
 96ی حل اختالف هاشوراویژه قضاوت  آزمون -کیفریآینی دادریس  درس

 

 کیفریآینی دادریس  درس االتؤس

 -۹۶ تریماه -ی حل اختالفهاشورا ویژه  قضاوتآزمون 

 بخوانیدرا اینجا  ۱۳۹۴قانون شوراهای حل اختالف مصوب 

 را اینجا بخوانید ۱۳۹۲آیین دادرسی کیفری مصوب قانون 

 

ای  ای ذکرر در ا اسرت امرا دادآراا  ن را جعرل رایانره        در کیفرخواست، عنوان اتهامی جعل غیررایانه .۹۱

 دادآاا چه اق امی بای  انجام ده ؟ دان . می

ای را  ی تحقیقات دادسرا رودن بادر ، اتهرام جعرل رایانره     الف( اآر مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه

 تفهیم کن . 

 را به دادسرا بازآردان ا تا کیفرخواست اصالح دود. ب( پرون ا

 ای را تفهیم کن . ج( مقی  به کیفرخواست صادرا بودا و موظف است اتهام جعل غیررایانه

 د( به دلیل تعارض عنوان اتهامی کیفرخواست و عنوان تشخیصی دادآاا، قرار منع تعقیب صادر کن .

 

 آیرد؟ حراز نکن ، چه اق امی صورت میدر صورتی که بازپرس مالئت کفیل را ا .۹۲

 نمای  و متهم حق درخواست ارسال پرون ا را برای اظهارنظر دادستان دارد. الف( به متهم اعالم می

 رسان . ب( مراتب را فوراً به نظر دادستان می

 یک حق اعتراض ن ارن . نمای  ولیکن هیچ ج( به کفیل و متهم اعالم می

 نمای  و هریک از  ن دو حق اعتراض دارن . مید( به کفیل و متهم اعالم 
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 یک از قرارهای صادرا از سوی بازپرس، غیرقابل اعتراض است؟ ک ام .۹۳

 الف( موقوفی تعقیب

 ب( تأمین خواسته

 ج( اناطه کیفری

 د( جلب به دادرسی

 

های قضایی متع د مرتکب  دخصی جرایم مختلف که در صالحیت ذاتی یک دادآاا است را در حوزا .۹۴

 دود. ک ام دادآاا صالح به رسی آی است؟ می

 کن . د ا در حوزا قضایی خود رسی آی می الف( هر دادآاا مستقالً به جرم واقع

 ب( محل دستگیری متهم

 ترین جرم ج( محل وقوع مهم

 دتر دروع به رسی آی کن .د( دادآاهی که زو

 

 یک از  رای زیر، قطعی و غیر قابل تج ی نظر است؟ ک ام .۹۵

 الف( محکومیت به جرایم غیرعم ی

پرنجم دیره    ب( محکومیت به جرایم تعزیر درجه هفت و هشت و جرم مستوجب دیه یا ارش کمتر از یرک 

 کامل

 رش کمتر از یک دهم دیه کاملج( محکومیت به جرایم تعزیر درجه هشت و جرم مستوجب دیه یا ا

 هشتم دیه کامل د( محکومیت به جرایم تعزیری درجه هشت و جرم مستوجب دیه یا ارش کمتر از یک

 

 دود؟ توسط ک ام مقام قضایی صادر می  قرار موقوفی اجرای مجازات، .۹۶

 الف( بازپرس
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 ب( قاضی اجرای احکام کیفری

 ج( دادستان

 د( قاضی صادرکنن ا حکم

 

 دورای حل اختالف، مجاز به ص ور ک ام مجازات است؟ .۹۷

 عنوان مجازات اصلی الف( جزای نق ی به

 عنوان مجازات اصلی یا ب ل از هر کیفر دیگر ب( جزای نق ی به

 عنوان مجازات اصلی و ب ل از دالق ج( جزای نق ی به

 عنوان مجازات اصلی د( دالق و جزای نق ی به

 

الع از یک فقرا تصادف منجر به فوت که مقصر  ن نماین ا مجلس درورای  دادستان دهرستان با اط .۹۸

 چه تکلیفی دارد؟  اسالمی است،

الف( اق امات الزم برای جلوآیری از امحاء  ثار جرم را انجام و ضمن تکمیل و اخذ تأمین مناسب، پرس از  

 د.ساعت به مرجع صالح ارسال دار ۴۸تأیی  دادستان مرکز استان، نتیجه را ظرف 

 ب( نظر به صالحیت دادآاا تهران در رسی آی به جرایم نماین آان، تکلیفی ن ارد.

 وری ادله جرم اق ام و پرون ا را به بازپرس ارجاع دادا و بازپرس پس از ص ور  توان  نسبت به جمع ج( می

 قرار تأمین مناسب،  ن را به مرجع صالح ارسال کن .

عمرل  وردا و نتیجره    امحاء  ثار جرم و هر تحقیقی که الزم ب ان  بره  د( اق امات الزم را برای جلوآیری از

 اق امات خود را فوری به مرجع صالح ارسال کن .

 

  کنر ،  بازپرس پس از انجام تحقیقات، متهم را مختلس تلقی کردا و قرار جلب به دادرسی صادر مری  .۹۹

دهر . اآرر برازپرس برر عقیر ا خرود        میاما دادستان در هنگام اظهارنظر  ن را خیانت در امانت تشخیص 

 استوار باد ، مرجع حل اختالف ک ام است؟
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 الف( دادآاا کیفری دو

 االتباع است ب( نظر دادستان الزم

 ج( دادآاا کیفری یک

 د( دادآاا تج ی نظر استان تهران

 

 یک از قرارهای زیر، صرفاً درخصوص جرایم قابل آذدت ممکن است؟ ص ور ک ام .۱۰۰

 انی کردن پرون االف( بایگ

 ب( تعلیق تعقیب

 ج( ترک تعقیب

 د( منع تعقیب

 

در نزد بازپرس مطرح د ا « انتقال مال غیر»ای، دعوایی کیفری تحت عنوان  درخصوص وسیله نقلیه .۱۰۱

 دهن . وظیفه بازپرس در این خصوص ک ام است؟ هایی ارائه می نامه است. طرفین دعوا هر دو مبایعه

طرفین به رسی آی به اختالف در مالکیت در بازپرسری، خرود رسری آی را ادامره      الف( در صورت رضایت

 کن . ده  و در صورت ع م رضایت یکی از طرفین، قرار اناطه صادر  می

 کن . ب( برای احراز مالکیت، قرار اناطه صادر 

 کن . ها، قرار منع تعقیب صادر  ج( با تعارض مبایعه نامه

 جع دیگر، خود با احراز مالکیت، تصمیم مقتضی صادر کن .د( ب ون ارجاع پرون ا به مر

 

فردی مرتکب رفتاری د ا است که در زمان ارتکاب دارای مجازات برودا، ولری در زمران تعقیرب و      .۱۰۲

 کن ؟ کنن ا چه قراری صادر می دود. مقام رسی آی تحقیق، مجازات قانونی نسخ می

 الف( تعلیق تعقیب
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 ب( موقوفی تعیقیب

 عقیبج( منع ت

 د( ترک تعقیب

 

 ایراد ردّ دادرس، تا چه زمانی قابل طرح است؟ .۱۰۳

 الف( قبل از ورود در ماهیت پرون ا

 ب( قبل از جلسه نخست

 ج( قبل از ص ور رأی

 د( قبل از اعالم ختم دادرسی

 

درصورتی که مجازات من رج در حکم سالب حیات باد ، با وصول تقاضرای اعرادا دادرسری، درعبه      .۱۰۴

 کن ؟ عالی کشور در خصوص توقف اجرا چه تصمیمی اخذ می دیوان

 دود. الف( اآر نظر دعبه بر پذیرش تقاضا باد ، دستور توقف اجرای حکم صادر می

 دود. دستور توقف اجرای حکم صادر می  ب( بالقی ،

 دود. دستور توقف اجرای حکم صادر می ج( به محض ثبت درخواست،

 .دود د( صرفاً پس از تجویز اعادا دادرسی، دستور توقف اجرای حکم صادر می

 

مجازات جرمی در قانون، دو مجازات جزای نق ی به میزان مال موضوع جرم و حبس پنج تا دا سال . ۱۰۵

 دار برای رسی آی به این جرم ک ام است؟ است. دادآاا صالحیت

 دادآاا کیفری دو الف(

 دادآاا کیفری یک ب(

 جرم، حسب مورد، دادآاا کیفری یک یا دوباتوجه به میزان مال موضوع  ج(

 هر ک ام از دو دادآاا کیفری یک یا دو که زودتر رسی آی را دروع کن . د(
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 به یک فقرا قاچاق مواد مخ ر، یک فقرا خیانت در امانت و دو فقرا کالهبرداری است. متهم «الف». ۱۰۶

 کن ؟ بازپرس برای متهم، چن  قرار تأمین کیفری صادر می

 دو الف(

 یک ب(

 چهار (ج

 سه د(

 

 «ج»ای بره   نامه ، در دیراز با تنظیم مبایعهتهران واقع استرا که در  «ب»زمین ساکن اهواز، « الف». ۱۰۷

 نمای . دادآاا ک ام حوزا قضایی صالح به رسی آی است؟ که ساکن قزوین است منتقل می

 اهواز الف(

 قزوین ب(

 دیراز  ج(

 تهران د(

 

با مجازات حربس دو ترا   ز )ته و نگه اری اسلحه به طور غیرمجایاف یم قاچاق کاال و ارز سازمانبه جرا .۱۰۸

 دود؟ تیب در ک ام مراجع رسی آی میبه تر (پنج سال

 سازمان تعزیرات حکومتی -دادآاا کیفری دو الف(

 دادآاا کیفری دو -دادآاا انقالب ب(

 سازمان تعزیرات حکومتی -دادآاا انقالب ج(

 دادآاا انقالب -دادآاا انقالب د(

 

 برگ جلب صادرا توسط بازپرس، از نظر مکانی چه میزان است؟اعتبار  .۱۰۹

 ی به تشخیص و نوع دستور صادرا توسط بازپرس دارد.بستگ الف(

 ای که داکی به ظابطان دادآستری مراجعه کن . اآر در اختیار داکی قرار آیرد، هر حوزا ب(
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 سراسر کشور ج(

 حوزا قضایی بازپرس د(

 

منظور کشف جرایم منرافی   در ک ام صورت، بازپرس مجاز است دستور کنترل ارتباط تلفنی متهم به .۱۱۰

 ضربه دالق را به درکت مخابرات صادر نمای ؟ ۹۹تا  عفت مستوجب

 ار دلیل به همین موردانحص الف(

 ود دکایت داکیوج ب(

 در هیچ صورتی ج(

 تأیی  دادستان د(
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