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جله نکنید و در هنگام پاسخگویی شفاهی عتوصیه می شود  ضمن توصیه مطالعه تذکرات طالیی سایر بزرگواران که در ابتدای سایر نمونه سواالت بیان شده است :نکته تجربی
 تا کامل سوال را درک کرده باشید. و اگر بین چند مورد شک کردید از مختبر دقیق سوال کنید که منظورش دقیقا کدام مورد و موضوع است شویداول سوال را خوب متوجه 

 

 باشد. پرونده ثبت دستور باید جامع زمونآ در دستور نکته: اولین

  .میشود صادر تعقیب موقوفی قرار 183 ماده پ بند الخصوص علی و 181 و 202 و 31 مواد استناد به ندارد سمت شاکی که مواردی در

 بده؟ انجام رو تحقیقات میتونی بازپرس آیا بده پرونده بازپرس یه به اگه کشور کل دادستان

 نه؟ یا هست شرط شاکی گذشت آیا مشروط آزادی تو

 میکنه؟ چیکار بازپرس بشه نقض دادگاه بره و بشه اعتراض بازپرس تعقیب منع

 میکنی؟ اتهامی تفهیم داشته،چه هروئین دیدن بعدا و کردن دستگیر تریاک گرم ۰۱۱ حمل بخاطره رو نفر یه

 کنین؟ منتشر برائتمو حکم که بگه احکام اجرای قاضی به میتونه اومد برائتش حکم که شخصی آیا

 چیست؟ دیات تداخل عدم استثنائات

 جائفه؟ دیه

 

 چی؟ یعنی قتل در عرضی و طولی مباشر

 ..نه یا داره استثنا..کی از میشه اگه..نه یا میشه زمان مرور مشمول آیا غیابی احکام

 میشه؟جرمه؟,میکنه انفاق ترک شکایت جنین برای شوهرش علیه ناشزه و باردار زنی

 شکایت اددام علیه و دیده را آن اتفاقی مادرزن و افتد می زمین به جیبش از سهوا و مینویسد مکتوب را مطالبی آید نمی خوشش زنش مادر از شخصی
 است وارد اتهامی چه..میکند

 

 بودن مجاز غیر صرف۱۹۶ در ولی باشد غلبه باقهر حتما باید نیست کافی جرم تحقق برای مجاز غیر ورود صرف۱۹۰ ماده چیه؟ در ۱۹۶با ۱۹۰ماده فرق
 دارد ومسکن منزل به اختصاص۱۹۶ شوداما می ملکی هر شامل۱۹۰ ماده است کافی عنف تحقق برای

 میشود؟ رسیدگی آیا کرده انفاق ترک شکایت حاال نمیده نفقه هم شوهر و داره حبس حق و نرفت سرزندگی هنوز خانمی
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 :رییسی دکتر

 دارد؟ حکمی چه یکباره به نفر ده به توهین

 است؟ جرمی چه. میدهد انجام سرقت و میکند حبس اتاق در را خانواده اعضای تمام و سرقت برای میشود وارد دیگری منزل به شخصی

 میکند؟ چه نیست عنف وصف دارای زنا عمل که میفهمد عنف به زنای به رسیدگی جریان در یک کیفری دادگاه

 است؟ چگونه نفر دو این مسولیت. میشود انجام کار این و بکشد را قاتل که میدهد پول الف آقای به دم ولی

 میکنید؟ چه شد کشف جدید دلیل بعدا و شد صادر برائت حکم

 :من از عابدی آقای سواالت

 چیه؟ شامل جرم

 ثالث؟ جلب رایطش

 

 دیگر؟ جای از ای بگیرند دیه او از میتوانند دم اولیای آیا دارد؟ قصاص آیا چیست؟ حکمش میشود جرم مرتکب مستی حالت در تهران در عربستان سفیر
 بده؟ توضیح کدام هر از را کار این انجام روش و کجا

 چیست؟ کیفری مسولیت جهت از سفیر و فرهنگی رایزن فرق

 وعین چه آری اگر دارد؟ کیفری عنوان. میکند فوت ایدز بیماری اثر در زن نزدیکی، وقوع و ازدواج از پس و نمیگوید زن به و است ایدز دارای مردی
 چیست؟ شما استناد و استدالل چرا؟ است؟

 

 .دارد شرایطی چه هست مثبت جواب اگر است ممکن دیگر حبس جایگزین مجازات به تغییر قابل حبس  جایگزین مجازات آیا

 .میکند قوادی شرکتی مثال میشود جاری حقوقی شخص بر حد آیا

 .میکنید چیکار شده ارجاع پروتده بازپرس عنوان به داره مجاز غیر واقامت مجاز غیر ورود افغانی

 هست؟؟ جرمی چه میفروشه خدوشو مال وشوهرش گرفته اجراییه مهریه برای که خانمی

 وتشدید وتخفیف است نحو چه به تعدد ؟ میرسونه بیمارستان به را وشخص میزنه کسی به ی داردجعل پالک که ماشینیبا 

 

 .است متصور فرض چند شود قتل به منجر دست قطع

 جرمیست؟ چه بردارد ازهغم پول از دار صندوق

 چطور ابالغ از نظر تجدید امتناع فرض در ؟ممیکنی چه اجرا قاضی عنوان به اجرا اومده غابال بدون نظر تجدید رای

 بود چی استداللشون نمیدونم3 کیفری عابدی جناب ولی دیوان گفتم ،من میشه اعتراض کجا قتل به نسبت تعقیب منع
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 افتاده؟ اتفاق جرمی چه میگیرن اورا دربیاره را جنازه زده تا چند برداشته کلنگ

 جرمیست؟شروع چه میگیرند را او متریرمغازه چند بافاصله مردم کرده سرقت فروشی طال از

 بهروز"  و " احمد"  متوجه اتهامی چه ، شود كشته"  جواد"  نتیجه در و كند پرتاب"  جواد"  روی به را"  بهروز"  قبلی تبانی با و قتل قصد به"  احمد"  اگر
 ؟ است" 

 تعقیب نعم فرض ،در بشه شاکی خودش یا کنه گذارش ضابط عنوان به باید انتظامی نیروی اینجا در میزنه هم به و نظم انتظامی نیروی در شخصی
 کنه؟ اعتراض میتواند

 جرمی نیست؟چه هست جرم میگه بهش راه بی بدو او کار محل در هست اداره در مشغول شوهرش که خانم

 

 ..... مشروط وآزادی آزادی نیمه نظام

 علی ستا مالکیت در اختالف اینجا ؟در. میکنه رد را او ادعای الف ولی میکنه آن به نسبت مالکیت وادعای میاد ج میکنه منقل ب به را ماشین الف
 نمیشه صادز اناطه است منقول چون ولی اناطه باید القاعده

 میگیرید؟؟؟ تصمیمی ،چه میشه شکایت ب از میکنه کالهبرداری ب بانک کارت با جیم اطالع بدون الف

 هرکدام؟ جرایم .میزنه او به قصد بدون ماشینی کنه فرار میشه بلند میشه پرت میزنه ب به کشت قصد به الف

 

 ندفرز یک دارای زن این هست قصاص اوخواهان شوهر و هستند دیه خواهان و کرده گذشت اواعالم خواهر و برادر پدر شده کشته برادرخود توسط زنی
 کنید صادر را قضیه حکم و نهایی قرار میباشد

 كدامیك جزء متهم اتهام 3132سال اسالمی مجازات قانون 38ماده 1تبصره به توجه با باشد می تومان میلیون پنجاه مبلغ كالهبرداری الف شخص اتهام
 لحاظ به شدید( شدیدتر مجازات) عبارت از قانونگذار منظور 38ماده 1تبصره در دیگر عبارت باشد؟به می 38 ماده موضوع گانه هشت درجات از

 ای درجه لحاظ به شدید یا است مدنظر....( و نقدی جزای حبس،شالق،)نوعی

 

 : قضائیه قوه حقوقی كل اداره مشورتی نظریه

 شدیدتر، مجازات تشخیص امكان عدم صورت در و شدیدتر مجازات مجازاتها، تعدد صورت در اسالمی مجازات قانون 33 ماده 1 تبصره به توجه با
 اگر و دشو می محسوب اشد دارد، بیشتری حبس مدت كه مجازاتی باشد، حبس فقط شده تعیین مجازاتهای اگر بنابراین است مالك حبس مجازات

 عدم صورت در. شود می محسوب اشد مجازات است، مختلف مجازاتهای دارای باشد،آنكه دیگری مجازاتهای با توأم بعضی ولی مساوی آنها حبس
 مجازات به توجه با كالهبرداری جرم درجه سؤال فرض در بنابراین است؛ مجازات درجه تشخیص مالك حبس مجازات اشد، مجازات تشخیص امكان
 .شود می تعیین حبس

 در چون ولی میشود منزل وارد سرقت قصد به فردی است باز منزلی در چیست؟ تکلیفش مشهود جرم در وقوع محل دادسرای108و103 جرم درموارد
 عنف هب شده؟ورود واقع جرمی چه ومیشکند میخورد ای کوزه وبه میکند پرت را پایش عصبانیت روی قصداز بدون نیست بخوری بدرد چیز منزل
 ید عوض چون.نیست هم سرقت به شروع.نماید اقدام حقوقی دادگاه ازطریق وباید ندارد کیفری جنبه بوده غیرعمدی چون هم تخریب ازباب ۱۹۶ماده

 .نداشته غیر برمال
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 جراحی عمدا کترد میزنه اشتباهی تزریق در پرستار میکنه تاخیر عمدا اورژانس میکنه تصادف که کسی کنید؟مثل بیان طولی مباشرت از مصداق یک
 ....نمیکنه

 رمج یاهدف موضوع چون.؟خیر یانه شده واقع جزمی آیا ندارد برادری اصال مخاطب صورتیکه در است نفهم تو برادر میگوید خود مخاطب به شخصی
 تعقیب منع.نیست

 در کنیید بیان را هامات تفهیم میکنید  چه بازپرس عنوان به شده قتل به منتهی کدام رفتار نیست ومشخص میرسد قتل به شخصی جمعی دسته نزاع در
 انجام۳۳۱و۳۰۳ قسامه باید ۶۴۴ماده لوث به نسبت۱۰۶ماده جرم عمومی میکنید؟جنبه چه منازعه در افراد از  یکی به نسبت لوث حصول صورت

 .... مرحوم به نسبت عمدی قتل ایراد به منتهی جمعی دسته درنزاع شرکت شمادایربر اتهام:اتهام تفهیم.شود

 ا م ق۴است؟ماده ومجازات تعقیب قابل آیا میشود یافت ایران ودر میشود جاری بروی وحد میخورد مشروب عربستان در ایرانی شخص

 

 شما میکند کایتش مصدوم و میکند اعالم ه پنجا پنجاه را تقصیر افسر نمیشود شناسایی میشودو متواری وراننده میشکند پایش تصادف اثر بر فردی
 دادستان به بیمه  صیخصو جنبه به میگیرید؟نسبت تصمیمی چه باشد مقصر شاکی صد صددر اگر فرض همین در میگیرید تصمیمی چه بازپرس بعنوان
 رایموج وقصاص دیات در نبود شناسایی قابل اصال اگر ولی.میزنیم وکیفرخواست غیابی دادرسی به جلب.۵۶ماده.شود اقدام دادگاه تاازطریق اعالم

 .میماند مفتوح تادوسال۵تا۶ ولی مفتوح پرونده۶تا۰تعزیری

 .ندارد مجرمانه وصف چون میزنیم تعقیب منع.دوم قسمت

 میماند؟ باقی زندان در زمانی چه تا تامبرده میگردد معرفی زندان به کفیل معرفی عدم بعال و میکند وارد دیگری فرد بر متالحمه جراحت عمدا فردی

 .یکسال تا ادک ۲۶۲ماده اخیر قسمت براساس

 

 اگر_3ید؟میکن اقدامی چه دادیار خصوص ودر میکنید چه دادستان بعنوان میگیرد لب خانمی از شعبه در دادیار که میکند مشاهده دوربین از دادستان
 ۰۳۲ماده ذیل.حد یک فقط.میشود؟خیر جاری او بر حد 30 آیا کنید بیان را ان فروض کند قدف را نفر 30 لفظ یک با شخصی

 ۲۹۶ماده.عمد چرا؟قتل است جرمی چه میشود کشته دیگری شخص هویت در اشتباه وبا بکشد را الف شخص میخواهد فردی

 شود لحاظ۰۴۴ماده.مالکه افراد فعلی حال چون.خیر؟بله یا میشود پدیرفته وی شرعی شهادت ایا است کیفری محکومیت دارای شخصی

 .تعقیب منع سمت عدم میکنید؟بدلیل جه بازپرس بعنوان میکند شکایت ومخاطب میکند قذف را مخاطب بستگان از یکی  شخصی

 

 فای وای هک

 !!باشد؟ می جرم دیگران اینترنت حجم از استفاده و فای وای هک دانید می آیا

 هب باشد، آن صاحب اختیار در هاداده عین چنانچه برباید، را دیگری به متعلق هایداده غیرمجاز طور به كس هر ای رایانه جرائم قانون ۰۲ ماده طبق
 ریال  ۲۱ تا ریال میلیون ۶ از نقدی جزای یا سال یك تا روز ۹۰ از حبس به صورت این غیر در و ریال میلیون ۲۱ تا ریال میلیون یك از نقدی جزای

 .شد خواهد محكوم مجازات دو هر یا
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 .شود می محسوب ای رایانه سرقت و برداری کاله مصداق عملی چنین بنابراین 

 بنویسید رو اون رای و قرار اتهام تفهیم نمیکنند اقدام ولی میشوند متوجه ضابط دو میکنند دائر ای قمارخانه هم همکاری با پسری و پدر

 دارد؟ماده؟؟ تبعی مجازات سیاسی آیاجرم

 است فرخته متعدد افراد به هم ایشان و فروخته ب آقای به امضا از بعد را خوش چکهای و گرفته چک دسته بانک ۲۳ از الف آقای ای پرونده یک در
 چیست؟ ب و الف اتهام است خریده وسایل چک آن با نفر چند

 بازپرس عنوان به میکنی کار چه یکی به بزنه کنه تصادف ایران تو عربستان سفیر اگه

 

 چقدره اش دیه و است نوعی چه جنایتش بشکنه اش گونه و  بشه مغزی ضربه کسی سر تو بخوره بالکن تو بذاره گلدان یکی اگه

 چیه مجازاتش کنه ربایی آدم ساله 33 پسر اگه

 چیه داد شالق ضربه 37 و حبس سال 1 جرم تکرار تو میشه که مقداری نهایت

 

 بود شده شرط یه به منوط مبلغ وصول که محل بال چک صدور مورد در سوال یه

 میفروشه و ردونهنمیگ بر رو گوسفندا طرف نمیشه وصول چک.  امانته گوسفندا نشد وصول چک اگه میگه میده چک یه بعد میفروشه گوسفنداشو طرف
 میکنه غیر مال انتقال شکایت طرف و

 دهش محقق جرمی چه میکنه ول رو طرف و میشه پشیمون رفت خیابون تا دو اینکه از بعد میندازه عقب صندوق تو رو یکی ربایی آدم قصد به

 قرار هم دستورات هم میخواست اتهام تفهیم هم که بودن نداده گزارش اطالع وجود با که مامور دو اطالع و قمارخانه کردن دایر مورد در مساله یه
 رای هم نهایی

 

 نیدمیک صادر موقوفی قصاص به راجه ایا( قانونی مستند با)میکنید کار چه احکام اجرا قاضی بعنوان دهند می رضایت دار چوبه پای دم اولیای

 تفهیم باید توق تعیین جهت مناسب تامین گرفتن برای ایا..میکنی چکار بخواهد مهلت متهم اگر...کرد باید چکار رسیدگی برای هشت و هفت درجه در
    کرد اتهام

   میکنید چه زیان و ضرر مورد در زدید تعقیب منع قرار چنانچه بازپرس بعنوان دهد می چک وجه از ناشی زیان و ضرر جبران دادخواست شاکی

   است شده جرم مرتکب خودتی گفته که فردی ایا خودتی میگوید هم او و االغ میگوید دیگری به یکی

 

 چیست تعدد مبنای و کنید مجازات تعیین و شده جرم چند مرتکب بگویید شده کالهبرداری 5 مرتکب که کسی

   میشود اجرا کدام بفرمایید و کنید مجازات تعیین و شده جرم چند مرتکب بفرمایی شده تلفنی مزاحمت و امانت در خیانت مرتکب کسی

   بدهیم تکمیلی مجازات بعنوان رو چک صدور و چک دست داشتن از منع میتوانیم ایا میکند صادر بالمحل چک میلیون یک کسی
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  بفرمایید دیه تعیین میشود علیه مجنی دست ساعد قسمت دو شکستگی باعث و میزند دیکری به تصادف با کسی

    نمایید تعیین را عیب با و عیب بدون اصالح فرض در ان دیه میشکنه شخصی جنایت اثر در دست ساعت قسمت یک

    است شده جرمی چه مرتکب کنم حل را مشکلت تا بده میلیون ده و دارم اشنا سازمان فالن در من میگوید دیگری به کسی

 علیه محکوم و باشد شده او به قانونی ابالغ اگر...چیست دادگاه تکلیف میکنه ساقط رو خودش خواهی نظر تجدید حق قانونی فرجه از بعد علیه محکوم
  کنید صادر انرا دستور میکنید چه شدم مطلع حکم مفاد از تازه بگوید

 است معتبر هنوز یا رفته بین از خاص های بجرم شروع 322 ی ماده وجود با ایا

 

 کرد چکار باید تعدد اعمال برای میشود امانت در خیانت جرم یک و(انقالب دادگاه) مخدر مواد جرم یک مرتکب متهم

 در ارش محاسبه نحوه...دارد مجازاتی نوع چه..میگوید ل حرف ر حرف بجای حروف تلفظ در شاکی میشود باعث و میزند شاکی دهان به مشتی متهم
 .است چگونه مورد این

 سوزیاتش اثر در میکردند کمک که ومردم  است مقصر مقابل طرف است کرده چپ تصادف دراثر  حامل کامیون ازادی نیمه نظام با مشروط ازادی فرق
 جرمش دنمیده وپول میخورد غذا رستوران در روز هر که فردی خصوص در میشود واقع تعذیر چند متعدد افراد به توهین اثر در کیست با دیه میمیرند
 ت؟کجاس صالحیت در وسرقت قتل مرتکب ساله سیزده دختر چیست

 

 :کشکولی و سوری کیفری اختبار

 میخورن.هرش بیرون میبرش نامشروع رابطه بقصد میکنه عوض رو مسیر راه وسط میکنه سوار خونه به رسوندن قصد به خودشو دختر همکالسی طرف
 (ربایی آدم بحث گویا!)جرمیه؟ چه... من با میخواست میگ پایین میپره دختره بازرسی ایست به

 مجاز غیر فروش بعالوه هست سرقت گویا)جرمیه؟ چه میفروشه میبره میگیره ازش زور به رو بدهکار مجاز اسلحه. کنه وصول رو طلبش نمیتونه طرف
 (نداشت حرفا این و غیر مال انتقال و تقاص بحث به اعتقادی کشکولی دکتر.اسلحه قاچاق قانون اسلحه

 

 عدم لتبع میکنه صادر عدم گواهی هم بانک.بانک میبرم زیرش میزنم امضا میکنم صادر خودم وجه در چک میدارم بر مخفیانه رو شما چک دسته من
 (کالهبرداری به شروع میگن دوستان.نداشت جعل به اعتقادی کشکولی دکتر میدونم فقط)چیه؟.امضا مطابقت

 (امانت در خیانت میشه ظاهرا.)بحساب برمیگردونن دوباره بعدا و میکنن واریز شخصی بحساب رو مردم های حواله رییسش با خصوصی بانک کارمند

 کنم عرض که نداشت خاصی نکته و بود مساله شمایل و شکل در فقط قانون نص عمدتا عمومی جزای

 بایگانی به ندقائل برخی دوستان. نکرد رسیدگی نمیتوان گفتم من.)گذشت قابل جرم در متمکن شاکی سوی از کیفری شکایت هزینه پرداخت عدم
 (هست بایگانی به قائل هم سوری دکتر ظاهرا.پرونده

 الزمه کارشناسی داده تشخیص بازپرس خود که صورتی در گذشت قابل در کارشناسی هزینه پرداخت عدم
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 رخیب. بود همین نظرش هم سوری دکتر گویا.نیس رد مشمول گفتم کنه؟من اجرا رو عموش پسر علیه محکومیت حکم میتونه احکام اجرای دادیار
 میدونن رد مشمول

 

 سوری و کشکولی آقایان_  کیفری اختبار

 الف به بانک از دریافت از بعد را چک وجه ب و داده او به را چک ب ی عهده بر چک جعل و سازی سند با است ایران بیمه شرکت کارمند الف
 است؟ افتاده اتفاق جرمی میدهد،چه

 است؟ داده رخ جرمی ،چه میگیرد پول خودپرداز از و برداشته را داشت رمز و بوده زمین روی که بانک عابر فردی

 دارد؟ تعدد آیا که مطبوعات در توهین به راجع

 جاده در رود می شهر از خارج سمت به او به تجاوز قصد به و داده تغییر را خود مسیر بعد برساند اش خانه به تا میکند خودرو سوار را دیگری فردی
 است؟ داده رخ جرمی چه میکند فرار ماشین داخل از شاکی و کرده تصادف

  ک د آ 703 و 22 ،ماده دادسرا صالحیت به راجع ای مساله

 

 داد؟ حبس جایگزین توان می آ شود داده تخفیف 8 یا 3 ی درجه به تخفیف از پس مجازات اگر

 کرد؟ محکوم نقدی جزای به توان می را معاون است ریال میلیارد یک نقدی جزای و حبس کالهبرداری در

 است؟ تعویق و تعلیق قابل شود؟آیا می مجازات ای ماده چه با کرده ربایی آدم ساله 33 فرد

 مواردی؟ چه کند؟در صادر تعقیب منع تواند می دادگاه آیا

 یا میزند رسبازپ را تعقی موقوفی داده رضایت شاکی گذشت قابل جزم در بازپرسی شعبه در کرده صادر دادرسی به جلب و نقض را تعقیب منع دادگاه
 دادگاه؟

 (علیه محکوم خواست در با)کرد؟ تبدیل حبس به را نقدی جزای یا شالق توان می تخفیف مقام در

 کرد؟ حبس را وی و اجرا را مالی های محکومیت اجرای نحوه قانون 1 ماده میتوان ساله 33 فرد به نسبت

 چرا؟ هست تخفیف قابل چک دسته داشتن از سال دو ممنوعیت آیا

 نظر دیدتج درخواست بدون کنه تصحیح حداقل تا رو شده صادر قانونی حداقل از کمتر قانونی غیر که رو بدوی حکم میتونه تجدیدنظر دادگاه آیا 
 ؟ دادستان

 

 میشه تکرار مقررات مشمول آیا داره رو جرم تکرار شرایط که بشه کالهبرداری مرتکب مجدد ایران در اگر شده صادر نروژ تو کالهبرداری به راجع حکم
 آیا گهدی جای به شده منتقل بخش اون از حاال قضایی حوزه نزدیکترین فرستاده رو پرونده کرده صادر رسیدگی از امتناع قرار بخش دادرس.7چرا؟

 چرا؟ بخش همان به برگرداند را پرونده میتواند الیه مرجوع دادگاه
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 چه کشته را کسی اجبار حال در کرده مست را دیگری که کسی.2شده؟ مرتکب جرمی چه بده آمریکایی یک به رو محرمانه اسناد اطالعاتی یه اگر
 ؟ چیه دیگه شخص اون میکنید؟مسئولیت صادر شخص این به نسبت قراری

 دستگیر سرقت از قبل هم شخص اون و میخواد، سرقت برای رو کلید دوستش میدونه اینکه به علم با شخص یک دوست توسط کلید ساخت مورد در
 میشه

 ...و جرم به شروع در معاونت میشه ، باشه جرم به شروع که کردم تقسیم قسمت دو به رو جواب منم

 

 ی هجنب میگذرن، دیه و قصاص از دم اولیای اجرا ی مرحله در و ایران میاد بعد حبس، رهمی سال پنج و کشهمی رو ایرانی یک ژاپن در ایرانی یک
 ....جرم عمومی

 مقصد از غیر جایی در فرود به اجبار و هواپیما حفاظت مامور با درگیری

 کرده گذشت دم ولی و شده قصاص به محکوم ایران در و کشیده حبس سال پنج و شده قتل مرتکب ایتالیا در ایرانی

 کرده نقد بانک رفته کرده پیدا رو چک

 کرده فرار اومده پلیس آورده خونه حیاط تا رو خونه لوازم

 دزدی واسه بوده ساخته کلید براش هم رفیقش گرفتنش کنه باز رو در انداخته کلید

  دادخواست؟ یا میخواد درخواست نقدی جزای تقسیط

 

 داریم؟ تعلیق یا و عفو تکرار در

  حاکمه؟ تکرار قواعد آیا. شده امانت در خیانت مرتکب مجازات اجرای حین در بعد شده زندانی نشراکاذیب جرم به روزنامه مسوول مدیر

 هست؟ نقدی جزای به تبدیل قابل گواهینامه بدون شکستگی به منجر تصادف

 کنیم؟ چه میشه فوت دادنامه امضای از قبل تجدیدنظر دادرسان از یکی

 بوده؟ ربایی آدم همراه جرم میشود متوجه لواط به رسیدگی حال در یک کیفری

 

 331 کیفری اختبار ��  

 بزنید مثال. است تصور قابل سکوت با معاونت ایا

 533 ماده

 237 ماده

 بکنه؟ هم تعلیق تونه می بده تکمیلی مجازات دادگاه اگه
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 بده؟ بیشتر تونه می قاضی را تکمیلی مجازات مدت

 کیست؟ با هزینه کنه صادر بازپرس راسا رو کارشناسی قرار

 .تجدیدنظر دادگاه در رسیدگی قرار مورد در

 هست؟ دادرس رد مشمول صادره تعقیب منع قرار

 هست؟ نوجوانان بر حاکم مجازات قانون ۶۴ ماده

 هست؟ اکاذیب نشر مشمول مجامع در نطق

 عینی؟ و دینی حق تقاص

  اکراه؟ و اضطرار با ضرورت فرق

 بزنه؟ تقیب منع میتونه دادگاه نداره استیفا اهلیت ساله33خص ش

 

 ؟میشه چی بده رضایت شاکی موقع اون دادسرا برگرده بره دادگاه و بعد بشه اعتراض بخوره منع دادسرا

اگر بیشتر شد یا نزدیک است میزان آن چه کنیم؟ با فرضی که پرونده هنوز کامل نیست می  باشه باید قانونی مجازات از کمتر که موقت بازداشت قرار
 یا شخص را آزاد کنیم؟توان فرستاد دادگاه یا اینکه قرار را تخفیف دهیم 

 چیه؟ کنه تصاحب دیگری رو یکی معنوی حقوق

 پرسید هم قاضی ارتشا و رایش و غیر مال انتقال

 

 (لبخند)  چقدره؟؟ اش دیه پا تو جائفه پرسید سوال

 ؟بزنه تقیب منع میتونه دادگاه ؟ اصالح کانون داد میشه سال یه کرده پنج درجه تعزیزی ساله 33

 نه یا هست تفویق و تعلیق قابل امانت در خیانت

 میشه نده رضایت شاکی و نباشه تخفیف جهات که جایگزین مجازات

 میمیره اورژانسی مریض نمیکنه عمل پزشک

 مجازات قانون 30 ماده ب بند مساعدتر مجازات بود 32 و 33 سال تعدد به راجع یکیش

 

 میشه؟؟ چی نمیکنه صادر قبولی قرار. میکنه صادر تامین قرار بازپرس هم دادرسی ایین

 نه؟ یا بده؟ سومی اتهامی عنوان میتونه 2 کیفری االن. 2 کیفری دادگاه میره میکنن اختالف اتهامی عنوان سر دادستان با بازپرس
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 مشروع دفاع رد فرار

 شونده راهکا به صدمه ایراد

 مجرنانه گروه رهبری و سردستگی  تفاوت

 بزنید مثال. است تصور قابل سکوت با معاونت یاآ

 نه یا هست تفویق و تعلیق قابل امانت در خیانت

 میشه نده رضایت شاکی و نباشه تخفیف جهات که جایگزین مجازات

 ؟ بدیم تربیت و اصالح کانون سال یه بهش میتونیم داده انجام پنج درجه تعزیزی ساله 32 جوان گفت پرسید سوال یه

 

 ؟ چیه مصادره و ضبط تفاوت

 :میرسه من ذهن به که چیزی

 .نیست قایل اینا بین تفاوتی ایران قانونگذار و هستن یکی دو این میگن که بعضیا

 :گفت میشه

 یا موقت ونهمیت ضبط تحقیقاته در ضبط ولی حکمه اجرای و دادگاه مرحله در مصادره تامینیه و احتیاطی اقدام بیشتر ضبط ولی مجازاته یک مصادره
 مربوط یشترب ضبط ولی علیهه محکوم اموال به نسبت مصادره جزئیه ضبط ولی باشه اموال کل مورد در میتونه مصادره دائمیه مصادره ولی باشه دائمی

 جرمه وسیله به

 

 ؟بده جلسه تشکیل باید کنه تایید رو برائت بخواد نظر تجدید دادگاه اگه ایا

 اضطرار با ضرورت فرق

 را کیفری مسئولیت فقط اضطرار ولی میکنه زایل رو مدنی و کیفری مسئولیت و داره بیرونی عامل ضرورت

 میکنی؟ چیکار دادسرا بیاد برات  متوالی چک تا 7 جرمه؟ برداشتن و کردن پیدا پول.بالمحل چک با قاضی به رشوه

 بگیره مشروط ازادی میتونه ایا میخوره عفو داره ابد حبس شخصی

 

 :مقام مسعودیمختبر 

 صحنه سر سرباز+  قتل بعد و مستی به اجبار+  قانونی و قضایی حیثیت اعاده+  مخدر مواد تعدد+  جاسوسی+  چک دسته داشتن ممنوعیت تخفیف
 میداره؟ بر طال جرم

 دارد؟ مختوم امر اعتبار برائت+  تجدیدنظر+  احاله: سوری


