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 آیین دادرسی کیفري

  قرار اناطه طی چه مدتی باید دادخواست حقوقی به دادگاه صالح تقدیم نمود؟ صدوربعد از   .1

 ظرف سه ماه پس از قطعیت قرار) 3  ظرف سه ماه پس از صدور قرار) 1

 ظرف ده روز پس از ابالغ قرار) 4  ظرف یک ماه پس از ابالغ قرار) 2

 از خدمت وظیفه عمومی در صالحیت رسیدگی کدام مرجع قضایی است؟ غیبتجرم   .2

  دادگاه انقالب) 3  دادگاه نظامی یک) 1

 دادگاه عمومی) 4  دادگاه نظامی دو) 2

  توان قرار منع تعقیب صادر نمود؟ می با توجه به کدام یک از موارد زیر  .3

 جرم نبودن عمل ارتکابی) 3  فوت متهم) 1

 در هر سه مورد) 4  ر جرائم قابل گذشتگذشت شاکی خصوصی د) 2

  شود؟ می هاي کیفري استان در کدام یک از مجازات هاي زیر با سه نفر قاضی تشکیل دادگاه  .4

 قصاص نفس) 4  حبس ابد) 3  قصاص عضو) 2  صلب) 1

 کدام یک از موارد ذیل موجب قرار موقوفی تعقیب نیست؟  .5

  عفو عمومی) 3  نسخ مجازات قانونی) 1

 مرور زمان در جرائم تعزیري) 4  متهم یا محکوم علیهفوت ) 2

قانون آئین دادرسی دادگـاه هـاي عمـومی و انقـالب در امـور کیفـري        19با توجه به ماده  مقدماتیتحقیقات   .6

  :عبارت است از

  مجموعه ي اقدامات ضابطین از بدو پیگرد تا تسلیم به مرجع قضایی) 1

  از بدو پیگرد تا ارسال پرونده به دادگاه مجموعه ي اقدامات ضابطین و دادسرا) 2

 .دهد می مجموعه ي اقدامات ضابطین و دادسرا و تحقیقاتی که دادگاه قبل از دادرسی انجام) 3

  2و  1گزینه هاي ) 4

 در کدام یک از موارد ذیل جلب بدوي جائز است؟  .7

  .در جرائمی که مجازات آن قصاص یا اعدام است) 1

 .محل اقامت یا شغل و کسب آنها معلوم نیست در مورد متهمینی که) 2

  .در جرائمی که مجازات آن قطع عضو است) 3

  3و  1گزینه هاي ) 4
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