
 نمونه سواالت کیفری

 بده؟ انجام رو تحقیقات میتونی بازپرس آیا بده پرونده بازپرس یه به اگه کشور کل دادستان .1

 نه؟ یا هست شرط شاکی گذشت آیا مشروط آزادی تو .2

 میکنه؟ چیکار بازپرس بشه نقض دادگاه بره و بشه اعتراض بازپرس تعقیب منع .3

 میکنی؟ اتهامی تفهیم داشته،چه هروئین دیدن بعدا و کردن دستگیر تریاک گرم 1۱۱ حمل بخاطره رو نفر یه .4

 کنین؟ منتشر برائتمو حکم که بگه احکام اجرای قاضی به میتونه اومد برائتش حکم که شخصی آیا .5

 چیست؟ دیات تداخل عدم استثنائات .6

 جائفه؟ دیه .7

 چی؟ یعنی قتل در عرضی و طولی مباشر .8

 دارد؟ حکمی چه یکباره به نفر ده به توهین .9

 چه. یدهدم انجام سرقت و میکند حبس اتاق در را خانواده اعضای تمام و سرقت برای میشود وارد دیگری منزل به شخصی .1۱

 است؟ جرمی

 د؟میکن چه نیست عنف وصف دارای زنا عمل که میفهمد عنف به زنای به رسیدگی جریان در یک کیفری دادگاه .11

 است؟ چگونه نفر دو این مسولیت. میشود انجام کار این و بکشد را قاتل که میدهد پول الف آقای به دم ولی .12

 میکنید؟ چه شد کشف جدید دلیل بعدا و شد صادر برائت حکم .13

 چیه؟ شامل جرم .14

 از میتوانند دم اولیای آیا دارد؟ قصاص آیا چیست؟ حکمش میشود جرم مرتکب مستی حالت در تهران در عربستان سفیر .15

 بده؟ توضیح کدام هر از را کار این انجام روش و کجا دیگر؟ جای از یا بگیرند دیه او

 چیست؟ کیفری مسولیت جهت از سفیر و فرهنگی رایزن فرق .16

 انعنو. میکند فوت ایدز بیماری اثر در زن نزدیکی، وقوع و ازدواج از پس و نمیگوید زن به و است ایدز دارای مردی .17

 چیست؟ شما استناد و استدالل چرا؟ است؟ نوعی چه آری اگر دارد؟ کیفری

 شرایطی چه هست مثبت جواب اگر است ممکن دیگر حبس جایگزین مجازات به تغییر قابل حبس  جایگزین مجازات آیا .18

 .دارد

 .میکند قوادی شرکتی مثال میشود جاری حقوقی شخص بر حد آیا .19

 .میکنید چیکار شده ارجاع پروتده بازپرس عنوان به داره مجاز غیر واقامت مجاز غیر ورود افغانی .2۱



 هست؟؟ جرمی چه میفروشه خدوشو مال وشوهرش گرفته اجراییه مهریه برای که خانمی .21

 وتشدید وتخفیف است نحو چه به ؟تعدد میرسونه بیمارستان به را وشخص میزنه کسی وبه جعل پالک .22

 .فرما تبیین قتل در حساس موضع .23

 .است متصور فرض چند شود قتل به منجر دست قطع .24

 جرمیست؟ چه بردارد معازه پول از دار صندوق .25

 از ظرن تجدید امتناع فرض میکنی؟در چوک بر خاکی چه اجرا قاضی عنوان به اجرا اومده ابالع بدون نظر تجدید رای .26

 ؟چطور ابالغ

 ؟میشه اعتراض کجا قتل به نسبت تعقیب منع .27

 افتاده؟ اتفاق جرمی چه میگیرن اورا دربیاره را جنازه زده تا چند برداشته کلنگ .28

 جرمیست؟ چه میگیرند را او متریرمغازه چند بافاصله مردم کرده سرقت فروشی طال از .29

 شاکی ودشخ یا کنه گذارش ضابط عنوان به باید انتظامی نیروی اینجا در میزنه هم به و نظم انتظامی نیروی در شخصی .3۱

 کنه؟ اعتراض میتواند تعقیب منع فرض ،در بشه

 جرمی نیست؟چه هست جرم میگه بهش راه بی بدو او کار محل در هست اداره در مشغول شوهرش که خانم .31

 ؟مشروط وآزادی آزادی نیمه نظام .32

 اینجا ؟در. میکنه رد را او ادعای الف ولی میکنه آن به نسبت مالکیت وادعای میاد ج میکنه منقل ب به را ماشین الف .33

 نمیشه صادز اناطه است منقول چون ولی اناطه باید القاعده علی است مالکیت در اختالف

 میگیرید؟؟؟ تصمیمی ،چه میشه شکایت ب از میکنه کالهبرداری ب بانک کارت با جیم اطالع بدون الف .34

 میزنه او به قصد بدون ماشینی کنه فرار میشه بلند میشه پرت میزنه ب به کشت قصد به الف .35

 روی ازقصد بدون نیست بخوری بدرد چیز منزل در چون ولی میشود منزل وارد سرقت قصد به فردی است باز منزلی در .36

 شده؟ واقع جرمی چه ومیشکند میخورد ای کوزه وبه میکند پرت را پایش عصبانیت

 کنید؟ بیان طولی مباشرت از مصداق یک .37

 ؟ یانه دهش واقع جزمی آیا ندارد برادری اصال مخاطب صورتیکه در است نفهم تو برادر میگوید خود مخاطب به شخصی .38

 میکنید  چه بازپرس عنوان به شده قتل به منتهی کدام رفتار نیست ومشخص میرسد قتل به شخصی جمعی دسته نزاع در .39

 میکنید؟ چه منازعه در افراد از  یکی به نسبت لوث حصول صورت در کنیید بیان را اتهام تفهیم



 جازاتوم تعقیب قابل آیا میشود یافت ایران ودر میشود جاری بروی وحد میخورد مشروب عربستان در ایرانی شخص .4۱

 است؟

 و میکند اعالم ه جاپن پنجاه را تقصیر افسر نمیشود شناسایی میشودو متواری وراننده میشکند پایش تصادف اثر بر فردی .41

 چه باشد رمقص شاکی صد صددر اگر فرض همین در میگیرید تصمیمی چه بازپرس بعنوان شما میکند شکایت مصدوم

 میگیرید؟ تصمیمی

 چه تا بردهتام میگردد معرفی زندان به کفیل معرفی عدم بعال و میکند وارد دیگری فرد بر متالحمه جراحت عمدا فردی .42

 میماند؟ باقی زندان در زمانی

 دادیار صوصخ ودر میکنید چه دادستان بعنوان میگیرد لب خانمی از شعبه در دادیار که میکند مشاهده دوربین از دادستان .43

 میکنید؟ اقدامی چه

 میشود؟ جاری او بر حد 1۱ آیا کنید بیان را ان فروض کند قدف را نفر 1۱ لفظ یک با شخصی اگر .44

 چرا؟ است جرمی چه میشود کشته دیگری شخص هویت در اشتباه وبا بکشد را الف شخص میخواهد فردی .45

 خیر؟ یا میشود پدیرفته وی شرعی شهادت ایا است کیفری محکومیت دارای شخصی .46

 میکنید؟ جه بازپرس بعنوان میکند شکایت ومخاطب میکند قذف را مخاطب بستگان از یکی  شخصی .47

 روی ازقصد بدون نیست بخوری بدرد چیز منزل در چون ولی میشود منزل وارد سرقت قصد به فردی است باز منزلی در .48

 شده؟ واقع جرمی چه ومیشکند میخورد ای کوزه وبه میکند پرت را پایش عصبانیت

 یانه دهش واقع جزمی آیا ندارد برادری اصال مخاطب صورتیکه در است نفهم تو برادر میگوید خود مخاطب به شخصی .49

 تعقیب منع.نیست جرم یاهدف موضوع چون.؟خیر

 میکنید  چه بازپرس عنوان به شده قتل به منتهی کدام رفتار نیست ومشخص میرسد قتل به شخصی جمعی دسته نزاع در .5۱

 جرم یعموم میکنید؟جنبه چه منازعه در افراد از  یکی به نسبت لوث حصول صورت در کنیید بیان را اتهام تفهیم

 جمعی دسته درنزاع شرکت شمادایربر اتهام:اتهام تفهیم.شود انجام336و313 قسامه باید 477ماده لوث به نسبت615ماده

 .... مرحوم به نسبت عمدی قتل ایراد به منتهی

 جازاتوم تعقیب قابل آیا میشود یافت ایران ودر میشود جاری بروی وحد میخورد مشروب عربستان در ایرانی شخص .51

 ا م ق7است؟ماده

 و میکند اعالم ه جاپن پنجاه را تقصیر افسر نمیشود شناسایی میشودو متواری وراننده میشکند پایش تصادف اثر بر فردی .52

 چه باشد رمقص شاکی صد صددر اگر فرض همین در میگیرید تصمیمی چه بازپرس بعنوان شما میکند شکایت مصدوم



 دادرسی به جلب.85ماده.شود اقدام دادگاه تاازطریق اعالم دادستان به بیمه  خصوصی جنبه به میگیرید؟نسبت تصمیمی

 ولی مفتوح پرونده4تا1تعزیری وجرایم وقصاص دیات در نبود شناسایی قابل اصال اگر ولی.میزنیم وکیفرخواست غیابی

 .ندارد مجرمانه وصف چون میزنیم تعقیب منع.دوم قسمت.میماند مفتوح تادوسال8تا5

 چه تا بردهتام میگردد معرفی زندان به کفیل معرفی عدم بعال و میکند وارد دیگری فرد بر متالحمه جراحت عمدا فردی .53

 .یکسال تا ادک 242ماده اخیر قسمت براساس میماند؟ باقی زندان در زمانی

 دادیار صوصخ ودر میکنید چه دادستان بعنوان میگیرد لب خانمی از شعبه در دادیار که میکند مشاهده دوربین از دادستان .54

 میکنید؟ اقدامی چه

 ذیل.حد یک فقط.میشود؟خیر جاری او بر حد 1۱ آیا کنید بیان را ان فروض کند قدف را نفر 1۱ لفظ یک با شخصی اگر .55

 132ماده

 چرا؟قتل است جرمی چه میشود کشته دیگری شخص هویت در اشتباه وبا بکشد را الف شخص میخواهد فردی .56

 294ماده.عمد

 ادافر فعلی حال چون.خیر؟بله یا میشود پدیرفته وی شرعی شهادت ایا است کیفری محکومیت دارای شخصی .57

 شود لحاظ177ماده.مالکه

 سمت عدم لمیکنید؟بدلی جه بازپرس بعنوان میکند شکایت ومخاطب میکند قذف را مخاطب بستگان از یکی  شخصی .58

 .تعقیب منع

 بازپرس عنوان به میکنی کار چه یکی به بزنه کنه تصادف ایران تو عربستان سفیر اگه .59

 اش دیه و است وعین چه جنایتش بشکنه اش گونه و  بشه مغزی ضربه کسی سر تو بخوره بالکن تو بذاره گلدان یکی اگه .6۱

 چقدره

 چیه مجازاتش کنه ربایی آدم ساله 17 پسر اگه .61

 چیه داد شالق ضربه 74 و حبس سال 3 جرم تکرار تو میشه که مقداری نهایت .62

 بود شده شرط یه به منوط مبلغ وصول که محل بال چک صدور مورد در سوال یه .63

 طرف هنمیش وصول چک.  امانته گوسفندا نشد وصول چک اگه میگه میده چک یه بعد میفروشه گوسفنداشو طرف .64

 میکنه غیر مال انتقال شکایت طرف و میفروشه و نمیگردونه بر رو گوسفندا

 میکنه ول ور طرف و میشه پشیمون رفت خیابون تا دو اینکه از بعد میندازه عقب صندوق تو رو یکی ربایی آدم قصد به .65

 شده محقق جرمی چه



 قصاص هب راجه ایا( قانونی مستند با)میکنید کار چه احکام اجرا قاضی بعنوان دهند می رضایت دار چوبه پای دم اولیای .66

 میکنید صادر موقوفی

 مناسب امینت گرفتن برای ایا..میکنی چکار بخواهد مهلت متهم اگر...کرد باید چکار رسیدگی برای هشت و هفت درجه در .67

 کرد اتهام تفهیم باید وقت تعیین جهت

 وردم در زدید تعقیب منع قرار چنانچه بازپرس بعنوان دهد می چک وجه از ناشی زیان و ضرر جبران دادخواست شاکی .68

 میکنید چه زیان و ضرر

 است شده جرم مرتکب خودتی گفته که فردی ایا خودتی میگوید هم او و االغ میگوید دیگری به یکی .69

 ؟چیست تعدد مبنای و کنید مجازات تعیین و شده جرم چند مرتکب بگویید شده کالهبرداری 5 مرتکب که کسی .7۱

 بفرمایید و کنید مجازات تعیین و شده جرم چند مرتکب بفرمایی شده تلفنی مزاحمت و امانت در خیانت مرتکب کسی .71

 میشود اجرا کدام

 ازاتمج بعنوان رو چک صدور و چک دست داشتن از منع میتوانیم ایا میکند صادر بالمحل چک میلیون یک کسی .72

 بدهیم تکمیلی

 بفرمایید هدی تعیین میشود علیه مجنی دست ساعد قسمت دو شکستگی باعث و میزند دیکری به تصادف با کسی .73

 ماییدن تعیین را عیب با و عیب بدون اصالح فرض در ان دیه میشکنه شخصی جنایت اثر در دست ساعت قسمت یک .74

 است شده میجر چه مرتکب کنم حل را مشکلت تا بده میلیون ده و دارم اشنا سازمان فالن در من میگوید دیگری به کسی .75

 قانونی بالغا اگر...چیست دادگاه تکلیف میکنه ساقط رو خودش خواهی نظر تجدید حق قانونی فرجه از بعد علیه محکوم .76

 کنید صادر انرا دستور میکنید چه شدم مطلع حکم مفاد از تازه بگوید علیه محکوم و باشد شده او به

 است معتبر هنوز یا رفته بین از خاص های بجرم شروع 122 ی ماده وجود با ایا .77

 ردک چکار باید تعدد اعمال برای میشود امانت در خیانت جرم یک و(انقالب دادگاه) مخدر مواد جرم یک مرتکب متهم .78

 مجازاتی نوع چه..میگوید ل حرف ر حرف بجای حروف تلفظ در شاکی میشود باعث و میزند شاکی دهان به مشتی متهم .79

 ...است چگونه مورد این در ارش محاسبه نحوه...دارد

 ؟ وماده وانعن.کارت توسط میگیره پول ازدستگاه.رومیدونسته ورمزش پیدامیکنه رو کسی عابربانک کارت کسی .8۱

 چیه؟ شروعش هساد چیه؟سرقت مجازاتش.میداره ونگه رومیگیره دستش شاکی ولی.کسی توجیب رومیکنه دستش کسی .81

 آن؟ ونیابد دادگاه میره باکیفرخواست روچیکارمیکنی؟عاقله اش کشته؟چیکارمیکنی؟دیه زده رو کسی مجنون .82

 مجرمانه؟ عناوین.قم میاره عقب صندوق میندازه میگیره ازتهران میره روداشته دیگری جلب حکم شخصی .83



 هست؟ چطوری شون دیه.برداشته چندتاحارصه زانوش زمین خورده طرف.داده هُل را دیگری شخصی .84

 رمیه؟ج چه بوده دیگری ماشین میشه مشخص بعدش و میزنه آتیش را داره دوشمنی باهاش که شخصی خودروی کسی .85

  شهر برق کابل از برق گرفتن .86

 وا خونه تو میبرش بده نشونش را آینده خونه اینکه بهانه به بع کنن ازدواج میخوان که میکنه صحبت خانمی با شخصی .87

 میشه آقا این شامل های اتهام چه میکنه شکایت و میاد خامن بعد میکنه بوسش

 کنی؟ می کار چه کن اعزامش و کن جلب را کسی میده شما به نیابت تهران بازپرس قمی دادیار شما .88

 کجاست؟ با صالحیتش داده انجام نظامی خاص جرم ساله 16 پسر .89

 رمهج دو یا شراکت چیه جرمشون میکنن جعل را آخر سطر دیگری و را تاریخ یکی هم از جدا طور به دونفر را سند یه .9۱

 مجزی؟

 داره؟ اتهامی چه میبره را اثاث و میکنه اتاق داخل را خونه صاحب میشه خونه وارد وقتی سارق .91

 نه؟ یا میشه به عطف بشه کمتر سابق قانون به نسبت دیه الحق قانون در اگه .92

 میکنم،اینم تریشبس بدی تومان میلیون یک اگه بیمارستان،پرستارمیگه میبره بود خراب حالش راکه خود کودک شخصی .93

 مجرمانه؟ عناوین.نمیکنه وپاسش میده بهش میلیون یک مبلغ به محل بی چک یه

 جرمیه؟ چه میشه سقط جنینش باردار زن میده زنی به درد دل عالج برای را دارویی بدونه که این بدون شخصی .94

 افتاده؟ اتفاق جرمی چه کنه کار فرسته می و بخونه درس ذاره نمی رو اش بچه پدری .95

 نهک نمی کمک ولی مشد رد اونجا از عابری کنه می فرار راننده و جدول خوره می سرش مصدوم و کنه می تصادف یکی .96

 افتاده؟ اتفاق جرایم

 کرد؟ صادر میشه موقوفی آیا کنه می توبه میاد حکم شدن قطعی از بعد و کنه می قبر نبش یکی .97

 کنی؟ می چیکار بازپرسی فرسته می زده اموال توقیف دادگاه .98

 کنه؟ چیکار ضابط میشه گاه مخفی وارد متهم کنند، می تعقیب رو متهم مشهود جرم در  ضابطین .99

 رمانهمج عنوان شن می تلف و نمیده آب عمد به بده،اما آب ها گل به که همسایش به ده می رو اش خونه کلید یکی .1۱۱

 چیه؟

 چیه؟ جرمش خوار حرام میگه دیگری به یکی .1۱1

 شروع ظیفهو دادستان بعنوان شما میکنه استعمال یا فروشه می تریاک همسایه که دهند می دادستان به ای نامه چندنفر .1۱2

 دارید تحقیق به



 یگیریدم تصمیمی چه شما میشه قانونی ماهواره تجهیزات داشتن تحقیق میگیرنددرحال ماهواره تجهیزات ازکسی .1۱3

 میشه حساب چگونه اش دیه میکنه پیدا جراحت تا چند درنزاع کسی دست .1۱4

 یگیریدم تصمیمی چه حاملگی به جهل درصورت میشه سقط اش بچه همسایه زن جلوی میپره پایین ازدیوار شخصی .1۱5

 خودفرد یا است عاقله بعهده دیه, محض درخطای شود ثابت دیه اقرار با اگه

 بعنوان کیه ریمتوا راننده که نیست ای قرینه هیچ اند کرده شکایت دم ولی  شده کشته اند زده راباماشین شخصی اگه .1۱6

 میکنید چکار دادیار

 جایگزین هب تبدیل میشه وچقدر چگونه داد تخفیف میشه میکنه کالهبرداری داره قطعی محکومیت دوتا شخص .1۱7

 نمیشه یا هزار چهل هروز ازای به بده پولشو مثال حبس

 گذشت این یا همیکن گذشت بعد میکنه شکایت برداشت تراول دوتا جیبش از اینکه جرم به پسرش دست از شخصی .1۱8

 موثره دادسرا درمرحله

 برا رو اش هخون شخص این اگه داره مجازاتی چه نمیرسند توافق به درقیمت طرفین ولی زنا برا میشه واسطه شخصی .1۱9

 چیه بده قرار طرفین دراختیار زنا

 ایا ارکتمش یا گرفت باید کالهبرداری در معاونت اگه چرا باشه گرفته درجعل مشارکت کسی اگه دیروز رای در .11۱

  شامل جرم توضیح گرفت مجعول سند از استفاده میشه

 بیرونش میتونه بازپرس ایا میده انجام وظایفشو چطوری ببینه تا بده قرار بازپرس دراتاق دادیاره یه میتونه دادستان ایا .111

 کنه

 صالحیت میکنه توهین رهبری مقام به پرواز درحال درهواپیمای کسی .112

 یانه اجراکنه باید احکام اجرای قاضی احکامه اجرای قاضی عموی پسر دعوا طرفین از یکی اگه .113

 کنیم واریز حسابت به پول عابربانک کنار برو و شدی برنده که میزنن زنگ هست مشهد مقیم که کسی به تهران از .114

 کجاست؟ جرم این صالحیت

 سیدگیر کجا بره می اصفهان به و کنه می امانت در خیانت و ببره مشهد به تهران از رو باری کسی باشه قرار اگر .115

 میشه

 هست؟ جرم میاد خوشش و کشه می مستهجن های عکس کسی .116

 هست؟ جرم داره سرطان بیمارش فالن که میگه دیگران به پزشکی. .117

 هست؟ قذف خورده حد خاطرش به شوهر قبال که زنایی میگنه زناکار شوهرش به خانمی .118



  جرم تکرار صورت در مجازات تخفیف اعمال .119

  غیر مال انتقال برای حبس جایگزین .12۱

 جلب و یدونیم اشتباه رو تعقیب منع شما و میاد شده اعتراض تعقیب منع به که ای پرونده هستی کیفری دادرس شما .121

 میشه اعارج شما شعبه به و دادگاه میاد رسیدگی برای دادسرا مراحل کردن طی از بعد پرونده و میکنی صادر دادرسی به

 ؟ کنی می رسیدگی

 نفع کالتو و کنی می رسیدگی آیا شده پذیرفته قبال وکالتش و پرونده در هست طرفین از یکی وکیل خانمت .122

 خیر؟ یا هست شخصی

 کنی؟ می رسیدگی میشه ارجاع شما به و هست پرونده یک شاکی باجناقت .123

 چیست؟ تکلیف میشه قصاص میکنه قطع رو اضافه انگشت کسی و است انگشت شش دارای فردی .124

 تشدید قانون یک ماده یک تبصره با 37 ماده رابطه و کالهبرداری در تخفیف .125

 می باباش زا اونهم هستی پرورشگاهی بچه تو میگه زنه می زنگ قضاوت امتحان شب دختر دانشجو به پسر دانشجو .126

 کنه می شکایت کنه شرکت امتحان تو تونه نمی غصه از کنه می تایید و پرسه

 هستش زن یقبل شوهر مال نمیدم نفقه بهش که ای بچه بگه جواب در مرد و کنه انفاق ترک شکایت بیاد خانمی اگر .127

 میگیری تصمیمی چه بازپرس عنوان به شما

 یکنهم کار سودش با داره حسابش تو خوابونده بعدا کرده پولشویی باهاش برده گرفته رشوه دالر1۱۱ نفر یک .128

 کن اجرا رو تعویق و تعلیق و تخفیف قوانین و مجازات میزان .129

 کن مشخص هم رو حبسش جایگزین مجازات .13۱

 بیمار اگر عام مال در خواری ،روزه عفت منافی دعاوی در ،ذینفع5۱۱ ،ماده دادسرا در مشروط،توبه گذشت درمورد .131

 پرسیدند متنوعی سواالت ها بچه همه از هم امانت در خیانت مشاع،از پارکینگ در گذاشتن باشد،دوربین

 چه پاکستانه راب هواپیما درصورتیکه میکنه اهانت رهبری معظم مقام به میره پاکستان سمت به که درهواپیمایی یکی .132

   ایرانی مسافر توسط پاکستان درخاک واهانت میگیرید تصمیمی

 چطور یردگ صورت اهانت غیرایرانی مسافر توسط اگه میگیرید تصمیمی چه باشه ایران هواپیمای سوال همین اگه .133

 ایران درخاک

  چیه جرمش میدم شو دیه من بکشه رو فالنی کس هر میگه کردن مداحی حین در مداحی .134

 چیست جرم مهر همون باز میشه ظاهر بعد ساعت چند ولی میکنه پاک دست با رو رسمی سند در مهر شخصی .135



 رو وشیگ برگردونه میخواد ازش میفهمه که بعد میده قرار دیگری کت جیب در خودشو گوشی اشتباهی شخصی .136

  چیست جرمش میکنه امتناع طرف

 چه مقصر ناظر مهندس درصد 5۱  پیمانکار درصد 5۱  میگه کارشناس میکنه سقوط کار حین در ازداربست شخصی .137

  هست اینا متوجه اتهامی

 داد تشکیل جلسه کالهبرداری جرم به نسبت نظر تجدید دادگاه در العاده فوق وقت در میشه ایا .138

 شود می 637 تعزیری نامشروع رابطه جرم شامل تعقیب زمان مرور .139

 چیه منظورش چی یعنی اسالمی مجازات قانون 53 ماده تبصره .14۱

 کنیم اعمال 69 ماده مجازات برای حبس جایگزین؟ مجازات انواع از یک کدام .141

 اعمال را تعدد مقررات شود می 8 تعزیز یک و 7 درجه تعزیر یک ربایی آدم یک عمد قتل یک مرتکب شخصی .142

 تخفیف و کن

 یداپ اینجا دخترت جنازه میگیرد تماس مادرش با دروغ و شوخی به عراق از شخصی شده گم مدتی برای دختری .143

 چیه جرمش میمیرد مادر وارده شوک اثر در شده

 جرمش میزند آتش را آنها از قسمتی و انتقال پسرش به را ها سیگار از قسمتی بود دخانیات اداره دخانیات انبار مسئول .144

 چیه

 چیه جرمش شهرستانی و سواد بی گوید می تهران در وظیفه انجام حین در وظیفه نظام سرباز به شخصی .145

 چیه جرمش برد می را وی گوشی بوده آویزون که قاضی کت جیب از شعبه از خروج موقع رجوع ارباب .146

 بدهد تخفیف را نقدی جزای محکومیت راسا تواند می احکام اجرای قاضی .147

 آیا ردهک خواهی تجدیدنظر دادستان داده تعزیری نامشروع رابطه در شالق ضربه پنج به حکم دو کیفری دادگاه .148

 کند تشدید را حکم تواند می تجدیدنظر دادگاه

 تجاوز  یک یفریک دادگاه بعد یک کیفری برای میفرسته میده تسخیص عنف به تجاوز را زنا بزه دو کیفری دادگاه .149

  باشد می رسیدگی به مکلف 2 کیفری آیا میکند ارسال 2 کیفری به پرونده مجددا نمیداند عنف به

 می دشو می مرتفع رد جهت آن از بعد میکند ارسال عرض هم شعبه به و صادر امتناع قرار دادرس رد ایراد با قاضی .15۱

 کند اعاده را پرونده تواند

 ب جدا،زنا اون جدا اناطه،این دادگاه، دادسرا،هردو دو چطوریه؟هر کرده،رسیدگی عنف به زنای و ربایی ادم متهم .151

 ن یا بیاد ربایی ادم نتیجه تا میمونه منتظر عنف



 در جرمه،ولی و کرده تخلف میکنه،میدونم اعالم میلیارد دو رو تومنی م 1۱ مال کارشناس زدی وثیقه میلیارد دو .152

 بکنی باید چیکار فهمیدی بعدش و زدی هم قبولی قرار شما ک فرضی

 اهتدادگ اینکه فرض شده،با هم رسیدگی و دادگاه اومده حاال کرده رسیدگی و نداشته محلی صالحیت دادسرا .153

 داره؟ میکنه،اختالف چیکار میشه؟شیراز چی صالحه شیراز میگه تجدیدنظر بوده تهران

 بگو یادته اگه رستمیان اقای اینو نیست یادم .154

 کنی؟ا تبدیلش میتونی دادی حبس حکم .155

 کنی؟ تعلیق حبس،میتونی جایگزین ب کردی محکوم .156

 میشه ساقط چیه؟حد میخوره،جرمش حد میزنه جا محکوم جای خودشو میاد خمر،شخصی شرب حد ل شده محکوم .157

 ن یا اصلی محکوم از

 مه؟توهینکردم،جر اخراجش میگه کارمندا بقیه جمع توو میاد صب میکنه،فردا اخراجش رییس میکنه تخلف خانمی .158

 بنظرت؟ نیس

 میشه؟ میمیره،چی پایین میپره تجاوز ترس از خاکی،خانومه جاده میزنه راه اژانس،وسط کرده سوار رو خانومی .159

 چطوریه؟ حبس واسه رای نگارش بده،نوع تخفیف کن داره،مجازاتش کالهبرداری فقره1۱ .16۱

 و تام نهمیبی خونه میاد بهش میخام،میده قرائتی اقا حاج دی سی میگه انقالب سر فروش دی سی پیش میره یکی .161

 جریِ،جرمه؟

  میشه؟ میذاره،چی کاله نفرو پنج سر متقلبانه وسایل به توسل بار یه با .162

 شاکی هدوبار و داد تخفیف اگه حال کنه؟ کاری براش میتونه دادگاه کنه ساقط خودشو خواهی نظر تجدید متهمی .163

 (483 و 442 مواد)  بده تخفیف میتونه دادگاه مجدد آیا کرد گذشت قطعیت از پس

  بده؟ حکم شما رو؛ ها جیگر میگه خیابان در خانم 3 به مردی یه .164

  59۱ ؟ماده جرمه آیا میفروشه بهت واقعی قیمت از کمتر خودشو زمین و هستی قاضی میدونه آقایی یه .165

  جرمه؟ میزنه ضربه دستش کف با شما به کسی .166

  ،جرمه؟ کنه حمله میخواد داعش فردا که میکنه پخش نامه ماکو در کسی .167

  بگو؟ شو ماده با حکمش بندازه تیکه خانما به ساله 17 پسر اگه .168

  کنه؟ رسیدگی باید کجا میکنه توهین فردی به بازرسی و ایست در ساله 17 بسیجی یه .169



 منع سال دو زا بعد حال میکنه، سرقت شکایت و بردی سرقت به منو اموال شمال در تو گفت فردی به کرج در سیک .17۱

 ؟ میکنی؟ چیکار شمال در کنه شکایت افترا میخواد سرقت پرونده متهم و میشه صادر تعقیب

 دادسرا رستهمیف نقص رفع برای و گرفته نقص اعتراض به رسیدگی مقام در دادگاه و کرده صادر تعقیب منع دادسرا .171

  چی؟ بود گذشت قابل غیر جرم اگه کنه؟ چیکار ،دادسرا میکنه گذشت افترا مورد در شاکی حال

 قاضی یاآ دادگاه به پرونده ارسال از بعد حال دفاع، اخذ برا دادسرا میفرسته و میکنه صادر دادرسی به جلب دادگاه .172

  بعد به 421 مطرحه دادرس رد ؟بحث دارد؟ شخصی صالحیت

 مجازاتش؟ و اتهام. میکنه باز فساد و خمر شرب و قمار برای محلی فردی .173

 فرد طرف به شلیک قصد و میشه بیدار خواب از مالک و میشه فردی منزل وارد اسلحه همراه به سرقت برای فردی .174

 جرمانه؟م عناوین است؟ مشروع دفاع ایا.میکشه رو مالک خود اسلحه با ،فرد شلیک به اقدام از قبل لحظه یک که داره رو

 جرمه؟.میکنه معرفی سرگرد رو خود جا همه فردی .175

 جرمه؟.میکنه استفاده محل غیر در داده بهش اداره رییس که مهری از فردی .176

 نداشته تباطار من با اگر میگه میکنه،رمال خرج پول کلی و میکنه مراجعه بار چندین میکنه رمالی که فردی به زنی .177

 یکنه،اتهامم شکایت و میشه مطلع شوهر.میکنه برقرار جنسی ارتباط زن و. دادی من به پول کلی میگم شوهرت به باشی

 طرفین؟

 ست؟ه رسیدگی قابل جرم.میکنند فوت ایرانی چند و عراقی راننده و میکنه چپ عراق در ها ایرانی حامل اتوبوس .178

 میفرسته،جرمه؟ وکالت ورودی ازمون به خودش جای رو دوقلوش برادر فردی .179

 نه؟ یا هست موقت بازداشت از ناشی حبس با احتساب قابل 637 ماده شالق .18۱

 داره؟ معیت در دادیار یا دادستان ارجاع به نیاز ها پرونده به بازپرس رسیدگی کشیک در .181

 هست؟ اجرا و تجزیه قابل دیه و عمومی جنبه هست؟ خواهی نظر تجدید قابل حارصه به منجر تصادف حکم .182

 محکوم علیه شده صادر فعلی حکم بر سابق که میکنه ارائه دیوان 477 ماده از حکمی شاکی احکام اجرای در .183

 چیه؟ عمل علیه،ترتیب

 احضار مطلع عنوان به ادله بدون میشه رو عنه مشتکی ایا چیه؟ تکلیف نداشت ادله و کرد شکایت صرفا شاکی اگر .184

 کرد؟


