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  شود؟ هاي ذيل به صالحيت نسبي هم ياد مي كداميك از صالحيت.1

  صالحيت اضافي. ب    صالحيت محلي. الف  

  صالحيت شخصي. د    صالحيت ذاتي. ج  

  ترتيب در چه دادگاهي رسيدگي خواهد شد؟اگر چنانچه شخصي مرتكب جرائم مختلفي با كيفر مساوي شود به . 2

    دادگاه انقالب، عمومي، نظامي. الف  

  دادگاه عمومي، نظامي ، انقالب. ب  

      انقالب، نظامي، عمومي. ج  

  .به تمامي جرائم در دادگاه محلي كه دستگير شده است رسيدگي خواهد شد. د  

صي بياموزد و وي آن جرم را در تهران مرتكب بشود، كداميك از اگر كسي در شهرستان اردبيل، طريق ارتكاب جرمي را به شخ. 3

  دادگاههاي ذيل صالحيت رسيدگي به جرائم آنها را خواهد داشت؟

  اردبيل –اردبيل . ب    تهران –اردبيل . الف  

  اردبيل –تهران . د    تهران –تهران . ج  

  باشد؟ فقت كداميك از مراجع ذيل مياحاله پرونده به منظور حفظ نظم و امنيت به ترتيب با تشخيص و موا. 4

  دادستان كل كشور –رئيس قوه قضائيه . ب  دادستان كل كشور –رئيس قوه قضائيه . الف  

  ديوان عالي كشور –رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور . د  رئيس قوه قضائيه  –ديوان عالي كشور . ج  

  شود؟ ان رسيدگي ميبه جرائم كداميك از افراد ذيل در دادگاه كيفري است. 5

  روساي ادارات استانها. ب    فرمانداران. الف  

  اعضاء هيأت مديره شركتها. د  شهرداران مراكز شهرستانها. ج  

شود اقامتگاه متهم در  شخصي در تهران مرتكب جرم سرقت شده ولي اموال مسروقه در دست خريدار در  اصفهان كشف مي. 6

  شود در اين صورت دادگاه كداميك از شهرستانهاي ذيل صالح به رسيدگي است؟ مي شيراز است ولي متهم در تبريز دستگير

    تبريز. ب    اصفهان. الف  

  هر دادگاهي زودتر شروع به تعقيب كرده باشد. د    تهران. ج  

به  شود، رسيدگي سالگي در اردبيل دستگير مي 19سالگي در تهران مرتكب جرم كالهبرداري شده و در سن  16شخصي در سن . 7

  باشد؟ جرم ارتكابي در صالحيت كداميك از دادگاههاي ذيل مي

  دادگاه عمومي تهران. ب    دادگاه اطفال تهران. الف  

  دادگاه اطفال اردبيل. د    دادگاه عمومي اردبيل. ج  

  گيرد؟ انجام تحقيقات مقدماتي كداميك از جرائم ذيل توسط دادگاه صورت مي. 8

  جرائم شهرداران مراكز استانها. د  كالهبرداري. ج  قتل عمد. ب  جرائم اطفال. الف  

  

  

WWW.20FILE.ORG



 
        
        

        ))))1111((((يكيكيكيك                        
        

        25252525         -- -- -- --        50505050         -- -- -- --        
        2222آئين دادرسي كيفري آئين دادرسي كيفري آئين دادرسي كيفري آئين دادرسي كيفري         

                        جبراني ارشد حقوق جزا و جرم شناسيجبراني ارشد حقوق جزا و جرم شناسيجبراني ارشد حقوق جزا و جرم شناسيجبراني ارشد حقوق جزا و جرم شناسي    - - - - 1223049122304912230491223049حقوق  حقوق  حقوق  حقوق          
 -- -- -- --        

        

 3333ازازازاز2222صفحهصفحهصفحهصفحه

 

  

  گيرد؟ رسيدگي به كداميك از جرائم ذيل در دادگاه كيفري استان با پنج قاضي صورت مي. 9

  زناي محصنه. د  جرائم مطبوعاتي. ج  جرائم سياسي. ب  قصاص عضو. الف  

  گيرد؟ سط كداميك از افراد ذيل صورت ميتحقيقات مقدماتي جرائمي كه در صالحيت دادگاه كيفري استان است تو. 10

  بازپرس و دادستان. ب    داديار و بازپرس. الف  

  .دادستان و افرادي كه دادستان تشخيص دهد. د    فقط بازپرس. ج  

سالگي مرتكب قتل عمد و سرقت شود رسيدگي به جرائم وي به ترتيب در كداميك از  16اگر چنانچه شخصي در سن . 11

  گيرد؟ ت ميدادگاههاي ذيل صور

    دادگاه كيفري استان - دادگاه كيفري استان . الف  

  دادگاه عمومي -دادگاه كيفري استان. ب  

  دادگاه عمومي -دادگاه عمومي. ج  

  دادگاه كيفري استان –دادگاه عمومي . د  

  باشد؟ رسيدگي به جرائم اسراي بيگانه در مدت اسارت در كشور در صالحيت كدام مرجع قضايي ذيل مي. 12

  دادگاه انقالب. ب  سازمان قضائي نيروهاي مسلح. الف  

  دادگاه كيفري تهران. د    دادگاه عمومي. ج  

  باشد؟ توهين به مقام معظم رهبري در صالحيت كداميك از دادگاههاي ذيل مي. 13

  دادگاه كيفري تهران. ب    دادگاه عمومي تهران. الف  

  ديوان عالي كشور. د    دادگاه انقالب تهران. ج  

  شود؟ در كداميك از دادگاههاي ذيل اصل تعدد قضات حاكم نيست و با يك قاضي تشكيل مي. 14

  دادگاه كيفري استان. ب  دادگاه تجديدنظر استان. الف  

  ديوان عالي كشور. د  دادگاه انقالب مركز استان. ج  

  گيرد؟ رسيدگي به كداميك از جرائم ذيل با حضور هيئت منصفه صورت مي. 15

  محاربه. د  قاچاق كاال. ج  قتل عمد. ب  سياسي جرائم. الف  

  باشد؟ رسيدگي به كداميك از موارد ذيل در صالحيت شوراي حل اختالف نمي. 16

    كليه جرائم قابل گذشت. الف  

  جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت. ب  

  جرائم راهنمايي و رانندگي حداكثر تا چهل ميليون ريال. ج  

  .باشد كثر تا سه ماه حبس ميجرائمي كه مجازات آن حدا. د  

  باشد؟ آراي شوراي حل اختالف ظرف چه مدت و در كجا قابل اعتراض مي. 17

  در مقر دادگاه رسيدگي، توسط قاضي شورا –روز  20. ب  دادگاه عمومي شهرستان –روز  10. الف  

  .شدبا آراي شوراي حل اختالف قابل اعتراض نمي. د  دادگاه تجديد نظر استان –روز  20. ج  
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  :باشد؟ در صورتي كه كداميك از موارد ذيل در خصوص آراي غيابي صحيح نمي. 18

  متهم يا وكيل او در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشود. الف  

  شاكي يا وكيل او در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشود. ب  

  يك از جلسات دادگاه اليحه دفاعيه نفرستد متهم يا وكيل او در هيچ. ج  

  .باشد گزينه الف و ج صحيح نمي. د  

  باشد؟ مهلت واخواهي از آراي غيابي و تجديدنظرخواهي به ترتيب چند روز مي. 19

  روز 20 –روز  10. ب    روز 10 –روز  10. الف  

  روز 20 –روز  20. د    روز 10 –روز  20. ج  

  باشد؟ ليقي نميداراي اثر تع) تجديدنظرخواهي(در كداميك از موارد ذيل اعتراض به حكم . 20

  حكم محكوميت در دادگاه بدوي. ب    حكم برائت. الف  

  قرار موقوفي تعقيب. د    قرار منع تعقيب. ج  

  باشد؟ كداميك از جرائم ذيل قابل تجديدنظر نمي. 21

  .جرائمي كه مجازات قانوني آن بيش از يك ميليون ريال باشد. ب    مصادره اموال. الف  

  .جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است. د  دمتهاي انفصال از خ محكوميت. ج  

  كداميك از آراي ذيل قابليت تجديد نظرخواهي دارد؟. 22

  موقوفي تعقيب. ب    برائت. الف  

  باشد تمامي آراي ذكر شده قابل تجديدنظر مي. د    منع تعقيب. ج  

  باشد؟ مهلت ميتجديدنظرخواهي بخاطر كداميك از جهات قانوني ذيل فاقد . 23

  فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود. ب  ادعاي عدم صالحيت قاضي. الف  

  ادعاي عدم توجه قاضي به داليل ابرازي. د    دروغ بودن شهادت. ج  

  باشد؟ از لحاظ نحوه رسيدگي، رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور به ترتيب به چه صورت مي. 24

  ماهوي –شكلي . ب    كليش –شكلي . الف  

  شكلي –ماهوي . د    ماهوي –ماهوي . ج  

  :در صورتي كه ديوان عالي كشور راي صادره را مغاير با قانون تشخيص دهد پرونده را نقض و . 25

  نمايد اقدام به صدور رأي مقتضي مي. الف  

  دهد پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي. ب  

  دهد ه هم عرض دادگاه صادركننده رأي ارجاع ميپرونده را به دادگا. ج  

  دهد پرونده را به دادگاه صالح ارجاع مي. د  
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