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 دقیقه( 90سواالت اختبار حقوق جزا  ) مدت  

 

 

 مستدل و مستند به قانون پاسخ دهید: کارآموزان محترم به تمامی سواالت ذیل به طور

زن و شوهری در اثر اختالفات زناشویی با یکدیگر متارکه می کنند. شوهر متوجه می شود   -1

نامشروع می باشد. برادر شوهر، وی را  که همسر سابق او با شخص بیگانه ای دارای روابط  

او به ایشان کرده است ، وی را بکشد.   سابق    تحریک می کند که به دلیل خیانتی که زن 

ه کمین کرده و وقتی زن سابق او با مرد اجنبی د رحال  ح شوهر نیز با تهیه یک قبضه اسل

قتل می رساند و سپس    زنا بودند ، وارد آن مکان شده و ابتدا مرد را با شلیک چند گلوله به

را نیز به قتل برساند، ولی زن اقدام به پرتاپ شیئی که در    به سمت زن نشانه می رود تا او

نزدیکی خود بوده ، می نماید و باعث می شود هم تیر شوهر به خطا رود و هم باعث مجروح  

ایه  در نهایت شوهر به دلیل متوجه شدن همس  ناحیه سر و صورت شود.   او ازشدید  شدن  

ها از آن مکان متواری می گردد. جرایم ارتکابی اشخاص دخیل در این حادثه را به تفکیک  

 نمره(  8با ذکر مجازات آنها تعیین نمائید.) 

شخص الف با فریب کاری و نشان دادن اسنادی مدعی بدهکار بودن و عدم اعتبار دسته   -2

کند. متعاقبا به    چک خود می شود واز دوست خویش یک برگ چک سفید امضاء اخذ می

دلیل اینکه دوست وی به نامبرده شک ننماید ، چک سفید امضای مذکور را نزد برادر خود  

می سپارد تا هر موقع که تقاضای استرداد نمود، آن را به ایشان مسترد نماید. پس از این  

سفید امضاء می گردد و  تقاضا، برادر ایشان با دروغ و صحنه سازی مدعی سرقت این چک  

س از آن خودش مندرجات چک سفید امضاء را پر نموده و با بانک محال علیه برده ولی به  پ

این   در  دخیل  افراد  مجازات  و  شود.جرائم  نمی  مالی  بردن  به  موفق  موجودی  عدم  دلیل 

 نمره(  7مستند به  قانون مشخص نمائید.) و موضوع را به تفکیک  

ایرانی در داخل ایران، بدون اینکه قصد  شخص بیگانه ای درخارج از ایران توسط یک فرد   -3

فقره اسکناس صد تومانی    100اخالل در نظام اقتصادی کشور داشته باشند، اقدام به جعل  

کرده و با ارائه  آن  به یک مغازه دار توسط  این فرد ایرانی ، مقداری اجناس خریداری می  

قصد طرح شکایت کیفری می  کنند.مغازه دار متعاقبا به جعلی بودن اسکناس ها پی برده و 

مذکور   اشخاص  از  ای  مجرمانه  عناوین  چه  تحت  باشید،  ایشان  وکیل  شما  چنانچه  کند. 

                       نمره( 5شکایت خود را مطرح می نمائید.) 

 " دکتر اسالم رجبعلی"                                                                                                     


