
                                                         آیین دادرسی کیفریدرس    

 سئوال پبسخ دهید 5سئوال از  4لطفب به 

         

سئَال اٍل: دس خػَظ اػبدُ دادسسی دس اهَس ویفشی ثِ پشسص ّبی ریل ثب استٌبد 

 :لبًًَی ٍ استذالل پبسخ دّیذ

 است؟ سٍص ذٌویفشی چهْلت اػبدُ دادسسی دس اهَس  .1

دادسسی وذام  ُهشجغ سسیذگی هجذد ثِ حىن پس اص پزیشش دسخَاست اػبد .2

 است؟دادگبُ ثذٍی،تجذیذًظش یب هشجغ دیگشٍچشا؟

ضخع)الف( ثِ اتْبم والّجشداسی اص ضخع ))ة(( ثِ دادسشای ػوَهی ٍ  .3

اًمالة لضٍیي ضىبیت ًوَدُ ٍلی ثبصپشس پشًٍذُ پس اص تحمیمبت هفػل 

هجبدست ثِ غذٍس لشاس ًْبیی هٌغ تؼمیت ًسجت ثِ هتْن پشًٍذُ هی ًوبیذ وِ 

ایي لشاس ثب اػتشاؼ ضبوی هَاجِ ضذُ ٍ پشًٍذُ جْت سسیذگی ثِ دادگبُ 

وَهی چضایی لضٍیي اسجبع هی گشدد ٍ دادگبُ ػوَهی جضایی لضٍیي ػ

هی گشدد ٍ دادگبُ ػوَهی جضایی ًیض پس اص ثشسسی لشاس هٌغ             اسجبع 

 تؼمیت غبدسُ ثبصپشس سا ػیٌبً تبییذ ٍ اثشام هی ًوبیذ حبل:

غبدسُ اص دادگبُ ػوَهی جضایی)تبییذ لشاس هٌغ تؼمیت( لبثل  الف(آیبسأی

 ذ ًظش ٍ اػتشاؼ هی ثبضذ یب خیش؟چشا؟تجذی



ة(آیب ضبوی هی تَاًذ اص لشاس هٌغ تؼمیت غبدسُ دسخَاست اػبدُ دادسسی 

 ًوبیذ؟چشا؟لطفب ثب استذالل پبسخ دّیذ؟

 ج(اسبسبً چِ آسایی )احىبم یب لشاسّب(لبثلیت اػبدُ دادسسی داسًذ؟

 سئَال دٍم:

 2تشن اًفبق ّوسشش ثوذت ضخع ثب فشؼ هالئت هبلی ٍ توىیي ّوسشش هجبدست ثِ 

( تب صهبى حبوویت لبًَى هجبصات 1331سبل  اص صهبى حبوویت لبًَى سبثك )تیشهبُ سبل 

 ( هی ًوبیذ حبل:1333اسالهی جذیذ)الحك()تیش هبُ سبل 

دادگبُ دس غذٍس سای ثبیذ ثِ وذام لبًَى )لبًَى حوبیت خبًَادُ یب لبًَى هجبصات  .1

 ًوبیذٍچشا؟اسالهی سبثك یب الحك (استفبدُ 

              هجذا،هشٍس صهبى ویفشی دس جشائن هستوش ًظیش هب ًحي فیِ اص چِ صهبًی ضشٍع .2

 هی ضَد؟ٍچشا؟

( سِ 1375ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هجبصات تشن اًفبق دس لبًَى هجبصات اسالهی سبثك ) .3

 53هبُ ثَدُ ٍ اص طشفی هجبصات ّویي جشم طجك هبدُ  5هبُ ٍ یه سٍص حجس تب 

سبل حجس هی ثبضذ ٍ  2هبُ تب 6یؼٌی  6یت خبًَادُ حجس تؼضیشی دسجِ لبًَى حوب

اص طشفی لبًَى الحك ضذیذتش اص لبًَى سبثك ثَد .آیب دادگبُ ثِ لحبظ سػبیت اغَل 

ق.م.ا(  642حمَق هتْن هی تَاًذ ثِ لبًَى سبثك )هبدُ ولی حمَق جضا ٍ سػبیت 

ى الحك؟چشا؟لطفب ثب استذالل ٍ استٌبد ًوبیذ ثذلیل  خفیف تش ثَدى آى ًسجت ثِ لبًَ

 استٌبد پبسخ دّیذ؟

 هجذا هشٍس صهبى دس جشاین هشوت ًظیش والّجشداسی چِ صهبًی است؟ .4



 سئَال سَم

 :دس خػَظ هَاسد ریل هشاجغ غبلح ثِ سسیذگی سا ثیبى ًوبییذ

اگش ضخػی اص اغفْبى ثب ضخع دیگشی اص لضٍیي توبس تلفٌی گشفتِ ٍ ثِ وشات  .1

تلفٌی هی ًوبیذ حبل دادگبُ غبلح ثِ سسیذگی فحبضی ٍ هضاحوت الذام ثِ تَّیي ٍ 

ثِ جشم هضاحوت تلفٌی ٍ ... ضخع اغفْبًی ٍ هحل ٍلَع جشم وذاهیه اص 

 دادگبّْبی اغفْبى یب لضٍیي هی ثبضذ ٍ چشا؟

اگش چٌذ ًفش وِ سبوي سٌٌذج ثَدُ ثب جؼل وبستْبی ثبًىی دس اغفْبى الذام ثِ  .2

ثشدى هبل غیش ثب استفبدُ اص وبستْبی جؼلی ٍ خشیذ ثب آًْب والّجشداسی سایبًِ ای ٍ 

دس تْشاى ًوَدُ ٍ ثبایي ػول هجلغ پبًػذ هیلیَى سیبل اص حسبة ثضُ دیذُ دس ثبًه 

افتتبح وٌٌذُ حسبة دس ضْشستبى لضٍیي ثشداضت گشدد دادگبُ غبلح ٍ هحل ٍلَع 

ست؟چشا؟لطفب ثب جشم وذاهیه اص هحبون ػوَهی سٌٌذج ،تْشاى،اغفْبى یب لضٍیي ا

 استذالل ٍ استٌبد لبًًَی پبسخ دّیذ؟

 سئَال چْبسم:

ضوي تؼشیف لشاسّبی اػذادی ٍ ًْبیی ثشای ّش یه اص لشاسّبی هضثَس سِ ًوًَِ ثیبى 

 ًوبیذ؟

 سئَال پٌجن:

 اگش ضخع هشتىت جشم والّجشداسی گشدد:



سضبیت ضبوی یب هذػی خػَغی لجل اص غذٍس سأی چِ تبثیشی دس تؼییي  .1

 ات هتْن داسد؟هجبص

سضبیت ضبوی یب هذػی خػَغی پس اص غذٍس حىن لطؼی چِ تبثیشی داضتِ ٍ  .2

 ضوب ثؼٌَاى ٍویل هتْن چِ الذاهی اًجبم هی دّیذ؟

هشجغ غبلح ثِ سسیذگی ثِ دسخَاست تخفیف هجبصات پس اص اػالم سضبیت  .3

 ضبوی وذام است؟

اؼ ثب لطؼیت ٍضؼیت سأی دادگبُ دس همبم تخفیف هجبصات اص ًظش لبثلیت اػتش .4

 چگًَِ است؟

اگش ضىبیت هتؼذد ثَدُ ٍ چٌذ ًفش اص ایطبى ًسجت ثِ هتْن سضبیت دٌّذ سضبیت  .5

 چٌذ تي اص ضىبت چِ تأثیشی دس تؼییي هجبصات داسد؟


