
 سواالت حقوق جزا
هم-1 علي كه اقدام به تهيه دستگاه ساخت سكه هاي تقلبي نموده، دوستش حسين را در جريان قرار مي دهد. حسين

و حسين توافق مي كنند  يكي از اتاقهاي منزل مسكوني خود را براي اين امر در اختيار علي مي گذارد. علي
ك نند. با گسترش توزيع سكه هاي وجوه حاصل از فروش سكه هاي مذكور را به نسبت مساوي با هم تقسيم

تقلبي توسط علي، سرانجام وي دستگير مي گردد. در حين رسيدگي به پرونده مشخص مي گردد علي داراي دو 
و ترك انفاق است  فقره سابقه محكوميت جزايي به دليل ارتكاب بزه توهين به مامور دولت در حين انجام وظيفه

و در مورد دوم محكوم ضربه شالق50كه در مورد اول محكوم به  مميليون جزاي نقدي2به پرداخت تعزيري
گرديده است. ليكن احكام صادره تا كنون اجرا نشده است. حسين نيز داراي يك فقره سابقه محكوميت جزايي به 

و پرداخت  و فروش مشروبات الكلي است كه به يك سال حبس تعليقي ميليون ريال20دليل ارتكاب بزه خريد
ن و جزاي نقدي پرداخت شده است.جزاي  قدي محكوم گرديده است. ضمناً مدت تعليق به اتمام رسيده

قانون مجازات اسالمي22ماده4و2در حين رسيدگي به پرونده وكيل علي با استناد به بندهاي-الف
را.تقاضاي تخفيف مجازات را مي نمايد مي كند. به نظر عالوه بر آن درخواست اعمال تعليق اجراي مجازات

 قرار گيرد با ذكر مستندات قانوني توضيح دهيد. دادگاه ند مورد پذيرشاشما درخواست هاي وي مي تو

وكيل حسين نيز عالوه بر درخواست تخفيف مجازات تقاضاي اعمال تعليق اجراي مجازات را دارد.-ب
د.آيا درخواست وي قابل پذيرش از سوي دادگاه مي باشد. مستدال توضيح دهي

 عمل ارتكابي از سوي حسين با كدام يك از عناوين مشاركت يا معاونت در جرم قابل انطباق است.-ج

با-د و حسين به تحمل حبس تعزيري صادر گردد، آيا وكالي ايشان در صورتي كه حكم محكوميت علي
 نمره7گذراندن نيمي از مجازات حبس مي توانند تقاضاي آزادي مشروط موكلينشان را بنمايند. 

در-2 رضا كه مالك يك دستگاه اتومبيل سمند است. اتومبيل خود را نزد متصدي نمايشگاه به نام حسين مي برد تا
. پس از مدت كوتاهي حسين اقدام به فروش اتومبيل مذكور صورت پيدا كردن مشتري اتومبيل وي را بفروشد

و ثمن حاصل از آن را راساً دريافت مي كند از2. به فرهاد مي نمايد روز پس از فروش اتومبيل، رضا كه



ولي متوجه مي شوداتومبيل. به نمايشگاه مراجعه مي كند تا آن را پس بگيردفروش اتومبيل خود منصرف شده
و ثمن معامله هم به وي داده نشده است. با مراجعات مكرر رضا جهت اخذ ثمن رفته بدون اطالع وي به فروش 
حسين ثمن حاصل از فروش ماشين را بابت بدهي خود به فرد ديگري داده است. معامله، وي متوجه مي شود

 حسين به دفتر وكالت شما مراجعه مي كند.

و مستند قانوني)-الف  چه شكايتي عليه رضا مطرح مي كنيد(با ذكر مباني استدالل

ليكن فرهاد پس از در طي رسيدگي به پرونده با دستور مرجع قضائي اتومبيل مذكور توقيف مي شود.-ب
آگاهي از توقيف اتومبيل اقدام به فروش آن با سند عادي به محمد مي نمايد. چه شكايتي عليه فرهاد مطرح مي 

و مستند توضيح دهيد.)  نمره3نماييد(به طور مستدل
ب كه در حال عبور از خيابان بوده تصادف مي نمايد. مطابالف كه راننده-3 ق نظر اتومبيل پژو مي باشد با خانم

كارشناس تصادفات الف مقصر شناخته مي شود. پس از رسيدگي به پرونده دادگاه جزايي به شرح ذيل مبادرت
ب عليه آقاي الف راننده يك دستگاه اتومبيل پژو"به صدور راي مي نمايد: بر در خصوص شكايت خانم داير

ب ا توجه به شكايت شاكي خصوصي، گواهي ايراد صدمي بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي در امر رانندگي،
و نيز كيفر خواست صادره در دادسرا بزه هاي پزشكي قانوني، اقارير موجود در پرونده، نظريه كارشناسي

و از اينرو دادگاه، مستنداً به مواد  و مسلم است ب ماده 418،367،442انتسابي به آقاي الف محرز  302و بند
نصف ديه5/1از5/4استخوان ساعد دست چپ به پرداختف را به جهت شكستنقانون مجازات اسالمي آقاي ال

نصف ديه كامله3/1با توجه به نقصان حركتي به پرداختو براي خرد شدگي استخوان ران پاي چپ كامله 
كه 100بدليل پارگي مينيسك هاي زانوي پاي چپ به پرداخت ارش معادل  ب محكوم مي نمايد دينار در حق خانم

به2مي بايست ظرف  سال از تاريخ وقوع جرم پرداخت شود. ضمناً به جهت عدم رعايت نظامات دولتي مستنداً
آقاي"ماه حبس تعزيري صادر مي نمايد...3قانون مجازات اسالمي حكم به محكوميت وي به تحمل 715ماده 

و ضمن اظها ر اينكه مهلت بيمه اتومبيل وي به اتمام رسيده، تقاضاي تجديد نظرخواهي از الف به شما مراجعه
 نمره3راي صادره را مي نمايد. آيا وكالت وي را مي پذيريد. داليل خود را بيان نماييد.

 يكي از ادارات دولتي به قصد خارج نمودن يكي از كاالهايي كه در انبار است، كليد درب پشتي اداره دارانبار-4
و كاالهايي را كه حسب وظيفه به او سپرده شده در و اتومبيل خود را از آنجا وارد اداره مي كند را ساخته



از صندوق عقب اتومبيل مي گذارد. اما در حين خروج نگهبان اداره وي را متوقف صندوقو در جريان بازرسي
انبار دار منطبق با كدام يك از مواد قانوني مي كند. مشروحا توضيح دهيد اعمال ارتكابي، آن كاال را كشف عقب

 نمره.3است. 

ب مبني بر مطالبه وجه مي نمايد. با ادعاي-5 الف با استناد به يك سند مجعول به تقديم دادخواست حقوقي عليه
و كارشناس نيز نظر به مجعوليت سند مي دهد. با عدم مجعوليت سند از سوي ب، موضوع  به كارشناسي ارجاع

رد دعوي خواهان صادر مي نمايد. آيا اعتراض به نظريه كارشناسي دادگاه با استناد به نظر مذكور حكم به
 نمره2بزه استفاده از سند مجعول محقق گرديده است. توضيح دهيد. 

تهران تصادف مي نمايند كه در اثر-آرش راننده اتومبيل پرايد با عباس راننده اتومبيل پيكان در اتوبان قزوين-6
و دو نفر از سرنشينان  پيكان فوت مي نمايند. هيات كارشناسان تصادفات اين سانحه يك نفر از سرنشينان پرايد

را25بدون اعالم علت تامه تصادف راننده پرايد را  و راننده پيكان % مقصر شناخته اند. ميزان مسئوليت%75
ف رداختپهر يك از رانندگان در   نمره2وت نموده اند، چقدر است. مستدال شرح دهيد. ديه سرنشيناني كه


