیشده را کسر م یینچهارم مجازات تع یکو  یدگیمجازات، دادگاه راسا به موضوع رس یفتخف یبا تقاضا (4 

 «تخفیف تامین بعد از صدور حکم» پاسخ  است. موضوع اصلی پرسش :  2. گزینه 006

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده های تعزیری درصورتی در تمام محکومیت »است که مقرر می دارد: 22ق.آ.د.ک. 663ماده سوال از متن  :0نکته 

صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه باشد، محکومٌ علیه می

شده تعیین یک چهارم مجازات تا به موضوع رسیدگی و حضور دادستانالعاده با دادگاه در وقت فوقکند. در این صورت، تقاضای تخفیف مجازات مسترد نماید و 

 «این حکم دادگاه قطعی است. کند.می کسررا 

شده را کسر با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیینه دادگا، تقاضای تخفیف مجازاتبا  »با این متن  2گزینه لذا : 3نکته 

 پاسخ این سوال است. «کندمی

 

 

 

 

 قسمت دوم : تطبیق مستند
موسسه  29مهارتی وکالت -در مجموع مبسوط نامه های بی بدیل آزمون های بی نظیر مفهومی 22ق.آ.د.ک. 430نظر به اهمیت ماده  :0نکته 

استناد و اشاره شده است لکن در پنج آزمون جامع آخر به  22ق.آ.د.ک. 430بار به ماده  22آزمون جامع آخر ، جمعاً  3دادإستان، تا قبل از 

بار به  31مرحله ای،  43بار دیگر به این ماده مهم استناد شده است. در مجموع کل آزمون های  22ازی به آزمون، جمعاً جهت اهمیت شبیه س

مرحله ای  43از  24آزمون جامع اول ) آزمون   115مبسوط نامه سوال  تا بحال از : 3نکته  این ماده مهم استناد و از آن طرح سوال شده است.

از قسمت  2کمک و بهره جسته ایم. حال به نکته شماره  29آزمون وکالت  114و  115برای پاسخ دادن به سواالت  12/7/1529دادإستان( مورخ 

 بیشتر دقت کنید تا به وضوح« اسخ درست دادن به این پرسشنکاتی درباره مفاهیم الزم برای پ:» سوم مبسوط نامه همین سوال تحت عنوان 

ی کشور در طرق عادی اعتراض کیفری، محدود عال یواند:  تفاوت رای دادگاه تجدیدنظر و 2نکته :» .... طبق این نکته  :2نکته  جواب را ببینید. 

دادگاه تجدیدنظراستان، بدون نقض حکم « تحقیقات ناقص باشدکه درصورتی :» 22ق.آ.د.ک. 430ماده   الفبه موارد فوق نیست. مثالً طبق بند 

نکته  آیا این« کند.کند و یا آن را به دادگاه بدوی یا دادسرا محول میو یا خود تکمیل تحقیقات می« کندقرار رفع نقص صادر می »یا قرار بدوی 

 نیست؟ 29آزمون وکالت  114پاسخ سوال  22ق.آ.د.ک. 430از بند الف ماده 
خاصیت مبسوط نامه شبکه ای مانند خود روش شبکه ای این است که با تسلط به یک شبکه براحتی م یتوان به چندین سوال مرتبط  :6نکته 

 درست، سریع، دقیق و قاطع داد. این را یک دادإستانی با تمام وجود االن درک می کند. باور ندارید بروید و بپرسید و یا دادإستانیپاسخبا آن شبکه

 شوید و امتحان کنید.
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 مسلط بودند.پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان  0231در آزمون وکالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجازات مرتکب را به مجازات  یلتبد یاراخت ی،مرجع صادرکننده حکم قطع یر،از علل ز یکطبق کدام  یفر،ک یکردن قضائ یبر اساس اصل فرد.  001

 دارد؟ یگریمناسب د

   یریتعز یدر اعمال مجازات ها یروان یا یجسم یماریب یدتشد (1

  یریتعز یدر اعمال مجازات ها یمارب یبه بهبود یدعدم ام (2

       در اعمال مجازات شالق یمارب یدر بهبود یرتاخ (5

 مجازات ها یهدر کل یمارب یبه بهبود یدعدم ام (4

 «موارد تعویق اجرای مجازات یا تبدیل مجازات تعزیری» پاسخ است. موضوع اصلی پرسش :  3. گزینه 001

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

و  تشدید بیماریهرگاه محکومٌ علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتال باشد و اجرای مجازات موجب  »است که می گوید: 22ق.آ.د.ک. 003ماده سوال از متن : 0نکته 

عزیری ئم تدر جراچنانچه  اندازد.اجرای مجازات را به تعویق میوی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی،  تأخیر در بهبودییا 

پرونده را برای علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل،  ، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌامیدی به بهبودی بیمار نباشد

 «کند.به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات

و از موارد تعویق اجرای مجازات است نه تبدیل  22ق.آ.د.ک. 302مشمول صدر ماده « تاخیر در بهبودی بیمار» 5و در گزینه « تشدید بیماری» 1: در گزینه 2نکته 

در کلیه عدم امید به بهبودی بیمار »است در انتها گفته شده  2ه ابتدا آن شبیه گزینه هم ک 4مجازات و فردی کردن آن. لذا این دو گزینه نادرست هستند. در گزینه 

ی کردن که عموم  اطالق انتهای این گزینه که شامل مجازات های حد وقصاص و دیه هم می شود، نادرست است زیرا در آنها امکان تبدیل مجازات و فرد« مجازات ها

 آن قانوناً و شرعاً وجود ندارد.

 پاسخ این سوال است.« عدم امید به بهبودی بیمار در إعمال مجازات های تعزیری» با این متن  3گزینه بنابراین    :3ته نک

 

 

 

 

 

 قسمت دوم : تطبیق مستند
» را ببینید و لذت ببرید:  1527/ 9/ 4(مورخ 2)جامع23آزمون  104قسمت دوم مبسوط نامه سوال  1ما سکوت می کنیم تا شما شق  :0نکته 

 495و  442( مقررات تخفیف در قانون آیین دادرسی کیفری در دو ماده 1زنی در این پرسش(: ای دربارۀ مهارت تست)قسمت دوم: نکته

ده است. این دو ماده را جدی بگیرید و امسال صادر ش 772و  734دو رای وحدت رویه  حالتابه 442آمده است که در مورد ماده  22ق.آ.د.ک.

چشمکش را ندیدید هنوز؟ یک چشم « ی اسکودا بدانید البته ............ بندبودجهزند اگر آن را داخل یمبدجوری چشمک  442و ماده  743رای 

 پزشک برید تا دیر نشده. واالااااااا

موسسه دادإستان، تا قبل  29مهارتی وکالت -بی بدیل آزمون های بی نظیر مفهومیبه همین جهت بود که در مجموع مبسوط نامه های  :3نکته 

استناد و اشاره شده است لکن در پنج آزمون جامع آخر به جهت اهمیت شبیه  22ق.آ.د.ک. 442بار به ماده  52آزمون جامع آخر ، جمعاً  3از 

آزمون جامع پنجم که هفته قبل  114آزمون جامع دوم و سوال  112و  104 بار دیگر به این ماده مهم در دو سوال 24سازی به آزمون، جمعاً 

 بار به این ماده مهم استناد و از آن طرح سوال شده است. 43مرحله ای،  43برگزار شد، استناد شده است. در مجموع کل آزمون های 
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 است؟ یحصح یر،از موارد ز یککدام  ی،مقدمات یقاتاز متهم در مرحله تحق ییبازجو ینبازپرس در ح یاز سو ینیتلق یدر صورت طرح پرسش ها .003

 به بازپرس تذکر دهد. تواندیمتهم م یلصرفاً وک (1

 تا درجه چهار است. یانتظام یتصرفا موجب محکوم (2

 تا درجه چهار است. یانتظام یتو محکوم یقاتموجب بطالن تحق (5 

 تا درجه چهار است. یانتظام یت،موجب محکوم ینتواند به بازپرس تذکر دهد و همچن یمتهم م یلوک( 4 

 «تشریفات تفیهم اتهام» پاسخ است. موضوع اصلی پرسش :  6. گزینه 003

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

کند مراقب بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعالم می »است: 22ق.آ.د.ک. 037و ماده  030بین تبصره ماده سوال از شبکه : 0نکته 

تواند موجبات تخفیف نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی میکند و به او اعالم میاظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می

پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، . کند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشدد و آنگاه شروع به پرسش میمجازات وی را در دادگاه فراهم ساز

 «اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

این قسمتی از پاسخ این « ن به بازپرس تذکر دهد.تواند در صورت طرح سؤاالت تلقینی یا سایر موارد خالف قانووکیل متهم می »می افزاید: 123ماده  تبصره : 3نکته

 سوال است.

 «( این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.123( تا )125تخلف از مقررات مواد ):» است که می گوید  22ق.ا.د.ک.124ماده در دیگرپاسخقسمت:2نکته 

 پاسخ این سوال است.  «موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. و همچنین، بازپرس تذکر دهدتواند به میمتهموکیل »متنبا این 6گزینه لذا : 6نکته 

 

 

 

 

 قسمت دوم : تطبیق مستند
آزمون جامع آخر  3موسسه دادإستان، تا قبل از  29مهارتی وکالت -در مجموع مبسوط نامه های بی بدیل آزمون های بی نظیر مفهومی  :0نکته 

آزمون جامع اول یک بار دیگر به این ماده مهم استناد شده  104استناد و اشاره شده است لکن در سوال  22ق.آ.د.ک. 302بار به ماده  14، جمعاً 

 بار به این ماده مهم استناد و از آن طرح سوال شده است. 13مرحله ای،  43مجموع کل آزمون های  است. در

گزینه :» چنین خوانده اید که « هاقسمت اول: تحلیل سریع گزینه:» آزمون جامع اول با عنوان  104در قسمت اول مبسوط نامه سوال   :3نکته 

ناظر بر مواد متعددی مانند  22ق.آ.د.ک. 424طبق ماده  4و گزینه  492طبق بندب ماده  5ینه گزو  22ق.آ.د.ک. 499مطابق متن بند پ ماده  1

را به روش شبکه ای برای فهم همین نکته ساده خوانده باشید، به این  305تا  301حاال اگر مواد « درست هستند.... 22ق.آ.د.ک. 305تا 301

 هم باید پاسخ بدهید. 29سوال ساده آزمون وکالت 

از دیگر موارد توقف یا  : 7نکته:» در قسمت سوم مبسوط نامه سوال فوق الذکر نیز بار دیگر به مفاد این ماده اشاره و تصریح شده است  :2نکته 

«. نموداشاره  342و  322،  304، 305، 302 ،301، 479و تبصره آن، مواد  479، ماده 404ماده  2توان به مواد تبصره تعویق اجرای مجازات می

 قطعاً برنده امروز کسی است که دیروز بهای برنده شدنش را با مطالعه و مرور این مواد خوانده است.
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 مسلط بودند.پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان  0231در آزمون وکالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود؟  ینوجوانان انجام م یژهو یدردادسرایر،ازافرادزیککدامتوسطارتکابدادسرا،درصورتیتصالحمشمولیمجرایمقدماتیقاتتحق.  030

 سال 13تا  12 (4   سال 19 یرز (5   سال 19تا  13 (2 سال  19 یربالغ ز (1

 «نوجواناندادسرای ویژۀ » پاسخ است. موضوع اصلی پرسش :  3. گزینه 030

 برای پاسخ درست دادن به این پرسش:  مفاهیم الزمنکاتی درباره  قسمت اول :

 قسمت دوم : تطبیق مستند : 

آزمون  3موسسه دادإستان، تا قبل از  29مهارتی وکالت -در مجموع مبسوط نامه های بی بدیل آزمون های بی نظیر مفهومی :0نکته 

آزمون جامع پنجم و آخر در هفته   112و  115استناد و اشاره شده است لکن در سوال  22ق.آ.د.ک. 123به ماده  بار 7جامع آخر ، جمعاً 

بار به این ماده مهم استناد و از  11مرحله ای،  43قبل، چهار بار دیگر به این ماده غیرمهم استناد شده است. در مجموع کل آزمون های 

 آن طرح سوال شده است.

که  01/02/1529مرحله ای مورخ   43از  29هرچه یادتان رفته باشد، یادتان نرفته که آزمون جامع پنجم و آخر یعنی آزمون  : 3نکته 

همین آزمون که  115هفته گذشت برگزار شد، از یاد دادإستانیها نرفته است. خوب حال به نکته دوم قسمت سوم مبسوط نامه سوال 

ویرایش شده با اصالحات های قبلی موسسه دادإِستان در خصوص موضوع این سؤال)مهم سابق آزمون مرور برخی نکات» معنون به عنوان:

است. «  4محکومیت انتظامی تا درجه »: در قانون عمده ضمانت اجرای تخلفات قضایی، 2نکته » می باشد، دقت کنید. (:« جدید قانون

ذکر شده  22ق.آ.د.ک. 552ماده  2و تبصره  402و  319، 222 ،123 ،104،  52و متن تبصره مواد  440و  574و  149که در متن مواد 

 نبود؟ 29آیا این نکته قسمتی از پاسخ این سوال آزمون وکالت « است.

 همین آزمون بود و سه بار دیگر به متن این ماده در این سوال استناد شده است.  112سوال اصلیتفهیم اتهام نیز موضوعتشریفات :3نکته 

نیز خوب  27/ 2/ 25جامع اول( مورخ  )تعیین سطح آزمون 113عالوه بر این به دو نکته ذیل از قسمت سوم مبسوط نامه سوال   :6 نکته

اما در : 15نکته:» .......به روش شبکه ای در آن بیان شده است. 29دقت کنید که بخش دیگری از پاسخ این سوال شبکه ای آزمون وکالت 

خصوص نقش وکیل و وظایف و اختیارات وی در دادرسی کیفری، مقنن در مواد متعدد دیگری به آنها اشاره کرده است که یکی از آنها 

، 132، 94، 49توان به مواد :  ازجمله این مواد می14نکته  الیحه قانونی استقالل کانون وکال است.  12و  22ق.آ.د.ک. 542همین ماده 

، 592، تبصره 599و 597و  594، 590، 579، 571، 532، 534، 531و  530، 542، 542، 551و 550، 245و  242، 123، 121، 134

 499، 345، 473، 471، 442و 449، 441، 431و  430، 447، 455، 417و  415و  412، 404،404، 522و  529و  527، 524

 « طرح شده بود. 27کالت آزمون و 105سؤال  404که از ماده اشاره نمود.  22ق.آ.د.ک.

از  29آزمون وکالت  101آیا امکان تذکر وکیل به بازپرس به عنوان قسمتی از پاسخ این سوال در این دو نکته نبود؟ آیا سوال  : 0نکته 

 442و  430 نبود؟ آیا این مبسوط نامه شبکه ای پاسخ حداقل دو سوال )و با احتساب ماده 404در مورد ماده  14نکته پایانی ذیل نکته 

را به روش شبکه ای در خود ندارد؟ البته اگر مرد عمل می بودید و این مواد را که یکسال قبل متذکر  29سوال آزمون وکالت  4(و حداکثر 

 شدیم، مرور می کردید، همین یک نکته شما را برای پاسخ درست دادن به چهار سوال کافی بود؟ نبود؟
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ای از دادسرای عمومی و انقالب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به  در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه:»  22ق.آ.د.ک. 310ماده  طبق : 0نکته 

واد به جز جرائم موضوع م جرائم افراد پانزده تا هجده سالشود. تحقیقات مقدماتی تان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل میسرپرستی یکی از معاونان دادس

 «آید.عمل میگیرد، در این دادسرا به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می( این قانون که به540( و )504)

 پاسخ این سوال است«  سال  01تا  00  »با این متن 3گزینه لذا   :3نکته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستان را هم به دقت بخوانید. مهارتی داداِتطبیق مستند سایر دروس آزمون های مفهومی 
 

 د باشید.و مویموفق 
 واحد کارشناسی و برنامه ریزی آزمون 

 

 گزیده ای از سخنان استاد قاضی زاده در آمایش نظام نوین آموزشی:

 .ز  استال تسلطهم کافی نیست،  فهمیدن کافی نیست،خواندن،برای موفقیت 

 

 قسمت دوم : تطبیق مستند : 
موسسه دادإستان، تا  29مهارتی وکالت -در مجموع مبسوط نامه های بی بدیل آزمون های بی نظیر مفهومی 22ق.آ.د.ک.  293نظر به اهمیت ماده  :0نکته 

به جهت اهمیت آن، استناد و اشاره شده است لکن در پنج آزمون جامع آخر  2و  1و تبصره  22ق.آ.د.ک. 293بار به ماده  22آزمون جامع آخر ، جمعاً  3قبل از 

بار به این ماده مهم استناد و از آن  124مرحله ای،  43بار دیگر به این ماده مهم استناد شده است. در مجموع کل آزمون های  23شبیه سازی به آزمون، جمعاً 

 طرح سوال شده است.

مرحله آی  43از  23آزمون  جامع دوم )آزمون   112نامه سوال قسمت سوم مبسوط   5باز هم ما سکوت پیشه می کنیم و توجه شما را به متن نکته   :3نکته 

ای از در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه:»  1522ق.آ.د.ک.  293: طبق ماده  5نکته :» .... جلب م یکنیم   1527/ 9/ 4دادإستان( مورخ  

یقات تحقشود. سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل میدادسرای عمومی و انقالب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به 

گیرد، در این دادسرا طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می( این قانون که به540( و )504جز جرائم موضوع مواد )به مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال

نبود؟ ما دیگر حرفی نداریم.  29برجسته شده و خط کشیده شده دراین نکته در مبسوط نامه شما، پاسخ این سوال آزمون وکالت آیا قسمت « آید......عمل میبه

 آنچه شرط بالغت بود، ما گفته و باز گفتیم.

 
 


