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  :مقدمه

تصمیم قوه قضائیه بر آن شد که برگزاري آزمون کتبی و  1388در اواخر سال 
انجام و مراحل گزینش علمی داوطلبان تصدي مقام قضاوت به معاونت آموزش 

تصمیم کارگروهی با عنوان در اجراي این . و تحقیقات این قوه محول گردد
کارگروه جذب و استخدام قضات، با عضویت مدیرکل کارگزینی و مدیرکل 
گزینش و استخدام قضات و تعدادي از قضات شاغل در معاونت مذکور، تشکیل 

یکی از این فرآیندها، . و سازوکار برگزاري آزمون و فرآیندهاي آن را تدوین کرد
  .شدگان آزمون کتبی بودمقطع مصاحبه علمی براي پذیرفته 

به منظور انجام مصاحبه علمی پذیرفته شدگان، ابتدا شیوه نامه انجام مصاحبه 
بر مبناي این شیوه نامه مقرر . تدوین و پس از مذاکرات الزم به تصویب رسید

گردید، تعداد ده کمیته تشخیص صالحیت علمی تشکیل تا در مدت زمان 
فته شدگان مرحله آزمون کتبی ممکن مناسب مصاحبه بیش از هزارنفر پذیر

هاي تشخیص صالحیت علمی با عضویت سه در اجراي این مقرره، کمیته. شود
رتبه دانشگاهی تشکیل گردید به نحوي که با  نفر از قضات یا اساتید عالی

لحاظ تخصص هر یک از اعضاء، کمیته از مهارت پرسش در امور جزایی، مدنی 
عالوه بر اعضاي حقوقدان کمیته، مقرر شد یکی از . مند باشدو فقهی بهره

هاي روانشناسی روانشناسان نیز در زمان مصاحبه حضور داشته باشند تا از جنبه
  .نیز مصاحبه شونده مورد ارزیابی قرار گیرد



هاي تشخیص به منظور شروع کار مصاحبه، کلیه اعضاي حقوقدان کمیته
در . هاي الزم انجام شداهنگیصالحیت علمی، در جلسه توجیهی شرکت و هم

جلسه توجیهی این پیشنهاد نیز مطرح گردید که مجموعه سؤاالتی در اختیار 
ها قرار گیرد تا مصاحبه در حوزة سؤاالت انجام و به این اعضاي حقوقدان کمیته

جمع آوري سؤاالت براي . ها تأمین شودوسیله هماهنگی بیشتر بین کمیته
ل میسر نگردید، اما این پیشنهاد پس از برگزاري مصاحبه اگر چه در دور او

هاي بعد این امکان فراهم جلسات مصاحبه، مورد توجه واقع گردید تا براي دوره
  .شود

ها و با توجه به اینکه بر اساس مقررات شیوه نامه، مقرر شده بود پرسش
که ها، تدبیر بر آن شد هاي مصاحبه مکتوب شود، با خاتمه یافتن مصاحبه پاسخ

. ها استخراج، دسته بندي، تدوین و منتشر شوداز صورتجلسات تنظیمی، پرسش
ها از متن صورتجلسات استخراج و در در همین ارتباط مجموع سؤاالت مصاحبه

  .هفت دسته فرعی تنظیم گردید
آیین دادرسی و اجراي احکام کیفري، حقوق : هاي فرعی عبارتند ازاین دسته

اختصاصی، آیین دادرسی و اجراي احکام مدنی، جزاي عمومی، حقوق جزاي 
پس از تجمیع و تنظیم سؤاالت، در . حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق ثبت

نهایت تصمیم گرفته شد که نتیجه حاصل از انجام کار، در قالب دو جلد کتاب 
یک جلد سؤاالت، جزایی است که آیین دادرسی . به جامعه حقوقی عرضه شود

فري، حقوق جزاي عمومی و حقوق جزاي اختصاصی و جلد و اجراي احکام کی
دوم نیز سؤاالت حقوقی است که آیین دادرسی و اجراي احکام مدنی، حقوق 

 

و آنچه در پیش روي قرار . شودمدنی، حقوق تجارت و حقوق ثبت را شامل می
انتشار این مجموعه و مجموعه دیگر از . از مجموعه سؤاالت استاول  دارد جلد

  :ت قابل توجهی برخوردار است که بعضی از آنها به شرح زیر استامتیازا
هاي تخصصی، انتشار سؤاالت و سطح فراوانی آنها در هر حوزه از حوزه -1

هاي تشخیص صالحیت علمی به هر میزان گرایش اعضاي حقوقدان کمیته
کند و چنانچه تعداد سؤاالت در هر حوزه با ها را آشکار مییک از این حوزه

زه دیگر متفاوت است، ناشی از میزان تمایل اعضاي حقوقدان هر حوزه به حو
  .طرح سؤاالت مرتبط با آن حوزه است

هاي بعدي آزمون انتشار مجموعه براي کسانی که داوطلب شرکت در دوره -2
کند تا با نمونه و سطح باشند، این فرصت را فراهم میتصدي مقام قضاوت می

  .آشنا شوندهاي علمی سؤاالت مصاحبه
دسترسی به نمونه سؤاالت، امکان تحقیق روشمند براي دستیابی به پاسخ  -3

کند و داوطلب با پژوهش در متون حقوقی و تالش براي آنها را فراهم می
  .داردکسب پاسخ، در واقع گام مؤثري در جهت ارتقاء توان علمی خود برمی

می به این سؤاالت، هاي تشخیص صالحیت علدسترسی اساتید عضو کمیته -4
هاي بعد عالوه بر آن که آنان را از کوشش براي طرح سؤال بی نیاز براي دوره

هاي تشخیص صالحیت کند، نوعی هماهنگی بین اساتید مختلف در کمیتهمی
کند و به این وسیله در کیفیت و حوزه سؤاالت، از اتخاذ علمی را ایجاد می

  .شودهاي متفاوت جلوگیري میرویه



تدوین و ثبت و انتشار سؤاالت در واقع دانش و تجربه سازمانی را ماندگار  -5
هاي بعدي مورد سازد و حتی اگر سؤاالت جمع آوري شده در مصاحبهمی

استفاده قرار نگیرد، با انتشار در قالب مجلدات جداگانه، ماندگاري تجربه ثبت 
  .آوردشده را همراه می

مجموعه ارائه شده است، حسب مورد با شایان ذکر است، آنچه که در این 
سؤاالت دیگري نیز همراه شده است و تجمیع این سؤاالت به این معنا نیست 

هاي بعدي در مراحل گزینش علمی داوطلبان تصدي مقام قضاوت که مصاحبه
بلکه به اعتبار اهمیت مقام قضا و ضرورت . محدود به این سؤاالت خواهد بود

توان علمی کافی، آنان باید به هر وسیله ممکن، در مندي داوطلبان از بهره
  .جهت ارتقاء دانش حقوقی و فقهی خود اهتمام الزم را معمول دارند

  
  آموزش و تحقیقات قوه قضائیه تمعاون
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  :دهید توضیح را استان کیفري دادگاه ترکیب  -1

 که این فرض با کند؟ می فعالیت دادسرا کدام استان کیفري دادگاه معیت در -2
 جـرم  آن به رسیدگی دهد رخ استان غیرمرکز شهرستان قضایی ي حوزه در جرم

  :دهید توضیح ؟ است چگونه

 عمـد  قتل از را فرخواستیک در مندرج اتهام تواند می استان کیفري دادگاه آیا -3
  دهد؟ تغییر عمد غیر قتل به

  باشد؟ می استان کیفري دادگاه صالحیت در صلب مجازات به رسیدگی آیا -4

  :ببرید نام هستند؟ اعتراض قابل کیفري قرارهاي از کدامیک -5

  کرد؟ اعسار تقاضاي توان می کیفري هاي  محکومیت در آیا -6

 اتخـاذ  چگونـه  دادسـتان  نکنـد  ذکـر  را خـود  حقیقـی  آدرس گذار وثیقه اگر -7
  کند؟ می تصمیم

  :دهید توضیح شود؟ می رسیدگی اطفال جرائم به دادسرا در آیا -8

 آیـا  باشـد  مـی  دعـوا  اصـحاب  از یکـی  وکیـل  دادرس همسر که موردي در -9
  کرد؟ محسوب دادرس رد جهات از را مورد این توان می

  :دهید توضیح را آن صالحیت و یالملل بین کیفري دیوان -10
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  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 170 ي ماده - 11

 داده رخ راننده احتیاطی بی اثر در که تصادفی مورد در استان کیفري دادگاه -12
 دهـد  مـی  دیـه  و حـبس  بـه  حکم است شده فردي عضو نقص به منجر و است
  است؟ صحیح وي اعتراض آیا کند، می اعتراض محکوم وکیل لیکن

ـ ایی قضـا  مرجع به خارجی دادگاه از قضایی نیابت اگر -13  شـود،  واصـل  رانی
  کند؟ می اتخاذ تصمیمی چه رابطه این در ایران قضایی مرجع

 وکیـل  هـم  دادگـاه  نکنـد،  اتخـاذ  وکیـل  باشـد  قتل به متهمی شخص اگر -14
 اتخـاذ  تصـمیمی  چـه  شـود  اعتـراض  صـادره  رأي بـه  و نکند، تعیین تسخیري

  شود؟ می

 قـرار  توانـد  مـی  قاضـی  کالهبرداري بزه در شاکی درخواست صورت در آیا -15
  کند؟ صادر محاکمه ترك

 تکلیفی چه دادگاه باشد عاجز وکیل تعیین از عمدي قتل جرم به متهم اگر -16
  دارد؟

  باشد؟ می اعتراض قابل کیفري امور در اناطه قرار آیا -17
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 مسـتقیم  طـرح  از منظـور  انقالبی عمومي دادگاهها لیتشک قانون طبق  -18
  :دهید توضیح باشد؟ می چه دادگاه در پرونده

  چیست؟ کیفري محاکمات در دادستان نماینده حضور علت - 19

 مقـامی  چـه  باشد شده واقع بخش قضایی ي حوزه در عمدي قتل جرم اگر -20
 از دفــاع صــورت ایــن در باشــد مــی دار عهــده را مقــدماتی تحقیقــات ي وظیفــه

  است؟ کسی چه ي عهده به کیفرخواست

  :دهید توضیح را کیفري امور در مضاعف ي محاکمه منع - 21

  چیست؟ اطفال جرائم به رسیدگی خاص هاي ویژگی - 22

 عمومی دادسراي با تهران روحانیت ي ویژه دادسراي بین اختالف رفع - 23
  است؟ مرجعی چه با تهران

 حیتوض است؟ روحانیت ویژه دادگاه صالحیت در جرائمی چه بهی دگیرس - 24
  :دیده

 عمـومی  جـرم  به تواند می صورتی چه در نظامی دادگاه و نظامی دادسراي -25
  کند؟ رسیدگی هم

  دارد؟ وجود محاکمه بودن علنی امکان شرایطی چه تحت - 26
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  دارد؟ را محاکمه پخش حق سیما و صدا سازمان  آیا - 27

 گـذار  وثیقـه  مـدتی،  از بعد گردد می آزاد وثیقه سپردن ي واسطه به متهمی -28
 کیفـري  تـأمین  قـرار  در تـأثیري  گذار وثیقه فوت آیا دهید توضیح کند، می فوت
  دارد؟

 بـه  مراتـب  گردد، می کشف بخش قضایی ي حوزه در مخدر مواد کیلو چند -29
  :دهید توضیح را رسیدگی چگونگی گردد، می اعالم دادسرا

  دارد؟ را مجازات تعلیق حق آیا استان تجدیدنظر دادگاه -30

  :دهید توضیح معناست؟ چه به زمان مرور انقطاع -31

 هـاي  مجـازات  از که این برفرض مخدر مواد قاچاق جرم در اعدام مجازات -32
  ؟ شود می زمان مرور مشمول باشد بازدارنده

 وجـود  انقـالب  دادگـاه  بـه  پرونده ي احاله امکان آیا کیفري موضوعات در -33
  دارد؟

 تقاضـا  محـاکم  از را کیفري ي پرونده ي احاله توانند می پرونده اصحاب آیا -34
  کنند؟
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 نظر تجدید دادگاه و استان کیفري دادگاه در موقت بازداشت قرار تشریفات -35
  : دهید توضیح را استان

 در باشـد  مـی  انقـالب  دادگـاه  صالحیت در که موضوعی به مواردي چه در -36
  شود؟ می رسیدگی جزایی عمومی دادگاه

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 43 ماده ي تبصره -37

 نهـادي  چـه  با استان کیفري دادگاه و انقالب دادگاه کیفري احکام اجراي  -38
  باشد؟ می

 چـه  تحـت  دارد الهـی  حـق  ي جنبـه  کـه  جرائمـی  در کیفري هاي دادگاه -39
  کنند؟ رسیدگی غیابی صورت به توانند می شرایطی

 قـرار  رسـیدگی  مـورد  اسـتان  کیفـري  دادگـاه  در مطلقاً لواط و زنا جرم آیا -40
  گیرند؟ می

  :ببرید نام کیفري دادرسی نییآ قانون طبق را تعزیري شالق اجراي موانع -41

 بـه  رسـیدگی  اسـت  روحانی متهم که این با روحانیت ي هویژ دادسراي اگر -42
 قـرار  صدور حق دادسرا آیا کند، محول انقالب و عمومی دادسراي به را موضوع

  :دهید توضیح دارد؟ را ذاتی صالحیت عدم
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 چـه  کیفـري  دادگـاه  نکنـد  حاضر را مکفول قانونی موعد ظرف کفیل اگر -43
  کند؟ می اتخاذ تصمیمی

 فـردي  بـراي  باشد می ساکن آمل شهر در که فردي تلفنی مزاحمت بزه در -44
 قضایی مرجع کدام دهید توضیح ندک می مزاحمت ایجاد است ساري شهر در که

  دارد؟ رسیدگی صالحیت

  کند؟ رسیدگی قتل جرم به تواند می دادیار آیا -45

  :دهید توضیح را خاص ضابط و عام ضابط -46

  شود؟ می تلقی حضوري مواردي چه در دادگاه رأي -47

  :دهید توضیح معناست؟ چه به بالارجاع نقض -48

  چیست؟ی مدن دعواي با کیفري دعوي اثبات ي ادله افتراق وجه -49

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 32 ي ماده 1 ي تبصره -50

 یکـدیگر  بـا  تفـاوتی  چـه  تعقیب تعلیق قرار و مجازات اجراي قــتعلی قرار -51
  :دهید توضیح ؟دارند

  باشد؟ می دادخواست تقدیم به نیازي مال رد جهت سرقت جرم در آیا -52

  چیست؟ اتهام تفهیم -53
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  :کنید تفسیر را کیفري دادرسی نییآ قانون 2 ي ماده -54

  :دهید توضیح را خصوصی دعواي و عمومی دعواي -55

 دادگـاه  در خصوصـی  مـدعی  و خصوصـی  شـاکی  نظرخـواهی  تجدید حق -56
  دارند؟ تفاوتی آیا است؟ چگونه جزایی عمومی دادگاه و استان کیفري

  معناست؟ چه به کیفري امور در رویه وحدت رأي -57

  شود؟ می صادر مواردي چه در تعقیب منع قرار -58

  :دیده حیتوض را دادرس رد قرار -59

  :کنید تعریف را کیفري هاي دادگاه نسبی صالحیت -60

 مـتهم مجـدد   تعقیـب  آیـا  شـود،  صادر تعقیب منع قرار کیفري امور در اگر -61
  دارد؟ امکان

  :دهید توضیح داریم؟ اصالحی رأي کیفري امور در آیا -62

 کیفـري  دادرسـی  نییآ قانون 9 ي ماده در الحصول ممکن منافع از منظور -63
  چیست؟

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 46 ي ماده -64



  19   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 بـه  صـالحیت  دادسـرا  از جانشـینی  بـه  بخـش  دادگـاه  شرایطی چه تحت -65
  دارد؟ رسیدگی

  کیست؟ ي برعهده بخش قضایی ي حوزه در دادستان وظایف -66

  است؟ زیجا مواردي چه درقبلی  احضار بدون متهم جلب -67

  چیست؟ در تخصصی مرجع با قضایی مرجع زیتما وجه -68

  :دهید توضیح دارد؟ مدنی امور در اقرار بای تفاوت چه کیفري امور در اقرار -69

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 14 ي ماده مصداق -70

  معناست؟ چه به عینی شاهد شرایط از یکی عنوان به "ایمان" -71

  شود؟ می صادر تعقیب تعلیق قرار مواردي چه در -72

  شود؟ می کفالت قرار یا وثیقه قرار شامل نامه بیمه آیا -73

 اخـتالف  حـل  شـوراي  با شیراز شهر اختالف حل شوراي بین اختالف حل -74
  است؟ مرجع کدام با کیفري امور در کازرون شهر

 کیفـري  دادگاه صالحیت در که است اعدام اشقانونی مجازات جرمی، چه -75
  نیست؟ استان

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  20
  

 

  حـوزه  رئـیس  یدیتأ به باید انقالب دادگاه از صادره موقت بازداشت قرار آیا -76
  برسد؟ قضایی

  کرد؟ صادر کیفري تأمین قرار توان می مواردي چه در -77

  :دهید توضیح کیفري امور در را محجورین التزام چگونگی -78

 تفـاوتی  چـه  دادگاه با دادسرا ي مرحله در وکیل دخالت میزان دهید توضیح -79
  ؟دارد

  :دهید توضیح معناست؟ چه به منصفانه دادرسی-80

  باشد؟ می زیجا کیفري امور در کارشناس جلب آیا -81

 را آن تشـریفات  شـود؟  مـی  دعـوت  نشرآگهی طریق از متهم زمانی چه در -82
  :دهید توضیح

  دارد؟ آثاري چه مشهود جرائم -83

 بازداشـت  در ساعت 24 از بیش را متهم توانند میي دادگستر  ضابطین آیا -84
  دارند؟ نگه

 قـرار  تبـدیل  این آیا شود تبدیل کفالت تأمین قرار به وثیقه تأمین قرار اگر -85
  است؟ اعتراض قابل



  21   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

  :دهید توضیح را آن اقسام و کنید تعریف را صالحیت -86

  باشد؟ می زیجا زمانی چه در منزل به ورود دستور -87

  باشد؟ می ممکن تعزیري جرائم در زمان مرور آیا -88

 دادگـاه  به مربوط هاي پرونده در دادستان و بازپرس اختالف به مرجع کدام -89
  کند؟ می رسیدگی استان کیفري

  چیست؟ اضافی صالحیت -90

  است؟ جایز ندارند شخصی ي جنبه که عفت منافی درجرایم  متهم بازداشت آیا - 91

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 32 ي ماده 1 ي تبصره -92

  باشد؟ می چه کیفرخواست با مجرمیت قرار تمایز وجه -93

 کیفـري  دادرسـی  نیـی آ قانون ي ماده کدام آن مستند و چیست سیار جلب -94
  باشد؟ می

  شود؟ می محسوب دادگستري ضابط مواردي چه در بسیج -95

  چیست؟ اتهامی دادرسی و تفتیشی دادرسی هاي نظام تفاوت -96

  است؟ برخوردار مختومه امر اعتبار از تعقیب منع قرار آیا -97

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  22
  

 

  :دهید توضیح خیر؟ یا است زیجا نقدي جزاي تقسیط -98

  چیست؟ در برائت حکم و پیگرد منع قرار بین تفاوت -99

 اعتـراض  قابـل  مرجعـی  چـه  توسـط  کیفري امور در صالحیت عدم قرار -100
  باشد؟ می

  باشد؟ می میزان چه کشور از متهم خروج عدم قرار اعتبار مدت -101

  :دهید توضیح چیست؟ زمان مرور تعلیق -102

  معناست؟ چه به تعقیب تعلیق قرار -103

 موقـت  بازداشـت  قرار صدور به مبادرت شیراز شهر انقالب دادگاه دادرس -104
 حل دهید توضیح کند؟ می مخالفت مذکور قرار با قضایی ي حوزه رئیس کند، می

  :است چگونه اختالف

 تـوان  نمـی  غیـابی  رأي کیفري دادرسی نییآ قانون طبق مواردي چه در -105
  کرد؟ صادر

 اتهام به چگونه شود جنون به مبتال مقدماتی تحقیقات زمان در متهم اگر -106
  شود؟ می رسیدگی وي



  23   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 را انقـالب  و عمـومی  هـاي  دادگـاه  تشکیل قانون 20 ي ماده 1 ي تبصره -107
  :دهید توضیح

 براي تصمیمی چه شود مجنون حبس مجازات اجراي حین در مجرم اگر -108
  شود؟ می اتخاذ وي

 اعتراض قابل قرار این آیا دهید توضیح چیست کیفري تأمین قرار تشدید -109
  باشد؟ می

  :دهید توضیح را کیفري امور در محل ي معاینه قرار -110

 تمکـین  دارد حـق  مـتهم  آیـا  شـود  صادر کفالت قرار کیفري امور در اگر -111
  نکند؟

  است؟ زیجا مواردي چه در شاهد احضار کیفري امور در -112

  است؟ مجاز کیفري امور در شاهد جلب آیا -113

  :دهید توضیح را پولشویی جرم -114

  معناست؟ چه به شاهد تعدیل -115

  شود؟ می انجام زمانی چه در افراد منزل از بازرسی -116

  کند؟ می صادر کسی چه را وثیقه ضبط دستور -117

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  24
  

 

  چیست؟ الوثاقه وجه یا الکفاله وجه از منظور -118

  :دهید توضیح را کیفري امور در اختالف حل شواري صالحیت -119

  هستند؟ اعتراض قابل تأمینی قرارهاي آیا -121

  :دیده حیتوض را کیفري احکام براجراي حاکم اصول -122

 تواند می دادگاه آیا دهد؟ می را اموال ضبط دستور مواردي چه در دادستان -123
  بدهد؟ را مال ضبط دستور

 کـه  اسـت  آمـده  انقالب و عمومی هاي دادگاه تشکیل قانون 4 ي ماده در -124
 ارجـاع  بـالعکس  و حقـوقی  پرونـده  جزایی شعب به توان می ضرورت صورت در

  :دهید توضیح ؟ چیست ضرورت موارد از منظور نمود،

  شود؟ می محسوب خصوصی مدعی زمانی چه خصوصی شاکی -126

 شـود،  فـردي  قتـل  بـه  منجـر  کـه  کنـد  تصادفی اگر شیراز شهر استاندار -127
  است؟ چگونه آن رسیدگی تشریفات

 را انقـالب  و عمـومی  هـاي  دادگـاه  تشکیل قانون 20 ي ماده 3 ي تبصره -128
  :دهید توضیح



  25   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 در اختالف کیفري موضوع در دادسرا  و اختالف حل شوراي بین چنانچه -129
  است؟ مرجعی چه با اختالف حل شود، صالحیت

  شود؟ می رسیدگی استان کیفري دادگاه در مستقیماً جرائمی چه -130

 حکـم  در مقـرر  تعزیـري  مجـازات  توانـد  می استان نظر تجدید دادگاه آیا -131
  کند؟ تشدید را بدوي

 مخالفــت و قضـایی  مقــام نظـر  بررســی حـق  دادگســتري ضـابطین  آیـا  -132
  دارند؟ را بودن قانون خالف تشخیص

 استان کیفري دادگاه صالحیت در که یجرائم در دخالت حق دادستان آیا -133
  خیر؟ یا دارد است

 قسـامه  اجـراي  توانـد  مـی  بـازپرس  آیا باشد قسامه به نیاز قتل اثبات اگر -134
  کند؟

 مـتهم  مجـدد  تعقیـب  بـراي  کیفـري  موضوعات در مختومه امر اعتبار آیا -135
  است؟ ممکن

  در چه مواردي مؤثر است؟ را مدنی امور بر کیفري امر -136

  شود؟ می تعیین مواردي چه در کیفري امور در تسخیري وکیل -137

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  26
  

 

  :ببرید نام کدامند االجرا الزم احکام -138

  باشد؟ می چه کیفري و حقوقی خواستۀ تأمین افتراق وجوه -139

 چـه  کنـد  مـی  صادر بازپرس که يقرار به راجع نظر اظهار براي دادستان -140
  دارد؟ فرصت مدت

 نکنـد  یـد  رفع است شده داده او به که محلی تخلیه از ملکی سرایدار اگر -141
  دارد؟ وجود قانونی راهکار چه

  :کنید بیان دادسرا در را مختومه امر ي برقاعده استثنائات -142

  دارد؟ تفاوتی چه جرائم سایر با مطبوعاتی جرم به رسیدگی -143

 مجرمیـت  قـرار  از دفـاع  بـراي  دادرسـی  در بازپرس از تواند می دادگاه آیا -144
  کند؟ دعوت

 موقت بازداشت قرار به را وثیقه تأمین قرار تواند می آیا نظر تجدید دادگاه -145
  کند؟ تبدیل

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 126 ي ماده -146



  27   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 کیفـري  موضـوع  در اخـتالف  حـل  شوراي و انقالب دادگاه نیب چنانچه -147
 چـه  بـا  اخـتالف  حـل  باشـند  داشـته  تیصـالح  در اختالف شود، اختالف شورا
  باشد؟ی می مرجع

 دادرسـی  نیـی آ قـانون  174 ي ماده زمان مرور مشمول نیز غیابی رأي آیا -148
  خیر؟ یا شود می کیفري

  :دهید توضیح را امورکیفري در انقالب دادگاه صالحیت موارد -149

 حضور عدم علت به توان می را است شده جرم مرتکب که طفلی ولی آیا -150
  کرد؟ جلب دادگاه در طفل

  باشد؟ می سیستمی برچه مبتنی ایران دادرسی نظام -151

  کرد؟ صادر تأمینی قرار متهم براي توان می آیا -152

 حکـم  نیـز  جـرم  از ناشی ضرر مورد در است مکلف دادگاه جرائمی چه در -153
  :دهید توضیح ؟بدهد

 جـزاي  بـه  را حـبس  کـه  است ملزم استان کیفري دادگاه مواردي چه در -154
  کند؟ تبدیل نقدي

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  28
  

 

 مجـازات  نحوه قانون موضوع جرائم به رسیدگی براي دار صالحیت مرجع -155
 دادگـاه  کـدام  کننـد،  می مجاز غیر فعالیت بصري و سمعی امور در که اشخاصی

  باشد؟ می

 زمـان  مـرور  مشـمول  آیا پیش سال پانزده در ارتشاء بزه وقوع به توجه با -156
  شود؟ می

 از مهمـات  سـرقت  مرتکـب  نظامی غیر فردي معاونت با نظامی یک اگر -157
  شود؟ می رسیدگی مرجعی چه در ها آن اتهام به گردد، پادگان

  :دهید توضیح کرد؟ صادر محاکمه ترك قرار توان می حدي جرائم در آیا -158

ـ  مبلـغ  بـه  رشوه دریافت مرتکب ء نکا بازرگانی ي اداره کارمنـــد اگر -159  کی
  باشد؟ی م رسیدگی به صالح مرجع کدام شود تومان میلیون

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 36 ي ماده -160

 اختالف حل انقالب دادگاه و استان کیفري دادگاه بین اختالف صورت در-161
  است؟ مرجعی چه با

  کند؟ صادر موقت بازداشت قرار تواند می نظر تجدید دادگاه -162

  است؟ اعتراض قابل مخدر مواد بزه از احکامی چه -163



  29   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 چـه  اسـت  یافتـه  ارتکـاب  کجـا  نباشـد  معلـوم  اما شود کشف جرمی اگر -164
  است؟ رسیدگی به صالح مرجعی

 باشـد  نداشـته  حضـور  اگـر  و اسـت؟  الزامـی  وکیل حضور جرائمی چه در -165
  ست؟یچ آن اجراي ضمانت

 در دادرسـی  هـاي  اعاده سایر با را ییقضا ي حوزه رئیس دادرسی ي  اعاده -166
  :دهید توضیح کیفري امور

 عمـومی  هـاي  دادگاه و اختالف حل شوراي بین اختالف وجود صورت در -167
  است؟ مرجع کدام با اختالف حل جزایی،

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 72 ي ماده -168

  شود؟ می بار مشهود برجرائم آثاري چه -169

  دهد؟ دستور بازپرس به تواند می دادستان کیفري موارد در آیا -170

  شود؟ی می دگیرس دادسرا در عفتی مناف جرائم به ایآ -171

شخصی که در تهران مرکتب دو فقره کالهبرداري شده اسـت بـه اتهـام     -172
ارتکاب جعل کارت شناسایی نیروي انتظامی و حمل یک کیلوگرم مـواد مخـدر   

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  30
  

 

 شود رسیدگی به اتهامـات وي در صـالحیت کـدام دسـتگاه     در کرج دستگیر می
  است؟

 صـدور  با آیا است شده بیان اسالمی مجازات قانون در که مجازات تعلیق -173
  قرار؟ یا است حکم

  :دهید توضیح دادسرا در را آن تیوصالح بازپرس -174

 هـایی  دادگـاه  چه باشد، استان کیفري دادگاه صالحیت در اطفال جرم اگر -175
  است؟ صالح

  چیست؟ نهایی قرار -176

  است؟ ممکن دادیار و دادستان بین اختالف آیا -177

 دادسـرا  در زمـانی  چه شود می رسیدگی دادگاه در مستقیماً که هاي پرونده -178
  شود؟ می مطرح

 بیـان  را دادرسی ي مرحله در و مقدماتی تحقیقات ي مرحله در وکالء تعداد -179
  :دهید توضیح و کنید

 دادگاه آیا باشد؟ کیفري تأمین فاقد متهم استان نظر تجدید دادگاه در اگر -180
  کند؟ صادر کیفري تأمین قرار تواند می نظر تجدید



  31   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

  :دهید باشد؟توضیح می کسانی قضاوت برگ با احضاریه برگ آیا -181

  :دهید توضیح را کیفري امور دری قاضی طرفی ب  اصل -182

 ارتشـاء  خصـوص  در کیفري دادرسی نییآ قانون 277 يماده موضوع آیا -183
 یـا  شـود  مـاده  ایـن  مشمول راشی رضایت جلب با تواند می و است؟ صادق هم

  خیر؟

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 5 ي ماده -184

  چیست؟ کیفري قرارتأمین صدور از هدف -185

  دارد؟ دادرسی ي اعاده حق شاکی شخص آیا -186

 قابل قرار این آیا کند؟ می صادر خواسته تأمین قرار دادیار مواردي چه در -187
  است؟ اعتراض

  باشد؟ می شخصی چه کیفري امور در تحقیق قاضی -188

 کـدام  شـود،  مختلـف  يهـا مکان در مختلف جرائم مرتکبي فرد چنانچه-189
  :دیده حیتوض دارد؟ی دگیرس تیصالح دادگاه

  معناست؟ چه به تعقیب بودن مقتضی يقاعده -190

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 320 ي ماده -191

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  32
  

 

  است؟ چگونه کیفري خواسته تأمین میزان و نوع تشخیص معیارهاي -192

 شـاکی  آیـا  کنـد  یدیتأ تعقیب منع قرار بر مبنی را دادستان نظر دادگاه اگر -193
  دارد؟ اعتراض حق

  گیرد؟ می انجام موعدي چه ظرف متهم به اتهام تفهیم -194

  شود؟ می آغاز زمانی چه از زمان رمرو مستمر جرائم در -195

  شود؟ می رسیدگی مرجع کدام در دهد می رخ هواپیما در که جرائمی -196

  :دهید توضیح ابتدا از را عمد قتل يپرونده به رسیدگی مراحل -197

 سابق قانون طبق جرم نوع در دادستان و بازپرس بین اختالف صورت رد -198
  است؟ بوده چگونه تکلیف کیفري دادرسی نییآ

  بود؟ گرفته نشأت قانونی چه از سابق کیفري دادرسی نییآ قانون -199

  :دهید توضیح را یک هر و ببرید نام را دادرسی هاي سیستم -200

  چیست؟ کیفري دادرسی نییآ قانون هدف -201

  :دهید توضیح کیفري دادرسی نییآ قانون طبق را شرعی تعزیر -202

  باشد؟ می منصفه هیأت حضور به نیاز جرائمی چه به رسیدگی در -203



  33   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 صـرف  آیـا  است شده سیاسی جرم مرتکب که شود مدعی فردي چنانچه -204
  باشد؟ می کافی رسیدگی به شروع براي وي ادعاي

  شوند؟می رسیدگی دادگاه کدام در سیاسی جرائم-205

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 47 يماده -206

  دارد؟ اختیاراتی چه خواهیفرجام مورد در کشور کل دادستان -207

 خصـوص  در شـاکی  اعتـراض  به مواقعی چه در استان نظرتجدید دادگاه -208
  کند؟ می رسیدگی متهم برائت حکم

  کند؟ معلق را مجازات تواند می استان نظرتجدید دادگاه آیا -209

  معناست؟ چه به مجرم و جرم با تأمین قرار تناسب اصطالح -210

  باشد؟ داشته متعددي هاي وکیل تواند می متهم دادسرا در آیا -211

 یـا  بـود  اختصاصـی  دادگـاه  اطفـال  دادگـاه  انقـالب،  از قبل قانون در آیا -212
  تخصصی؟

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 242 ي ماده -213

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  34
  

 

 دسـتور  بـودن  قـانون  خـالف ي ادعا به توانند می دادگستري ضابطین آیا -214
 اسـتنکاف  آن اجـراي  از اسـالمی  مجـازات  قـانون  57 ي ماده استناد به قضایی
  کنند؟

  کند؟ رسیدگی هم عمومی جرم به تواند می زمانی چه در نظامی دادسراي -215

 حـال  در و بـوده  مطـرح  کـرج  در اي پرونـده  قبـل  ماه سه که صورتی در -216
 فرسـتاده  اسـتان  نظـر تجدیـد  دادگاه به و شود نظرتجدید آن از و بوده رسیدگی

  است؟ چگونه پرونده وضعیت ،کرج شدن استان با شود،

  دارند؟ را اطفال محاکمات در حضور حق اشخاصی چه -217

 در یـا  شود می انجام روز در آیا اشیاء و منازل و اماکن از بازرسی و تفتیش -218
  شب؟چرا؟

 غیرعمـد  قتـل  بـه  مرتکـب   رانندگی تصادف در ترکیه در ایـــران ریسف -219
  شود؟می رسیدگی مرجع کـــدام در وي پرونده گردد، می

 آیـا  کنـد،  فـوت  مـتهم  ، قطعـی  حکـم  صدور از قبل هرگاه مالی امور در -220
  ماند؟ می باقی خود قوت به خصوصی ادعاي

  باشد؟ می تجدیدنظر قابل اطفال دادگاه آرايآیا  -221



  35   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

ــاه-222 ــدور از پــس هرگ ــردد معلــوم حکــم، ص  داراي علیــه محکــوم گ
 و باشـد،  مـی  جرم تعدد مقررات مشمول که بوده دیگري قطعی هاي محکومیت

  گیرد؟ می تصمیم چگونه دادگاه است، مؤثر اجرا قابل مجازات میزان در

  شود؟ می انجام شب در زمانی چه در محل ي معاینه -223

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 84 ي ماده -224

  :دهید توضیح را کیفري دارسی نییآ قانون 104 ي ماده -225

  شود؟ می شروع روزي چه از حبس هاي کیفر تمامی مدت -226

 قـانون  293 ي مـاده  طبـق  نفـس  قصـاص  یـا  اعدام حکم اجراي از قبل -227
  شود؟ می اجرا تشریفاتی چه کیفري دادرسی نییآ

  کنند؟ امتناع شهادت اداي از توانند می گواهان آیا -228

 بـه  کیفـري  دادرسی نییآ قانون 170 ي ماده در اثبات اصطالح از منظور -229
  معناست؟ چه

  شود؟ ابالغ متهم به يکیفر تأمین قرار است نیاز آیا -230

  :دهید توضیح را کیفري دادرسی نییآ قانون 114 ي ماده -231

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  36
  

 

 نمـود،  خـارج  و جـدا  محـل  از نتـوان  کـه  باشد چیزي جرم دالیل هرگاه -232
  کند؟ می اقدام چگونه زمینه این در قاضی

  :دهید توضیح را کیفري سیدردا نییآ قانون 295 ي ماده ي تبصره -233

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 277 ي ماده -234

 ست؟یچ دری مدنی دادرس نییآ وي فریکی دادرس نییآ زیتما وجه -235

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 12 يماده -236

 شود؟ تیرعا دیبای نکات چه خواستفریک در -237

 کند؟ی م فایاي فریکي ها دادگاه دری نقش چه منصفه أتیه -238

 :دیده حیتوض ست؟یچ موقت بازداشت مدت کنترل يمبنا -239

 کند؟یم صادر برائت به حکم محاکمی صورت چه در -240

 :دیده حیتوض را اموال ضبط با اموال مصادره افتراق وجه -241

 دارد؟ را مهم ریغ جرائم بهی دگیرس تیصالح بازپرس ایآ -242

ـ  مطـرح ي فـر یک دادگـاه  در ایآ جرم ازی ناش انیز و ضرر -243 ـ  شـود ی م  در ای
 شود؟ی م مطرحی حقوق دادگاه



  37   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 :تعریف کنید راي فریکی دادرس نییآ -244

 :دیده حیتوض دارد؟ی مدن برحکمي ریتأث چهي فریک حکم -245

 کند؟ صادر خواسته نیتأم قرار تواندی م دادسرا ایآ -246

ی دگیرسـ  مرجـع  کدام ياماهواره رندگانیگ از گانکننده استفاده جرائم به -247
 کند؟ یم

 کرد؟ی دگیرسی ابیغ توانیم راي عمد قتل جرم ایآ -248

 شود؟یم محسوبي دادگستر ضابط مایهواپ در پرواز تیامن مأمور ایآ -249

 میتصـم  اتخـاذ   نگـردد  واقـع  دادرس قبـول  مورد دادرس رد اظهار هرگاه -250
 است؟ چگونه

 سال 4 از پس ایآ است شده ریغ مال انتقال مرتکب شیپ سال 4ی شخص -251
 کرد؟ مطرحي فریک تیشکا او هیعل توانیم

 دری سـؤاالت  متهم از است زیجا اتهام میتفه از قبل ایآ بازپرس يشعبه در -252
 شود؟ دهیپرس جرم ينهیزم

 :دیده حیتوض را مجرم و متهم زیتما وجه -253

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  38
  

 

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 21 يماده -254

 ر؟یخ ای است شده مطرحي فریک امور دری تبعی دادرس ياعاده -255

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 268 ماده -256

 ست؟یچیی قضا کنترلي قرارها -257

 سـمع  اسـتراق  بـا ي فـر یکی دارسـ  نیـی آ قانون در تلفن شنود زیتما وجه -258
 ست؟یچ اجز قانون در مندرج

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 257 ماده -259

 باشد؟ی م زانیم چهي فریک تیشکا ي نهیهز -260

 کند؟ صادر هیتخل دستور تواندی م دادستان ایآ -261

 چـه  دادسرا باشد شده داده رخ ریصغ هیعل یجرم ای کند تیشکا ریصغ اگر -262
 دارد؟ یفیتکل

 باشند؟ یم اعتراض قابل حال هر دري فریک نیتأمي قرارها از کی کدام -263

ـ ن بازپرس ایآ باشد نظر تحتی انتظامي روین در ساعت 24ی شخص اگر -264  زی
 دهد؟ قرار نظر تحت را او قاتیتحق انجام جهت ساعت 24 تواند یم



  39   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 کند؟ عدول تواندی م گردیپ عمن قرار از دادستان ایآ -265

ـ تجد جهـات  بـه  دیمق استان نظردیتجد دادگاه ایآي فریک امور در -266  نظـر  دی
 باشد؟ یم

ـ تجد قابـل  حکم نیا ایآ باشد شده عضو قطع به محکومي فرد اگر -267  دنظری
 است؟

 اسـتان  بـه  حکـم ي اجـرا  پرونده است زیجای قطع حکم صدور از پس ایآ -268
 شود؟ احالهي گرید

 کند؟یم متوقف را احکامي اجراي فریک امور دری دادرس ياعاده ایآ -269

ـ آي فریکی دادرس نییآ قانون 6 يماده طبق -270 ی موقـوف  مـوارد  از جنـون  ای
 باشد؟یم بیتعق

 شود؟یم محسوبیی قضا ضابط اطالعات وزارت ایآ -271

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 194 يماده -272

 ست؟یچ باشد یم چک با متناسب کهي فریک نیمأت قرار -273

 اسـت  مشـهود  جـرم  امـا  نباشـد یی قضا مقام تیصالح دری جرم چنانچه -274
 دارد؟ی فیتکال و فیوظا چهیی قضا مرجع

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  40
  

 

 است؟ حضور از ممنوعي موارد چه در قاتیتحق يدرمرحله لیوک -275

 :دیکن سهیمقاي معنو يادله نظام با رای قانون ي ادله نظام -276

 مـرور  مشـمول  ایآ باشد بازدارندهي هامجازت نوع از اعدام کهی صورت در -277
 شود؟ی م زمان

 شود؟ امضاء دادگاهی قاض توسط دیبا ایآ جلب برگ و هیاحضار برگه -278

 باشد؟ی م چگونهي فریک حکم دو ادغام -279

 صـادر  قـرار  امـا  دهد انجام پرونده خصوص دری قاتیتحق بازپرس چنانچه -280
ـ آی دادرس رد رادیا وجود صورتدر نکند ـ ا ای ـ تحق مقـدار  نی  رد موجـب  قی

 بود؟ خواهد دادرس

 ياعـاده  موارد از باشد حکمي مبنا شهادت کهي موارد در شاهد عدول ایآ -281
 است؟ یدادرس

 باشد؟ی م قسم برچند ادعاي فریکی دادرس نییآ قانون طبق -282

ـ تجد دادگـاه  ایآ باشد شاهد جرح لحاظ بهی خواه نظردیتجد جهت اگر -283  دی
 کرد؟ خواهد نقض راي بدوي أر استان نظر
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ی چگـونگ  شـود  اعـدام  بـه  محکـوم  و دهد ریش را خود يبچهی خانم اگر -284
 :دیده حیتوض راي و مجازاتي اجرا

 صـالحه  دادگـاه  بـه  دادسـتان  و بازپرس نیب اختالف حل جهتي ا پرونده -285
 بـه  صـالح  که شودیم متوجه اختالف حل مقام در دادگاه شده داده ارجاع

 دهد؟یم انجامی اقدام چه باشدینمی دگیرس

 شـده  منـوط ي موارد چه به موقت بازداشت قرار صدور جواز الناس حق در -286
 است؟

 کند؟ی م رفع مرجع کدام را دادستانی قانون ریغ دستور -287

 حـبس  دري ریتأث چه شود جنون به مبتال حبس نیح در هیعل محکوم اگر -288
 داشت؟ خواهدي و

 است؟ احاله قابل دارد متهم کی کهي اپرونده ایآ -289

ـ آ حکم تیقطع از پس گذشت قابل ریغ جرائم در رانیایی قضا نظام در -290  ای
 ر؟یخ ای دارد وجود مجازات فیتخف امکان

 دارد؟ وجودي فریکی دارس نییآ قانون 124 و 65 وادم نیبی ارتباط چه -291

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  42
  

 

 یفـوت  نوع چهي فریکی دادرس نییآ قانون 6 يماده 1 بند در مذکور فوت -292
 است؟

 :دیده حیتوض را دادسرا در مختومه امر يبرقاعده استثنائات -293

 کرد؟ احاله توانیم را پروندهی تیامن جرائم در ایآ -294

 ست؟یچ جرائم ریسا بای مطبوعات جرم بهی دگیرس زیتما وجه -295

 دعوت تیمجرم قرار از دفاعي برای دادرس در بازپرس از تواندیم داگاه ایآ -296
 کند؟

 دارد؟ منصفه أتیه دادسرا ایآ -297

 :دیده حیتوض را يفریکی دادرس نییآ قانون 148 يماده -298

 ست؟یچ دادگاه در پرونده میق طرح از منظور -299

 احکـام  کنتـرل ي بـرا  نظـر  دیتجد مرجع چندي فریک امور در ما کشور در -300
 دارد؟ وجودي فریک

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 234 يماده -301

 :دیده حیتوض دارد؟ مرحله چندی دادرسي فریکی دادرس نییآ قانون طبق -302



  43   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 105 ماده -303

 قتـل  به مربوط بیتعق منع قرار اعتراض بهی دگیرس به صالح مرجع کدام -304
 باشد؟یم دادسرا دري عمد

 است؟ی کاف متهم احضاري برای شاک تیشکا صرف ایآ -305

 حکـم  جرم ازی ناش انیوز ضرر به است ملزمیی جزا دادگاهي موارد چه در -306
 بدهد؟

ـ ز و ضـرر  تـوان ی م استان نظر دیتجد دادگاهاز  ایآ -307  را جـرم  ازی ناشـ  انی
 کرد؟ مطالبه

 ست؟یچي اریاخت وی الزام موقت بازداشت قرار زیتما وجه -308

ي فـر یک نیتأمي قرارها ریسا با کشور از متهم خروج عدم قرار زیتما وجه -309
 ست؟یچ

 دارد؟ تیصالحی حسب امور بهی دگیرس در اختالف حلي شورا ایآ -310

 وی عمـوم ي دادگاههـا  لیتشـک  قـانون  در کـه  شـرع  نیب خالف از مراد -311
 :دیده حیتوض را است شده انیب انقالب

 :دیده حیتوض رای نظامي دادسرا تیصالح -312

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  44
  

 

 است؟ی تیصالح چهي داراي دادگستر وزرات -313

 باشد؟یم قرارها از نوع کدام جزء بیتعق منع قرار -314

 شـتر یب دادسـتان  اراتیاخت يمحدودهي فریکی دادرس نییآ قانون روند در -315
 :دیده حیتوض بازپرس؟ ای است

 است؟ی تیصالح چهي داراي دادگستر ریوز -316

ـ آ نباشـد  پرداخت به قادر و شود هید پرداخت به محکومی شخص اگر -317  در ای
 کرد؟ بازداشت توانی م راي و هید پرداخت

 کند؟ صادر را متهم جلب حکم تواندی م اریداد ایآ -318

 است؟ الزم متهمی قبول ایآ کفالت قرار صدوري برا -319

 :دیکن سهیمقا راي فریکی دادرس نییآ قانون 48 و 184 وادم -320

 کـدام  برعهـده  آن رفع باشد داشته اجمال و ابهامي فریک دادگاه حکم اگر -321
 باشد؟ی م مرجع

 باشد؟ی م مرجع کدام با  مسلمه اصول خالف صیتشخ -322

 کند؟یم صادر يرأی قاض بدون تواندی م اختالف حلي شورا ایآ -323
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ي سـر  صورت به رای دادرس ي جلسه استاني فریک دادگاهي موارد چه در -324
 دهد؟ی م لیتشک

 :دیده حیتوض را انقالب وی عمومي دادگاهها لیتشک قانون 6 يماده -325

 :دیده حیتوض را مخدر مواد قانونی اصالح 18 ماده -326

 مرجـع  کـدام  بـا  استان نظر دیتجدي دادگاهها در شده دییأت احکامي اجرا -327
 است؟

 است؟ شده متحول کشوری دادرس ستمیسی خیتار چه از -328

 کـه  شـود ي ماریب به مبتالی شخص اگري فریکی دادرس نییآ قانون طبق -329
ي و مجـازات ي اجـرا  باشـد،  حـد ي و مجـازات  و نباشـد ي بهبود به دیام

 باشد؟یم چگونه

 کند؟ اعتراض تواندیم احکام کدام به دادستان -330

 است؟ی زمان چه تا جرم ازی ناش انیز و ضرر دادخواست میتقد مهلت -331

 کند؟ صادري أر فرخواستیک از خارج تواندیم دادگاه ایآ -332

 شود؟یم صادر موقت بازداشت قراري موراد چه در -333
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 اسـتان ي فـر یک دادگاه تیصالح در هامقام کدام و اتهام کدام بهی دگیرس -334
 است؟ تهران

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 170 ي  ماده 2 تبصره -335

ـ آیـی  جزا دادگـاه  در برائـت  حکـم  صدور صورت در -336  بـه  مکلـف  دادگـاه  ای
 باشد؟ یم جرم ازی ناش انیز و ضرر دادخواستی دگیرس

 است؟ مقدور شب در منازل شیتفت وی بازرس ایآ -337

  سـال  10 تـا  و کنـد  فرار زندان از فریک تحمل حال دری زندان شخص اگر -338
 شود؟ی م زمان مرور مشمولي و حبس يادامه ایآ نشود ریدستگ

 ست؟یچ آن ریغ وي ماهو نظر اظهار زیتما وجه -339

ـ  است کرده موافقت قبالً که بیتعق یموقوف قرار از دادستان ایآ -340  توانـد ی م
 :دیده حیتوض کند؟ عدول

 ست؟یچ فیتکل نشود ملتزم التزام قراراتهام به  م،یازتفه پس متهم اگر -341

ـ ن اقـدامات  انجـام  جهـت ي دادگستر نیضابط ایآ مشهود جرائم در -342  بـه  ازی
 دارند؟یی قضا مقام دستور



  47   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 ،شـود  تبرئـه  متهم سپس شود اخذ دادستان دستور به الکفاله وجه چنانچه -343
 بود؟ خواهد چه الکفاله وجه فیتکل صورت نیا در

 است؟ مطرح بیتعق قیتعلي فریک نظام در اکنون ایآ -344

 ؟ي ماهو ای استی شکلي قرار بیتعق یموقوف قرار -345

 باشند؟ی میی قرارها چگونه و اند کدامي ماهوي قرارها -346

 باشد؟ی می نظام چگونهي فریک ي ادله نظام -347

 است؟ زیجای احکام چه ازی دادرس ياعاده -348

 ضیحـ  در مجـازات ي اجـرا  حالـت  در اما است شده حد به محکومي فرد -349
 ست؟یچ فیتکل است

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 86 يماده -350

 بحـث  اصـل  کـدام  خصـوص  دري فـر یکی دادرسـ  نیـی آ قانون 5 يماده -351
 کند؟ یم

ـ ا و کـرده  صـادر  الیر پانصد و ونیلیدوم مبلغ بهی چکی شخص هرگاه -352  نی
 و هیتأد ریتأخ خسارت و وجه پرداخت به را او دادگاه و بوده بالمحل چک

 است؟ دنظریتجد قابل ایآ کندی م محکوم حبس ماه 6
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 معناست؟ چه بهی قاض اقناع ستمیس -353

 :دیده حیتوض باشدی میی جزا بادادگاه لیدال کسب ایآي فریک امور در -354

 :دیده حیتوض را انقالب دادگاه در موقت بازداشت قرار صدور فاتیتشر -355

 کند؟ی رسددا ياعادهي تقاضا تواندیم دادستاني موارد درچه -356

 6 مهلـت  باي فریکی دادرس نییآ قانون 173 يماده در مندرج زمان مرور -357
 دارند؟ تعارض چک قانون در مندرج ماهه

 ست؟یچ موقت بازداشت قرار فک فاتیتشر -358

 باشد؟ی م طرح قابلی زمان چه تا شهود جرح -359

ـ  صـادر نیـز   بـازپرس  کهیی ها قرار در شده قضاوت امر اعتبارآیا  -360  کنـد یم
 است؟ صادق

 کنند؟ اعتراض استاني فریک دادگاهي أر به توانندی می اشخاص چه -361

 حل شود اختالف دادسرا و اختالف حلي شوراها نیبي فریک امور در اگر -362
 است؟ مرجع کدام با اختالف

 کرد؟ جلب توان یم گرید کارشناس حضور وجود با را بیغا کارشناس ایآ -363
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 شود؟ی م قبل ما به عطف ایآي فریکی دادرس نییآ قانون -364

 کند؟ تیتبع پرونده بازپرس از دیبا اریداد ایآ -365

 بدهد؟ ارجاع اریداد به را پرونده تواندی م بازپرس ایآ -366

 است؟ رفتهیپذي و شهادت ایآ باشد ولگردی شخص شاهد اگر -367

 :دیده حیتوض باشد؟ی می ضوابط چه تابع مشهود ریغ جرائم در قیتحق -368

 کند؟ی م صادري قرار چه دادگاه شود رفتهیپذ زمان مرور اگر -369

ــالغ -370 ــا اوراق اب ــکا دریی قض ــل ي اداره از تیش ــ ک ــتیز طیمح  در س
 شود؟ ابالغ دیبای کس چه به اچهیدر ازی سازمانده

 شـده  رفتـه یپذ زمان مروری خیتار چه ازي فریکی دادرس نییآ قانون طبق -371
 است؟

 لیتشـک  قـانون  20 ي ماده با راي فریکی دادرس نییآ قانون 233 ي ماده -372
 :دیکن سهیمقا انقالب وی عمومي دادگاهها

 :دیده حیتوض ست؟یچ قیتحق از بیتعق مقام استقالل اصل از منظور -373

 باشد؟ روز در دیبا متهم جلب چرا -374
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 است؟ کدام محاکم دری شرع راتیتعز بهی دگیرس مرجع -375

 :دیده حیتوض است؟ دسته چندي فریکی دادرس نییآ قانون در جرائم -376

 نـه یهز درخواسـت  شاهد اگري فریکی دادرس نییآ قانون 86 يماده طبق -377
 ست؟یچ فیتکل کند دادگاه از را خود ذهاب و ابیا

 شود؟ی م نییتع مدت چهي برا کشور کل دادستان -378

ـ اخت به تواندی م دادگاهی قاض ایآ -379 ـ یغ رای دادرسـ  ي جلسـه  خـود  اری ی رعلن
 کند؟ برگزار

 در  اسـت  کـرده ی معرفـ ی شـاک  کـه  راي شاهد ذهاب و ابیا نهیهز چرا -380
 کند؟ پرداختی شاک دیبای مال تمکن صورت

 انقـالب  وی عمـوم ي دادگاههـا  لیتشک قانون 6 يماده در میتحکی قاض -381
 :دیده حیتوض معناست؟ چه به است شده مطرح

 در منـدرج  داور بـا ي فریکی دادرس نییآ قانون در مندرج میتحکی قاض ایآ -382
 است؟ کسانی یمدنی دادرس نییآ قانون

 مشـابه ی شیتفت ای یاتهامي ها نظام از کی کدام بای اسالمی دادرس نظام -383
 :دیده حیتوض است؟
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ـ آ کنـد  سـاقط  را خـود  نظردیتجد حق شخص کهی صورت در -384 ـ  ای  توانـد  یم
 کند؟ عدول

 باشد؟ بیتعق موجب تواندی م امضاء و تیهو بدوني ها گزارش ایآ -385

 باشد؟ی م قرار نوع چند صدور امکان دادسرا در -386

 شود؟ی م زمان مرور مشمول ایآی عدوان تصرف جرم -387

 دری کـ ی و اهـواز  شهر دری کی شود مرتکب متناوب جرم سهی شخص اگر -388
ی دگیرسـ  صـالح  مرجـع  کـدام  رازیشـ  شـهر  دري گـر ید و  اصفهان شهر

 باشد؟ یم

 انقـالب  دادگـاه  تیصـالح  در کهی جرائم به بخشیی قضا ي حوزه در ایآ -389
 کرد؟ی دگیرس توانی م است

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 47 يماده -390

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 144 ماده -391

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 188 ماده -392

 کند؟ یم تیکفا کفیل بهی قانون ابالغ ایآي فریک الکفاله وجه اخذي برا -393
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 است؟ العاده فوقي فریک امور دری دادرسي موارد چه در -394

 داشـته  وجـود  اطفـال ی اختصاصـ  دادگـاه  ایآ رانیایی جزا قانون خیتار در -395
 است؟

 :دیده حیتوض هستند؟ی اشخاص چهي دادگستر نیضابط -396

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 43 ماده -397

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 25 ماده -398

 شود؟ یم انجام قانون کدام طبق جرم ازی ناش انیز و ضرر احکامي اجرا -399

 شود؟ی م انجام متهم منزل ازی بازرس و شیتفتي موارد چه در -400

 چندي فریکی دادرس نییآ قانون طبقی کارشناس هینظر به اعتراض مهلت -401
 باشد؟ی م روز

 کرد؟ جلب توانی م رای شاک و مطلع شخص ایآ -402

ـ  کند رجوع خود شهادت از سپس دهد، شهادت ،يشاهد اگر -403  مشـخص  ای
 کند؟ یم صادر ییرأ چه دادگاه است داده شهادت برخالف شود
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ی خـارج  وی داخل تیامن هیعل گانهیب فردي سو از رانیا خارج دری جرم اگر -404
ـ آ و دارندی دگیرس تیصالح رانیا محاکمی صورت چه در دهد، رخ رانیا  ای
 کنند؟ صادر حکمی ابیغ صورت به توانند یم

 صـادر ي فـر یک نیتأم قرار توانی مي فریک احکامي اجرا ي مرحله در ایآ -405
 کرد؟

 کند؟ صادري رأ تواندی م اختالف حلي شورا ایآ -406

 توسـط ی دگیرس نباشد، حاضر محل در پرونده بازپرس تنها کهی صورت در -407
 شد؟ خواهد انجامي فرد چه

 جـرم  مرتکـب  و تهـران  شهر دري ریتعز سرقت جرم مرتکبی شخص اگر -408
 هستند؟ صالحیی دادگاهها ای و دادگاه چه شودي سار شهردر  عمد قتل

ـ آ و دیده حیتوض راي فریکی دارس نییآ قانون 146 و 145 مواد -409 ـ ا ای  دو نی
 اند؟ تعارض در هم با ماده

 شود؟ یم بازپرس نیجانشی شخص چه ، بازپرس حضور عدم صورت در -410

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 343 يماده -411

 ست؟یچي دادگستر خاص و عام ضابط افتراق وجه -412
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 قـرار ي وي بـرا  توانیم ایآ باشد، شده انفاق ترك جرم مرتکبي فرد اگر -413
 کرد؟ صادر کفالت

ي نحـو  چه بهی دگیرس تداوم شود، هیسف جرم بهی دگیرس نیحي فرد اگر -414
 باشد؟ یم

 معناست؟ چه بهی تلفن شنود -415

ی دادرسـ  نیـی آ قـانون  طبـق  را شهود شهادت استماع قراري اجرا ينحوه -416
 :دیده حیتوضي فریک

 کـه  دادسـتان  ي نـده ینما حضور بدون استاني فریک دادگاه ي جلسه اگر -417
ـ تجد صـورت  در شود لیتشک باشد یم فرخواستیک از دفاعي برا  از دنظری
 کند؟ی م اتخاذی میتصم چه کشوری عال وانید صادره،ي رأ

 بـا  باشدی م زین جرم ازی ناش انیز و ضرر شامل کهي فریک احکامي اجرا -418
 باشد؟ی م مرجع کدام

 د؟ینما جرم ازی ناش انیز و ضرر ي مطالبه تواندی م راساً ، دادستان ایآ -419

 و رفـت  ينـه یهز وي دادگستری رسم کارشناس ينهیهزي فریک امور در -420
 کند؟یم پرداختی شخص چه را شاهد آمد
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 باشد؟ی م مطرح همی حکومت راتیتعز در پرونده ي احاله ایآ -421

 معناست؟ چه به بیتعق بودني اجبار -422

 :دیده حیتوض را دادستان فیوظا -423

ـ آ و معناسـت؟  چـه  بـه  دادسرا در مراتب سلسله اصل -424 ـ ا در بـازپرس  ای  نی
 دارد؟ قرار مراتب سلسله

 :دیده حیتوض رای مالي ها تیمحکومي اجرا ينحوه قانون 4 ي ماده -425

ـ  به نیتوه جرم در دادستان ایآ -426  نظـام  مصـلحت  صیتشـخ  مجمـع  سیرئ
 کند؟ بیتعق را مرتکب تواندی می خصوصی شاک تیشکا بدون

 شد؟ اصالح 81 سال دري فریکی دادرس نییآ قانون چرا -427

 :دیده حیتوض رانیا قانون طبق را زنداني بند طبقه -428

 :دیده حیتوض را زندان اریداد فیوظا -429

 باشد؟ی می تخصص ای استی ذات تیصالح اطفال، دادگاه تیصالح -430

 باشد؟ یم زانیم چه به ارتشاء و اختالس جرم موقت بازداشت قرار مدت -431

 شود؟ی م رفتهیپذ زین جرم عدم بر شهود شهادت ایآ -432
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 شود؟ی م نییتع چگونهي دادگستر ریوز -433

 شود؟ی م نییتع چگونه کشوری عال وانید سیرئ -434

 شود؟ داده اطالع گذار قهیوث به دیبا ایآ قهیوث ضبطي برا -435

 شود؟ی م نییتع چگونه کشور کل دادستان -436

ی ناشـ  انیز و ضرر هیعل محکوم فوت صورت دري فریکی دادرس نییآ در -437
 شود؟یم جبراني نحو چه به جرم از

ی دگیرسـ  مرجـع  کـدام  در مخـدر  مـواد  حمل بری مبنی نظام فرد جرم به -438
 ؟ شودیم

 است؟ی ذات حجتی قاض علم ایآ -439

ـ  ریـ غي معنـا  بـه  محاکمات انتشار تیممنوع ایآ -440  محاکمـات  کـردن ی علن
 است؟

 ، حکـم  صـدور  از قبـل ی شاک گذشت گذشت قابل ریغ جرائم با رابطه در -441
 دارد؟ي ریتأث چه

 چه حکم صدور از پسی شاک گذشت گذشت، قابل ریغ جرائم با رابطه در -442
 داشت؟ خواهدي ریتأث
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 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 258 ي ماده -443

 دادگـاه  در لیـ وک نیـی تعي فریکی دادرس نییآ قانون طبقی جرائم چه در -444
 باشد؟ی می الزام

 نگـه  موقـت  بازداشـت  در تواندی می زانیم چه تا را متهم حداکثر بازپرس -445
 دارد؟

 شوندي و منزل وارد توانندی م متهم جلب برگ باي دادگستر نیضابط ایآ -446
 کنند؟ ریدستگ را او و

ـ اخطار ابـالغ  بـا  است، کردهی معرف دادگاه به لیوک نفر سه  متهم -447  بـه  هی
 بـه ي رأ و دادهی دارسـ  يجلسـه  لیتشـک ي و حضـور  بـا  و آنـان  ازی کی

 شود؟ یمی ابیارز چگونه دادگاهي رأ است، کرده صادر متهم تیمحکوم

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 170 يماده -448

ـ ز و ضـرر  ایآ برائت، بر حکم صدور صورت در -449  جبـران  جـرم  ازی ناشـ  انی
 شود؟ یم

 چرا؟ ؟ ریخ ایباشدی م مجاز نمابر و  تلفن قیطر از متهم احضار ایآ -450

ی دادرسـ  نیـی آ قـانون   6 ي مـاده  1 بند دری شخصي مجازاتها از منظور -451
 ست؟یچي فریک
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 معناست؟ چه به کفالت قرار -452

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 4 ي ماده -453

 معناست؟ چه بهی افتراقی دادرس -454

 ست؟یچ نظر دیتجد بای دادرس ي اعاده زیتما وجه -455

 ست؟یچ نفع عدم با الحصول ممکن منافع افتراق وجه -456

ـ  حقـوق  دري دادگستر نیضابط گزارشی اثبات ارزش -457 ـ ای فعل  چگونـه  رانی
 است؟

 کنـد  تیرضـا  اعالم حکم صدور از پسی شاک اگر گذشت قابل جرائم در -458
 است؟ چگونه صادره حکم تیوضع

 کرد؟ صادر کفالت قرار توان یمي عمد قتل جرمي برا ایآ -459

 دری دگیرسـ  نیح در جنون حالت بروز صورت دری دادرس توقف يفلسفه -460
 ست؟یچي فریک امور

 خواسـته  نیتـأم  قـرار  صدوري تقاضای شاک هرگاه امانت در انتیخ بزه در -461
 کند؟ی م اتخاذی میتصم چه بازپرس دینما
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 موجبـات  از رای شـاک  گذشت 1 بند دري فریکی دادرس نییآ قانون 6 ماده -462
ـ  از امـا  اسـت  دانسـته  شدن موقوفی الزام  قـانون  727 ي مـاده  دری طرف

ـ اخت دادگـاه ی قاض بهی اسالم مجازات ـ ا اسـت  شـده  داده اری  مـاده  دو نی
 اند؟ جمع قابل چگونه

 است؟ رشیپذ قابلی زمان چه تاي فریکی دادرسة اعاد درخواست -463

 دارد؟ي ریتأث چهي فریک امور در مختومه امر اعتبار وجود احراز -464

 است؟ دادگاه کدام باي فریکي دادگاهها احکامي اجرا -465

 شوند؟ی م محاکمه دادگاه کدام در جرم نیمعاون و شرکاء -466

 قلمـرو  نیـی تع ویی قضـا  يحـوزه  در انقالبی عمومي دادگاهها سیتأس -467
 ست؟یک صیتشخ به مزبوري دادگاهها شعب تعداد وی محل

 حیتوضـ  اسـت؟  مجـدد  تیشـکا  طـرح  از مانع بیتعق ترك قرار صدور ایآ -468
 :دیده

ـ  هـا آن کسـب  و اشـتغال  ای اقامت محل کهی متهم جلبی چگونگ -469  نیمع
 را باشـد  دهینرسـ  جـه ینت به متهم بهی ابیدستي برای قاض اقدامات و نبوده
 :دیده حیتوض
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 اسـتناد ي و شهادت به کهی کس و شاهد نیبي شاوندیخو نسبت وجود ایآ -470
 است؟ شاهد جرح و رد موجبات از است کرده

 باشـد  شـالق  وي نقـد ي جزا و حبس جرمی قانون مجازات کهي موارد در -471
 است؟ کدام زمان مرور احتساب مالك

 االرضی في افساد و محاربه اتهام به راي فرد اعدام حکم انقالب دادگاه -472
 باشد؟ی م دادگاه کدام حکم نیا از نظر دیتجد مرجع است کرده صادر

 تیـ محکومي رأ کـه ی صـورت  در استان نظر دیتجد دادگاه اقدامی گچگون -473
ـ تجد آن از و باشـد  شـده  صـادر ی محل تیصالح فاقد دادگاه ازي فریک  دی

 :دیده حیتوض را دیآ عمل بهی خواه نظر

 چـه  در منحصـراً  کشـور ی عـال  وانیـ دی عمـوم  أتیـ ه هیرو وحدتي آرا -474
 شود؟ی م صادري موارد

 :دیببر نام را دارندی دادرس ي اعاده حق کهی اشخاص -475

ي فـر یک امور در انقالبی عمومي دادگاههای دادرس نییآ قانون نظر از ایآ -476
 :دیده حیتوض ؟هستندي ریتعز يجنبهي دارا جرائم هیکل

 اعتـراض  قابـل  استاني فریک دادگاه از شده صادر موقت بازداشت قرار ایآ -477
 است؟
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ـ  حکم صدور از قبل متهمی مال امور در چنانچه -478 ـ تکل کنـد  فـوت ی قطع  فی
 ست؟یچ

ـ تحق مراحـل  يهیکل در متهم لیوک ایآ -479 ـ  قی  کنـد؟  دفـاع ي و از توانـد  یم
 :دیده حیتوض

ی دادرسـ  روز تـا  هیاحضـار  ابالغی آگه انتشار نیب يفاصلهیی جزا امور در -480
 است؟ روز چند

 شود؟ی م شروعی زمان چه از حکم زمان مرور -481

 از اسـتکناف  مـتهم یی قضـا  مقامي سو از التزام قرار صدور از پس چنانچه -482
 شود؟ی م لیتبد قرار کدام به مزبور قرار دینما آن رشیپذ

 :دیکن سهیمقا رانیا نظام با را مختلط نظامي های ژگیو -483

 :دیده حیتوض شودی م متهم منقول ریغ مال شامل قهیوث ایآ -484

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 23 يماده -485

 ست؟یچ تیروحان ژهیوي ها دادگاه تیصالحي مبنا -486

 چنـد  ازی مطبوعـات  وی اسـ یس جرائم بهی دگیرس در استاني فریک دادگاه -487
 شود؟ی م لیتشکی قاض نفر
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ـ  ارجـاع  بـازپرس  به کهي امور در رانیا موضوعه نیقوان در -488 ـ آ شـود ی م  ای
 دارد؟ نظارت حق دادستان

ـ تجد دادگـاه  و باشـد  قـرار  صورت بهي بدو دادگاهي رأ اگر -489  را آن نظـر  دی
 بود؟ خواهد صورت چه بهی دگیرس ادامه کند نقض

 :دیده حیتوض شود؟ی نم لیتشک دادسرا بخشیی قضا ي حوزه در چرا -490

 دادگـاه  از صـادره ي رأي فـر یک ي جنبـه  بـه  نسـبت ی خـواه  نظر دیتجد -491
 است؟ درخواست مستلزم

 بـا  متناسـب  حکم مورد فریکی قطع حکم دری قاض اشتباه علت به چنانچه -492
 ست؟یچ فیتکل ،نباشد جرم

 اسـتان ي فـر یک دادگـاه  تیصالح در ابتدا جرائم از دسته کدام بهی دگیرس - 493
 ست؟ین

ـ تجد قابـل ي فـر یک امـور  در انقالبی عمومي ها دادگاهي آرا ایآ -494  نظـر دی
 است؟

ـ ز و ضرر نیتأم جهت متهم اموال فیتوقي برای خصوصی شاک -495 ـ با انی  دی
 :دیده حیتوض ر؟یخ ای کند میتقد دادخواست
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 است؟ ممنوع جرائم کدام در قیتحق -496

 است؟ قانون کدام تابعي فریک امور در تیصالح در اختالف حل -497

ـ داد توسـط  ،یقـانون  ضـوابط  طبق ،ی مقدمات قاتیتحق کهي موارد -498  بـه  اری
 :دیده حیتوض را دیآ یم عمل

ی خـارج  سـفارتخانه  کی یاسیس نیمأموري سو از جرم ارتکاب صورت در -499
 :دیده حیتوض رای دگیرسی چگونگ رانیا در

ـ د نقـض  از پس هیال مرجوع دادگاه ایآي اصراري رأ صدور صورت در -500  وانی
 کشـور ی عـال  وانیـ دی عمـوم  أتیـ ه نظر از تیتبع به مکلف کشوری عال
 باشد؟ یم

 اسـت  مکلـف  دادگـاه  اشـخاص،  اظهارات به مربوط صورتجلس میتنظ در -501
 کند؟ ثبت چگونه را آنان اظهارات

 انقالب وی عمومي دادگاههای دادرس نییآ قانون 128 يتبصره استناد به -502
 لیـ وک حضور دارد محرمانه يجنبه موضوع کهي موارد دري فریک امور در
 مـذکور  بـودن  محرمانه از منظور است دادگاه اجازه با قیتحق يمرحله در
 ست؟یچ
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ـ و ونیکنوانسـ  طبـق ی اسـ یس نیمـأمور  توسط جرم ارتکاب صورت در -503  نی
 کند؟ بیتعق را آن که است مجاز رندهیپذ کشور 1961

 بـوده ي حضـور  حکـم  نیا گرددی م محکوم یشخص قتل اتهام بهی جوان -504
 نفـس  قصـاص  مجـازات  متضـمن  که مزبور حکم ابالغ از بعد روز 12 اما
 بـوده  زنـده ) مقتـول ( شـخص  آن گـردد ی م معلوم است قاتل جواني برا

 تحـت  وي متـوار  ،يکالهبـردار  بـزه  ارتکـاب  علـت  به اکنون هم و است
ـ بایی تقاضا چه طیشرا نیا در جوان آن باشد،ی میی قضا مراجع بیتعق  دی
 کند؟ میتقد

 قـانون  نظـر  از و نـدارد  امکـان  پرونـده  بهی ابیغی دگیرس کهي موارد در -505
ـ تکل نباشد متهم برائت بری مبن زین پرونده اتیمحتو و باشدی م ممنوع  فی

 ست؟یچ

 :دیده حیتوض اند؟ کدامي فریک بیتعق موانع -506

 گردد؟ی م پرداختي و اموال از هید ایآ هیعل محکوم فوت صورت در -507

 است؟ برقراری قاض تعدد ستمیس دادگاه کدام در -508

 :دیببر نام راي فریکی دادرس نییآ قواعد میمستق منابع -509



  65   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 بـوده  گذشـت  قابـل  ریـ غ جـرم  انقـالب  از قبل عنف به ناموس هتکآیا  -510
 است؟

 :دیده حیتوض است؟ استماع قابل معتادان شهادت ایآ -511

محکومیـت یافتـه اسـت ایـن حکـم       "ب"به اتهـام قتـل عمـدي    "الف" -512
ابالغ به وي معلوم شـده اسـت کـه     زروز پس ا 20وري بوده و ظرف ضح
 ؟باید مبادرت به کدام اقدام نماید "الف"زنده می باشد  "ب"

 است؟ دنظریتجد قابل ضربه 30 از کمتر شالق حکم -513

 ثابـت  زنـا  جـرم  باشد ریمغا گریکدی با زنا اتهام در شهود اظهارات چنانچه -514
 شود؟ یم

 رهقف کی مرتکب مجدداً جعل بهی قطع تیمحکوم سابقه داشتن بای متهم -515
 ؟کرد صادر دیبا ینیتأم چهی متهم نیچن مورد در گرددی مي کالهبردار

 حـق  مـدت  چـه  تـا ی قطع احکام به نسبت هیعل محکوم قانون موجب به -516
 دارد؟ را يرأ بوده شرع نیب خالف اعتبار به نظردیتجد درخواست

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 78 يماده -517

 :دیده حیتوض ؟ دارد وجودی قاض تعدد تیروحان ژهیو دادگاه در ایآ -518
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 داد؟ انجام رای دادرسی ابیغ صورت به توانیمی تیامن جرم در ایآ -519

 اسـت  رشیپذ قابل او کفالت کند نییتع مدت خود کفالتي برا لیکف اگر -520
 چرا؟ ر؟یخ ای

ـ تبعی ضـوابط  چـه  ازیـی  جزا دادگـاه  در مـتهم  وی شـاک  لیوک دعوت -521  تی
 است؟ جمع قابل چگونه 186 يماده 2ة تبصر با مطلب نیا و کند یم

 بدهد؟ وقت نییتع دستور مشروط طور به تواندی م دادگاهی قاض ایآ -522

ـ یوک چنانچه -523  دهـد  اسـتعفاء ي فـر یکی دادرسـ  يجلسـه  از قبـل  روز 3ی ل
 چرا؟ ر؟یخ ای شودیم دیتجدي فریک محاکمه وی دگیرس ي جلسه

 چـه  بـه  جـرائم  ریسـا  و مخـدر  مـواد  جرائمي ها تیمحکومي نقدي جزا -524
 شود؟ی م محاسبهی بیترت

 است؟ی دگیرس قابلی دادگاه چه دری روحان ریغ جمهور سیرئ جرم -525

 و باشـد  کـرده  اعـالم  عـام  مـالء  را حکـم ي اجـرا  محـل  دادگاه، چنانچه -526
 را عـام  مـالء  در اجرا) شهرستان نیتأمي شوار(ی اسیس وی تیامن نیمسئول

 مشـخص  را اجرا محل دادگاه هرگاه و ست؟یچ فیتکل ندانند مصلحت به
 نه؟ ای کند اجرا عام مالء در تواندی م دادستان ای اجرای قاض باشد نکرده

 است؟ گرفته شهیری اصل چه ازي فریکی دادرس نییآ قانون 124 يماده -527
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 تیصـالح  عـدم  بـر ی مبنی ابیغ نیمحکوم ازی کی یواخواه و اعتراض با -528
ـ با بدهـد  تیصالح عدم قرار دادگاه اگری ابیغ حکم کننده صادر دادگاه  دی
 چرا؟ ر؟یخ ای باشد پرونده تمام به نسبت

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 64 ماده -529

 ست؟یچ فاتیتشر و دادسرا در احاله طیشرا -530

 کند؟ نسخ را گرید هیور وحدتي رأ تواند یم  هیرو وحدتي رأ ایآ -531

 شود؟ میتفه گواه به دیباي موارد چهی گواه مورد میتفه از قبل -532

 چرا؟ آن؟ از بعد ای باشد شهادتي ادا از قبل دیبا شاهد جرح -533

 شود؟ یم انتخابي فرد چهي سو از و مدت چهي برا کشور کل دادستان -534

 شود؟ی م انجام بودنی ترافع روش بهی مقدمات قاتیتحق ایآ -535

 دادگاه کدام در دینما مشارکت انینظام بای جاسوس جرائم در که کس هر -536
 شود؟ی می دگیرس

 است؟ مدت چهی نشدن پرداخت چک صدور خصوص در تیشکا زمان مرور - 537

 مباشر؟ ای است نومعا فعل به ناظر زمان مرور قطع -538
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 شـخص ی اتهامي ها پرونده بهی دگیرس انیجر دری عموم دادگاه دادرس -539
ي کالنتـر  در شـده  انجامی مقدمات قاتیتحق که دینمای م مشاهده» الف«

 ست؟یک با نقص رفع صورت نیا در باشدی می نواقصي دارا

 بودن؟ی علن ای است شرط بودني حضوري فریک نیتوه جرم در -540

 است؟ مجاز منقول اموال دروثیقه  قرار صدور ایآ -541

 نظام کدامي های ژگیو از» هست زینی عموم دادستانی قاض هر« عبارت -542
 :دیده حیتوض است؟

 :دیده حیتوض شود؟ی نم مشهود جرائم شاملی اسیس تیمصون ایآ -543

 باشد؟ی قاض نزد دیبا قرار ایآي فریکی دادرس نییآ قانون مقررات به توجه با - 544

 است؟ی حکم چگونهي فریک امور دری قطع حکم -545

 است؟ مدت چه دادسرا در بازداشت مدت -546

 :را توضیح دهید ژهیوي دادگاهها و دادسراها نامه نییآ کی دادستان -547

 ي اقرار در امور کیفري جایز است؟ تجزیه -548

 و رفتینپـذ  را بازداشـت  قرار صدور دادستان اگر ابتیني اجرا خصوص در -549
 یاقـدام  چـه  کنـد  دیتأک بازداشت قرار صدور به ابتینی معط حال نیع در
 داد؟ انجام دیبا
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ـ  و ماه 5 مدت بهي آزاد سالب مجازات به متهم تیمحکوم صورت در -550  مین
 دارد؟ نظر دیتجد تیقابلی حکم نیچن ایآ

 يبـرا  تواندیم او باشد محرز قتل هنگام هیعلی مدع حضور کهی صورت در -551
 کند؟ ادی سوگند خود تبرئه و لوث شدن ثابت

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 89 يماده -552

 دارد؟ي ریتأث چه دادگاهي رأ در منصفه أتیه میتصم -553

 است؟ی الزام لیکف بازداشت الکفاله وجه وصولي برا ایآ -554

 باشند؟ی م نفر چند منصفه أتیهي اعضا -555

 :دیده حیتوض راي فریکی دادرس نییآ قانون 113يماده -556

 تیصـالح  در کشـور،  در اسـارت  مـدت  در گانـه یبي اسرا جرائمی دگیرس -557
 است؟ مرجع کدام

 است؟ی الزام او دهینمان و دادستان حضوری نظام دادگاهي های دادرس در -558

 :دیده حیتوض باشد؟ی می علن ریغ ونیروحان اتهام بهی گدیرس ایآ -559

  

 

  

  

  

  عمومی جزاي
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  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  72
  

 

 کرد؟ تخفیف اعمال توان می جرم تعدد مورد در آیا -1

 :دهید توضیح را اسالمی مجازات قانون 11 ماده 1 بند -2

 کـردن  فـردي  اصـل  بـا  مجـازات  کـردن  شخصـی  اصل افتراق وجه -3
 باشد؟ می چه مجازات

 دهـد  مـی  رخ فعـل  تـرك  صورت به که درجرایمی معاونت با رابطه در -4
 :بدهید را الزم توضیحات

 از و باشـد  کـارکردن  مشـغول  کسـی  منـزل  در روزمزد کارگر چنانچه -5
) کارفرمـا (منـزل  صـاحب  آیـا  کنـد  فوت و شود پرت پایین به داربست

 باشد؟ می کارگر خود با مسئولیت یا دارد مسئولیت

 امـا  شود می متقلبانه مانور مرتکب فقط کالهبرداري قصد به که کسی -6
 دهیـد  توضـیح  اسـت  نداده انجام کامل طور به را جرم اجراي عملیات
 چیست؟ وي اتهام عنوان

 مجـدد  مجـازات  اجراي از پس که شخصی براي قاضی عنوان به شما -7
 کنید؟ می مجازات یینعت چگونه شود می جرم مرتکب
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 آثـار  آیـا  کنـد  گذشـت  شاکی اگر گذشت قابل جرائم در دهید توضیح -8
 رود؟ می بین از جرم تبعی

 اسـت  یتعیین اسالمی جزایی مقررات در قصاص مجازات دهید توضیح -9
 ري؟یتخی یا

 جمـع  دزدي بـراي  منـزل  حیـاط  در را منزلی اثاث "الف" شخص اگر - 10
 دهیـد  توضـیح  شود يفرار "الف" شخص خانه صاحب اقدام با و کند
 است؟ داده رخ جرمی چه

 :دهید توضیح را حدود در جرم تکرار - 11

 در شـود  اجرا وي مجازات و شود خمر شرب جرم مرتکب شخصی اگر - 12
 شود؟ می مجازات تعیین چگونه خمر شرب جرم تکرار صورت

 :دهید توضیح را مجازات تعلیق  - 13

 و بخشـودگی  و عفـو  تبـدیل  تخفیـف،  شـامل  ها مجازات از کدامیک - 14
 باشد؟ نمی تعلیق
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 وي مجـازات  و اسـت  شده قوادي مرتکب بار سه که شخصی مجازات - 15
 شما شود می مذکور جرم مرتکب چهارم بار براي وي و است شده اجرا

 کنید؟ می مجازات تعیین وي براي چگونهی قاض عنوان به

 کنند؟ عفو تقاضاي مجرم براي توانند می افرادي چه - 16

 حقـوق  از علیـه  محکـوم  شـدن  محـروم  موجـب  هـایی  محکومیت چه - 17
 شود؟ می اجتماعی

 نیز حکم و است شده محکوم زیريتع شالق ضربه 74 به که شخصی - 18
 مربـوط  یعاجتما حقوق از محرومیت رفع است شده اجرا وي ي درباره

 است؟ مدت چه انقضاي مستلزم وي به

 از محرومیـت  راننـدگی  در احتیاطی بی از ناشی عمدي غیر قتل در آیا - 19
 گردد؟ می تعیین تبعی مجازات عنوان به اجتماعی حقوق

 شود؟ می شروع روزي چه از حبس مجازات - 20

 کرد؟ اعمال را مشدده یا مخففه جهات توان می نیز حدود در آیا - 21

 هـا  مجـازات  از یکـی  که اسالمی مجازات قانون 201 ماده به توجه با - 22
 مجـازات  قـانون  31 مـاده  بـه  اسـتناد  بـا  تـوان  می آیا است ابد حبس
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 مشروط آزادي مشمول را اول ي دفعه براي حبس مجازات که اسالمی
 مشـروط  آزادي مشـمول  را مـاده  ایـن  در شده ذکر ابد حبس داند، می

 دانست؟

 شود؟ می شروع زمانی چه از تبعی مجازات اجراي - 23

 شود؟ می محقق فعل ترك با جرم در معاونت آیا  - 24

 است؟ چگونه مجازات براساس جرایم بندي طبقه - 25

 است؟ تعارض در ايه قاعد چه با عاقله مسئولیت - 26

 کرد؟ عاقله ضمان عبارت جایگزین دیگري عبارت توان می آیا - 27

 کیفـري  مسئولیت رافع تواند می مواردي چه در متهم توسط خمر شرب - 28
 باشد؟  وي

 حـبس  به اسالمی مجازات قانون 595 ماده موضوع ربا اتهام به فردي - 29
 3مـدت  بـه  را مجـازات  دو هر دادگاه و شود می محکوم نقدي جزاي و

 کنید؟ می ارزیابی چگونه را دادگاه رأي کند،می تعلیق سال

 چیست؟ عقیم جرم و محال جرم افتراق وجه - 30
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 علـل  یـا  اسـت  کیفـري  مسئولیت رافع عوامل از جرم در اکراه و اجبار - 31
 موجهه؟

 تـوان  مـی  اسـالمی  مجـازات  قـانون  48 مـاده  جـرم  تکرار با رابطه در - 32
 قـانون  که حداکثري از بیش تواند می قاضی آیا کرد تشدید را مجازات

 کند؟ مجازات تعیین است گرفته نظر در آن براي

 چـه  شود محکوم دیگري جرم به حکم اجراي از قبل علیه محکوم اگر - 33
 شود؟ می اتخاذ او براي تصمیمی

 دارند؟ یکدیگر با تقاوتی چه دیده بزه و جرم از دیده زیان - 34

 چیست؟ جرم به شروعي ماد عنصر - 35

 داشته مضاعف تابعیت و شود جرم مرتکب کشور از خارج در که ایرانی - 36
 خیـر؟  یـا  اسـت  رسیدگی مانع تابعیت آیا شود یافت ایران در اگر باشد

 :دهید توضیح

 کـه  بدهـد  دسـتور  خـود  دسـت  زیر مأمورین به پاسگاه ي فرمانده اگر - 37
 گلولـه  هدف مورد بعد به شب نیمه از را پایگاه استقرار محل به واردین

 دهیـد  توضیح شود کشته مأموريي راندازیت براثر شخصی و دهند قرار
 چیست؟ آمر مسئولیت که
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 است؟ دادگاه کدام با مشروط آزادي با موافقت - 38

 است؟ تعلیق قابلي حد جرایم در تنمعاو آیا - 39

 را اي شـیوه  چـه  ایـران  اسالمی جمهوري کیفري نظام واقعی تعدد در - 40
 است؟ کرده اتخاذ

 چیست؟ اعتباري از واقعی تعدد تشخیص مالك - 41

 :دهید توضیح را اسالمی مجازات قانون 11 ماده - 42

 باشـد  اجـرا  حـال  در حکـم  و شـود  حـبس  ماه 6 به محکوم کسی اگر - 43
 نظـر  در جـرم  بـراي  را تـري  خفیـف  مجازات که شود تصویب قانونی
 خـود  موکـل  از چگونـه  شـخص  این وکیل عنوان به شما باشد گرفته
 کنید؟ می دفاع

 2 بـه  اسـت  حـبس  سال 3 آن مجازات که جرمی با رابطه در چنانچه  - 44
 تکمیلـی  مجـازات  تواند می قاضی آیا است شده داده حکم حبس سال

 بدهد؟

 :کنید تعریف را عقیم جرم - 45
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 امـر  اطاعت اما باشد مکره دست زیر و بدهد دستوری قانون غیر آمر اگر - 46
 چیست؟ مأمور و آمر مسئولیت کند

 :بزنید مثال و بدهید توضیح را صرف مادي بزه - 47

 آن به 54 سال در ایران که سیاسی و مدنی المللی حقوق میثاق بین در - 48
 جرمـی  بـا  رابطـه  در شخصـی  اگـر  کـه  اسـت  شده آورده شده ملحق

 تعارضـی  چـه  دهید توضیح شود نمی محاکمه دیگر باشد شده محاکمه
 دارد؟ اسالمی مجازات قانون 7 ماده با

 باشد؟ می چه ريیتخی و تعیینی مجازات تفاوت - 49

 شود؟ می منتفی عنصر کدام جرم ي موجهه عوامل در - 50

 است؟ مستمر انفاق ترك جرم آیا  - 51

 باشد می خسارت جبران مسئول جرم مباشر یا فاعل آیا موجهه علل در - 52
 خیر؟ یا

 علـل  شـمول  تحـت  اسـالمی  مجـازات  قانون 55 ماده که کنید تعیین - 53
 کیفري؟ مسئولیت رافع عوامل یا است جرم يموجهه

 :بزنید مثال و کنید تعریف را مستمر جرم - 54
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 بـزه  چنـد  کننـد  زندگی محل یک در که حالی در زوجه دو انفاق ترك - 55
 شود؟ می محسوب

 نیست؟ جرم ارتکابی عمل مواقعی چه در - 56

 عمـل  دفاع مقام در وي که شود محرز شخصی ي محاکمه درحین اگر - 57
 دهیـد  توضـیح  اسـت  شده خارج متعارف از دفاع این در اما است کرده

 است؟ چگونه وي کیفري مسئولیت

 دارد؟ بودن سرزمینی اصل با یتعارض مجازاتها بودن شخصی اصل آیا - 58

 کدامند؟ االجرا الزم احکام - 59

 شود؟ می مجازات تعیین چگونه باشد توهین با همراه تمرد اگر - 60

 کند؟ می صادر را مشروط آزادي حکم مرجعی چه - 61

 کرد؟ محسوب جرم را»  جرم ارتکاب قصد«  توان می آیا - 62

اهانت به مأمور نیروي انتظامی بـه سـبب انجـام وظیفـه داراي رکـن       - 63
 باشد خیر؟ قانونی می

 دارد؟ تفاوتی چه افترا با قذف جرم تکرار و جرم تعدد حیث از - 64
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 چیست؟ گذشت شرایط - 65

 :دهید توضیح را غیر فعل از ناشی مسئولیت - 66

 :دهید توضیح چیست؟ جرم مشدده معاذیر - 67

 است؟ جایز هم تعزیري غیر جرایم در تعلیق آیا - 68

 شود؟ می محقق شرایط چه تحت معاونت - 69

 کـه  کنیـد  تعیـین  نیز و دهید توضیح را معاونت در قصد وحدت عبارت - 70
 بایـد  اینکه یا است مؤثر میجرا ارتکاب در کلی طور به قصد وحدت آیا

 باشد؟ داشته وجود نیز خاص جرم ارتکاب در قصد وحدت این حتماً

 ؟داردچه مرجعی  موافقت به نیاز مشروط آزادي حکم صدور - 71

 دارد؟ رسیدن ارث به قابلیت گذشت آیا - 72

 باشد؟ حکم مستندات از تواند می قاضی علم آیا  - 73

 :کنید تعریف را بالینی شناسی جرم - 74



  81   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 مسـکونی  مجتمع تخریب دستور خود مأموران به يرشهردا رئیس اگر - 75
 رخ جرمـی  آیـا  کنـد  تخریـب  را مجتمع و کند اطاعت مأمور و بدهد را

 دارد؟ مسئولیت کسی چه دهید توضیح است؟ داده

 کهدیگريشخص باشد می خود از مشروع دفاع حال در "الف" شخص - 76
-وي بـه  را چاقویی "الف "شخص به کمک براي است بوده گرنظاره

 دهیـد  توضـیح  کشد می چاقو آن با را متجاوز" الف"شخص و دهدمی
 قاضـی  عنـوان  بـه  شما و است شده جرم مرتکب" ب "شخص آیا که
 کنید؟ می صادر پرونده این براي حکمی چه

 قرار؟ یا است حکم مجازات تعلیق  - 77

 باشد؟ می چه قصور و تقصیر افتراق وجه - 78

 قتـل  بـه  را او" ب" شـخص  و بگیـرد  را دیگـري  "الف" شخص اگر - 79
 وي بـراي  مجازاتی چه چیست "الف" شخص مجرمانه عنوان برساند

 شود؟ می نییتع

 است؟ جرم قاپی کیف به شروع آیا - 80

 اسـت  جرم اگر ،شود می محسوب جرم عمدي غیر جرائم در شرکت آیا - 81
 شود؟ می مجازات تعیین چگونه
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 :دهید توضیح قتل در علیه مجنی رضایت با رابطه در - 82

 علیـه  محکـوم  کـه  کند می گذشت صورتی در که دارد بیان شاکی اگر - 83
 است؟ اعمال قابل گذشت آیا بدهد را وي خسارت

 کنـد  خمر شرب او و کند تشویق خمر شرب به را دیگري شخصی اگر - 84
 است؟ تعلیق قابل مجازات این آیا چیست کننده تشویق مجازات

 چیست؟ مؤثر محکومیت - 85

 دارد؟ مدنی مسئولیت کیفري، مسئولیت رافع عوامل در مرتکب آیا - 86

 شود؟ نمی تعلیق صورتی چه در نقدي جزاي - 87

 چیست؟ حاکم از منظور دهید توضیح و کنید تعریف را تعزیر - 88

 چیست؟ کیفري امور به رسیدگی در قاضی علم مستند - 89

 :کنید تعریف را شناسی جرم - 90

 :دهید توضیح را جنایی اشباع یا جنایی ظرفیت قانون - 91

 بـه  شـخص  دادن سـوق  در اضـافی  هـاي  کروموزوم آیا دهید توضیح - 92
 است؟ مؤثر جرم ارتکاب
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 جـرم  وقـوع  از توانـد  مـی  چگونـه  شـناس  جـرم  یک که دهید توضیح - 93
 کند؟ پیشگیري

 :دهید توضیح را کیفري سیاست - 94

 :ببرید نام معروف را شناس جرم دو - 95

 هـیچ  بـدون  را دسـتور  بایـد  مـأمور  مـا  قـانون  در آیا که دهید توضیح - 96
 کند؟ بررسی را دستور باید یا کند اجرا بررسی و تحقیق

 چیست؟ نقدي جزاي ماهیت - 97

 است؟ مجازات دیه آیا - 98

 آن اعضـاي  و شود کسی منزل وارد اسلحه با شب هاي نیمه فردي اگر - 99
 وســـایل  و  دهـد  قرار اذیت و آزار مورد را آنها و کند تهدید را خانواده

 مرتکـب  وي دهیـد  توضیح کند فرار صدا و سر اثر در ولی کند جمع را
 است؟ شده جرمی چه

 را نظـري  چـه  اسـباب  تعـدد  در اسـالمی  مجازات قانون دهید توضیح -100
 است؟ پذیرفته
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 بـراي  هفتـه  یـک  مدت براي را" ب "شخص اتومبیل "الف "شخص -101
 بعـد  که است بوده مکلف و گرفته امانت به مقدس مشهد به مسافرت

 در ایشـان  دهـد  تحویل را ماشین سالم و صحیح هفته یک انقضاي از
 در) "ب" شـخص  اقامـت  محـل ( تهران به بازگشت مسیر در نهم روز

 خسـارت  و شـود  مـی  واژگون اتومبیل و کنند می تصادف چالوس جاده
 غیـر  سـرعت  کارشـناس  نظر طبق تصادف علت گردد، می وارد زیادي
 در راننـده  و کنـد  مـی  شـکایت  ماشـین  صاحب. است بوده راننده مجاز
 قاضـی  عنوان به شما است بوده عمد غیر که دارد می بیان خود از دفاع
 کنید؟ می اتخاذ تصمیمی چه

 کرد؟ حبس هید پرداخت عدم صورت در توانیم را عاقله ایآ -102

ـ  لحـاظ  بهي نقد مهیجر و حبس مجازات به "الف" -103  قابـل  کـه ی جرم
 کـرده  قیتعل را مجازات دو هر دادگاه و است شده محکوم است قیتعل

 د؟یکنیمی ابیارز چگونه را مجازات قیتعل است،

 ست؟یچ بازدارنده مجازات يفلسفه -104

 :دیده حیتوض را هیرو وحدتي رأ -105

 دارد؟ی مدن تیمسئول ،يمعنو مباشر ایآ -106
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ـ یتکم مجـازات  توانـد ی م دادگاه ایآ -107 ـ ن و کنـد  نیـی تعی ل  را مجـازات  زی
 بدهد؟ فیتخف

 کرد؟ نییتعی لیتکم مجازات عنوان به توان یم را حبس مجازات ایآ -108

ـ  استداللی برخ -109  از بعـد ی شـاک  گذشـت  تحقـق  صـورت  در کننـد ی م
 تر نییپا حداقل از تواندی م دادگاه ،يکالهبردار جرم در حکم تیقطع

 ست؟چرا؟یچ شما نظر دیایب

 فـوت  فـرد  و نکنـد  لحاظ را مقرراتی جراح عمل نیح دری پزشک اگر -110
 است؟ شده عمد قتل مرتکبي و ایآ شود

 :دیده حیتوض را یفرامل جرائم -111

-طبقه در سابقی عموم مجازات قانون دری تیترب و ینیتأم اقدامات ایآ -112

 است؟ بوده آمده ها مجازاتي بند

 هستند؟ نوع چند اجبار و اکراه -113

 :دیده حیتوض را مباشر ازي اقو سبب يقاعده -114

 شود؟یمی بررسی عوامل چه جرم ارتکابی بررسي برا -115

 :دیکن فیتعر را عمد ي واژه -116
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 تیمسـئول ی طیشرا چه تحت کارگر ي مجرمانه رفتار به نسبت کارفرما -117
 دارد؟

 ریـ غ فعـل  ازی ناشـ ي فـر یک تیمسـئول  قیمصاد از عاقله تیمسئول ایآ -118
 باشد؟ یم

 اسـت  داشـته  عنـوان  کـه قانون مجازات اسـالمی   53 ماده حکم علت -119
 کـه  شـود  ثابـت  لکن شده االراده مسلوب خمر شرب براثری کس اگر«

 مجـازات  بر عالوه مجرم است، بوده جرم ارتکاب منظور به خمر شرب
ـ  مجازات به خمر شرب استعمال ـ ن اسـت  شـده  مرتکـب  کـه  یجرم  زی
 ست؟یچ» شد خواهد محکوم

ي فـر یک تیمسئول ایآ شودی جرم مرتکب اضطرار ریتأث تحتی کس اگر -120
 دارد؟

 صـادر  را زنـدان  بـه  مخدر مواد بردن دستور کهی کس يمجرمانه فعل -121
ـ  انجـام  را کـار  نیاي گرید و کندیم ـ آ دهـد یم ـ  اسـت  مباشـرت  ای  ای

 معاونت؟

 از خارج در اگری حت شود جرم آن مرتکبي اگانهیب اگر میجرا کدام در -122
 شود؟ی م مجازاتی اسالم مجازات قانون براساس باشد هم کشور
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 شود؟ی م محسوب جرم مجرمانه قصد کردن ابراز ایآ -123

 است؟ قیتعل قابل خمر شرب در معاونت ایآ -124

 رفتهیپذ اگر است؟ رفتهیپذ را ها مجازات بودنی شخص اصل قرآن ایآ -125
 کند؟ یم لیتحم برعاقله محضي خطا در را هید چرا

 ست؟یچ تصادف در ادهیپ عابر تیمسئول -126

 ست؟یچ شناس جرم دگاهید از جرم فیتعر -127

 دري اثـر  چـه  باشد تر فیضع جرم وقوع در جرم کی کیشر نقش اگر -128
 دارد؟ مسئلهیی قضا تیماه

ـ م چـه  بـه  روز شـبانه  هري ازا به هیعل محکوم -129 ـ  زانی  زنـدان  دری مبلغ
 شود؟یم اجرا هیرو نیا ایآ هم مخدر مواد خصوص در ماند یم

 قرار بیتعق تحت يریتعز سرقت و محصن ریغي زنا اتهام به نفر کی -130
 است؟ی اسالم مجازات قانون 47 ماده شق کدام مصداق ردیگی م

 ات؟یجنا تداخل ای است اتیجنا تداخل عدم بر اصل -131

ـ تعل حکـم  در دادگـاه  دسـتورات ي اجرا ازي خودداري اجرا ضمانت -132  قی
 ست؟یچ
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 ست؟یچیی جزا نیقوان نشدن بماسبق عطف قاعده بر وارده استثنائات -133

 دارد؟ی تفاوت چه جرم بودنی نیسرزم اصل با جرم بودنی شخص اصل -134

 کنـد  تـرك  را محـل  حکمي اجرا نیح در اگر است دیتبع در کهي فرد -135
 دارد؟ي ا فهیوظ چه دادگاه

 گنجد؟ی م جرم رکن کدام در جهینت -136

 در عمـد  شـبه  حکـم  در نـوع  از قتل در....  وی مباالتی ب ،یاطیاحتی ب -137
 رد؟یگی م قرار جرم رکن کدام

 ست؟یچي فریک تیمسئول ارکان -138

 دارند؟ گریکدی بای تفاوت چه تین سوء وی داع -139

 دارد؟ی جزائ تیمسئول طفل ایآ -140

ـ د و قصـاص  ،حـدود ي هاباب در جرم تکرار قاعده ایآ -141  اجـرا  قابـل  اتی
 است؟

 کرد؟ معاونتی تلفن ارتباط قیطر از وانت یم ایآ -142

 ست؟یچي فریک يامور در نیسرزم تیصالح اصل استثنائات -143
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ـ آ کننـد  عفو قصاص از رای جان دمي ایاول چنانچه عمد قتل در -144 ـ ا ای  نی
 ر؟یخ ای داردی مومع يجنبه جرم

 است؟ رفتهیپذ را چندگانه مجازات قانون، ایآ -145

 افتـه ی تیفعل دفاع نکهیا و بودن الوقوع بیقر«  مشروع دفاع بحث در -146
 :دیده حیتوض را» باشد

 چه؟ی عنی باشد منجز دیبا گذشت -147

ـ  ایآ شود يعمد جرم چند مرتکبی کس اگر -148  راي و مجـازات  تـوان ی م
 کرد؟ معلق

ی اقـدامات  چـه ی قاض عنوان به شما کرد مشروع دفاعي ادعای کس اگر -149
 د؟یدهی م ماانجـ

 کند؟ی می شناس جرم ازي ا استفاده چهی نییتق دستگاه -150

 کند؟ استفاده شناس جرم نظر از تواندی میی قضا دستگاه ایآ -151

 بدهد؟ قرار مطالعه مورد را مجرم خود تواندی می شناس جرم ایآ -152

 کند؟ی م شناس جرم بهی کمک چهی علم سیپل -153
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 ست؟یکی اثباتی تحقق مکتب گذار انیبن -154

ی حقـوق  يحـوزه  دري مـاهو ي جـزا  حقوقي نهادها ورودي برای مثال -155
 :دیاوریبی شکل

 باشد؟یم چه جرم تحقق طیشرا باي ماد عناصر افتراق وجوه -156

 مشـروع  دفـاع ي مـوارد  چـه  در قتـل  بـه ی منته عفتی مناف موارد در -157
 است؟ مقبول

 مشـروط ي آزاد مانع باشد شدهي سپر مدتش کهی قیتعل تیمحکوم ایآ -158
 است؟

 حکـم ي اجـرا  حـال  در مقـر  و است اجرا حال در و شده صادری حکم -159
 کند؟یم میتصم اتخاذ چگونه دادگاه کندیم انکار

 است؟ مؤثر جرم به شیگرا در تکیژن اصوالً ایآ -160

 ست؟یچ برائت و اذن ریتأثی پزشکی جراح اعمال در -161

ـ  عربـده  و کـرده  مست ابانیخ دری شخص -162 ـ  کشـد ی م  کــــــه ی وقت
ي بـرا  کـه  گفتـه  پزشـک  و هستم ماریب من دیگوی م شود یم ریدستگ
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 اتخـاذ ی میتصـم  چـه ی قاضـ  عنـوان  بـه  شما بخورم مشروب معالجه
 د؟یکن یم

ی همسـان  نقـش  جـرم  در شـرکاء  که است الزم ایآ جرم در شرکت در -163
 ر؟یخ ای باشند داشته

 ست؟یچ علت و سبب افتراق وجه -164

 ست؟یچ مباشر و سبب افتراق وجه -165

 :دیده حیتوضی جراح در بیطب تیمسئول با رابطه در -166

ـ یتکم ،یاصل(  هامجازاتي بند میتقس به توجه با  -167  مجـازات ) یتبعـ ی ل
 است؟ ها مجازات نیا از کی کدام ءجز اموال ضبط

 بـه  نسـبت  قانونگـذار  باشد فیضعی جرم ارتکاب دری کیشر نقش اگر -168
 کند؟ی م اتخاذی میتصم چه گرانید

 است؟ متفاوت انهیتاز با شالق ایآ -169

ـ آی اسـالم  مجازات قانون 22 ماده برابر -170 ـ  ای  حـبس  مجـازات  تـوان  یم
 کرد؟ي نقدي جزا به لیتبد رای مرتش و مختلس

 ست؟یچ مجازاتي اجرا قیتعل با بیتعق قیتعل قرار افتراق وجه -171
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 :دیده حیتوض مستمر؟ ای هستندی آنی کالش وي گريتکد میجرا ایآ -172

 میتقسـ  مسـتمر  وی آن گروه دو به توانی می شرو چه از را جرم وقوع -173
 کرد؟

 يمحـدوده ی شـاک  گذشـت  اعـالم   صـورت  در ریغ مال انتقال بزه در -174
 است؟ زانیم چه به مجازات فیتخف اعمال

 :دیده حیتوض را تیثیح اعاده -175

 یقـانون  اصـل  بـا  چگونـه ی اسالم مجازات قانون 49 ماده آخر قسمت -176
 است؟ قیتطب قابل ها مجازات و میجرا بودن

 بـه ی منتهي و بیفر با جهیدرنت و دهد بیفر را زوجه پدر زوج پدر اگر -177
 کرد؟ بیتعق را زوج ای زوج پدر توانیم ایآ شود ازدواج

 کنـد ی م معاونت...  مخدر مواد کردن وارد امر در کهی کس مجازات ایآ -178
 ر؟یخ ای است قیتعل قابل

 د؟یمق ای است مطلق ازدواج در بیفر جرم -179

 د؟یمق ای است مطلق محاربه جرم -180

 :دیده حیتوض را افتهی سازمان میجرا -181
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 :دیبزن مثال افتهی سازمان میجرا براي -182

ـ تهد و شـود یمـ ی کس منزل وارد اسلحه با شبانهي دزد -183 ـ  دی  و کنـد یم
 بـه  پشت از شـــودیم خارجي وی وقت صاحبخانه و بردیم را او اموال

 :دیکنی ابیارز را او عمل رساندیم قتل به  را او و کندیم حمله او

 چه؟ی عنیی یجزا امور در متقابل رفتاري تئور -184

 است؟ جرم منازعه در شرکت صرف ایآ -185

 ای است شده رفتهیپذ ها مجازات جمع قاعده ایآ رانیاي فریک قانون در -186
 اشد؟ مجازات

 اجـرا  زمـان  در وی دادرسـ  انیـ جر در جرم، ارتکاب نیح در جنون آثار -187
 ست؟یچ

 ست؟یچ جزا قانون باي فریکی دادرس نییآ تفاوت -188

 ست؟یچی عموم وی اختصاصي جزا افتراق وجه -189

ـ  ،يفـرد  تیـ محکوم حکم صدور ضمنی دادگاه چنانچه -190 ق قـانون  طب
 اشـتغال  منـع  بـه  مکلففرد را  1339 مصوب اقدامات تأمینی و تربیتی
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ي دارا اگـر  دارد؟ مهلت فیتکل نیا ایآ دیبنما شغل ای حرفه ای کسب به
 است؟ زانیم چه به باشدی م مهلت

 ست؟یچ تقلب و ریتقص بهی ورشکستگ در طلبکاران تیرضا ریتأث -191

 ست؟یچ دری مباالتیب بای اطیاحتی ب افتراق وجه -192

 مسـترد  را او تـوان ی م ایآ کرد فرار خودش کشور به پاکستان تبعه اگر -193
 نمود؟

 :دیده حیتوض رای اسیس جرم -194

 کنند؟یمی شناس جرم ازیی ها استفاده چهیی قضا کار در -195

 چگونـه  مرتکـب  سـرقت،  هـم  و شـود  جعـل  مرتکب همی شخص اگر -196
 شود؟ یم مجازات

 ست؟یچیی قضا وی قانون ي دهنده فیتخف علل تفاوت -197

ـ  مأمور به نسبت نیتوه با همراه تمرد -198 ـ آی دولت ـ  محسـوب  تعـدد  ای ی م
 شود؟

 ر؟یخ ای است زیجاي نقدي جزا تیمحکوم طیتقس -199
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 ست؟یچ تصادف در شرکتي ماد عنصر -200

 است؟ متفاوتیی جنای شناس جامعه باي فریکی شناس جامعه ایآ -201

ـ گرد محکوم ابد حبس به مخدر مواد حمل اتهام به شخص -202  اسـت  دهی
 داد؟ مشروطي آزاد او به اول باري برا توانیم ایآ

 :دیکن فیتعر رای تیتربی و نیتأم اقدامات -203

 کنند؟ی م مسترد را شیخو يتبعه کشورهای طیشرا چه تحت -204

 ست؟یچ مساعدت و لیتسه تفاوت -205

ـ تعزی اسالم مجازات قانون در ایآ -206 ـ تعز وی شـرع  راتی ی حکـومت  راتی
 اند؟شده مشخص

 :دیده حیتوض را معلق و مشروط گذشت -207

 ند؟یگوی می کسان چه به بالفطره نیمجرم -208

 ست؟یچ عادت به وی اتفاق نیمجرم افتراق وجه -209
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 نیب از حادثه آن دری ـــرانیا کی و دهد رخیی هوا يسانحه کی اگر -210
ـ  دادهي رأی اسـالم  مجـازات  قانون اساس بر ایآ بـــرود ـ  شـود ی م  ای

 گر؟ید قانون

 رای اسـالم  مجـازات  قـانون  طبـق  ضـرورت  و اضـطرار  تحقق طیشرا -211
 دارد؟ي اثر چه و دیده حیتوض

ـ ته مانندی مقدمات اتیعمل ای مقدمات هیته ي مرحله -212 ـ  و طنـاب  يهی  ای
 :دیده حیتوض را جرم ارتکابي برا خودرو

ـ تعقی عنـوان  چه تحت دیده حیتوض ممسکی حقوق مفهوم شرح با -213  بی
 گردد؟ یم

 چـه  اسـت  شـده ي گـر ید قتـل  مرتکـب ی مسـت  حالت در کهی شخص -214
 دارد؟ی تیمسئول

 بـا یی هـا  تفـاوت  چـه ي فـر یک تیمسئول رافع عوامل و موجهه عوامل -215
 دارند؟ گریکدی

 ست؟یک عاقله -216
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ـ تعق دیده حیتوض زین و دارد تیمسئولی طیشرا چه تحت عاقله -217 ي و بی
 است؟ چگونه

 :دیده حیتوض را معاون عمل بودني استعار حالت -218

ـ تعق دیـ ده حیتوضـ  زین و دارد تیمسئولی طیشرا چه تحت معاون  -219  بی
 است؟ چگونهي و

 :دیکن فیتعر را جب يقاعده -220

 گردد؟یم مشروطي آزاد مشمول حبس مجازات ،یطیشرا چه تحت -221

 حیتوضـ  باشـد  مجرمانه متعدد نیعناوي دارا واحد يمجرمانه فعل اگر -222
 ؟شودی م مجازات نییتع چگونه دیده

 :دیکن فیتعر را مستمر جرم وی آن جرم -223

 باشند؟ی م قیتعل قابلی اسالم مجازات قانون طبقی جرائم چه -224

 شود؟ی م محسوب جرمی طیشرا چه تحت جرم به شروع -225

 :دیکن ریتفس رای اسالم مجازات قانون 55 يماده -226

 :دیده حیتوض مثال ذکر با را جرم تکرار و تعدد -227
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 دارند؟ گریکدی بایی ها تفاوت چه تکرار و تعدد -228

 دادگـاه ي بـرا رعایت آنها  ایآ دیده حیتوض و دیببر نام را مخففه جهات -229
 است؟ی الزام

 دارد؟ تیمسئول جراحات در عاقله ایآ -230

 :دیده حیتوض مثال ذکر با راي معنو مباشر ای فاعل -231

 :دیده حیتوض را جرم در مجازات مختلف فروض -232

 تیمسـئول  رفـع  تاموجـب  باشـند ی طیشرا چهي دارا دیبا اکراء و اجبار -233
 شوند؟ي فریک

 :دیده حیتوض ست؟یچ مجازاتی تبع آثار -234

 :دیده حیتوض را فعل ترك ازی ناش فعل عبارت -235

 :دیده حیتوض رای نسب گذشت قابل میجرا -236

 :دیده حیتوض رایی جزا تیوممیق -237

 :دیده حیتوض راي فریک نیقوان شدنن بماسبق عطف  -238

 :دیده حیتوض مثال ذکر با را خاص تین سوء -239
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 بـا ی تفـاوت  چـه  و شودی مي جاری زمان چه فاالقرب االقرب يقاعده -240
 دارد؟ عاقله تیمسئول

 دارند؟ي فریک تیمسئولی طیشرا چه تحت مأمور و آمر -241

 ست؟یچي زیرتع مجازت با بازدارنده مجازات زیتما وجه -242

 :دیکن فیتعر و دیببر نام را جرم موجهه عوامل -243

 :دیکن فیتعر و برده نام راي فریک تیمسئول رافع عوامل -244

 شود؟ یم محسوب مشروع دفاعی طیشرا چه تحت مجرمانه رفتار کی -245

 :دیکن فیتعر را جزا حقوق دری واقع تیصالح -246

 :دیکن فیتعر را جزا حقوق دری شخص تیصالح  -247

 حقوق اصول از کیکدام با دیده حیتوض و دیکن فیتعر را وزر يقاعده -248
 است؟ مرتبط جزا

 نیحـ  در و گـردد  محکوم حبس سال ده به سرقت اتهام بهي فرد اگر -249
 مرتکـب   استي متوار کهی زمان مدت در و کرده فرار مجازاتي اجرا

 است؟ جرم تکرار مورد از ردامو ایآ گرددي دیجد سرقت
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 و بدهـد  دست از را اش اراده گردان روان موارد از استفاده باي فرد اگر -250
 رفـع  او از و کرد استفادهی مست عامل از توانی م ایآ شود جرم مرتکب
 کرد؟ تیمسئول

 :دیده حیتوض را مضاعف مجازات تیممنوع اصل -251

 باشد؟ی م چه دینما قتل به اکراه را زیمم ریغ ریصغ کهي فرد مجازات -252

 :دیده حیتوض مثال ذکر با راي ماد تعدد مختلف فروض -253

ـ امن هیـ علی خـارج  فـرد  کي یـ سو از رانیا از خارج دری جرم اگر -254  تی
ـ ای خارج ای یداخل ـ آ دهـد  رخ رانی ـ ا محـاکم   ای  بـه   تیصـالح  رانی
 دارند؟ی دگیرس

ی شـاک  گذشـت  جلـب  بـا  ایآ شده ریغ مال انتقال بزه مرتکبی شخص -255
 کرد؟ قیتعل راي و مجازات توانیم

 :دیکن ریتفس رای اسالم مجازات قانون 30 يماده -256

ـ تعق مقامی صورت چه در  -257 ـ تحق و بی ـ تکل قی  امـوال  سرنوشـت  دارد فی
 کند؟ معلوم را جرم از شده حاصل

 :دیکن فیتعر را مرکب جرم -258
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 است؟ی کس چه طفلی اسالم مجازات قانون طبق -259

 معـاون  ایدهـدآ ي فـرار  اسـت  سـرقت  حال در که رای کس ،يفرد اگر -260
 است؟ چگونه دهدي فرار سرقت از بعد اگر شود؟ی م محسوب

ی اسـالم  مجـازات  قـانون  در معـاون  مجـازات  نیـی تع عدم صورت در -261
ـ  گرفتـه  نظر در معاوني برا مباشر مجازات حداقل  حیتوضـ  شـود ی م

 باشـد  نشـده  نیـی تع مباشـر  مجازاتي برای حداقل کهی صورت در دیده
 شود؟ی م مجازات چگونه

ـ آ کند بیتخر را شیخوی مسکون منزلی شخص اگر -262  جـرم  مرتکـب  ای
 است؟ شده

 مشـروط ي آزاد حکـم  صـدور  شـروط  جملـه  ازی شـاک  تیرضا اخذ ایآ -263
 باشد؟ یم

 نـوع  چـه ی اسـالم  مجازات قانون کررم 62 ماده در مذکور تیمحروم -264
 است؟ی مجازات

 آن با داریخر و بفروشدي گرید به راي ا اسلحه قتل قصد بهي فرد اگر -265
 شود؟ی م محسوب سرقت در معاون فروشنده ایآ کند سرقت اسلحه
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 :دیده حیتوض رای اسالم مجازات قانون 58 ماده -266

 :دیکن ریتفس رای اسالم مجازات قانون 32 ماده ي تبصره -267

 موضوع گانه شش موارد به خودی قیتعل حکم در دادگاهی قاض چنانچه -268
ـ رعا را هـا  آن مـتهم  و کنـد  اشارهی اسالم مجازات قانون 29 ماده  تی
 کند؟ی م اتخاذی میتصم چهي فریک دادگاه نکند

 باشد؟ی م چهي ریتعز وي حد میجرا در معاونت افتراق وجه -269

 است؟ اعمال قابل مخففه اتیفیک جرم تکرار مورد در ایآ -270

 است؟ جمع قابل مجازات فیتخف با مجازات دیتشد ایآ -271

ـ  اثـر  در عمـد  ریـ غ قتل مرتکبی مست حالت در کهی شخصي برا -272 ی ب
 شود؟ی م مجازات نییتع چگونه شودی می رانندگ دری اطیاحت

 ست؟یچ اجبار و اکراه افتراق وجه  -273

 دارد؟ي آثار چه که دیده حیتوض و دیکن فیتعر را عفو  -274

 :دیکن فیتعر را جرم در شرکت -275

 دارد؟ي آثار چه و ستیچ اکراه  -276
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 ست؟یچ کننده معاف ریمعاذ -277

 :دیده حیتوض و برده نام را عفو اقسام -278

 :دیکن ریتفس رای اسالم مجازات قانون مکرر 62 ماده 5 ي تبصره -279

 :دیده حیتوض رای اسالم مجازات قانون 19 ماده  -280

 باشد؟ی م چهی خصوص عفو وی عموم عفو تفاوت  -281

ـ یتکم مجـازات  همـان  مکرر 62 ماده در مذکور مجازات ایآ -282  اسـت؟ ی ل
 :دیده حیتوض

 :دیده حیتوض رای لیتکم وی تبع مجازات افتراق وجوه -283

 باشد؟ی م چه کننده معاف ریمعاذ و ههموج علل تفاوت -284

ي فـر یک اثـر  چهي دارا استي رهبر اریاخت در کهي عفو دیده حیتوض  -285
 باشد؟ یم

 ر؟یخ ای دارد مصداق معاونتي عمد ریغ میجرا در ایآ -286

 :دیده حیتوض را خاص و  عام تین سوء -287
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ـ تخر جا آن در موجود اسناد مکان کی دري گذار بمب اثر در -288  شـده  بی
 مرتکـب  عمـل  کـه  دیـ ده حیتوضـ  است شده فوت هم نفر کی زین و

 ؟يمعنو تعدد ای استي ماد تعدد مشمول

 :دیده حیتوض رای اسالم مجازات قانون 54 يماده -289

 چـه  مشـروط ي آزاد با مجازات قیتعل در دادگاه دستورات از تخلف آثار -290
 دارد؟ی تفاوت

 :دیده حیتوض رای جهان تیصالح اصل -291

 است؟ی اسالم مجازات قانون 8 ماده موضوع مشمولی میجرا چه -292

ـ م از تـوان ی مـ ی اسالم مجازات فیتخف در ایآ -293  مجـازات  حـداقل  زانی
 کرد؟ نییتع کمتری قانون

 :دیکن ریتفس رای اساس قانون 197 اصل -294

 ست؟یچی تیتربو ی نیمأت اقدامات با مجازات تفاوت  -295

 باشد؟ی م چه گذشت قابل ریغ میجرا با گذشت قابل میجرا تفاوت -296

 :دیکن فیتعر رای موضوع وی حکم اشتباه -297
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 حیتوض را رنگین و بیفر سه،یدس عبارات جرم در معاونت با رابطه در  -298
 :دیده

ی اسـالم  مجـازات  قانون 42 ي ماده در اًمدعا و ماًلعا کلمات از منظور  -299
 باشد؟ی م چه

ـ یا کی اگر - 300  در شـود ي کالهبـردار  جـرم  مرتکـب  کشـور  از خـارج  دری ران
 رد؟ک مجازاتی اسالم مجازات قانون طبق راي و توان یمی صورت چـــه

 :دیده حیتوضی حقوق اشخاصي فریک تیمسئول مورد در  -301

ـ  اسـت  مطلقی اسالم مجازات قانون 647 ماده موضوع جرم  -302 ـ مق ای  دی
 است؟

 :دیده حیتوض باشد؟ی م چه جرم در معاونتي ماد عنصر -303

 باشد؟ی م چگونه قصاص در معاونت -304

 خـودش  جـان  نجـات ي بـرا ي سوز آتش يصحنه در "الف" شخص -305
ـ ا در کنـد یم گرفته آتش مکان ترك به تالش  شـخص  بـه  نیحـ  نی

 دیـ ده حیتوضـ  شـود ی مـ ي و مـرگ  موجـب  و زندی م ضربهي گرید
 دارد؟ی تیمسئول چگونه "الف "شخص
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 راي و دارد رای محل از سرقت قصد مسافرش نکهیا به علم باي ا راننده -306
ـ آ کـه  دیده حیتوض رساندی م محل همان به ـ  ای  ي راننـده  تـوان ی م

 گرفت؟ نظر در سرقت در معاون را مذکور

 دارد؟ي دیفوا چه مستمر وی آن به میجرا میتقس -307

 :دیکن فیتعر رای خالفي خطا -308

 ست؟یچی خالفي خطا وي فریکي خطا زیتما وجوه -309

 است؟ي فریک تیمسئول رافعي ا رابطه چه در جنون -310

 اکراه؟ ای شودی م محسوب اجباري ماریب دیده حیتوض -311

 سـرش  بهي ا ضربه اصابت اثر در است صرع به مبتال کهی شخص اگر -312
 ست؟یچ ضارب ي مجرمانه عنوان رود فرو اغما به

 باشد؟ی اصول برچهی مبتن دیبای قاضي رأی اسالمي جزا حقوق در -313

 است؟ ممنوعی اسیق ریتفسیی جزا قانون در چرا -314

 دارد؟ي آثار چهی خصوص عفو -315

 باشند؟ینمي فریک بیتعق قابلی صورت چه در جرم نیمعاون و شرکاء -316



  107   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 :دیببر نام را رانیاي فریک حقوقی فرع وی اصل منابع -317

ـ ای سـاحل ي آبها دری جنگي های کشتي رو بری جرم اگر -318  اتفـاق  رانی
 است؟ صالح کشور کدام قانون افتد

 ضرر برموضوع حکم قیتطب در ای موضوع دری قاض اشتباه براثر هرگاه -319
 شود؟ی م اتخاذی میتصم چه گرددی کس متوجهي معنو اي یماد

 ازی فقهـ  منـابع  به استناد با خودي رأ صدور دري فریکی قاض چنانچه -320
 است؟ کرده عدولی اصول چه از کند استفاده» اسیق«

 :دیده حیتوض جرم عووق در تیرضا ریتأث با رابطه در -321

ـ یتربو  ینیتـأم  اقــــدامات قانون در که رای اطیاحت ضمانت -322  آوردهی ت
 :دیده حیتوض است شده

 :دیده حیتوض است؟ مجازات شغل از دائم انفصال ایآ -323

 زیتجـو  مـار یب به زانیم از شیبیی دارو اشتباهاً خود درمان دری پزشک -324
ـ تزر مـار یب بـه  را دارو موضـوع  نیا به توجه بدون پرستار و کند یم  قی
 و پزشـک  کـه  دیـ ده حیتوضـ  شـود ی م فوت ماریب جهینت در و کند یم
 :اند شدهی تیجنا نوع چه مرتکب ماریب
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ـ  کند،ی م میتقد دادگاه به رای مجعول سندی شخص -325  توجـه  از قبـل ی ول
ـ  رفتار کندی م مسترد را آن سند بودنی جعل به دادگاه ی شخصـ  نیچن

 :دیده حیتوض است؟ مجرمانه وصفي دارا ایآ

ـ آ کـه  دیده حیتوض -326  سـاقط ي نقـد ي جـزا  پرداخـت  بـه  تیـ محکوم ای
 شود؟ یم

 تعـدد  اسـتطاعت  صـورت  در النفقه واجب افراد و همسر انفاق ترك ایآ -327
 :دیده حیتوض شود؟ی م محسوب

 چـه  باشـد  آمـده  بدسـت  جرم ارتکاب اثر در کهی مال به نسبت دادگاه -328
 آورد؟ی م عمل بهی اقدام

 است؟ قانون کدام تابع مجازات لحاظ از مسروقه مال کردنی مخف -329

 بردارد؟ در رای جینتا چه ها مجازات و میجرا بودنی قانون اصل -330

ي اجـرا ي بـرا ی مصـداق  رانیای اسالمي جمهور مجازات قانون در ایآ -331
 گفت؟ توانی م فعل ترك ازی ناش فعل

ـ تهد از شـده ی ناشـ  تـرس  اثـر  بـر  کهی کس مورد در دیده حیتوض -332  دی
 شود؟ی م میتصم اتخاذ چگونه شودی جرم مرتکبي گرید
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 است؟ اصل کدام با منطبق مجازات و جرم نیب تناسب ي قاعده -333

 باشد؟ی م چهي عمد ریغ وي عمد میجرا در جرم کیشر مجازات -334

 باشـد ی می اجتماع حقوق از تیمحرومي دارا که رای کس توانی م ایآ -335
 کرد؟ انتخاب فوتبالي باز کی در کارشناس ای داور عنوان به

 چگونـه  یمـ یتتم يها مجازات از هیعل محکوم نیتمک عدم صورت در -336
 شود؟ی م میتصم اتخاذي وي برا

 باشد؟ یم قیتعل قابل عمد ریغ میجرا دری قطع تیمحکوم ي سابقه ایآ -337

 اجـرا  هم نیمجان و بالغ ریغ افراد مورد دری تیترب و ینیتأم اقدامات ایآ -338
 شود؟ی م

 از توانـد ی نمـ ي مـوارد  چـه  در مجازات دیتشد هیرو وحدتي رأ طبق -339
 باشد؟ شتریبي فریک نوندر قا مذکور حداکثر

آیـا قاضـی دادگـاه     باشـد  فیضـع  جـرم  کیشـر  ي مداخلـه  زانیم اگر -340
 ؟تواند مجازات کمتري نسبت به  شریک دیگر براي او تعیین نماید می

 دارد؟ دخالت مجرمانه مراحل از کی کدام در جرم در کیشر -341

 تیرضـا ي مـوراد  چـه  دری اسـالم  مجـازات  قانون طبق دیده حیتوض -342
 کند؟ی م هیتوج را جرم قانون،ی ضمن اجازه با هیعلی مجن
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ـ  رافـع  عوامـل  از جـزا  حقـوق  دري انگار سهل و غفلت ایآ -343  موجهـه  ای
 ر؟یخ ای شوند یم محسوب

 ست؟یچی تیترب وی نیتأم اقدامات اتیخصوص -344

 کند؟ استناد تواندی نمی منبع چه به حکم صدور دری قاض -345

ـ تخر عمداً اوست نزد که راي گرید مال نیام اگر -346 ـ آ باشـد  کـرده  بی  ای
 باشد؟ی م جرم تعدد شمولم

 ست؟یچی حکم محال وی موضوع محال افتراق وجه -347

 باشد؟ی م چهي عمد ریغ میجرا در اشتباه ریتأث -348

 دارد؟ مطابقت جزا حقوقي ها اصل از کیکدام با جب ي قاعده -349

 جـرم  در معاونـت ي مـاد  عنصـر  قیمصاد رانیا موضوعه حقوق در ایآ -350
 است؟ی لیتمث

 قابـل  تـام  جرم اصطالح با هیامامي فقها دگاهید ازي تجر اصطالح ایآ -351
 د؟یده حیتوض ؟ است انطباق

 ندارد؟ی گاهیجا مطلقاًي فریک نیقوان در ریتفسي ها روش از کی کدام -352
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 قـانون  197 مـاده  قسـمت  کـدام  از منقول مال ودنرب که دهید توضیح -1
 شود؟ می استنباط اسالمی مجازات

 توضـیح  و ببریـد  نـام  اسـالمی  مجازات قانون به توجه با را تهدید انواع -2
 ؟دهید

 مجـازات  تعیین چگونه باشد حرام فعل یک ارتکاب با همراه اهانت اگر -3
 شود؟ می

 است؟ جرم تقلبی هنري آثار فروش و خرید آیا -4

 را مـردم  و کند فراهم خمر شرب جرم ارتکاب براي را محلی فردي اگر -5
 معاونت؟ یا است شده خاص جرم مرتکب آیا نماید دعوت آنجا به

 دارد؟ ارش حواس از یک کدام بردن بین از -6

 تخییري؟ یا است تعیینی اسالمی جزایی مقررات در قصاص مجازات -7

 را مراتـب  مـأمور  و بدهـد  رشوه او به مأمور تقاضاي بدون شخصی اگر -8
 ؟دهید است؟توضیح شده واقع جرمی آیا کند جلسه صورت

 افـراد  بـا  شوند می کالهبرداري مرتکب که دولتی انکارمند مجازات آیا -9
 :دهید توضیح دارد؟ تفاوتي عاد
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 است؟ قصاص اتموجباز  قسامه جرح، در آیا - 10

 است؟ جرم هزینه پرداخت بدون تلفنی گفتگوي آیا - 11

 دارد؟ حکمی چه تقلید مراجع به توهین - 12

 است؟ دیه مستوجب خواب حالت در قتل آیا - 13

 ملکـی  بـه  نسـبت  سکنی یا رقبی یا عمري یا ،اجاره عنوان به کس هر - 14
 بکنـد  را ملک آن ثبتي تقاضا ،تیمالک عنوان باو  شود  محسوب امین

  مرتکب فعل مجرمانه شده است؟ آیا

فردي عالوه بـر سـرقت، مـال مسـروقه را حمـل و نگهـداري نمـوده،         - 15
 توضیح دهید وي مرتکب چه جرائمی شده است؟

 افتد؟ می اتفاق ارتشاء جرم آیا دهد رشوه را مسروقه مال یشخص اگر - 16

 شود؟ می محسوب جرم ربایی نوزاد به شروع آیا - 17

 ست؟چی ربایی نوزاد به شروع مجازات - 18

 حـق  غیـر  مـن  دریافت براي اتومبیل تصادف ساختگی ي صحنه ایجاد - 19
 است؟ داده رخ جرمی چه وجه دریافت متعاقب بیمه، شرکت از خسارت
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 ؟دهید توضیح را ثبت قانون موضوع معارض ي معامله - 20

 انسـانی  بـه  او تیـر  لیکن دارد را حیوانی به تیراندازي قصد شخصی اگر - 21
 است؟ داده رخ جرمی چه اسالمی مجازات قانون طبق نماید اصابت

 :ببرید نام را سروصورت جراحت انواع - 22

 است؟ میزان چه به چشایی حس بردن بین از دیه - 23

 براي که اي دیه مقدار برود بین از شنوایی گوش دو هر بریدن با هرگاه - 24
 است؟ مقدار چه شود  می گرفته نظر در مورد این

 چـه  شـود  تـرمیم  عیـب  بـدون  که صورتی در استخوان شکستن ي دیه - 25
 است؟ میزان چه نشود ترمیم اگر و است؟ مقدار

 چیست؟ زنا ي تازیانه حد با خمر شرب تازیانه حد اجراي افتراق وجوه - 26

 ؟کنید تعریف را عمد قتل - 27

 چـه  دهیـد  توضـیح  کنـد  عمد قتل به وادار را ممیز صغیر ،شخصی اگر - 28
 شود؟ می گرفته نظر در وي براي مجازاتی

 :کنید مقایسه یکدیگر با را اسالمی مجازات قانون 631 و 621 مواد - 29
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 بانـک  بـه  مراجعـه  بـا  و نمـوده  دریافـت چک  رشوه بابتدولت  کارمند - 30
 نشـده  چـک  وجـه  دریافـت  به موفق وجه نداشتن علت به ،علیه محال
 خود دفاعیات در ولی شود می دستگیر بانک از بازگشت زمان در و است
 و ام نـداده  انجـام  مـن  را بود شده خواسته من از که کاري دارد می بیان
 جرمـی  مرتکب اداره کارمند آیا دهید توضیح است خورده برگشت چک
 است؟ شده

 غیرقـانونی در امـوال دولتـی    تصرف جرم با اختالس جرم افتراق وجوه - 31
 باشد؟ می چه

 چیست؟ سرقت جهت ساز کلید توسط کلید ساخت جرم ماهیت - 32

 از توانـد  نمـی  دادگـاه  زمـانی  چـه  يریتعز سرقت جرم در دهید توضیح - 33
 کند؟ استفاده مجازات یینعت در مخففه جهات

 تصـمیمی  چه باشد نداشته نسبی بستگان علیه مدعی اگر لوث مورد در - 34
 شود؟ می اتخاذ

 میـزان  چـه  محـض  خطـاي  و عمـد  شـبه  و عمد قتل در قسامه نصاب - 35
 است؟

 :دهید توضیح را 206 ماده در عمد قتل شقوق - 36
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 قـرار  توانـد  مـی  صـورتی  چـه  در بـازپرس  رشـوه  جرم در دهید توضیح - 37
 نماید؟ صادر موقت بازداشت

 اسـت  مقصـر  خودش که رانندگی ي حادثه یک در متهم که صورتی در - 38
 خواهـد  هـوش  بـه  زمانی چه نباشد مشخص و باشه رفته اغماء حال به

 بـه  شـما  باشـند  کـرده  کیفـري  شـکایت  هم مصدومین دیگر نیز و آمد
 کنید؟ می تصمیم اتخاذ چگونه قاضی عنوان

 را  منقـول  غیـر  اموال یا ردیگیم بر در را منقول اموال تنها اختالس ایآ - 39
 د؟شومیشامل  هم

 رسـاند  مـی  قتـل  بـه  را دیگـري  خواب حالت در یشخص که فرضی در - 40
 است؟ کسی چه دیه پرداخت مسئول

 دارد؟ وجود امنیت علیه جرایم تشخیص براي معیاري چه - 41

 باشد؟ می چه عمد شبه حکم در عمدو شبه قتل افتراق وجه - 42

 باشد؟ می چه بیاکاذ نشر جرم و توهین جرم افتراق وجوه - 43

 باشد؟ می میزان چه پا و دست و سروصورت در حارصه جراحت دیه - 44
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 قـرار  جـرح  و ضـرب  مورد را فردي یکدیگر مشارکت با نفر سه چنانچه - 45
 تامـه  علـت  قـانونی  پزشکی. کند فوت مضروب فرد نتیجه در که دهند
 چگونه قاضی عنوان به شما حال. کند اعالم مغز به ضربه یک را مرگ
 کنید؟ می اتخاذ

 شـود  می دستگیر متقلبانه مانور يمرحله در کالهبرداري قصد به کسی - 46
 چیست؟ وي اتهام عنوان

 قرار انکار مقام در و شود می پشیمان سپس کند می اقرار زنا به شخصی - 47
 شود؟ می پذیرفته اقرار از بعد انکار آیا گیرد می

 چیست؟ محصنه زناي مجازات - 48

هـاي آن   شده و مهلـت نهاي بیمه   دیه ناشی از تصادف در مورد اتومبیل - 49
 چگونه است؟

 از یکـی  بـه  ارومیـه  شـهر  از را نفـر  پانزده خودي خودرو با "الف" فرد - 50
 منتقـل  دارد فاصـله  مـرز  بـا  کیلـومتر  ده کـه  سـلماس  شهر روستاهاي

 مـرزي  صـفر  اي نقطه تا را افراد قانونی غیر طور به "ب" فرد و کند می
 آیـا  شـوند  مـی  دسـتگیر  افراد مرز از خروج از قبل لیکن کند می هدایت

 اند؟ شده جرم مرتکب" ب "و "الف "افراد
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 چـه  در حـال  شود پرداخت عاقله توسط باید دیه محض خطاي قتل در - 51
 است؟ دیه پرداخت مسئول قاتل شخص محض خطاي قتل از مواردي

تعیـین   میـزان  چـه  بـه  ،نیسـت  مشـخص  جنسیت آن که جنینی ي دیه - 52
 ؟گردد می

 آن در و کنـد  می فرار ترکیه کشور به و شده عمد قتل مرتکب شخصی - 53
 رسـیدگی  مقام در دادگاه وي مرگ صحت یدیتأ از پس کند می فوت جا

 کند؟ می تصمیم اتخاذ چگونه

 قاتل قصاص ها خواهان از برخی و باشند متعدد مقتول دم اولیاي هرگاه - 54
 چـه  در کننـد  عفوقاتل را  رایگان طور به دیگر بعضی ولیکنرا خواستار 

 کرد؟ قصاص را علیه محکوم توان می صورتی

 شود؟ می پرداخت مواردي چه در دهید توضیح و کنید تعریف را دیه - 55

 چیست؟ محاربهقطع ید در  با سرقتدر جرم  حدي ید قطع تمایز وجه  - 56

 چیست؟ کالهبرداري از حاصل مال فروش و خرید مجازات - 57

 است؟ جرم هرمی هاي شرکت در عضویت آیا - 58
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 با را اقدام این باشد نشده انگاري جرم هرمی شرکتهاي در عضویت اگر - 59
 کنیم؟ منطبق توانیم می مجرمانه عنوان کدام

 چیست؟ عملی افتراي روانی رکن و ماديرکن  - 60

 مدتی براي ندهد او به آب و غذا و کند حبس را شخصی کسی چنانچه - 61
 قصـد  حـابس  چنـد  هر و کند فوت فرد جهینت در نباشد تحمل قابل که

 :دهید توضیح است؟ شده عمد قتل مرتکب وي آیا باشد نداشته قتل

 الملـل  بـین  کنوانسـیون  در خسـارت  مبلغ تعیین کند می سقوط هواپیما - 62
 تعیـین  اسـالمی  مجـازات  قـانون  توسـط  دیـه  آیـا  است شده مشخص

 است؟ مبنا المللی بین کنوانسیون یا شود می

 سـردرگم کـردن وي   بـا  را غیر مال که فردي به اسالمی جزاي فقه در - 63
 شود؟ می گفته چه برد می

 عمـل  بـه  اقـرار  زین دادرسی جلسه در شده خمر شرب مرتکب شخصی - 64
 دارد بخشـش  تقاضـاي  قاضـی  از و کند می توبه سپس است کرده خود

 تواند اتخاذ نماید؟ میتصمیماتی  چه خصوص این در قاضی
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 آفتـاب  در و ریـزد  مـی  آبی کوزة داخل به را انگور آب مقداري شخصی - 65
 نـامبرده  آیـا  نمایـد  می آن نوشیدن به مبادرت دوماه از بعد دهد می قرار

 چیست؟ وي مجازات خیر؟ یا است شده خمر شرب مرتکب

 جعـل  بـا  اقتصـادي  نظام در اخالل قصد به اسکناس جعل افتراق وجه - 66
و چه آثـاري بـر    چیست؟ اقتصادي نظام در اخالل قصد بدون اسکناس

 هر یک مرتب است؟

 اسـالمی  مجـازات  قـانون  در بازدارندهي مجازاتها و شرعی تعزیرات آیا - 67
 اند؟ شده احصاء

 :ببرید نام را است شرعی تعزیرات ها آن مجازات کهرا  جرم چند - 68

 :دهید توضیح را اسالمی مجازات قانون 520 ماده - 69

 مـی  معرفی مالک را خود و کند می جعل را مالکیت سند فتوکپی فردي - 70
 صـادر  حکمـی  چـه  قاضـی  عنوان به شما فروشد می را ملک آن و کند
 د؟یکن می

 و اسـت  داده دسـت  از قصـاص  مجـازات  براثر را خود چشم یک فردي - 71
 چـه  دیـه  دهیـد  توضـیح  کنـد  می کور را او دیگر چشم دیگري شخص

 است؟ مقدار
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 مجـازات  تـوان  مـی  آیـا  کنند سرقت را فرزندشان مال مادري و پدر اگر - 72
 کرد؟ تعیین ها آن براي را ید قطع

 چیست؟ عمومی اخالق و عفت دارکردن جریحه مالك - 73

مجـازات   قانون  640 ماده در قراردادن عمومی انظار معرض در عبارت - 74
 :دهید توضیح رااسالمی 

 است؟ الزامی اختالس جرم در حبس مجازات تعلیق صورت چه در - 75

 از کـی ی در قتل اگر باشد المال بیت دیه پرداخت مسئول که صورتی در - 76
 شود؟ می تغلیظ دیه هم صورت این در ایآ بیافتد اتفاق حرام ماههاي

 خیر؟ یا شود می منتقل ورثه به قذف حد مطالبه حق آیا - 77

 وي بـه  اداره کارهـاي  براي اداره طرف از که خودرویی با دولتی کارمند - 78
 چـه  مرتکـب  نـامبرده  رود مـی  مسـافرت  به خانواده با است شده سپرده
 است؟ شده جرمی

 وي لـیکن  اسـت  بـوده  دولـت  بـراي  سوله یک ساخت مأمور کارمندي - 79
 خـود  یشخصـ  ي خانـه  سـاخت  بـراي  را سـاختمان  مصـالح  از يمقدار

 دارد؟ اي مجرمانه عنوان چه وي فعل کند می مصرف
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 مقـدار  چه بروید دوباره که ببرد بین از طوري را زنی موي شخصی اگر - 80
 نماید؟ پرداخت باید دیه

 ؟دهید توضیح است؟ جرم کدام مجازات کردن لوبصم - 81

 مقـدار  چـه  شود می کامل دیه موجب که هایی جراحت در قسامه نصاب - 82
 است؟

 ؟ببرید نام را حدي سرقت خصوصیات و شرایط - 83

 ؟دهید توضیح را عمدي جرح یا عضو قطع - 84

 باشد؟ می سال چند قتل انواع در دیه پرداخت مهلت - 85

 چـه  اسـت  کـرده  جعل را سندعادي یک نیز و رسمی سند یک شخصی - 86
 دارد؟ مجازاتی نوع

 بـه  شـما  و رسـاند  مـی  قتـل  بـه  را خود فرزند شربراد همراه به "الف" - 87
 نماید؟ می اتخاذ تصمیمی چه قاضی عنوان

 وسـایل  و شـده فردي  منزل وارد ساختگی کلید با شبانه مسلحی سارق - 88
 شـود  می دستگیر و قرار تعقیب تحتسپس  کند می سرقت راوي  منزل
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تعیـین   چگونـه  وي مجـازات  اسـالمی  مجازات قانون طبق کنید تعیین
 ؟گردد می

 اتومبیـل  و تاکسـی  راننـده  به چوبدستی با اي ساله 14 يا بچه پسر اگر - 89
 عنـوان  بـه  شـما  شـود؟  شکسته نیز راننده سر و آورد وارد خسارت وي

 گیرد؟ می نظر در برایش مجازاتی چه قاضی

 ؟دهید توضیح قانون به استناد با را جنین اسقاط در معاونت - 90

 اي مجرمانـه  عنـوان  چـه  دیگـري  توسـط  رسمی اشخاص مهر ساختن - 91
 دارد؟

 مجـازات  قـانون  73 و 72 مـواد  در الکلـی  مشـروبات  در قانونگذار چرا - 92
 مشـروب عرفی  ارزش برابر پنج معادل را نقدي جزاي پرداخت اسالمی
 دانسته؟

) نـی  درشـت  اسـتخوان (شکسته پایش رانندگی تصادف اثر در شخصی - 93
 است شده ترمیم معیوب صورت به استخوان قانونی پزشک نظر مطابق

 محاسـبه  قـانونی  مسـتندات  بـه  توجه با را دیه دارد عضو نقص% 25 و
 :کنید
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 عنصـر  اسـت  جـرم  اسـت؟اگر  جـرم  يامـاهواره  تجهیزات نگهداري آیا - 94
 چیست؟ آن قانونی

 :ببرید نام را آن انواع و تعریف را اي رایانه جرم - 95

 را سـرقت  سـاختگی  ي صـحنه  امـین  و است شده سپرده امین به مالی - 96
 وي رفتـه،  سـرقت  بـه  مـــال  کــــه  کنـد  مـی  ادعا و کند می طراحی
 وي فعـل  يمجرمانـه  عنـاوین  ای عنوان و است شده جرم چند مرتکب
 چیست؟

 شـود مـی  کشته ندارد وجوددر آن نزاع  قتل قصد که نزاعی درشخصی  - 97
 است؟ داده رخ قتلی نوع چه دهید توضیح

 است؟ جرم جنازه زدن آتش آیا - 98

 چرا؟ است؟ مرکب جرم امانت در خیانت آیا - 99

 :کنید بیان قتل در مشارکت براي مثال یک -100

 عمـل  آیـا  درآورد دیگري تزویج به را خود ي ساله ازدهی دختر پدري اگر -101
 خیر؟ یا دارد جزایی ي جنبه او
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 خـاص  تمکین هنوز که زنی شامل اسالمی مجازات قانون 642ماده آیا -102
 گردد؟ می نکرده

 گردد؟ اطالق می کسی چهبه  محارب -103

 است؟ جرم چند تخریب همراه به عنف به ورود -104

 دارد؟ مصداق جرم این در معاونت آیا است؟ جرم طفل دادن از امتناع -105

 چـرا  کنـد  می سئوالو از وي  کرده مراجعه دادگاه دفتر مدیر به شخصی -106
 و نرسـیده  وقتش زیرا گوید می دفتر مدیر دیدنفرستا داخل به مرا پرونده

 اسـت  شـده  واقع جرمی آیا زند، می سیلی دفتر مدیر به فرد حال این در
 چیست؟ آن قانونی استناد

 نیـی تع و دهید توضیح را اسالمی مجازات قانون 647 ماده موضوع جرم -107
 مقید؟ یا است مطلق که کنید

 است؟ جرمی نوع چه انفاق ترك بزه -108

 :دهید توضیح را اسالمی مجازات قانون 183 ي ماده -109

 کرد؟ مطالبه کیفري دادگاه از توان می را چک وجه آیا -110
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 در را امـوال  است شده داده تحویل او به مال که دولتی دارانبار یک اگر -111
 چیست؟ وي اتهام بزند آتش انبار

 پـدر  باشـد  همسـرش  و پـدر  وي وراث و دیرسـ  قتـل  بـه  نفـر  یک اگر -112
 ارث عنـوان  بـه  هـم  زن بـه  دیـه  آیـا  دهیـد  توضـیح  کند دیه تقاضاي

 رسد؟ می

 مجـازات  قـانون  61 يمـاده  بـا  را اسالمی مجازات قانون 629 ي ماده -113
 :کنید مقایسهی اسالم

 "ج" و کنـد  مـی  مطـرح  "ج "بـا  را موضوع "ب" قتل قصد به "الف" -114
 در را سـم  "الـف " و داده قـرار  "الـف " اختیـار  در سمی داروي مقداري

 مـواد  سـم  جـاي  بـه  "ج" کـه  آنجـایی  از و ریختـه  "ب"ي غذا داخل
 چـه  قاضی عنوان به شما بیندمی صدمه"ب"است دادهبه وي  زاعفونت

 کنید؟ می اتخاذ تصمیمی

 است؟ کیفري تعقیب قابل چک کننده صادر مواردي چه در -115

 شود؟ می مجازات سقوط موجب صورتی چه در حدود در توبه -116

 است؟ جدیدي جرم سارق توسط مسروقه مال اخفاي آیا -117
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 جراحـت  براثـرآن  سـپس  و کند می قطع را دیگري شخص دست فردي -118
ـ د تعلیـق  صورت در کند می فوت مصدوم  تعلـق  آن بـه  میـزان  چـه  هی

 گیرد؟ می

 است؟ مؤثر صورتی چه در زنا حد در توبه -119

در  گیـرد  مـی  تحویـل  بـرنج  کیسـه  20 خصوصـی  شرکت یک دار انبار -120
 ت؟مترتب اس ويبر  ي مجرمانه عنوانصورت استفاده وي از آنها چه 

 چیست؟ عفت منافی عمل -121

 توانـد  می اختالس جرم در معاون چیست؟آیا اختالس جرم تحقق ارکان -122
 نباشد؟ کارمنددولت

 شود؟ رعایت باید هایی مهلت چه چک کیفري يجنبه رعایت براي -123

 :دهید توضیح را بیاکاذ نشر جرم -124

 است؟ تحقق قابل فعل ترك با عمد قتل آیا -125

 قـانونی  مسـتند  اسـت  جرم اگر است؟ جرم ازدواج ي واقعه ثبت عدم آیا -126
 چییست؟ آن
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 چـه  کند مسترد را مال خواستکیفر صدور از قبل اختالس به متهم اگر -127
 شود؟ می صادر برایش حکمی

 چیست؟ امنیت علیه جرایم شخیصت ي ضابطه ما حقوق در -128

 باشد؟ می تقصیر به ورشکسته تاجر، مواردي چه در -129

 دهد نمی نفقه فرزندش و او به وي که کرده شکایت شوهرش از خانمی -130
 کنید؟ می اتخاذ تصمیمی چه قاضی عنوان به شما

 اسـت  بـوده  مقصـر  آن ي راننـده  کـه  دیگري اتومبیل با اتومبیلی سارق -131
توانـد   مـی  کسـی  چـه  بـه  خسـارت  جبران براي مالک کند می تصادف
 کند؟ مراجعه

 اسکناس؟ جعل ای است چک جعل ،شده نیتضم چک جعل -132

 و کنـد  اجـرا  را لـوث  مقـررات  يعمـد  جراحت در تواندی م بازپرس ایآ -133
 کند؟ي جار قسامه

ی جرمــ چــه و رجــم مســتوجبی جرمــ چــهدر حقـوق کیفــري ایــران   -134
 شود؟ی م قتل مستوجب

 ست؟یچ اهانت و قذف افتراق وجه -135
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 ست؟یچ قتل جرم در ممسک با قتل جرم در معاونت افتراق وجه -136

 ست؟یچدر تعریف جرم قتل  "معصوم نََفْْسِ "اصطالح از منظور -137

 شود؟ی م محسوب جرم مسجد از شبانه سرقت ایآ -138

 است؟ قصاص قابلي گرید صورت به دیاس دنیپاش ایآ -139

 است؟ مطلق یجرمی عمل يافترا ایآ 699 ماده لیتحل در -140

 قابل تصور است؟ همي عمد ریغی جاسوس ایآ -141

 است؟ مطالبه قابل هیعل محکوم وراث از هید ایآ -142

 دارد؟ی مجازات چه طفلی رانندگ اثر در بیتخر و جرح و ضرب رادیا -143

 قانون 645 ماده جرم در معاون عنوان به را نکاح عقد شاهد توانیم ایآ -144
 نمود؟ مجازاتی اسالم مجازات

 ست؟یچ دادهي فرار را قصاص به محکوم کهي فرد مجازات -145

ـ  آثار ثبت به که مجاور منزلی کلنگ منزل کی بیتخر يحادثه در -146 ی مل
ـ آ دیده حیتوض است ختهیر سقفش و دهید بیآس است هدیرس ـ  ای ی جرم

 است؟ گرفته صورت

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  132
  

 

 ست؟یچ قیطر وقطاع محاربه افتراق وجه -147

 پرداخـت  شـوند  فـوت  مسـافران  ازي تعدادیی مایهواپ سقوط اثر در اگر -148
 است؟ی قانون چه براساس خسارت

 به منجر و شده وارد بیترت به که نفر دو توسط جراحت رادیا صورت در -149
 د؟نشوی م محسوب قاتل کی کدام شود فوت

ـ آ ببرد نیب از را آثارآن و کند دفن را جسد قاتل اگر -150  قتـل  بـر  عـالوه  ای
 است؟ شده همي گرید جرم مرتکب

 کرد؟ مجازات رای جان توانی م چگونه نباشد  عضو قصاص امکان اگر -151

 ند؟یگویم چه مقدرریغ يهید به -152

 است؟ کدام هید نوع نیارزانتر -153

 است؟ جیراي ا هید نوع چه پرداخت حاضر حال در -154

نت علنی به رئیس جمهور کشور خارجی قابل گذشت اسـت یـا   اجرم اه -155
 ؟خیر

 حکـم  توانـد ی می قاض یدر چه صورت شود مرگ به منجری تصادف اگر -156
 بدهد؟ي نقدي جزا به
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 دیبا قاتل چرا دیده حیتوض کند گذشتی شاک اگري عمد قتل بحث در -157
 شود؟ محکومحبس  سال 10 تا 3 به

 مسـتنداً  شـود  شکسته استخوان دو ضربه کی باي احادثه ضمن در اگر -158
 دارد؟ هید چند دیده حیتوض

 است؟ متفاوت بدن مختلف نقاط در هیدام جراحت يهید مقدار ایآ -159

ـ اذ مورد را خود ریصغ فرزندي پدر اگر ایآ -160  مرتکـب  دهـد  قـرار  آزار و تی
 است؟ شدهی جرم

ـ ن "ج "و اند دهیخواب بام پشت در "ب" و "الف" -161  دهیـ خواب اطیـ ح در زی
 پـرت  "ج "شـخص ي رو بـر  "ب" ،"الـف " خـوردن  غلط اثر در است

ـ  نوع چه که دیده حیتوض شودیم مرگش باعث و شود یم  داده رخی قتل
 است؟ی کس چه با قتل تیمسئول و

 دادگاه مجاز است؟آیا تفویض محاسبه تهاتر دیه در  -162

 است؟ چقدر موقت بازداشت مدت...  ارتشاء و اختالس دیتشد قانون در -163

 دارد؟ وجود اسلحهي ریبکارگي برای قانون ایآ -164
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ـ  زن دو مشـارکت  با مرد کی چنانچه -165 ـ  و مـرد  کی  قتـل  بـه  را زن کی
ـ د افتیدر با را قاتل سه ازی کی بخواهند دمي ایاول و برسانند  و عفـو  هی

 میتصـم  اتخاذ چگونه یقاض عنوان به شما کنند قصاص را گرید نفر دو
 د؟یکن یم

 گمـرك  اداره دري بطـر  پانصـد  مقـدار  بـه  مکشوفهی الکل مشروبات ایآ -166
 ر؟یخ ای داردی مال ارزش رانیا مقررات مطابق

  کننـده  صـادر  و سینـو  ظهر هیعل چک يدارندهعقیب کیفري تشرایط  -167
 ست؟یچ آن

 شود؟یم افتیدری کس چه از هید شود، تبرئهی متهم اگر -168

 هر ای متهم، ،یزندان شود؟یم محسوب جرمی کس چه فرار در مساعدت -169
 دو؟

 چه؟ی عنی سالحهاي تساواصل  -170

 انداخت؟ ریتأخ به توانی می صورت چه در را جلد دح و رجم حد -171

 است؟ زیجای طیشرا چه تحت روح حلول از پس نیجن سقط -172

 است؟ جرم ایآ که دیده حیتوض و دیکن فیتعر رایی پولشو -173
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 شود؟ در جراحات در چه صورتی دیه تنصیف می -174

 ست؟یچ مسلحانه قاچاق مجازات دیده حیتوض مستنداً -175

 باشد؟ یمی معن چه به يداقو ي واژه -176

 مبلـغ  به شوند اختالس جرم مرتکب گریکدی مشارکت با نفر دو چنانچه -177
 مبلـغ  آنهـا  ازی کـ ی فرخواسـت یک صـدور  از قبـل  و تومان ونیلیم شصت

 حکـم  چگونـه ی قاضـ  عنـوان  بـه  شما کند مسترد را تومان ونیلیم یس
 د؟یکن یم صادر

ـ  از اسـتفاده  بـه  است متهم "الف" شخص -178 ـ ب کی ـ  ي نامـه  عی  وی جعل
 و شـود یم تبرئه "ب" شخص کنیل جعل، به است متهم "ب" شخص
 مجعـول  سـند  از اسـتفاده  و جعـل  در معاونت به متهم زین "ج" شخص

ی دگیرسـ  جداگانـه  تـوان یم "ج "و "الف" اشخاص میجرا به ایآ است
 :دیکن استدالل نمود حکم اصدار و کرد

ی تومـان  هزارصـد  چـک  تـراول  قطعـه  50 از استفاده با "الف" شخص -179
ـ پراي سـوار ي خـودرو  دستگاه کی دیخر به اقدامی تقلب ـ  دی ـ نمای م  دی

 و چهـل  مبلـغ  بـه  بعـد  ساعت کی و گرفته لیتحو را خودرو بالفاصله
ـ اول ي فروشـنده  شود،ی مي متوار و فروخته الیر ونیلیم هفت  سـه  هی
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 چـک  تـراول  کـه  شودی م متوجه و کند یم مراجعه بانک به بعد ساعت
 نمـود؟  دیـ خواهی اقـدام  چـه  دیباشي و لیوک شما اگر.  استی تقلب ها

 است؟ شده مرتکبي ا مجرمانه نیعناو چه "الف" دیده حیتوض

 ست؟یچ عام مالء دري خوار روزهي ماد رکن -180

ـ  شخصی نقاشي تابلو ازی کس اگر -181 ـ  کنـد ي بـردار یکپـ ی معروف   کنیل
 :دیده حیتوض است؟ شده جرم مرتکب ایآ اوردین خود ازی اسم

 کنـد یمی طراحي افزار نرم و کندیم نهیهز تومان ونیلیم صدی شخص -182
 آن يمجرمانـه  عنوان فروشدی م و کندیمی کپ را آني و شاگرد حال

 ست؟یچ

ـ تعق قابـل ی عنـوان  چـه  تحت شودیم عمد قتل موجب کهی شخص -183  بی
 است؟

 ر؟یخ ای شودیم طفل اءیاول شاملی اسالم مجازات قانون 632 ماده ایآ -184

 شود؟ی م معاف مجازات از ربادهندهی فرض چه در -185



  137   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 مجـازات ي عـاد  فـرد ي بـرا ی اسـالم  مجازات قانون 622 ماده در چرا -186
 در مبادرت کهی بیطبي برا 624 ماده در امادر نظر گرفته شده  قصاص

 است؟ داده قرار حبس مجازات کند، یم نیجن سقط

 محسـوب  جعـل ی قـانون  رکـن ی اسـالم  مجـازات  قـانون  523 ماده ایآ -187
 شود؟ یم

 بـه قانون مجازات اسـالمی   524 ماده از جعل به مربوط مواد گرید اگر -188
 کرد؟ مجازات را افراد 523 ماده با توان یم ایآ شود حذف بعد

 چگونهی قاض عنوان به شما کند فرار قصاص به محکوم کهی صورت در -189
 د؟یکنی م میتصم اتخاذ

 دارد؟ مجازات دو قتل و عضو نقص به منجر جرح رادیا ایآ -190

 دارد؟ هید فقط ای دارد همی عموم يجنبه جرح و ضرب ایآ -191

 شود؟ قیمت مال مسروقه چگونه تعیین می -192

 پنجـاه  مـثالً  اخـتالس  در موقـت  بازداشت قرار صدور نکهیا به توجه با -193
 از قبـل  مرتکـب  چنانچـه  اسـت ی الزام ماه کی مدت بهی تومان ونیلیم
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 همچنـان  مـاه  کی نیا ایآ کند، مسترد را وجه تمام خواستفریک صدور
 شود؟ لیتبدي گرید قرار به و شود فک دیبا ای استی الزام

 چـه  333 مـاده  مطروحـه  مجـاز  سـرعت  با مطمئنه سرعت افتراق وجه -194
 باشد؟ یم

 دارد؟ی طیشرا چه شود ذیتفخ حد سقوط موجب کهي اتوبه -195

 نفقـه  يمطالبـه  و نیتمکـ  عدم صورت در رمدخولهیغ کرده عقد زن ایآ -196
 کند؟ فریک يتقاضا و تیشکا تواندیم

ـ ی اسالم مجازت قانون 211 ماده در قانونگذار چرا -197 ) طفـل (کـودك  نیب
 است؟ شده قائل تفاوت کننده اکراه تیمسئول نظر از زیمم ریغ و زیمم

 شود؟ پرداخت دیبای زمان چه در هید تفاضل -198

 ریدسـتگ  خلـوت  طیمح در دانشگاه دري پسر و دختر کهی صورت در ایآ -199
 ست؟یچ آن مجرمانه عنوان است؟ داده رخی جرم شوند

 مـرگ  به منجر ادهیپ عابر با تصادف اثر در کهي ا رانندهی صورت چه در -200
 ندارد؟ تیمسئول است شده عابر
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ی تیمـاه  چـه  قصـاص  کننـد یم گذشت دمي ایاول که نفس قصاص در -201
  دارد؟

 :دیکن فیتعر رای استقراض ربا -202

 جـرح  و ضـرب  مورد را است حامله روز 10 و ماه 4 که رای زن ،یشخص -203
 چگونـه ی قاض عنوان به شما ردیمی مي و فرزند جهینت در دهد یم قرار

 د؟یکنیم میتصم اتخاذ

ـ  را او منـزل  درب دارد را "ب" شخص کشتن قصد "الف" شخص -204 ی م
 نکـه یا تصـور  بـه  را او "الـف  "شـخص  کندی م باز را دري و برادر زند

 مرتکبي وی اسالم مجازات قانون طبق. کشدی م است "ب" شخص
 است؟ شدهی قتل نوع چه

 حیتوضـ  اسـت؟  جرم گانه سهي قوا ازی کی سیرئ جان به قصد سوء ایآ -205
 :دیده

 :دیببر نام را عضو قصاص طیشرا -206

ی قـانون ی پزشـک  قتـل  از بعـد  و شـود ی مي عمد قتل مرتکب نفر کی -207
در این صـورت  . است بوده وانهید قتل موقع در مقتول که کند یم اعالم

 شود؟ یم صادر قاتلي برای حکم چه
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ی مجـازات  چـه  اسـت  شدهي مغز مرگ دچار گلوله کیشل براثر نفر کی -208
 شود؟ی م گرفته نظر در کننده کیشلي برا

 است؟ي فریک بیتعق قابلی صورت چه در نفقه ترك -209

ـ  مراجعهي ا اداره بهي فرد -210 ي بطـر  ده کـارش  انجـام ي بـرا  و کنـد ی م
 عنـوان  چـه  کارمند و او عمل. دهدی م دولت کارمند بهی الکل مشروب
 دارد؟ اي مجرمانه

ـ  کـه ي مـادر ي بـرا ی اسالم مجازات قانون در ایآ -211  سـقط  را خـود  نیجن
 :دیده حیتوض است؟ شده داده قرار مجازات کند یم

ي کالهبـردار  مجـازات ی اسـالم  مجازات قانون دریی های فرض چه در -212
 شود؟ی م دیتشد

 بـا ی ارتبـاط  مشـروط ي آزاد در زنـدان  از خروج از بعدي ها مراقبت ایآ -213
 دارد؟ی شناس جرم

 شود؟ی م ساقطی صورت چه در زنا حد -214

 کنـد  فـرار  گودال از است کرده زنابه  اقرار خود که رجم به محکوم چرا -215
 شود؟ی نم برگردانده گودال به
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ی اسـالم  مجـازات  قانون طبق "زناکار"سدیبنو کاغذي رو بری کس اگر -216
 دارد؟ي ا مجرمانه عنوان چه

 :دیده حیتوضي فریک مقررات طبق رای عدوان تصرف -217

 حـد  بـه   محکوم سبب نیبد و شود خمر شرب مرتکبی شخص چنانچه -218
 بـه  حد چند شودي گرید خمر شرب مرتکب حدي اجرا از قبلی ول شود

 شود؟ی م زده او

 ؟يریتعز ای است بازدارنده رشوه، مجازات -219

 شود؟ی م محسوب سرقت هیهمسا ي خانه برق کنتور دري دستکار ایآ -220

 است؟ شدهي راگان جرم برق سرقت ایآ -221

 راي گـر ید شـخص  اما است داشته را شیخو فرزند کشتن قصدي پدر  -222
 د؟یکنی م صادری حکم چهی قاض عنوان به شما کشدیم

 رکـن  دیـ ده حیتوضـ  و دیکن ریتفس رای اسالم مجازات قانون 677 ماده -223
 ست؟یچ آنی روان وي ماد

قـانون   614 مـاده  در مـذکور  آثـار  و کنـد  جـرح  رادیا چاقو بای کس اگر -224
 ر؟یخ ای داردي ریتعز مجازات ایآ شود جادیامجازات اسالمی 
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 ست؟یچ نافذه و جائفه تفاوت -225

ی شخصـ  و اسـت  کـرده  پارك ابانیخ کنار را خود کلتیس موتوري فرد -226
ـ اول محـل  در دوباره را آن سپس دیربایم را آن موقت صورت به  بـاز  هی
 است؟ حاکم فرد براعمالي امجرمانه عنوان چه گرداندیم

 است؟ امانت در انتیخ شوهر، توسط هیزیجه فروختن ایآ -227

 شود؟ی م محسوب جرم چند بالمحل متعددي ها چک کردن صادر -228

 باشد؟ی م چه شهود شهادت و اقرار با خمر شرب ثبوت افتراق وجه -229

 :دیده حیتوض را قیتحر جرم دهنده لیتشک ارکان -230

ـ  رکـن  به ازین بالمحل چک صدور جرم ایآ  -231 ـ  دارد یروان  چـرا؟  ر؟یـ خ ای
 :دیده حیتوض مستدالً

 :دیده حیتوض رای مطبوعات میجرا -232

 ست؟یچی فضول يمعامله با ریغ مال انتقال افتراق وجوه -233

 دارد؟ی تفاوت چهی کالش باي گر يتکد -234

 ؟يریتعز  ای استي حد شیربای پنهان صورت به مال شیربا -235
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 است؟ی پنهان مغازه صاحب حضور دري ا مغازه از سرقت ایآ -236

 ست؟یچي کالهبردار در متقلبانه مانور از منظور -237

 ازی کـ ی چگونه سرقت فیتعري برا 197 ماده دری پنهان دیق به توجه با -238
 باشد؟ تواندیم شهود شهادتي حد سرقت اثبات لیدال

 اثـر  بـر  کافر شخص و آورد می واردی جرحي کافر بهی مسلمان شخص -239
 جـرح،  شدن وارد و  فوت نیب يفاصله دری ول دینما یم فوت جرح نیا
 صادر جارحي برای حکم چهی قاض عنوان به شما شود یم مسلماني و
 د؟یکن یم

 دارد؟ تیمسئول جراحات در عاقله ایآ -240

 است؟ چگونه مشاع مال در سرقت وي کالهبردار -241

 :دیده حیتوض را هید پرداخت در المال تیب تیمسئول موارد  -242

ـ بر سمی کسي غذا در عمداًی کس اگر -243 ـ عل و زدی  کنـد  اقـدام ي گـر ید هی
 مسـموم  و بخـورد  را آن اسـت  مسـموم  غذا دانستهیم نکهیا با شخص
 کند؟یم صادری حکم چه دادگاه شـــود

 شود؟یم ثابتی لیدال چه با قصاص -244
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 شود؟یم پرداختي موارد چه در هید تفاضل -245

 است؟ زیجای فاتیتشر چه با وي موارد چه در نیجن سقط -246

 شوند؟ی م خارج احصان حالت از مرد و زنی صورت چه در -247

 چگونـه  شـوند  مخـدر  مواد فروش و دیخر مرتکبی دولت کارمندان اگر -248
 شود؟ی م مجازات نییتع آنهاي برا

 :دیده حیتوض را الدممهدور -249

 قابـل  سـوم  بـار ي بـرا  حد مستوجب سرقت جرم مورد در ابد حبس ایآ -250
 ر؟یخ ای ستا مشروطي آزاد اعمال

 راي گـر ید شده قیحر دچار که تئاتر ي صحنه از فراري برا "الف "فرد -251
 و افتـاده ي گـر ید فـرد ي ور بـر  و کرده سقوط ارتفاع ازي و و هداد هل

 و باشـد ی می تیمسئول چهي دارا "الف" فرد است شدهي و مرگ باعث
 است؟ شدهی جرم مرتکب کرده سقوط فرد ایآ که دیده حیتوض زین

 :دیده حیتوض را فراش در قتل -252

 است؟ جرمی طیشرا چه تحت پورسانت اخذ -253
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 جـرم  مرتکـب  ایآ دهدی م انجام نامتعارفي رفتارها ابانیخ دری شخص -254
 است؟ شده

 ست؟یچ عنف به سند اخذي ماد رکن -255

 کشـنده  نوعاً کهنماید ی فعل به مبادرتنسبت به مسلم ي کافر چنانچه  -256
 شود؟ی م صادری حکم چه شود مسلمان سپس و است

-یمـ ي گرید به ریت و کندیمي اندازریت و ندارد شکار يپروانهی شخص -257
 د؟یکنیم صادری حکم چهی قاض عنوان به شما خورد

  انجـام  1357 سـال  در محاکمـه  امـا  است داده رخ 1356 سال دری قتل -258
 است؟ حاکمی قانون چه دیکن نییتع شودیم

 شـود ي کالهبـردار  و مجعول سند از استفاده و جعل مرتکبی کس اگر  -259
 شود؟ی م اعمال اوي برای مجازات چه

 امـا  اسـت  اعـدام  مخـدر  مواد مسلحانه قاچاق مجازات قانون موجب به -260
ـ  مجـازات  جداگانـه  سالح حملي برای قاض  قاچـاق ي بـرا  و دهـد ی م

 حیصـح  دادگـاه  عمل ایآ دهدیم حکم جداگانه زین مخدر مواد مسلحانه
 است؟

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  146
  

 

 است؟ مرکب جرم کی مخدر مواد مسلحانه قاچاق ایآ -261

 شود؟ی م مجازات سقوط موجب اقرار از بعد انکاري موارد چه در -262

 است؟ شده رفتهیپذ اقرار از بعد انکاري ریتعز جرائم در ایآ  -263

 است؟ زانیم چه بهی خنث ي هید -264

ـ آ بـردارد  پرونـده  داخل از راي ا برگه دادگاه دفتر ریمد اگر -265 ـ ا ای  فـرد  نی
 آن ي مجرمانـه  عنـوان  اسـت  جـرم  اگر ر؟یخ ای است شده جرم مرتکب

 ست؟یچ

 شخص به نسبت و شود االرادهمسلوب خمر شرب علت بهی شخص اگر -266
 شد؟ خواهد مجازات چگونه شود جرح و ضرب مرتکب

 عنـوان  به شما رسانندیم قتل به را مرد دو گریکدی مشارکت با زن دو  -267
 د؟یکنیم اتخاذی میتصم چهی قاض

ـ  اسـت  افتهی سازمان جرمی اسالم مجازات قانون 610 ماده جرم ایآ  -268  ای
 ر؟یخ

 ؟یمجموع ای استی لستقالا حق قصاص -269
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ي گـر ید شخص و کندیم ساله پانزده پسر کی ربودن به مبادرتی شخص  - 270
ـ  کمک او به ـ اخت در و آوردی مـ ی نیماشـ  و کنـد یم  راه در و گذاشـته  او اری

ـ  حکـم  دو هـر ي براي بدو دادگاه  و شوند یم ریدستگ یی ربـا  آدم بـه ی قطع
ـ  اعتـراض  صـادره ي رأ بـه  و کند یم صادر ـ تجد دادگـاه  و شـود یم  نظـر دی

 است؟ حیصح نظر دیتجد دادگاه حکم ایآ کند،یم معلق را مجازات

 :دیده حیتوض را جعل در الصاق و الحاق -271

 افـراد  مشـمول ی اسـالم  مجـازات  قـانون  596 ماده موضوع تیحما ایآ -272
 شود؟ی م هم دیرش

 بـه  شـما  بکشد راي فرد "ب" و زدیبر شراب "ب" حلق در "الف" اگر -273
 کند؟ی م صادری حکم چهی قاض عنوان

 ست؟یچ جرح و ضرب براثر منافع زوال از منظور  -274

 مجـازات  قـانون  700 مـاده  موضـوع  جـرم  مرتکب تواندی می قاض ایآ -275
 کند؟ محکوم حبس ماه دو به رای اسالم

 است؟ نوع چند زنا -276

 بـا  را او عمـل  کنـد ی معرف مهندس ای دکتر را خود دروغ بهی کس اگر  -277
 داد؟ قیتطب توانیمی قانون ماده کدام
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 است؟ زانیم چه به انگشت ده يهید -278

 ست؟یچ سرقت حدي اجرا طیشرا -279

 ست؟یچ مسلمان ریغي عمد قتل حکم -280

 ریـ غ قتـل  مرتکـب  او و دهدی م پسرش به را نیماش چیسوئ کهي پدر  -281
 باشد؟ی م چه پدر اتهام شودی مي عمد

ـ  پسـر ي بـرا  هسـتند  ریصغ ای مجنون مقتولي ایاول قتل، جرم در  -282  میق
 خشد؟بب را قصاص و بدهد تیرضا تواندی م میق ایآ شود یم نییتع

 :دیببر نامی اسالم مجازات قانون طبق را حد مستوجب جرائم -283

 اثبـات  ي ادله لحاظ ازی ستمیس چه از مایی قضا نظام ،يحد جرائم در -284
 کند؟ی م تیتبع دعوا

 ر؟یاخی باشدی م زنا حدي اجرا مانع ضیح ایآ  -285

 بـه  و است ساله 8 که باکرده دختر با است ساله 27 که "الف "شخص - 286
 ازدواج واقعه زین و کندی م موقت ازدواج پدر اذن بدون دهینرس بلوغ حد
 چه "الف "شخص دیده حیتوض است نشده ثبت هم ازدواج خانهدفتر در

 د؟یسیبنو را آنی قانون عنصر و است شده مرتکبي امجرمانه نیعناو
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 است؟ دست قسمت کدام منظوري حد سرقت جرم در دی قطع مجازات در - 287

ـ  انکار زن اما کندیم اقراری زن با زنا بهي مرد  -288  چگونـه ی قاضـ  کنـد یم
 کند؟یم صادر حکم

ـ ا و کنـد ی م خراب را خودی شخص ملکی شخص -289  آثـار  جـزو  ملـک  نی
 است؟ شده جرم مرتکب مالک ایآ است بودهی باستان

ـ ق آن در سـپس  و بدزدندی کس از رایی امضا دیسف اگر -290  ذمـه  اشـتغال  دی
 ست؟یچ آن يمجرمانه عنوان شود وجه مطالبه و شود

 است؟ جرمي اکستاز و گردان رواني هاقرصي نگهدار و استعمال ایآ -291

ـ ا دیـ ده حیتوضـ  و دیکن ریتفس رای اسالم مجازات قانون 610 ماده  -292  نی
 دارد؟ی تفاوت چه گرید میجرا باجرم 

 ست؟یچ عضو قصاصي اجرا دری عرف مماثلت از منظور -293

 مـورد  و شـوند ي متـوار  و کنند مجروح ابانیخ در راي فردي ا عده اگر -294
 گرفت؟ المال تیب از را هید توانی م ایآ رندیگ قراریی شناسا

 دارد؟ي امجرمانه عنوان چهی خارج جمهور سیرئ بهی نعل اهانت  -295

 :دیکن ریتفس رای اسالم مجازات قانون 530 ماده -296
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 باشد؟ مثبت دیباي کالهبردار جرمي ماد رکن ایآ  -297

ي بـرا  را گـر ید مین و نوشدب راي بطر در موجود مشروب نصفی شخصاگر  - 298
 است؟ شدهی یا جرایم جرم چه مرتکب رد، ويگذا کناري بعد مصرف

 ست؟یچ امانت در انتیخ در استعمالواژه  از منظور  -299

ـ  هري برمبنا عقد که« است شده گفته ازدواج در بیفر در  -300  آنهـا  از کی
ـ  هري برمبنا عقد کهی صورت در» یپزشک هیعال التیتحص مثل  از کی
 چه؟ی عنی باشد شده واقع آنها

 است؟ی معن چه به هید در تداخل  -301

 ست؟یچ بیاکاذ نشری قانون اتیخصوص -302

 است؟ جرمي افراد چه با رابطه در انفاق ترك  -303

ـ ز را پـدر ي امضا و برداشتهي و اذن با را پدر چک دسته" الف " -304  آن ری
 است؟ شدهی جرم چه مرتکب است دادهي گرید به و کردهي سازهیشب

 ؟ باشدیمی معن چه بهی بغ -305

 باشد؟یمی کس چه هیعل جعل جرم -306
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 مقتـول  يهیدی طیشرا چه تحت دیده حیتوض لوث موضوع با رابطه در -307
 شود؟ی م پرداخت المال تیب از

 :دیده حیتوض رای اسالم مجازات قانون 596 ماده -308

 اعمال يمحدودهی شاک گذشت اعالم صورت در ریغ مال انتقال بزه در -309
 است؟ چگونه مجازات فیتخف

 :دیده حیتوض باشد؟ی م چه افترا و نیتوه افتراق وجه -310

 کیشـل ي ریت سرقت به متهم بیتعق نیح دری انتظامي روین مأمور اگر -311
 است؟ داده رخی قتل نوع چه شود قتل بهی منته که کند

 است؟ جرمي بر بیج به شروع ایآ -312

 وی شـاک  از گذشـت  اخذ به موفقي کالهبردار به متهم کهی صورت در -313
ـ نما مجـازات  فیـ تخفي تقاضـا  سـپس  و گـردد  انیز و ضرر جبران  دی
 کند؟ی م مجازات فیتخف اعمال چگونه دادگاه

ـ  شـرکت  وکالت آزمون در "ب"ي جا به "الف" -314 ـ  کنـد یم  از قبـل ی ول
 اگر شود؟یم محسوب جرم آنها عمل ایآ. شودیم ریدستگ امتحان اتمام
 ست؟یچ آن يمجرمانه عنوان باشد یم جرم
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 شـود  نوشـته  رقم اي یگذار خیتار دارنده،ي سو از امضاء دیسف چک اگر -315
 است؟ داده رخ امضاء دیسف از استفاده سوء جرم ایآ

 است؟ صدور قابل ریغ مال انتقال بزه در مجازاتي اجرا قیتعل قرار ایآ -316

 باشد بازو در جراحت نیا اگر و باشدی م زانیم چه هیدام جراحت ي هید -317
 است؟ چگونه

 باشد؟ی م زانیم چه نهیس در هیدام جراحت ي هید -318

 باشد؟یم جرمی صورت چه در بزه ارتکابي برای تبان -319

ي گـر ید فرد و شودی مي مغز مرگ دچاری شخص ي ضربه براثري فرد -320
 وارد ضـربه  او بـه  شـود ی مـ ي مغز مرگ دچار هیعلی منج نکهیا از بعد

 باشد؟یم کی کدام قاتل که دیده حیتوض کندی م

 در چه صورتی مخفی کردن مال، مجازات سرقت دارد؟ -321

  و دیـ ده حیتوض رای نظام فهیوظ با ارتباط در جرم وی نظام خاص جرم  -322
 د؟یبزن مثالبراي هر یک 

 متفـاوت  هـا  مجـر  بـه  شروع ریسا باي کالهبرداردر  جرم به شروع ایآ  -323
 است؟
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 باشد؟ی م متفاوت ها جرم به شروع ریسا با اختالس به شروع ایآ -324

 شود؟ی م محسوب جرمی صورت چه در نید از فرار قصد به معامله -325

 :دیده حیتوض قذف بزه با رابطه در را جرم تکرار -326

 است؟ زیجای فاتیتشر چه با وی طیشرا چه تحت نیجن سقط -327

 دارد؟ی پ دري آثار چه دیده حیتوض دیکن فیتعر را لوث -328

 :دیکن فیتعر رای سنتي کالهبردار و انهیرا با مرتبطي کالهبردار -329

 است؟ي ریگیپ قابل صادره چک سینو ظهر هیعلي فریکي دعو ایآ -330

 آیا جرم ترك انفاق قابل گذشت است؟ -331

 :دیده حیتوض مثال ذکر با را امانت در انتیخ جرم در کردن مفقود مفهوم - 332

 ست؟یک هید پرداخت مسئول محضي خطا قتل در -333

 ست؟یچ دري کالهبردار با امانت در انتیخ افتراق وجوه -334

 :دیده حیتوض را مشاع مال دري کالهبردار  -335

ـ ت امـا  کنـد یمـ ي راندازیت او به» الف« قتل قصد بهی کس -336 » ب« بـه  ری
 ست؟یچ قتل نوع کندیم اصابت
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 عنـوان  کنـد  تصـاحب  رای لیتحـو  وجـه ی خصوصـ  بانـک  کارمنـد  اگر -337
 باشد؟یم چه بانک کارمند فعل يمجرمانه

 است؟ جزء ارکاني ساز هیشب جعلجرم  در ایآ  -338

 ست؟یچ جعلجرم  در ضرر رکن از منظور -339

 ست؟یچ امانت در انتیخ و اختالس جرم زیتما وجه  -340

 گردد؟ محقق  می چگونهی عملي افترا دیده حیتوض ستیچ افترا بزه -341

ـ  راي گـر ید بـه  ریتقص به یورشکستگ دادن نسبت ایآ -342  افتـرا  تـوان ی م
 کرد؟ محسوب

 شـده ي سند کی جعل مرتکبي گرید يانهیرا از استفاده باي فرد اگر  -343
 است؟ داده رخی جرم چه باشد

ي ریتعز سرقت به مربوطی اسالم مجازات قانون ازي موارد مالحظه با  -344
 شـود  ریدسـتگ  عسـل ي کندو کنار در عسل بردن از قبل متهم چنانچه

 است؟ مجازات قابل ایآ شده مرتکبی جرم چه

ـ آ کنـد  تلف رای لیتحو اموال ازي مقداری دولت ياداره دارانبار اگر - 345  مرتکـب  ای
 باشد؟ یم چهي و عمل يمجرمانه عنوان است شده مجرمانه فعل
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 باشد؟یم چهی اطیاحتی ب با مأتوی رانندگ تصادف در قتل نوع -346

ي گـر ید بـه  مطلب نیا ذکر با و ساختهی تقلبي طال سکه کی شخص -347
 عنــوان او عمــل نیــا ایــآ فروشــدی مــ او بــه مــتیق نصــف بــه را آن

 دارد؟ي ا مجرمانه

شـود چـه    هایی که سرقت واقع، ولـی سـارق شناسـایی نمـی     در پرونده -348
 گیرد؟ اقدامی صورت می

 نامـه یگواه بـدون ی رانندگي برای اسالم مجازات قانون 723 ماده برابر -349
ــه در ــه در آن ارتکــاب و اول يمرحل ــه دوم مرحل ــیتعی مجــازات چ  نی
 شود؟ یم

ـ دلی صـورت  چـه  در و اسـت ي امـور  چـه ي برا قسامه -350 دعـوا   اثبـات  لی
 شود؟یم محسوب

 قـانون  690 مـاده  موضـوع ی عدوان تصرف بزه ارتکاب در معاوني برا  -351
 شود؟ی م نییتعی مجازات چهی اسالم مجازات

فـوت کـرده اسـت نسـبت زنـا       شخصی به همسر خود که مدتی اسـت  -352
دهد؛ در چه صورتی قابل تعقیب و در چه صـورتی غیرقابـل تعقیـب     می

 است؟
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 است؟ جرمی صورت چه در مایهواپي گذار بمبي ادعا -353

اگر در تصادف رانندگی، متوفا زن باشد و راننده مقصر بیمه نامه داشـته   -354
 شود؟ باشد، حکم دیه براي زن به چه میزان صادر می

 چــــه  از دعــــوا  اثبـات  يادلهي برای مال جرائم در مایی قضا نظام  -355
 کند؟یم تیتبعی ستمیس

 است؟ چگونهي رکالهبردا جرم مجازات فیتخف  -356

ـ تخر را خـود  ملـک  مالـک  اگری طیشرا چه تحت -357  اعتبـار  بـه  کنـد  بی
 شود؟یم مجازات بیتخـــر

 مـورد  و شـوند ي متـوار  و کنند مجروح ابانیخ در راي فردي اعده اگر  -358
 کرد؟ پرداخت المال تیب از را هید توانیم ایآ رندیگ قراریی شناسا

 :دیده حیتوض قسامه در قسم تکرار با رابطه در  -359

ـ ن و ردیـ گی م شکل چگونهي  کالهبردار جرمي ماد عنصر - 360  حیتوضـ  زی
 ست؟یچ باشد مثبت فعل دیبا جرم نیاي ماد عنصر نکهیا از منظور دیده

 :دیده حیتوض ساده؟ ای است مرکبي کالهبردار جرم  -361
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 گریکـد ی بـه  سـر  يضـربه  زدني برا فوتبالي باز نیح در نفر دو اگر  -362
ي فریک تیمسئول شود دو هر فوت بهی منته برخورد نیا و کنند برخورد

 است؟ چگونه دو نیاي برا

 چهي فریک جنبه حفظي برای شاک بالمحل چک جرم در دیده حیتوض  -363
 کند؟ تیرعا دیبا راي موارد

 کـاهش  ثلـث  بـه  برسد مرد يهید  نصف به زن يهید کهی صورت در  -364
ـ آ است؟ چگونه باشد ارث و هید ابداگرییم ـ ا ای ـ ا در حکـم  نی   مـورد  نی

 است؟ي جار همه

ـ  پرداخـت ي مـوارد  چه در و باشدی می معن چه به تفاضل  -365  و شـود ی م
 است؟ی کس چه عهده به هید تفاضل پرداخت دیده حیتوض

داللـت کـافی بـر موقـوفی و قابـل       قانون مجازات اسـالمی  727ماده  -366
 گذشت بودن جرم اهانت دارد یا خیر؟

 بازداشـت  قـرار  تـوان ی مـ ی عدوان تصرف بزهي برای طیشرا چه تحت -367
 نمود؟ صادر موقت
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 حیتوضـ  شوندي مرد قتل مرتکب همسرش همراه بهی شخص چنانچه  -368
 قصـاص  از عفو صورت در هید پرداخت موضوع و قصاص تیفیک دیده

 بود؟ خواهد چگونه

 :دیده حیتوض رای اسالم مجازات قانون 295 ماده 3ة تبصر  -369

ـ  چـه  شـود  واسطهی مرتش وی راش نیب شخص اگر دیده حیتوض -370 ی جرم
 دارد؟ی مجازات چه جرم نیا و است داده انجام

 جـرم ی شخصـ  ياسـتفاده ي برای فرهنگ راثیم آثار فروش و دیخر ایآ -371
 است؟

 ست؟یچ ماهه 7 نیجني عمد نیجن سقط مجازات  -372

 است؟ جرمی فرهنگی تقلبي کاال فروش و دیخر ایآ -373

 دارد؟ی حکم چه گردن به وارده جراحت  -374

 نـه یهز بـدون  ياسـتفاده  لـه یح هرگونـه  بـا  تلفن قیطر ازي فرد اگر   -375
 سـرقت  اگـر  ر؟یـ خ ای شودی م محسوب سرقت او عمل ایآ باشد داشته

 است؟ی جرم چه ستین

 ست؟یچي عمد قتل اثبات يادله  -376
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 است؟ چگونه عمد شبه ای ویی خطا قتل به نسبت شهادت  -377

 بـه  اسـت  دهینرس گفتن سخن حد به کهی کودک زبان بردن نیب از هید -378
 است؟ زانیم چه

دادگاه جزایی شخصی را به حد زنا محکوم کرده است پـس از قطعیـت    -379
 شود یا خیر؟ چرا؟ شود حد اجرا می علیه دچار جنون می حکم محکوم

 است؟ جرم مادر جان حفظ لحاظ به نینج سقط ایآ -380

 او مجـازات  موجبي کالهبردار جرم در مرتکب بودن کارمند صرف ایآ -381
 چرا؟ ر؟یخ ای شود یم

 :دیده حیتوض راي عمد قتل در تیهو در اشتباه -382

 :دیکن فیتعر را ارتشاء و رشاء -383

 :دیده حیتوض آن در را بیفر نقش و دیکن فیتعر راي کالهبردار -384

ی پـول  و رفتـه  سـرقت  بـه  فشیک که کندی م وانمود دورغ بهی شخص  -385
ـ نی تاکس راننده  نداردی تاکس هیکرا پرداختي برا  انسـان  خـاطر  بـه  زی

 جـرم  مسـافر  عمل رساند،ی م منزلش به را او ه،یکرا اخذ بدونی دوست
 ست؟یچ آن يمجرمانه عنوان شود؟ یم محسوب
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 روزنامـه  و انـدازد یبی فروش روزنامه دستگاه داخلی جعل پولی کس اگر -386
 ست؟یچ او ي مجرمانه عنوان کند افتیدر

 چـــــه  باشـند  محجــور مقتولي ایاول اگري فریک بیتعق با رابطه در -387
 شود؟ی م اتخاذی میتصم

 :دیکن سهیمقا گریکدی با رای اسالم مجازات قانون 323 و 225  مواد -388

 :دیکن فیتعری اسالم مجازات قانون طبق را سرقت جرم -389

دیه جنین توسـط چـه کسـی و     در صورتی که زن حامله خودکشی کند  -390
 شود؟ چگونه مطالبه می

 ست؟یچ باشندیمی بهائ مذهبي دارا کهي افراد قتل حکم -391

 عمل نیا بري امجرمانه نیعناو چه بدهند زناکار نسبتی شخص به اگر -392
 است؟ تصور قابل

 و دهـد  قراري گرید اریاخت در و بسازد دیکل سرقت جرمي براي فرد اگر -393
ـ  ایآ که دیده حیتوض نشود سرقت به موفق سارق شخص  اتفـاق ی جرم

 است؟ افتاده

سرقتی که فاقد شرایط اجراي حد باشد و موجـب  اخـالل در نظـم یـا      -394
 خوف نشده باشد چه مجازاتی در بر دارد؟
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 دیـ ده حیتوض شود؟یم محسوب لوث قتل يصحنه در متهم حضور ایآ -395
 ؟ ردیگیم صورتی اقدام چه طیشرا نیا در

 شود؟یم افتیدری کس چه از هید شود تبرئه متهم اگر لوث با رابطه در -396

 از هیـ علی مـدع  و کنـد  قسـامه  مطالبـه  هیعلیمدع اگر لوث با رابطه در -397
 شود؟یم صادری حکم چه دینما ابا قسامه ياقامه

 است؟ جرم ارتشاء به شروع ایآ -398

ـ جنا موجـب ی قضـائ  مقـام  دستور با کهي دادگستر نیضابط ایآ -399 ـ  تی  ای
 باشند؟یمی اسالم مجازات قانون 57 ماده مشمول شوندیم خسارت

 :دیده حیتوض ست،ین ضامن عاقلهي موارد چه در -400

 ست؟یچ محضي خطا و عمد شبه زیتما وجه -401

 و نموده رنگ قرمزی تومان هزار اسکناس کی چاپ به مبادرتی شخص -402
 مرتکـب  شخص نیا. ردیگیم دالر او ازی خارج فرد کی به آن دادن با

 است؟ شدهی میجرا ای جرم چه

 :دیبر نام را مشدد دیتهد قیمصاد -403

 :دیده حیتوض سرقت با همراه دیتهد با رابطه در -404
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 محسـوب  جعلی صورت چه در اشخاصیی شناسا کارت ازي عکسبردار -405
 شود؟ یم

 باشد؟ی م جرم رانیای اسالم مجازات قانون طبق مجاز ریغ شنود ایآ -406

فسـاد در زمـین   آیا افرادي که براي مبارزه با محاربان و از بـین بـردن    -407
شوند اگر در همـین حـین    برند محارب محسوب می دست به اسلحه می

 ا ند؟ شوند مرتکب چه جرمی شده باعث کشته شدن شخص 

 جـه ینت در باشـد  شـده  االرادهمسـلوب  خمـر  شـرب  اثـر  در شخص اگر -408
 است؟ چگونهي وي فریک تیمسئول شود قتل مرتکب

 ست؟یچی قانون وي معنو لیدال افتراق وجه -409

ـ آ قـانون  6 مـاده  2 بنـد  بـا ی اسـالم  مجـازات  قانون 727 ماده ایآ -410  نیی
 اسـت؟  معـارض ي فـر یک امور در انقالب وی عموم يهادادگاهی دادرس

 کرد؟ تعارض رفع توانی م چگونه

 چـه  تحـت  دهـد  زنـا  نسـبت ی حیمسـ  فرد کی به نسبتی شخص اگر -411
 است؟ بیتعق قابلی عنوان
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ـ آ کنـد  فـرار  دادگـاه  به اعزام نیح دری زندان چنانچه -412  قابـل  او عمـل  ای
 است؟ مجازات

 کند ریتعم را او يخانه خواهدیم شرکت ریمد ازی ساختمان شرکت کی -413
ـ ن شـرکت  ریمـد  بگـذارد  او حساب به را راتیتعم ينهیهز و  را خانـه  زی

 از نادرستي فاکتورها ارائه با را راتیتعم نهیهز برابر 2ی ول کرده ریتعم
 دارد؟ي امجرمانه عنوان چه عمل نیا کند،یم کم او حقوق

 ؟یآن ای مستمر است؟ی جرم چگونهی ربائ آدم -414

ـ  معلـول  را خـود  دروغ بـه  متقلبانـه  لیوسا به توسل بای شخص -415 ی معرف
ـ  اسـتفاده  دولـت  کمـک  از و کند یم ـ ا کنـد ی م  عنـوان  چـه  عمـل  نی

 دارد؟ي ا مجرمانه

 است؟ گذشت قابلی میجرا چه -416

ـ  شـهادت  کننـده ی دگیرسـ ی قاضـ  نزد دادگاه در دونفر -417  کـه  دهنـد ی م
ف "  حکـم  شـهادت  بـه  استناد با دادگاه است شده قتل جرم مرتکب"ال

 همـان  بـه  اقراري گرید شخص حکمي اجرا از بعد کنیل کند یم صادر
ـ ا در دادگـاه  دیده حیتوض کند یم قتل  اتخـاذ ی میتصـم  چـه  رابطـه  نی

 کند؟ یم

  ي علمی داوطلبان تصدي امر قضامجموعه سؤاالت مصاحبه  164
  

 

ی انتفـاع  ریغ يمدرسه در فرزندش نام ثبتي برای دولت ياداره کارمند -418
 را فرزنـدش  کـه  خواهدی م رجوع ارباب از لذا است داشتهی مال مشکل

 اگـر  اسـت؟  شـده  جرم مرتکبي و ایآ کند نام ثبت مذکور يمدرسه در
 باشد؟یم چه مذکور فعل يمجرمانه عنوان است شدهی جرم مرتکب

 کنـد  یم تقاضا" ب "شخص ازي ا خانه از سرقت از بعد" الف "شخص -419
 باشد؟یم چه "ب" شخص جرم ببرد اش خانه به را او لیوسا که

 :دیده حیتوض راي عمد قتل در اکراه -420

 چـه  کننـده  اکـراه  مجـازات  باشـد  ریصـغ  شونده اکراه اگر قتل جرم در -421
 باشد؟ یم

 :دیده حیتوضي صور يمعامله با رابطه در -422

 م؟یداري حد حبس عنوان بای مجازات ،یاسالم مجازات قانون در ایآ -423

 :دیده حیتوض رای اسالم مجازات قانون 611 ماده -424

ـ  باشندي عمد قتل به متهم نفر دو چنانچه -425  کـه  نباشـد  مشـخص  کنیل
 اتخاذی میتصم چه دادگاه دیده حیتوض باشدی م آنها از کی کدام قاتل

 کند؟ یم
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 :دیده حیتوض را عمد شبه قتل -426

 است؟ جرم هیسف امضاء از استفاده سوء ایآ -427

 است؟ قیتعل قابل هیسف امضاء از استفاده سوء جرم مجازات ایآ -428

 و اسـت  بوده کر راست گوش يهیناح از مادرزاد طور به" الف "شخص -429
 کـر  را "الـف  "شـخص  چـپ  گـوش  بهی لیس يضربه ورود باي گرید
ـ د شـود یم فرد شدن ناشنوا باعث و کند یم  چـه  "الـف " شـخص  يهی

 است؟ مقدار

 :دیببر نام را قصاص سقوط موارد -430

ي بـرا  و شـوند ی مـ ي عمـد  قتـل  به متهم نفر سه و دهدی م رخی قتل -431
 دیـ ده حیتوضـ  است قاتل نفر سه نیا از نفر کی که است محرز دادگاه
 کند؟یم میتصم اتخـــاذ چگـونه دادگاه

ـ  و ن،یتـوه  اهانـت، (  عبارت از منظور ایآ -432  در منـدرج ) حرمـت  هتـک  ای
 مـواد  و 6 مـاده  8 و 7ي بندها وی اسالم مجازات قانونیی جزا مقررات

 داللـت  کهی الفاظ بکاربردن از است عبارت مطبوعات قانون 27  و 26
 :دیده حیتوض ر؟یخ ای دارد لعن و سلب وی برفحاش
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 جرم؟ کی ای است ياجداگانه جرم مخدر  مواد حمل و ادیاعت ایآ -433

ي شـهردار  مـأموران  الشـکل  متحـد  ای یـ رسمي هالباس از استفاده ایآ -434
 شود؟یم محسوب جرم گانهیبي کشورها

ــدامتگاهها و بازداشــتگاهها نیمــأمور و نیمســئول اگــر -435 ــدون ن  بــرگ ب
 نـام  بـه  رای شخص صالح ریغ مقامات و مراجع طرف از صادره بازداشت

 :دیده حیتوض اند؟ شدهی جرم مرتکب رندیبپذی زندان

 :دیده حیتوض رای اسالم مجازات قانون 595 يماده -436

 شود؟ی م محسوب جرم ردیبگ صورت کافر تا دو نیی ربا اگر -437

 است؟ شده جرم مرتکبي و با ردیبگ ربای مسلمان ازي کافر اگر -438

ـ  انگریبی اسالم مجازات قانون 611 ماده ایآ -439  اسـت؟  مرکـب  جـرم  کی
 :دیده حیتوض

 ضـرب  مورد زن کردن مجروح قصد به تنها راي باردار زنی شخص اگر -440
 فرزنـدش  و کند مانیزا زن جرح و ضرب نیا اثر در و دهد قرار شتم و

 جـرح  و ضرب براثر که نقص اثر در بعد سال 2 زین و شود متولد ناقص
 چـه  تحـت  پـدرش  تیوص طبق را ضارب دینما فوت است شده حاصل

 کرد؟ مجازات توانی می عنوان
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 متعلق يجنازه اموات دفن به مربوط نظامات تیرعا بدونی شخص اگر -441
ـ  چـه  مرتکـب  کنـد  دفـن  خود منزل اطیح در را پدرش به  شـده ی جرم

 :دیده حیتوض مستدالً و مستنداً است؟

 دائـم،  ازدواج ي واقعـه  ثبـت  سـبب  چه بهی اسالم تامجاز قانون طبق -442
 است؟ی الزام رجوع و طالق

ـ نما فـرار  در مسـاعدت  او بـا  محبوس از مراقبت مأمور اگر -443 ـ آ د،ی ـ ا ای  نی
 دهد؟ یم رخ فعل ترك صورت به فقط مساعدت

 باشد؟ دیباي حد تاچه رجم در سنگی بزرگ -444

 در است داشته عنوان کهقانون مجازات اسالمی  512 ماده ي تبصره در -445
 باشـد  کـرده  توبـه  نظام بهی ابیدست از قبل متهم شود احراز کهي موارد

 چـه  نظـام ی ابیدست از منظور شود ینم 512 و 509 و 508 مواد مشمول
 باشد؟ی م

ی سـازمان  چـه  عهده بهآثار باستانی ی فرهنگ ،یخیتار تیماه صیتشخ -446
 باشد؟یم

 :دیده حیتوض را یاسالم مجازات قانون  340 ماده -447
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ـ  ازي طـور  رای زن سري موی کس هرگاه 369 ماده طبق -448  کـه  ببـرد  نیب
ـ برو دوبـاره  اگر و باشدیم زن کامل هید ضامن دینرو گرید  دار عهـده  دی

 اگر ستین بزرگ و کوچک نیب فرق حکم نیا در بود خواهد المثل مهر
 شود؟یم پرداخت زانیم چه به باشد کامل يهید از شیب المثل مهر

 چـه  بـه  اسـت   خـون  دنیـ چک محل کهی نیب نوك بردن نیب از يهید -449
 است؟ زانیم

ـ جنا مقـدار  عـادل  کارشـناس  نفـر  دو به مراجعه با اگر هید بحث در -450  تی
 ست؟یچ فیتکل نشود روشن

 هـر  ای تخلف ای است جرم قانون برخالف حکم صدور انداختن ریتأخ به -451
 :دیده حیتوض دو؟

 رای اشخاصـ  ای رزمنده يروهاین کس هر داشته عنوان که 504 ماده در -452
ـ تحر هسـتند  مسـلح ي روهـا ین خـدمت  دري نحو به که  بـه  مـوثر  کی
 کـه ی صورت در کندی نظام فیوظاي اجرا عدم ای میتسل ، فرار ان،یعص

 را دشـمن  مقابـل  دریـ خود ،يروهاین شکست ای حکومتي برانداز قصد
 ست؟یچ مؤثر کیتحر از منظور شودیم محسوب محارب باشد داشته

ـ اعت و مخدر مواد استعمال عنوان سه نیب -453 ـ اعت و مخـدر  مـواد بـه   ادی  ادی
 :دیده حیتوض دارد؟ وجودی تفاوت مخدر مواد به مجدد
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 ست؟یچ عضو قطع با عضو قصاص افتراق وجه -454

 حـد  سـقوط ي بـرا ی راه سارق ازی قاض نزد مالباخته تیشکا از پس ایآ -455
 دارد؟ وجود

 کند؟ یم نیمع رأساً قانونرا  کیرک الفاظ قیمصاد ن،یتوه جرم در ایآ -456

ـ روی کلمات حک بای شخص -457  دوران بـه  متعلـق  را آن طـال  جـام  کي ی
 کنـد یمـ ي گـر ید شـخص  بـه  را آن فروش قصد وی معرفی هخامنش

 سـکوت  فروشـنده، ي ریدستگ جهت اما شودیم مطلع موضوع از داریخر
ـ  ریدسـتگ  فـروش  نیح در راي ن،ویمأمور به اطالع با و کرده  کننـد یم
 و اسـت  شـده  جـرم  مرتکب فرض نیا در فروشنده ایآ که دیده حیتوض
 ست؟یچ آن يمجرمانه عنوان است داده رخی جرم که اگر

 آن دارنـدگان ی کشقرعه دری جعلی لیتحص مدرك کی هیارا بای شخص -458
ـ  شود یم  زهیجا چکة برند و کرده شرکت مدرك  برگشـت  چـک ی ول

 ست؟یچ او جرم خوردی م

 قـرض  او از تومان ونیلیم کی "ب" پول بردن قصد به "الف "شخص -459
 قلمـداد  ورشکسته را خود متقلبانه لیوسا به توسل با بعدی مدت ردیگیم
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ي و عمـل  نیا دیده حیتوض کند،یمي خوددار پول دادنپس از و کرده
 دارد؟ي امجرمانه وصف چه

ی عموم نظم در اخالل جرم اگر یاسالم مجازات قانون 620 ماده طبق -460
 حـداکثر  مرتکـب  مجـازات  باشدی جمع دسته صورت به وی قبلی تبان با

 است؟ی نوع چه از مجازات دیتشد دیده حیتوض. بود خواهدی قانون

 متولـد  زنـده  او حمل نکهیا قصد به وی زن بودن باردار به علم با شخص -461
 نظـر  مـورد  اتفـاق  وقوع صورت در زند،یم او بهي ا ضربه ردیبم و شود
 است؟ شدهی جرم چه مرتکب ضارب که دیده حیتوض

ي امضـا  و مهـر  بـا ي ا نامـه ی معرفی شرکت در استخدامي برای شخص -462
ـ  دهدیم ارائه نداردی خارج وجود کهی شرکت ریمد ي دارا نکـه یبرای مبن

 است؟ شده جرم مرتکبي و ایآ دیده حیتوض استی درخشان کار سابقه
 ست؟یچ آن يمجرمانه عنوان است داده رخی جرم اگر

 اجـازه  قـانون  کـه ي رمواردیغ در راي فرد نامه دولت، مستخدم "الف" -463
 ؟است مجازاتقابل ی صورت چه در او عمل کندیم و مطالعه باز داده

 راي و چـک  دسـته  کندی م فوت بودهي جار حسابي دارا کهی شخص -464
ـ اتومب ثمـن  معادل چک برگ کی سپس کندیم ــدایپي گرید  کـه  لی



  171   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

ـ  لیاتومب صاحب به و امضاء و میتنظ کردهي داریخر  فروشـنده  دهـد  یم
ـ عل محـال  بانک و بردیم بانک به را مذکور چک لیاتومب  علـت  بـه  هی

ـ  برگشـت  را چـک  امضـاء  نقـص  و حساب بودن مسدود  اتهـام  زنـد یم
 ست؟یچ لیاتومب داریخر

 از را دیرسـ  قبض خود نید پرداخت منظور به الظاهریعلي بدهکار اگر -465
یـی  جزا عنـوان  نپردازد را خودی بده اما  ردیبگ لیتحو شیخو بستانکار

 ست؟یچ بدهکار عمل

 فروختـه  نفـر  کی بهی رسم سند با را خود به متعلق آپارتمان کهی کس -466
 و داده انتقـال  همسـرش  بـه ی رسـم  سـند  بـا  را آپارتمان همان سپس

 است؟ شدهی جرم چه مرتکب باشدیم خودش تصرف در کماکان

ی عمـوم  اخالق و عفت که نمایس نوار ریتصاو مطبوعات، لم،یف مورد در -467
 ست؟ین جرمی حالت چه در کندیم دارحهیجر را

ـ د بـام ي رو ازي عمد کردن ونگاهی سرکش -468  خانـه  بـه  آن امثـال  و واری
 است؟ جرم کدام قیمصاد از هیهمسا

 هستند آنان اسرار حفظ به ملزم اخالقاً مارانیب قبال در جراحان و اطباء -469
 دارد؟ی حکم چهی شخص اسرار و افشاء
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 بـه ی طیشرا هر به را او ملک که باشد داده وکالت "ب" به "الف" اگر -470
 تملـک  را آن ثمن ملک فروش از پس "ب" کند منتقلي گرید ای خود
 دارد؟ي امجرمانه عنـــوان چه اقدام کند

ـ  سازمان چه ستیز طیمح هیعل جرائم در -471 ی خصوصـ ی شـاک ی ارگـان  ای
 شوند؟ی م محسوب

 بـه  "الـف  "نـام  بـه  وزراء ازی کـ ی دولت أتیه جلسات ازی کی نیح در -472
ـ  نیتـوه  با را او پاسخ متقابالً هم او کند یم نیتوه گرید ریوز  دهـد یم

 است؟ شدهی جرم مرتکب "الف "ریوز ایآ دیده حیتوض

 بودن؟ی علن ای است شرط بودني حضور ایآي فریک نیتوه جرم در -473

ـ آ نـد یببي گـر ید زن بـا  زنا حال در را خود شوهری زن اگر -474 ـ  ای  توانـد ی م
 بکشد؟ را خود شوهر

ـ آ کـه  دیـ ده حیتوض کندی م وارد زن کی به جراحت چندي مرد -475  زن ای
 کند؟ قصاص راي و تواند یم

 شـهادت  بـا  هـم  و شـود  ثابتی جان اقرار با هم محضي خطا قتل اگر -476
 است؟ قتل يهید پرداخت مسئولی کس چه شهود
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 آن تـا  دهـد یم "ب" شخص به رایی امضا دیسف نوشته "الف" شخص -477
 پـاره  را آن تین سوء با و عمداً "ب" و برساند "ج "شخص دست به را
 مهـر  دیسف از استفاده سوء جرم مرتکبي و ایآ که دیده حیتوض کندیم

 است؟ شده

ـ توق را "ب "امـوال  دادگاه، دستور با "الف" -478  بـه  "ج" نـزد  و کـرده  فی
 امـوال  و شـده  "ج" خانه وارد انهیمخف "ب" بعدی مدت گذاردیم امانت
 دارد؟ی عنوان  چه "ب" عمل کندیم خارج را خود

 جـرم ي مشـتر  توسـط  دارد حـبس  حـق  کـه  ایـی  فروشنده از ربودن ایآ -479
 شود؟یم محسوب

 را آن و جعـل  رای مرخص برگه است ارتش پرسنل از که "الف" شخص -480
 مجـازات  کـدام  بـه  "الـف " فرض نیا در  است داده قرار استفاده مورد

 گردد؟یم محکوم

ـ  را محکـوم ی اعدام به محکوم بزرگ پدر -481 ـ نمایمـ ی مخف  فـرض  بـا  دی
 ست؟یچ او مجازات حبس سال سه تا کی به کنندهی مخف مجازات

 راه وزارتي انبارهـا  ازی کـ ی بـه  مسـروقه  اموال سپردن از پسی سارق -482
 امـوال ی اختصاصـ  اتهـام  از تین سوء فقد علت به دار انبار کندیم فوت
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ـ تعقی موقوف قرار صدور به توجه با شودی م شناخته گناه یب مسروقه  بی
 بـا  مسـروقه  اموال استرداد مورد در میتصم دار انبار برائت حکم و سارق
 است؟ مراجع و مقامات از کی کدام

 جـرم ی صورت چه دری نظام ای وی انتظام نیمأموري ها لباس از استفاده -483
 ست؟ین

 چـه  در دادگاهی قاض ت،یشکا قبول عدم ای یدگیرس از استنکاف درجرم -484
 گردد؟ی م محکومیی قضا شغل از دائم انفصال بهی حالت

 علـت  بـه  کـه  اسـت ی قـال  تخته کی ،ي فریک پرونده در مسروقه مال - 485
ی خصوصی مدع فیتکل است شده عیضا آن ازی قسمت سارقی مباالت یب

 ست؟یچ

 است؟ جرم رانیایی جزا نیقوان طبق شاهدانه کشت ایآ -486

ي کالهبـردار  بـه  مـتهم  دروغ بـه  راي گرید بازپرس، پاسخ دری شخص -487
 باشد؟ی م چه او عمل وصف کند،یم

 م. ق 694 مـاده  موضوع(ي گرید مسکن ای منزل حرمت هتک جرم در -488
 ست؟یچ محل بودنی مسکون شاخص) ا. 
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ي و اقـدام  کنـد یم افشاء را خود ماریبي مسري ماریب اسراری پزشک اگر -489
 دارد؟ي ا مجرمانه عنوان چه

 است؟ جرم رانیا موضوعه نیقوان در شهادت کتمان ایآ -490

ـ  در مزورانـه ی آگه نشر با "الف" شخص -491  مغـرور  موجـب  روزنامـه  کی
 مرتکـب  "الـف " ایآ است نموده اواخذ از رای اموال و دهیگرد "ب "شدن
ـ  کـه  اگر است؟ شده جرم  آن يمجرمانـه  عنـوان  اسـت  داده رخی جرم

 ست؟یچ

 عمـداً  کـس  هـر  نون مجازات اسـالمی قا 615 ماده 1 تبصره موجب به -492
 بـه  بزنـد  آتـش ی اسـالم  حکومـت  با مقابله قصد به راي گرید  عمارت
 حکومـت  بـا  مقابلـه  قصـد  از منظـور  شودیم  محکوم محارب مجازات

 ست؟یچی اسالم

 ختـه یر بانـک  در او حسـاب  بـه  اشتباهاً کهی وجه از دولت کارمند اگر -493
 است؟ شدهی جرم چه مرتکب د،ینما برداشت شده

 يجنبـه  او عمـل  برنگردد زندان بهی مرخص مهلت انیپا دری زندان اگر -494
 ر؟یاخی داردیی جزا

 رد؟یگیم صورتی مقام چه توسط انیزندان بهی مرخصي اعطا -495
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 اسـت یـی  جزا جنبهي دارا نکهیا عنوان به ریغ ملکانتقال ی قانون رکن -496
 ست؟یچ

 :دیده حیتوض را کشوري اقتصاد نظام در اخالل جرم -497

 میجـرا  عنـوان  بـه   را کشـور ي اقتصاد نظام در اخالل جرمتوان  می ایآ -498
 کرد؟ محسوب تیامن هیعل

 :دیده حیتوض دارد؟ مجازات چندی علن صورت به خمر شرب -499

 چرا؟ ؟یتضامن ای استی نسب مال رد در سرقت جرم در شرکاء تیمسئول - 500

ی لیتعط با مصادف مذکور خیتار اگر خصوصاً مقدم خیتار به چک صدور -501
 چرا؟ کند؟ی م زائل رایی جزا ي جنبه باشد

ی خیتـار  چه را چک نکهیا بری مبنی شاک از سؤال ایآ محلی ب چک در -502
 چرا؟ ر؟یخ ای استي ضرور داشته افتیدر کننده صادر از

 :دیده حیتوض رای ادب سرقت -503

 رد؟یبگ قرار توجه مورد دیباي موارد چهی عدوان تصرف بزه در -504

 بـالغ ی دادرسـ  زمـان  در اسـت  بوده ریصغ جرح و ضرب زمان در متهم -505
 عاقله؟ ای است متهم ي برعهده هید است شده



  177   ي علمی داوطلبان تصدي امر قضا مجموعه سؤاالت مصاحبه
  

 

 دارد ریتـأث  آن در سـاالنه  تـورم  نـرخ  شـده  طیتقسـ  الیر به کهي ا هید -506
 :دیده حیتوض ر؟یاخی

 امـر  و دیباشی کشت بای الکل مشورب حمل پروندهی قاض شما چه چنان -507
ی میتصـم  چـه  مـذکور ی کشـت  مـورد  در دیـ ده نجاما را پرونده قیتحق

 د؟یریگ یم

 ر؟یخ ای دارند هید بری حق دمي ایاول رد،یبمي عمد قاتل اگر -508

 دارد؟ نیمجرم استرداد قراردادیی کشورها چه با رانیا -509

 رایـی  جزا نیقـوان  بودنی نیسرزم اصل ،یاسالم مجازات قانون 7 ماده -510
 چرا؟ ؟ را آن بودنشخصی اصل  ای کندیم انیب

 :دیده حیتوض شود؟ محسوب محاربه تواند یمی کشت زدن آتش ایآ -511

 شود؟یم دیتشد دیتهذ جرم مجازاتی صورت چه در -512

ی دولت ریغی تجارتریغ وی تجارت اوراق ای اسناد سوزاندنی صورت چه در -513
 شود؟یم محسوب جرم

 مرتکـب  عادتي رو از تنها باشد نداده قرار خود شهیپ راي تعد کس هر -514
 است؟ شده جرم مرتکب ایآ شودي گري تکد
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ـ نقل يلهیوسـ  توانـد یم رانندهی رانندگ تصادف دری صورت چه در -515  از را هی
 دهد؟ حرکت حادثه يصحنه

ـ  حمـل ) تیترانز ای و ساختن وارد ای خارج( عبوردادن ایآ -516  ریـ غ انتقـال  ای
 شود؟ یم محسوب قاچاق افراد خود تیرضا با فحشا قصد به افراد مجاز

 مرتکـب  ایآ نشود انجام قاچاق اما کند انسان قاچاق به شروع کهی کس -517
 است؟ شدهی جرم

 بـدون  و باشـند  نداشـته ی نسبي شاندیخو هم با که مرد دو مجازات ایآ -518
ـ  اسـت ي حـد  رندیبگ قرار برهنه طور به پوشش کی ریز در ضرورت  ای

 ؟يریتعز


