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 موضوع فرعی آئین دادرسی کیفری کدام یک از موارد ذیل است؟  .0
  تأمین منافع اجتماع (د رسیدگی به حیثیت خصوصی بزه (ج رسیدگی به حیثیت عمومی بزه (ب رسیدگی به جرم (الف 

 گردد؟ کدام یک از موارد زیر از اهداف ضروری در تدوین قوانین و مقررات دادرسی کیفری محسوب می  .2
 های اساسی افراد حفظ حقوق و آزادی (ب تأمین منافع اجتماع (الف 

  موارد الف و ب (د رسیدگی به جرم (ج
 آید؟ کدام یک از موارد زیر از ارجاعات آئین دادرسی کیفری به آئین دادرسی حقوقی به شمار می  .9
 تعیین اصحاب دعوی (ب مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (الف 

  نحوه صدور قرار نهایی (د نحوه اجرای احکام (ج
 ؟باشد نمیکدام یک از موارد زیر از وجوه افتراق آئین دادرسی حقوقی و کیفری   .0
  اختالف در صالحیت (د اختالف در هدف (ج اختالف در موضوع (ب اختالف در اصحاب دعوی (الف 

 ؟نیستکدام عبارت زیر در خصوص قلمرو قوانین آئین دادرسی کیفری در مکان صحیح   .7
 قوانین دادرسی کیفری صرفًا در محاکم داخلِی همان کشوِر محِل وقوع بزه قابلیت اجرا دارند. الف( 

 قوانین دادرسی کیفری جنبه برون مرزی دارند. ب(
 در ِاعمال قوانین دادرسی کیفری، تابعیت مرتکب نقشی در اجرای آن ندارد. (ج
  قوانین دادرسی کیفری جنبه درون مرزی دارند. د(

 در نظام دادرسی تفتیشی، تحقیقات مقدماتی به صورت ................. است.  .6
  غیرعلنی، غیرترافعی و کتبی (د غیرعلنی، ترافعی و شفاهی (ج علنی، ترافعی و کتبی (ب علنی، غیرترافعی و سری (الف 

 گردد؟ میهای دادرسی محسوب  ترین شیوه های دادرسی ذیل از قدیمی کدام یک از نظام  .9
  هیچکدام (د مختلط (ج تفتیشی (ب اتهامی (الف 

 دار: دادسرا عهده  .1
 اجرای حکم و رسیدگی به امور حسبیه است. (ب کشف جرم و تعقیب متهم به جرم است. (الف 

  های فوق صحیح است. تمامی گزینه (د اقامه دعوی از جهت حفظ حقوق عمومی و حدود اسالمی (ج
 باشد. در دادسرا شأن دادستان .................... و شأن بازپرس ....................... می  .3
 رسیدگی به جرم -دستگیری متهمان  (ب تعقیب -الف( تحقیق  

  دستگیری متهمان -رسیدگی به جرم  (د تحقیق -تعقیب  (ج
... .«  در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستتان یتا دادیتار ارجتاع متی شتود، آنتان در امتور محولته تمتام ویتایت و اختیتارات دادستتان را دارنتد»عبارت   .01

 باشد؟ متضمن کدام ویژگی از دادسرا می
  قابل رد بودن قضات دادسرا (د استقالل دادسرا (ج وحدت دادسرا (ب سلسله مراتب الف( 

 باشد؟ نمیکدام یک از مقامات ذیل جزء تشکیالت دادسرای دیوان عالی کشور   .00
  بازپرس (د دادیار (ج دادستان (ب معاون  (الف 
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جبتران ضترر و زیتان  گتردد و ناانهته تعقیتر مرتکتر را درخواستت کاتد .............  و هرگتاه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضترر و زیتان می بزه  .02
 شود. وارده را مطالبه کاد ..................... نامیده می

  خواهان -شاکی  د( مدعی خصوصی -شاکی  (ج مدعی خصوصی -خواهان  (ب شاکی -مدعی خصوصی  (الف 
 ؟شوند نمیکدام یک از اشخاص ذیل ضابط )اعم از عام و خاص( محسوب   .09

 کارکنان وظیفه نیروی انتظامی (ب انتظامیفرماندهان نیروی  (الف 
  داران نیروی انتظامی درجه (د افسران نیروی انتظامی (ج

 تکلیت عاِم ضابطان دادگستری عبارت است از:  .00
 دریافت شکایت شاکی در تمامی اوقات و تحویل رسید به وی و ارسال فوری پرونده. (الف 

گاه ساختن شاکی از حق درخواست (ب  .جبران خسارت و بهرهمندی از خدمات مشاوره ای آ
 مساعدت با شخص تحت نظر به منظور اطالع رسانی به خانواده یا آشنایان وی. (ج
  اجرای دستورات مقام قضایی. (د

 اعالم جرم در کدام صورت، از موجبات قانونی تعقیر دعوای عمومی است؟  .07
 حال مشهود باشد.جرم غیرقابل گذشت و در عین  الف( 

 د.اعالم کننده ناظر وقوع جرم بوده و جرم غیرقابل گذشت باشد و به عالوه قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باش (ب
 اعالم کننده ناظر وقوع جرم باشد، خواه جرم مذکور قابل گذشت یا غیرقابل گذشت باشد. (ج
  قابل گذشت بوده و اعالم کننده ناظر وقوع آن باشد.فقط جرم از جرائم  (د

 ؟نیستکدام یک از ضررهای ذیل بواسطه دعوای خصوصی قابل مطالبه   .06
  النفع عدم (د ممکن الحصول (ج معنوی (ب مادی (الف 

 ؟شود نمیکدام یک از موارد زیر از قواعد صالحیت کیفری محسوب   .09
 باشد. صالحیت مراجع کیفری از قوانین تکمیلی می الف( 

 استماِع ایراد عدم صالحیت در تمامی مراحل رسیدگی (ب
 لزوم بررسی و تشخیص صالحیت از سوی مرجع تحقیق یا رسیدگی کننده (ج
  صدور قرار عدم صالحیت در صورت احراز صالح نبودن (د

............................................ استت و بته عبتارت دیاتر از آنجتایی کته معمتون  آخترین رکتن جترم، ................. آن  محتل وقتوع جترم در واقتل محتِل   .01
 شود، لذا محل وقوع جرم، محِل تحقِق عاصر مادی جرم است. محسوب می

 مادی عنصر -دستگیری متهم  (ب عنصر معنوی -تحقق تمامی ارکان و عناصر جرم  (الف 
  عنصر معنوی -دستگیری متهم  د( عنصر مادی -تحقق تمامی ارکان و عناصر جرم  (ج

 هتای قضتایی متذکور دستتایر نشتده استت.دادگاه شخصی مرتکر سه فقره کالهبرداری ساده در شهرهای تهران، مشهد و رشت شده و در هیهیک از حوزه  .03
 صالح به رسیدگی به تمامی جرائم متهم کدام است؟

 دادگاه کیفری دو مشهد (ب دادگاه کیفری دو تهران (الف 
  دادگاهی که ابتدائًا شروع به تعقیب نموده است. (د دادگاه کیفری دو رشت (ج

 رسیدگی به جرائم استانداران در صالحیت کدام دادگاه است؟  .21
  دیوان عالی کشور (د دادگاه محل وقوع جرم (ج دادگاه انقالب (ب تهراندادگاه کیفری  (الف 
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 شود، رسیدگی به اتهام وی در صالحیت کدام دادگاه است؟ بازپرس دادسرای عمومی و انقالب شهر فسا مرتکر جرم ارتشاء می  .20
 دادگاه کیفری دو شهرستان فسا (ب دادگاه انتظامی قضات (الف 

  دادگاه کیفری دو شیراز (د کیفری دو تهراندادگاه  (ج
ی و محتل اعطای شایستای و توانایی و تکلیِت قانونی به دادسرا و دادگاه، در خصتوِص انجتام تحقیقتات مقتدماتی و رستیدگی بته جرمتی ختاره از حتوزه قضتای  .22

 ناماد. وقوع آن جرم را ...................... می
  صالحیت ذاتی (د صالحیت محلی (ج صالحیت اضافی (ب صالحیت شخصی (الف 

 شود؟ گردد. به اتهامات وی در کدام دادگاه رسیدگی می حسام در تهران مرتکر قتل عمدی و در شهریار مرتکر جرم جعل می  .29
 قتل عمد، دادگاه کیفری یک تهران و جعل در دادگاه کیفری دو شهریار (الف 

 دادگاهی که متهم در آن حوزه قضایی دستگیر شده است.به هر دو اتهام،  (ب
 کند. به هر دو اتهام دادگاه کیفری یک تهران رسیدگی می (ج
  به هر دو اتهام، دادگاهی که زودتر رسیدگی را شروع نموده است. (د

 پذیرد؟  از سوی شخص بالغ زیر هجده سال تمام شمسی در کدام دادگاه صورت می رسیدگی به جرم قتل ارتکابی  .20
 دادگاه کیفری یک ب( دادگاه اطفال و نوجوانان الف( 

  دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی (د دیوان عالی کشور (ج
 اختالف بین دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، واقل در حوزه قضایی یک استان، مرجل حل اختالف کدام است؟ در صورت حدوث  .27

 دیوان عالی گشور (ب شعب تشخیص دیوان عالی کشور الف( 
  دادگاه تجدیدنظر همان استان (د دادگاه کیفری یک هم عرض (ج

 شود از: هر دادگاه کیفری دو تشکیل می  .26
 البدل  یک رئیس یا دادرس علی (ب البدل  یک رئیس، یک مستشار و یک دادرس علی (الف 

  یک رئیس، یک قاضی تحقیق و یک مشاور د( یک رئیس و یک مشاور  ج(
 رسیدگی به جرم استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صالحیت کدام دادگاه است؟  .29

  های کیفری دو دادگاه (د تعزیرات حکومتی (ج های انقالب دادگاه (ب های کیفری یک دادگاه (الف 
 رسیدگی به جرم قاناق اسلحه و مهمات در صالحیت کدام دادگاه است؟  .21

  کیفری دو (د نظامی (ج انقالب (ب کیفری یک (الف 
 نمره( 1ضابط دادگستری را تعریت نمایید.  )  .23

 
 نمره( 1نظام دادرسی اتهامی را بیان نمایید.  ) های دو مورد از ویژگی  .91

 
 نمره( 1ها را نام ببرید.  ) استثاائات حاکم بر صالحیت محلی دادگاه  .90

 
 نمره( 1اعضاء دادگاه کیفری یک را نام ببرید.  )  .92
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