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 «به نام خدا»                                                

 نام پدر:                              شماره پروانه:                   نام و نام خانوادگی:               

 دقیقه 04زمان پاسخگویی؛                                 04تعداد سواالت؛-

 «به دو نکته زیر توجه نمائیدقبل از پاسخ به سواالت،لطفاً »

با اصالحات و  2931آیین دادرسی کیفری مصوب قانون مواد «منطوق و مفهوم»سواالت با توجه به؛نکته اول-

 الحاقات بعدی طرح ریزی شده است.

 درج شود. «الف،ب،ج و د»مقابل یکی از گزینه های «x»پاسخ صحیح به صورت عالمت؛نکته دوم

 

 

 مواجه می باشد؟ممنوعیت قانونی رسیدگی غیابی در کدام یک از جرائم زیر با (2

 ب(محاربه               ج(شرب خمر                 د(گزینه ب و ج  الف(زنای به عنف             

 صحیح نمی باشد؟(کدام یک از گزینه های زیر در خصوص واخواهی 1

 د.ن(احکام برائت متهم، از شمول حکم غیابی خارج می باشالف

 معلّق می نماید.وقطعی شدن آن،(واخواهی،اجرای حکم غیابی را تا صدور حکم جدید ب

 پیش از دادرسی،حکم صادره را از حالت غیابی خارج نمی نماید. (حضور متهم یا وکیل وی در مرحلهج

را تأیید و در غیر این غیابی با وصول تقاضای واخواهی،دادگاه در صورت موثر ندانستن اعتراض،حکم (د

 صورت دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین را صادر می نماید.

مرتکب عمل لواط می گردد،به اتهام این دو نفر  ،بدون رضایت ویساله 21ا یک نوجوان ساله ب 11(فردی 9

 ؟رسیدگی می گردددر کدام یک از دادگاه های زیر 

الف(دادگاه کیفری یک     ب(دادگاه کیفری دو      ج(دادگاه اطفال و نوجوانان   د(دادگاه کیفری یک ویژه 

 اطفال و نوجوانانرسیدگی به جرائم 
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آدم ربایی در شیراز شده و متعاقب آن در تهران  در مشهد و یک فقره (فردی مرتکب یک فقره سرقت0

 رسیدگی می شود؟دستگیر می گردد.به اتهامات وی در کدام دادگاه 

ج(دادگاه کیفری یک شیراز                       الف(دادگاه کیفری یک تهران                ب(دادگاه کیفری دو مشهد

 (دادگاه کیفری دو شیرازد

 ی غیر محصنهیی شهریار مرتکب یک فقره قتل عمدی،یک فقره سرقت و یک فقره زنا(فردی در حوزه قضا4

 صحیح می باشد؟می گردد.با توجه به قواعد حاکم بر صالحیت،کدام یک از گزینه های زیر 

دادگاه کیفری یک تهران رسیدگی به اتهام زنا در دادگاه کیفری دو شهریار و قتل عمدی و سرقت در الف(

 می شود.

ب(به اتهام زنا و سرقت در دادگاه کیفری دو شهریار و قتل عمدی در دادگاه کیفری یک تهران رسیدگی می 

 شود.

 در دادگاه کیفری یک تهران رسیدگی می شود.به صورت توأم ج(به کلیه اتهامات 

می شود لیکن چنانچه اتهام زنا در حد رابطه  د(به کلیه اتهامات در دادگاه کیفری یک تهران رسیدگی

 نامشروع تشخیص داده شود،به این اتهام در دادگاه کیفری دو شهریار رسیدگی می شود.

در تهران مرتکب مباشرت در قتل عمدی شده و رضا و ناصر که ناصر شهرستان (مسعود در حوزه قضایی 6

ارتکاب جرم معاونت می نمایند.به اتهام نامبردگان  سال می باشد،با وی در 26دارای سن زمان ارتکاب جرم 

 در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟

 تهران رسیدگی می شود.الف(به اتهام هر سه نفر در دادگاه کیفری یک 

ب(به اتهام مسعود و رضا در دادگاه کیفری یک تهران و به اتهام ناصر در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی 

 می شود.

رسیدگی به ج(به اتهام مسعود و رضا در دادگاه کیفری یک تهران و به اتهام ناصر در دادگاه کیفری یک ویژه 

 اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.جرائم 

                                                                                                          د(به اتهام هر سه نفر در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.

(الف که فردی عادی است،با معاونت معاون وزیر کشور و مشارکت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یکی 1

 ود.؟آنها در کدام دادگاه رسیدگی می ش افترا می گردد.به اتهام نشر اکاذیب و ستان ها،متهم بهاز ا
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 ل در دادگاه کیفری دو مرکز استانالف(الف و معاون وزیر کشور در دادگاه کیفری دو تهران و مدیر ک

 سه نفر در دادگاه کیفری یک تهرانب( هر 

 دیر کل در دادگاه کیفری دو تهرانالف در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم و معاون وزیر و مج(

 سه نفر در دادگاه کیفری دو تهراند(هر 

شیشه می باشند.به  ساله متهم به حمل و نگهداری مقدار یکصد گرم 11ساله به همراه فردی  26(فردی 8

 آنها در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟ اتهام

 هر دو در دادگاه اطفال و نوجوانانالف(

 ب(هر دو در دادگاه انقالب با روش تعدد قضات و اعمال مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک

ساله در دادگاه انقالب با روش تعدد قضات و اعمال مقررات  11اله در دادگاه اطفال و نوجوانان و س 26ج(

 دادرسی دادگاه کیفری یک

ساله در دادگاه انقالب با  11ساله در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و  26د(

 ری یکروش تعدد قضات و اعمال مقررات دادرسی دادگاه کیف

یکی از شهرستان ها می باشد به همراه عده ای غیر روحانی در دولتی ای (فردی روحانی که رئیس اداره 3

دولتی می شوند.به  تضییع وجوه و اموال نیز وجود دارد،متهم بهمرکز شهرستان آنها،شهردار  که در میان

 آنها در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟ اتهام

 الف(روحانی،غیر روحانی و شهردار در دادگاه کیفری دو مرکز استان 

 ب( روحانی در دادگاه ویژه روحانیت و افراد غیر روحانی و شهردار در دادگاه کیفری دو مرکز استان 

 ج(روحانی و افراد غیر روحانی در دادگاه ویژه روحانیت و شهردار در دادگاه کیفری دو مرکز استان

 دادگاه ویژه روحانیتروحانی و شهردار در  د(روحانی،غیر

(مهدی،حسن و رضا به اتهام مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر در حوزه قضایی قوچان دستگیر 24

 صحیح می باشد؟می شوند.محل اقامت نامبردگان در حوزه قضایی زاهدان است.کدام یک از گزینه های زیر 

 موافقت دیوان عالی کشور،پرونده قابل احاله به زاهدان می باشد.الف(در صورت درخواست دادستان قوچان و 
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و موافقت دیوان عالی کشور،پرونده قابل احاله به زاهدان درخواست رئیس حوزه قضایی قوچان ب(در صورت 

 می باشد.

 و تجویز دیوان عالی کشور،پرونده قابل احاله به زاهدان می باشد.ج(در صورت پیشنهاد دادستان کل کشور 

 د(هیچ یک از گزینه های الف،ب،و ج صحیح نمی باشد.

 ؟صحیح نمی باشد(کدام یک از گزینه های زیر 22

الف(حضور دادستان یا نماینده وی در تمامی جلسات دادگاه کیفری دو اختیاری است مگر در صورت 

 تشخیص ضرورت حضور از سوی دادگاه.

 گاه کیفری یک الزامی است.ب(حضور دادستان یا نماینده وی در تمامی جلسات داد

ی در جلسات دادگاه کیفری یک و دو از سوی ج(در صورت الزامی دانستن حضور دادستان یا نماینده و

 دادگاه،عدم حضور نامبردگان موجب توقف جلسه رسیدگی نخواهد شد.

 کلف است در جلسه دادگاه حاضرد(در جلسات دادگاه کیفری یک،دادستان شهرستان محل وقوع جرم م

 .شود

 صحیح نمی باشد؟«عدول از کیفرخواست»(کدام یک از گزینه های زیر در خصوص قاعده21

 کیفرخواست می باشد.«استرداد یا اصالح»الف(عدول از کیفرخواست،به معنای

 ز ارسال پرونده به دادگاه،دادستان می تواند از کیفرخواست عدول نماید.ب(قبل ا

 دادگاه،دادستان حق عدول از کیفرخواست را ندارد.ج(پس از ارسال پرونده به 

 است که دالیل جدید له و علیه متهم را صرفاً به دادگاه اعالم نماید. مکلفد(دادستان 

(دادگاه کیفری دو پس از احراز مجرمیت متهم،اقدام به صدور قرار تعویق صدور حکم نموده و این قرار از 29

ر می گیرد.کدامیک از اقدامات دادگاه نخستین پس از نقض قرار از سوی متهم مورد تجدید نظر خواهی قرا

  صحیح می باشد؟سوی دادگاه تجدید نظر 

 الف(دادگاه کیفری دو می تواند حکم محکومیت متهم را صادر نماید.

 ب(دادگاه کیفری دو مکلف است در ماهیت رسیدگی و حکم محکومیت یا برائت صادر نماید.
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 مکلف است در ماهیت رسیدگی و از نظر دادگاه تجدید نظر تبعیت نماید.ج(دادگاه کیفری دو 

 پرونده به دادگاه کیفری دو،این دادگاه مکلف است که خارج از نوبت رسیدگی نماید.د(پس از اعاده 

فال و نوجوانان بدون تعیین وقت رسیدگی اقدام به رسیدگی و صدور ر کدام یک از موارد زیر،دادگاه اط(د20

 نماید؟ رأی می

 جرائم تعزیری درجه شش،هفت و هشت.الف(

 ب(جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است.

 ج(حضور متهم،والدین یا سرپرست قانونی او و یا وکیل وی و درخواست رسیدگی از سوی آنان.

 د(همه موارد باال.

 نمی(دادگاه تجدید نظر استان در کدام یک از جرائم زیر مکلف به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین 24

 باشد؟

 الف(جرم مستوجب حد.

 ب(جرم تعزیری درجه چهار و پنج.

 منتهی به مجازات حبس.ِ ج(جرم تعزیری درجه شش

 د(جرم غیر عمدی مستوجب مجازات نصف دیه کامل.

 

 

اقدام به صدور قرار منع تعقیب  9انجام تحقیقات،در خصوص جرم تعزیری درجه  بازپرس پرونده پس از(26

صحیح می ،کدام گزینه و تأیید آن در دادگاه می نماید.در صورت اعتراض شاکی خصوصی به قرار بازپرس

 باشد؟

 قطعی و غیر قابل اعتراض است. الف(رأی صادره از سوی دادگاه

 صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. ب(رأی

 صادره قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. ج(رأی



6 
 

 د(گزینه ب و ج صحیح می باشد.

 در کدام یک از موارد زیر دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می نماید؟(دادگاه کیفری یک 21

 تالف(پس از اتمام مهلت وصول طرح ایرادات و اعتراضا

 ل تسخیری در صورت عدم معرفی وکیلب(پس از معرفی وکیل از سوی متهم و یا تعیین وکی

 ج(پس از تشکیل جلسه مقدماتی

 نده و قابلیت طرح آن برای دادرسید(در صورت کامل بودن پرو

هم (دیوان عالی کشور در کدام یک از موارد زیر،پس از نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به دادگاه 28

 عرض دادگاه صادر کننده حکم ارسال می نماید؟

 الف(شمول عفو عمومی

 ب(جرم نبودن عمل انتسابی

 ج(عدم توجه دادگاه نخستین به دالیل و مدافعات طرفین

 د(همه موارد باال

 صحیح می باشد؟کدام یک از موارد زیر در خصوص دادگاه کیفری یک (23

 دگاه به منظور دفاع از کیفرخواستدا اتالف(لزوم شرکت دادستان مرکز استان در جلس

 ب(امکان صدور قرار عدم صالحیت محلی پس از شروع رسیدگی دادگاه

 ج(امکان پذیرش استعفاء وکیل تعیینی یا عزل وی پس از تشکیل جلسه رسیدگی

 د(امکان صدور قرار عدم صالحیت ذاتی پس از شروع به رسیدگی از سوی دادگاه

                                                                                                                

پس از صدور قرار رفع نقص تحقیقات از سوی دادگاه تجدید نظر و ارسال پرونده نزد دادسرای (14

 ؟تین چیستصادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی،تکلیف دادگاه نخس

 الف(دادگاه نخستین نقص وارده را رفع و پس از اظهار نظر پرونده را به دادگاه تجدید نظر اعاده می نماید.
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نخستین نقص وارده را رفع و پس از انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه و اظهار نظر پرونده را به ب(دادگاه 

 دادگاه تجدید نظر اعاده می نماید.

تور دادگاه تجدید نظر را انجام و بدون اظهار نظر پرونده را به دادگاه تجدید نظر اعاده ج(دادگاه نخستین دس

 می نماید.

 گزینه الف و ب صحیح می باشند.د(

 ؟صحیح نمی باشد(کدام یک از گزینه های زیر 12

 الف(دادگاه کیفری یک بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.

 وکیل،دادگاه کیفری دو اقدام به رسیدگی می نماید.ب(در صورت عدم حضور متهم و داشتن 

،با وصف حضور وکیل،جلسه رسیدگی بدون حضور متهم تشکیل مستوجب مجازات سلب حیات ج(در جرم

 نمی شود.

در دادگاه کیفری یک،صدور قرار رسیدگی غیابی در صورت متواری بودن متهم و یا عدم امکان دسترسی د(

 به وی جایز نیست.

 رسیدگی نمی شود؟م کدام یک از مقامات زیر در دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم (به اتها11

 شهردار مراکز استان ها                                      ب(روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیالف(

                                                                                   د(اعضای هیأت علمی دانشگاه هاج(مشاوران وزیر                                                    

 (کدام یک از جرائم زیر به طور مستقیم در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد؟19

نسی حدی و رابطه نامشروع الف(جرائم منافی عفت               ب(جرائم مستوجب حد           ج(جرائم ج

 تعزیری                                 د(گزینه الف و ج

که سرقت می باشد،اتفاق نظر دارند لیکن و دادستان در خصوص بزه مورد انتساب  در پرونده ای بازپرس(10

بازپرس و .حل اختالف بین بازپرس قائل به سرقت تعزیری ساده و دادستان معتقد به سرقت مشدّده هستند

 دادستان در چه مرجعی صورت می گیرد؟

دادگاه واجد صالحیت رسیدگی به اصل اتهام           ب(دادگاه کیفری دو         ج(دادگاه تجدید نظر                              الف(

 د(دادگاه کیفری یک
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متهم توسط  تحت نظرِدر خصوص نگهداری (با توجه به مقررات فعلی قانون آیین دادرسی کیفری،14

 صحیح می باشد؟ضابطان دادگستری،کدام گزینه 

 ساعت بدون دستور مقام قضایی مجاز است. 10الف(در جرائم مشهود و غیر مشهود تا 

 ساعت و با کسب دستور از مقام قضایی مجاز است. 10ب(در جرائم مشهود تا 

 مجاز است. م جهت تکمیل تحقیقاتساعت و در صورت ضرورت نگهداری مته 10ج(در جرائم مشهود تا 

 مجاز است. د(در جرائم مشهود و صرفاً در صورت ضرورت نگهداری متهم جهت تکمیل تحقیقات

    صحیح می باشد؟کدام یک از گزینه های زیر (16

 الف(دادگاه مطلقاً نمی تواند عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.

 تواند عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد.ب(دادگاه تحت شرایطی می 

 ج(در صورت صحیح نبودن عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست،دادگاه می تواند آن را تغییر دهد.

دادگاه می بایست در محدوده کیفرخواست عمل نموده و از تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست د(

 خودداری نماید.

اجرای حکم  ،الی کشوربه دیوان ع ی اعاده دادرسیزیر،با وصول تقاضا ک از مجازات هایدر کدام ی(11

                                                                                                                       2متوقف می شود؟

 ج(شالق تعزیری            د(گزینه ب و ج      الف(حبس ابد             ب(شالق حدی           

 ؟صحیح می باشد(کدام یک از گزینه های زیر 18

رئیس دادگاه (وظیفه دادستان در خصوص تجدید نظر خواهی از آرای صادره در دادگاه بخش بر عهده 2

 است.

دادرس علی البدل (وظیفه دادستان در خصوص تجدید نظر خواهی از آرای صادره در دادگاه بخش بر عهده 1

 دادگاه است.

(وظیفه دادستان در خصوص تجدید نظر خواهی از آرای صادره در دادگاه بخش بر عهده رئیس دادگاه است 9

 مگر در مورد آرای صادره توسط رئیس دادگاه.
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(وظیفه دادستان در خصوص تجدید نظر خواهی از آرای صادره در دادگاه بخش بر عهده دادرس علی البدل 0

 مگر در مورد آرای صادره توسط دادرس علی البدل. است

در مرحله تحقیقات مقدماتی،در کدام یک از جرائم زیر،چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل ننماید،تعیین (13

 می باشد؟لزامی اوکیل تسخیری از سوی بازپرس 

 ب(جرم مطبوعاتی          الف(جرم تعزیری درجه سه به باال            

 مجازات حبس ابدد(جرم موجب                      ج(جرم موجب مجازات قطع عضو  

 الزامی نمی باشد؟تشکیل پرونده شخصیت در کدام یک از جرائم زیر (94

 ب(جرم موجب مجازات حبس ابد            الف(جرم تعزیری درجه پنج                        

 د(جرم تعزیری درجه شش اطفال و نوجوانان                   ج(جرم موجب مجازات سلب حیات        

رأی صادره در چه صورتی در دادگاه های کیفری که بر مبنای نظام تعدد قضات رسیدگی می کنند،(92

 معتبر است؟

 در صورتی که بر اساس نظر اکثریت تمام قضات صادر شده باشد.الف(

                                                                                                             صادر شده باشد.ب(در صورتی که بر اساس نظر اکثریت قضات 

 مالک نظر اکثریت قضات است مگر در مواردی که نظر تمام قضات مالک است.ج(

 مالک نظر تمام قضات است مگر در مواردی که نظر اکثریت مالک است.د(

 صحیح می باشد؟کدام گزینه در خصوص اعاده دادرسی عام و خاص (91

 الف(اعاده دادرسی اعم از عام و خاص فقط نسبت به احکام پذیرفته می شود.

 ب(اعاده دادرسی اعم از عام و خاص نسبت به احکام و قرارها پذیرفته می شود.

 نسبت به احکام و قرارها پذیرفته می شود.ج(اعاده دادرسی عام فقط نسبت به احکام و اعاده دادرسی خاص 

 د(اعاده دادرسی عام نسبت به احکام و قرارها و اعاده دادرسی خاص فقط نسبت به احکام پذیرفته می شود.

درسی (در کدام یک از موارد زیر،اعاده دادرسی از همان جهت قبل،نسبت به حکمی که پس از اعاده دا99

 صادر می شود،پذیرفته می شود؟
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(اعاده دادرسی از مصادیق تشخیص خالف بیّن شرع رئیس قوه قضائیه باشد و مغایرت رأی صادره با الف

 مسلمات فقهی به جهات دیگر غیر از جهت قبلی باشد.

 ب(رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

 ج(اعاده دادرسی مجدد به طور مطلق پذیرفته نمی شود.

 د(گزینه الف و ب صحیح می باشد.

بازداشت موقت،به مدت دو سال در بازداشت به سر می برد و پرونده  اتهام محاربه با صدور قرار فردی به(90

 ؟صحیح می باشداتهامی وی هنوز منتهی به صدور حکم نگردیده است.کدام یک از گزینه های زیر 

 بازداشت موقت را ابقاء نماید. دادگاه با توجه به نوع اتهام،می تواند قرارالف(

ب(با توجه به این که پرونده در دادگاه مطرح می باشد،دادگاه تکلیفی در خصوص فک یا ابقاء بازداشت 

 موقت ندارد.

ج(با انقضای مدت دو سال از زمان صدور قرار بازداشت موقت،دادگاه مکلف به فک بازداشت موقت و تبدیل 

                                                                                                              اشد.آن به قرار تأمین خفیف تر می ب

د(با انقضای مدت دو سال از زمان صدور قرار بازداشت موقت،دادگاه ضمن فک قرار بازداشت موقت،مکلف 

 زداشت مجدد متهم نشود.است آن را تبدیل به قرار تأمینی نماید که منتهی به با

 ور قرار نظارت قضایی اقدام نماید؟در کدام یک از جرائم زیر،مقام قضایی می تواند فقط نسبت به صد(94

 الف(جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مطلق

 ب(جرایم تعزیری درجه هفت و هشت،در صورت ارائه تضمین الزم برای جبران خسارت.

 از یک پنجم دیه کامل.ج(جرایم غیر عمدی کمتر 

 گزینه الف و جد(

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی »(عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در96

،از سوی مقامات قضایی،انتظامی و اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند،کدام «24/1/2989مصوب 

 یک از ضمانت اجراهای زیر را در پی دارد؟

 کیفری و انتظامی        ب(کیفری           ج(کیفری و مدنی            (کیفری،مدنی و انتظامیالف(
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عدم تفهیم حقوق متهمِ تحت نظر از سوی ضابطان دادگستری،چه ضمانت اجراهایی در پی خواهد (91

 داشت؟

د(فاقد ضمانت                           ظامی                      ج(انتظامی و کیفریالف(کیفری             ب( انت

 اجرا

در خصوص استثنائات وارده بر قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر،کدام یک از گزینه های (98

 صحیح نمی باشد؟زیر 

  مجازات خروج جرم موجب مجازات حد از شمول قاعده منع تشدیدالف(

 خصوصیب(لزوم تجدید نظر خواهی دادستان یا شاکی 

 ج(اقدام دادگاه نخستین در تقلیل مجازات،به کمتر از حداقل مجازات قانونی

                                 د(تعیین حداقل مجازات قانونی از سوی دادگاه تجدید نظر

 ر قطعی و غیر قابل تجدید نظر است؟کدام یک از آرای زی(93

 جرم تعزیری درجه هفت                                               الف(

 ب(جرم تعزیری درجه هشت

 ج(تصمیم دادگاه اطفال و نوجوانان به تسلیم طفل به شخص حقوقی واجد صالحیت

                                                                                       د(رأی دادگاه اطفال و نوجوانان به نگهداری طفل در کانون اصالح و تربیت به مدت سه ماه

با توجه به مقررات فعلی،نظارت دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها،مقامات قضایی (04

ه دارند،چه نوع دادسرای شهرستان های استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش بر عهد

 نظارتی است؟

 الف( استصوابی         ب(اطالعی             ج( استصوابی و اطالعی          د(نظارتی ندارد

                                                                        

 «موفق و پیروز باشید»                                                                                                       
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