سئواالت حقوق جزای عمومی و اختصبصی
استفبده از کتبة قبنون بدون حبشیه نویسی آزاد است
مسئله اول:

هشد ضػت سبلِ ثشٍتوٌذی اص دختش  21سبلِ خَاستگبسی هی کٌذ،پذس دختش بِ لحبظ
ًیبص هبلی بب اخز ٍجَّی حبضش هی ضَد دختشش بِ ػمذ داین آى هشد دسآیذ .پس اص
اصدٍاج دس ًتیجِ هَالؼِ دختش بِ دلیل استببط جٌسی ٍ ایٌکِ هشد داسای ٍیشٍس
(HIVایذص) بَدُ دچبس بیوبسی ایذص ضذُ ٍ پس اص هذتی فَت هی ضَد.
ببصپشس اػتمبد داسد،بِ استٌبد بٌذ ((پ)) هبدُ  192لبًَى هجبصات اسالهی هػَة
سبل  2991فَت دختش لتل ػوذی هحسَة هی گشددٍ،لیکي دادیبس اظْبس ًظش هؼتمذ
است فَت دختش لتل ػوذی تلمی ًوی گشدد بلکِ اص هػبدیك هبدُ  02همشسات
کیفشی لبًَى حوبیت خبًَادُ هػَة  2992هی ببضذ.
الف-بٌظش ضوب کذاهیک اص دٍ ًظشیِ فَق غحیح هی ببضذ؟ بػَست هستذل ٍ
هطشٍح بیبى ًوبئیذ ٍ دس غَستیکِ بب ّیچیک اص ًظشیبت فَق هَافك ًوی ببضیذ ًظشیِ
هستمل خَد سا هستذالً ٍ بب استٌبد بِ هَاد لبًًَی ریشبظ ضشح دّیذ.
ة-آیب ضوب بشای پذس دختش لبئل بِ هسئَلیت کیفشی هی ببضیذ یب خیش؟(هستذالً ٍ بب
استٌبد بِ هَاد لبًًَی پبسخ دّیذ)
هبدُ  02لبًَى حوبیت خبًَادُ هػَة سبل 2992
ّشگبُ هشدی بش خالف همشسات هبدُ  2221ق .م اصدٍاج کٌذ بِ حبس تؼضیشی
دسجِ  6هحکَم هی ضَد ّش گبُ اصدٍاج هزکَس بِ هَالؼِ هٌتْی بِ ًمع ػضَ یب

هشؼ دائن صى هٌجش گشدد صٍج ػالٍُ بش پشداخت دیِ بِ حبس تؼضیشی دسجِ پٌج ٍ
اگش بِ هَالؼِ هٌْی بِ فَت صى هٌجش ضَد،صٍج ػالٍُ بش پشداخت دیِ بِ حبس
تؼضیشی دسجِ  1هحکَم هی ضَد.
هبدُ  2212ق.م (اغالحی)
ػمذ ًکبح دختش لبل اص سسیذى بِ سي  29سبل توبم ضوسی ٍ پسش لبل اص سسیذى بِ
 20سبل توبم ضوسی هٌَط است بِ ارى ٍلی بِ ضشط سػبیت هػلحت بب تطخیع
دادگبُ

مسئله دوم:

آلبی ((الف)) بب تظبّش بِ هسبفشکطی ،خبًن((ة)) سا کِ پٌج هبِّ ببسداس بَدُ بؼٌَاى
هسبفش سَاس اتَهبیل خَد هی ًوبیذ ٍ سپس دس هحلی خلَت بِ صٍسٍ بِ ػٌف بب ٍی
صًب ًوَدُ ٍ هتَاس هی گشدد.دس اثش همبٍهت خبًن ((ة)) ٍ ًیض خطًَت آلبی
((الف)) دس حیي استکبة ػول صًب جٌیي پٌج هبِّ هَجَد دس سحن خبًن((ة)) سمظ
ضذُ اص بیي هی سٍد.
بب ضکبیت خبًن((ة)) آلبی((الف)) دس حبلی هستی ٍ بِ ٌّگبم ساًٌذگی بب اتَهبیل
دٍستص دستگیش ٍ تؼذاد  1گبلي بیست لیتشی هطشٍة الکلی ٍ ًیض  02گشم هَاد
هخذس اص ًَع ضیطِ دس اتَهبیل هزکَس کطف ٍ هتْن سٍاًِ صًذاى هی گشد.
بب اخز سَابك کیفشی هتْن هؼلَم هی گشدد ٍی داسای سِ فمشُ هحکَهیت کیفشی
لطؼی ضذُ بِ جشم ضشة خوش داضتِ کِ اػوبل هجبصات گشدیذُ ٍ حذ بشٍی جبسی

ضذُ است .دسجلسبت دادگبُ آلبی ((الف)) ضوي پزیشش استکبة بضُ صًبی بِ ػٌف
ٍ  1هشتبِ الشاس هٌجض ٍ همشٍى بِ ٍالغ ًضد لبضی سسیذگی کٌٌذُ ٍ ًیض بب پزیشش
هسئَلیت حول ٍ ًگْذاسی هطشٍببت الکلی هکطَفِ هذػی هی گشدد هَاد هخذس
ضیطِ هتؼلك بِ ٍی ًبَدُ بلکِ دس هبضیي دٍستص ٍ هتؼلك بِ دٍستص هی ببضذ ّوچٌیي
((الف)) هذػی هی گشدد اص ببسداسی خبًن((ة)) هطلغ ًبَدُ ٍ ّیچ لػذی هبٌی بش
کطتي جٌیي ٍی ًذاضتِ است.
بٌببشایي ٍ بب فشؼ هسئلِ فَق پبسخْبی خَد سا بطَس هستذل ٍ بب استٌبد بِ هَاد
لبًًَی ٍ اغَل حمَلی بیبى بفشهبئیذ.
الف-بِ اػتمبد ضوب حکن دادگبُ دس خػَظ اتْبهبت ((الف)) چِ خَاّذ
بَد؟تفضیالً بیبى بفشهبئیذ.
ة-دس غَست غذٍس حکن بِ هحکَهیت ((الف)) چٌبًچِ ٍی ٌّگبم اجشای هجبصات
بضُ صًبی بِ ػٌف الشاس خَد هبٌی بش استکبة بضُ هزکَس سا اًکبس ًوبیذ ،بِ اػتمبد ضوب
آیب اًکبس ٍی پس اص الشاس بؼول آهذُ پزیشفتِ هی ضَد یب خیش؟
ج -دس غَست تَبِ آلبی ((الف)) دس خػَظ جشائوی کِ الشاس بذاًْب داضتِ ٍ ًضد
حبکن دادگبُ بذسجِ اثببت سسیذُ آیب همشسات ساجغ بِ تَبِ دس هَسد ٍی اجشا
خَاّذ ضذ یب خیش؟

سئوال:

هٌطبء ٍ هبٌبی حمَلی لبػذُ دسأ ٍ هحذٍدُ اػوبل آًشا دس لبًَى هجبصات اسالهی
هػَة سبل  2991بیبى بفشهبئیذ.

