
 دقیقه( 90سواالت اختبار آئین  دادرسی کیفری  ) مدت 

 به سواالت ذیل حداکثر در سه سطر به صورت مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

و    450با عنایت به بی اعتباری آراء صادره از دادگاه فاقد صالحیت ، ضمن مالحظه و بررسی بند پ ماده  -1

ق آ.د.ک ) در خصوص    469ماده    3در بند    "صالحیت محلی   "ق آ.د.ک علت عدم درج    469ماده    3بند  

 نمره(  2) ( را بیان نمائید؟ 1رسیدگی در دادگاه کیفری 

چهار مورد از مواردی که به جرائم اطفال ونوجوانان در دادگاهی غیراز دادگاه اطفال رسیدگی می شود   - 2

 نمره(  2را بیان نمائید.) 

عمدی گردد وظایف مقامات قضایی ) بازپرس، دادستان، قاضی(  در صورتی که فرد مجنون مرتکب قتل    -3

 نمره( 2و نحوه رسیدگی در خصوص جنبه عمومی و خصوصی جرم چیست؟)

شخص الف به اتهام کالهبرداری از شخص ب شکایت نموده لیکن بعلت شهادت کذب شهود تعرفه  شده  -4

پس از قطعیت رأی    عیناٌ تایید میگردد و  متهم ، قرار منع تعقیب صادر و پس از اعتراض شاکی قرار مزبور

کذب بودن شهادت شهود توسط دادگاه ثابت می گردد اگر شما وکیل شاکی باشید  چه اقدام قانونی انجام 

 نمره(  2می دهید؟ )

 نمره( 2بیان نمایید؟)  دو مورد از مواردی که مقام تحقیق به جای تفهیم اتهام باید تبیین اتهام نماید را-5

 نمره(   10در خصوص صالحیت به سواالت ذیل پاسخ دهید.)-6

 سال حبس کدام است؟   2قبضه اسحله کالشینکف با مجازات    3الف( دادگاه صالح به اتهام حمل ونگهداری  

 ب(در چه مواردی قاچاق کاال و ارز در صالحیت دادگاه انقالب است؟ 

ری  پنج کیلو هروئین با مجازات اعدام  ج(در صورتی که شخص هفده ساله ای مرتکب جرم حمل و نگهدا

 شود دادگاه صالح به جرم ایشان کدام است؟ 

 د( اگر یک طفل با معاونت یک روحانی مرتکب جرم سرقت شود دادگاه صالح به جرائم  هریک کدام است؟ 

دادگاه صالح هریک کدام   با مشارکت یک روحانی مرتکب جرم کالهبرداری شود  بزرگسال  اگر یک  ح( 

 است؟ 

 

  موفق باشید                                                                                                                

 دکتر حسین محبی                                                                                                                           


