
 : به مسئله های زیر پاسخ دهید 

تحت تؼقیب قزار گزفتِ ٍ فؼال در راستای قزار باسداشت هَقت در سًذاى هی باشذ. حسب  بِ اتْام قتل   آقای:   1مسئله 

َل، چٌذ تار هَ در سیز ًاخي دست هقتَل یافتِ شذُ کِ ًشاى هی دّذ هقتَل با طاحب ایي هَّا درگیزی هؼایٌِ جسذ هقت

، آثار اًگشت یافت گزدیذُ کِ ثبت ٍ ضبط شذُ است. هقذاری خَى کِ بز قلب هقتَل ًشستِداشتِ است. بز دستِ چاقَیی 

شذُ ٍ جْت آسهایش بِ پششکی قاًًَی ارسال گزدیذُ ّن با فظلِ اس جسذ رٍی سهیي ریختِ شذُ کِ اس آى ًوًَِ بزداری 

با آثار اًگشت رٍی چاقَ هٌطبق است. پششکی قاًًَی اػالم داشتِ کِ  است. ادارُ تشخیض َّیت اػالم داشتِ کِ اثز اًگشت 

ن هی باشذ. تحقیقات هحلی هاهَریي ّقتل بِ شذت هٌکز اتْام  . است  ّای هَی کشف شذُ هتؼلق بِ ًوًَِ خَى ٍ تار

داشتِ است. با ٍجَد قزائي هذکَر در پزًٍذُ  ٍ  ّوچٌیي دشوٌی دیزیٌِ بیي ٍ با حکایت اس رابطِ ًاهشزٍع 

است( خَد را هؼزفی کزدُ ٍ اقزار بِ  )کِ پذر  ، اخیزا  ًوَدُ اًذکِ ًَػا ػلن آٍرًذ ٍ در قاضی ایجاد یقیي بِ قاتل بَدى 

َد ًذارد. حال ٍج هی ًوایذ ٍ بز ایي اهز ّن بِ شذت اطزار هی ٍرسد. غیز اس اقزار هَطَف دلیل چٌذاًی ػلیِ  قتل 

   بفزهاییذ :

 4؟ )َاّذ بَدبٌظز شوا تظوین قاضی در هَاجِْ با چٌیي ٍضؼیتی چِ خبا تَجِ بِ دالیل اثباًی هَجَد در پزًٍذُ، 

 (ًوزُ

کشف هی گزدد. با  یش چٌذیي فیلن هستْجي اس رابطِ ًاهشزٍع ًدر رابطِ با سَال باال، در تفتیش هٌشل 

ًیش تحت ػٌَاى سًای هحظٌِ اػالم قاًَى آییي دادرسی کیفزی بزای  99ٍ در راستای هادُ  باسپزس با هطالؼِ پزًٍذُ

ِ دٍم باسپزسی چِ بایذ باشذ؟  باسپزسی تاکستاى ارجاع هی گزدد. حال بفزهاییذ تظوین شؼب 2جزم هی ًوایذ. پزًٍذُ بِ شؼبِ 

 ًوزُ (  4)

در حال  1کیفزخَاست طادر شذُ ٍ هَضَع در دادگاُ کیفزی یا با فزع ایٌکِ در خظَص اتْام قتل ػلیِ 

 ،رسیذگی باشذ چٌاًچِ در ایي هزحلِ ٍلی دم هقتَل رضایت بی قیذ ٍ شزط خَد را ًسبت بِ هتْن اػالم کٌذ ٍ با ایي کیفیت

 قظاص هٌتفی شَد پاسخ دّیذ: 

 ًوزُ(  5)ی در طالحیت دادگاُ خَاّذ گذاشت؟ایي هَضَع چِ تاثیز -1

طادر کٌذ ٍ دادگاُ  2ی خظَطی دادگاُ کیفزی یک قزار ػذم طالحیت بِ اػتبار دادگاُ کیفزی اگز با تَجِ بِ رضایت شاک -2

 ًوزُ(  5/3؟ )هزجغ رفغ اختالف فی هابیي کجاست اختالف در طالحیت ًوایذ هستذال بفزهاییذ 2کیفزی 

ـ   بزای شَد هی دستگیز هحاربِ ٍ داخلی، کالّبزداری ساس دست الکلی هشزٍبات حول  اتْاهات بِ شخظی -2مسئله 
 ًوزُ( 5/3)ًوایذ؟ تاهیي طادر قزار چٌذ بایذ باسپزس ٍی اتْاهات

 
 

 


