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  مقدمه              
  

يه يا دفاتر قضائ ر مراكز جذب نظير كانون وكال، قوهاي چه توسط مراكز پذيرش دانشجو در مقطع دكتري و چه سايهاي مصاحبهبرگزاري آزمون
هاي مورد نظر هاي كتبي و تستي به تنهايي قادر به تأمين و سنجش شاخصهاي همراه است. اهدافي كه آزموناسناد رسمي، با اهداف ويژه

كنند (چه آنكه اي اهدافي بيش از محك دانش و معلومات شما را دنبال ميهاي مصاحبهاند. از همين رو روشن است كه برگزاري آزموننبوده
ي ها منوط به آن است كه نخست اهداف برگزارنمود). موفقيت در اين آزمونهاي كتبي و تستي براي سنجش معلومات شما كفايت ميآزمون
مند خود را براي آزمون مورد نظر اي را فهم نموده و سپس با آگاهي نسبت به آنچه از شما انتظار دارند، به صورت روشهاي مصاحبهآزمون

آمادگي هرچه بيشتر جهت  اي و نحوههاي مصاحبههاي آزمونيصورت مختصر اهداف و ويژگاست به تالش شده آماده كنيد. در اين مجموعه
مورد بررسي قرار گيرد. همچنين نگارندگان تعدادي  شناسي ـحقوق جزا و جرمهاي علمي گرايش با محوريت مصاحبه  ـ هااين آزمونشركت در 

مبناي ؤاالت را برمناسب پاسخگويي به س هآوري نموده و شيوهاي علمي مراكز معتبر دانشگاهي را جمعشده در مصاحبهاالت مطرحؤاز س
  اند.كرده در اين مجموعه عرضه شده الگوهاي ارائه

  محورهاي مصاحبهـ اهداف آزمون1
  سنجش قوه استداللالف ـ 

محور كافي نيست. هاي مصاحبه شايد شما حافظه خوب و معلومات حقوقي زيادي داشته باشيد. اما يقيناً اين ويژگي مثبت براي موفقيت در آزمون
گيرد قواي استداللي شماست. تقويت اين قوه نيازمند تمرين و مطالعه لمي مورد سنجش قرار ميهاي عترين مهارتي كه معموالً در مصاحبهمهم

ها بايد حاوي رسد يادداشت كنيد. اين يادداشتكنيد آنچه به نظر خودتان ميپس در كنار هر مطلبي كه مطالعه ميمند است. تالش كنيد زين روش
  1ها بپردازيد. دادهون بايد بتوانيد به پردازشِمقدمه و نتيجه اصولي باشد. درواقع شما اكن

  سخنوري)ب ـ سنجش فن بيان (خطابه  ـ 
هاي حقوق مغفول مانده آشنايي به فنون سخنوري يا فن بيان است. حتماً شما هاي ضروري كه متأسفانه پرداختن به آن در دانشكدهيكي از مهارت

 اند. حقيقت اينهاي مصاحبه محور و بروز دانش و معلومات خود برنيامدهر فن بيان از پس آزموندليل ضعف دشناسيد كه بهافراد اليقي را مي نيز
ر كسوت قضا يا دان چه داي تنها دانش و فضل داوطلبان نيست. كمااينكه صرف دانش براي حقوقهاي مصاحبهاست كه مالك تفوق در آزمون

معلومات  رود توان ارائهوي حقوق انتظار ميها شرط الزم ولي ناكافي است. از دانشجشگاهتحصيالت تكميلي و جذب در دان وكالت و چه در عرصه
باشد. اين مهارت اگرچه تا حدي به امور وراثتي مربوط است، بدون شك همچون هر مهارت ديگري با تمرين و  خود را به بهترين نحو داشته

  ممارست قابل تقويت است. 
 سنجش گستره معلومات پ ـ

صورت تخصصي در آن پژوهش كنيد يا به آن عالقه داريد را خواهيد بهاحتماالً موضوعي كه ميكارشناسي ارشد  دن دورهپس از گذران شما
حقوق جزا و  توانيد راجع به هر موضوعي در حوزهرود بباشيد براي پذيرش در مقطع دكتري انتظار مي حال بايد در نظر داشتهايد. با اينيافته
عنوان متخصص آن حوزه متمركز مطالعه كنيد و شما را به صورتگر اگرچه قرار است در يك حوزه بهسي اظهار نظر كنيد. به عبارت ديشناجرم

مطالعاتي  شناسي معموالً دانشجويان حيطهجرمباشيد. در گرايش جزا و  هاي ديگر معلومات كافي داشتهالزم است در تمام حوزهاما بشناسند، 
هاي تخصصي دانشجويان را كنند و اين يكي از اموري است كه ممكن است در مصاحبهشناسي متمركز مييكي از دو حوزه جزا يا جرمخود را بر 

خصوص از حقوق جزا و هب دهيد. دانشِ عميق شما در يك حوزه مطالعاتي خود را گسترش كل جدي مواجه سازد. بنابراين حوزهبا مش
  باشيد.  اطالعات كافي داشته هرچند به صورت سطحي ــ يد كه در تمام موضوعات ديگر نيز آشناسي زماني به چشم ميجرم

هاي تستي ف آزمونگيرند. هرچند بر خالاي از موضوعات مورد پرسش قرار ميهاي علمي طيف بسيار گستردهالزم به ذكر است كه در مصاحبه
نامه، كتاب، مقاالت يا خواهند در خصوص پايانشود و به احتمال زياد از شما ميمي ايتخصصي مطالعاتي شما نيز توجه ويژه و كتبي، به حوزه

  است توضيحاتي ارائه كنيد. ساير آثاري كه از شما منتشر شده
  ها آشنايي با انواع پرسش
روش مناسب براي پاسخ به هر نوع شوند، اي طرح ميهاي مصاحبههايي كه غالباً در آزمونكنيم ضمن تفكيك انواع پرسشدر اين بخش تالش مي

  را مختصراً توضيح دهيم.
  هاي مربوط به مباحث جديدپرسش الف ـ

سو است. از يك شناسي دستخوش تغيير و تحول بنيادين بودهحقوق جزا و جرم هاي مختلف حقوق به اندازهدر رشتههاي اخير كمتر گرايشي در سال
و الحاق قانون آيين  88اي به قانون تعزيرات در سال ، الحاق قانون جرايم رايانه 92سي كيفري در سال تصويب قانون مجازات اسالمي و آيين دادر

                                                      
  كنيم.هاي تقويت آن اشاره ميي مورد نياز و همچنين شيوههاها به انواع مهارتدر خالل پرسش و پاسخ .1
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شناسي و عنايت و از سوي ديگر موج ترجمه متون جرم 93دادرسي نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي به قانون آيين دادرسي كيفري در سال 
  دانش حقوقي پيشينيان از آن تهي است.  است كه گنجه موجب طرح موضوعات متنوعي شدهويژه به رويكردهاي نوين در اين زمينه، 

بيني نهاد تعويق صدور ها، پيشبندي مجازاتتوان به اموري نظير درجهترين موضوعات تازه تأسيس در حقوق جزاي عمومي ميمهماز جمله 
 مرور زمان، مقررات مربوط به توبه ت و اقدام تأميني ويژه اطفال و نوجوانان،هاي جايگزين حبس، نظام مجازاآزادي، مجازاتحكم، نظام نيمه

  مقررات مربوط به تعدد جرم اشاره كرد.  جرم و معاونت در جرم و تغيير عمدهمند كردن مجازات شروع به مجرم، نظام
ه ويژه به مرحله ري با رويكرد حقوق بشري، توجكشف جرم و وظايف و اختيارات ضابطان دادگست ن دادرسي كيفري مقررات مفصل مرحلهدر آيي
هاي بيني قرارد در تعقيب كيفري، پيشنهابيني نهادهاي مردمبيني حضور وكيل در اين مرحله، تفكيك وظايف مقام تعقيب و تحقيق، پيشنظر و پيشتحت

صوص قرار بازداشت موقت و لحاظ جبران خسارت ترك تعقيب، بايگاني پرونده، تعليق تعقيب و ارجاع به ميانجيگري، تغييرات عمده در خ
هاي انقالب، اختصاصي شدن دادگاه اطفال و هاي كيفري يك و دو، تغيير در سازمان قضاوتي دادگاهگناه، تشكيل مجدد دادگاهشدگان بيبازداشت

  مده در رويه كلي قانون و محاكم دارد.هاي تجديد نظر و ديوان عالي كشور، نشان از تغييرات عنوجوانان و تغيير مالك صالحيت دادگاه
  ب ـ پرسش از موضوعات اختالفي

االتي شوند. پرسشگر با طرح چنين سؤب ميترين منابع آزمون محسوالفي از مهمتهاي تستي مباحث اخخالف آزمونهاي شفاهي بردر آزمون
ها شما ناگزيريد اصل موضوع و بستر اختالف را شرح وع پرسشتواند چندين هدف را به موازات هم پي بگيرد: نخست آنكه در پاسخ به اين نمي

گيرد. همچنين در نهايت اين شما مطلب يا همان فنون سخنوري مورد سنجش قرار مي به موضوع، حضور ذهن و توان ارائه لذا تسلط شما ،دهيد
ترين مهارت شما براي احراز دليل كنيد. بنابراين مهم مختلف مطرح نموده و براي آن اقامههاي هستيد كه بايد موضع خود را از پس استدالل

محور، تسلط بر هاي مصاحبهخورد. بنابراين براي آمادگي در آزموناستدالل و تحليلتان محك مي يت پذيرش در مقطع دكتري، يعني قوهصالح
  مباحث اختالفي را مورد توجه ويژه قرار دهيد. 

طور دقيق مشخص كنيد. سپس مواضع دو بحث و مورد اختالف را به هادي آن است كه نخست محدودهن پيشنها پالبراي پاسخ به اين نوع پرسش
توانيد نخست قوت و ضعف استدالل هريك از طرف اختالف را شرح دهيد. سومين مرحله آن است كه موضع خود را بيان نماييد. در اين بخش مي

يك از باشيد و هيچ توانيد موضع كامالً مستقلي داشتهع صحيح انتخاب كنيد. همچنين ميدو طرف اختالف را مطرح نموده و يكي را به عنوان موض
  مواضع پيشين را صحيح ندانيد. 

  عام)هاي كلي (جامع ـ پ ـ پرسش
اي صاحبههاي ماالت كلي وجود دارد. دليل آن است كه در آزمونؤبيشتري بر طرح س اي تكيههاي مصاحبهستي، در آزمونهاي تبرخالف آزمون

هاي كلي هدف شباشد. در طرح پرس گر نيست و چه بسا پاسخ مشخصي براي پرسش وجود نداشتهد نظر پرسشلزوماً يك پاسخ صحيح م
  اي دارد. ها اهميت ويژهپاسخ در اين نوع پرسش بندي و داشتن پالن در ارائهتوسط شماست. شروع و پايان، دسته مطلب ارزيابي شيوه ارائه

عنوان مثال ممكن است از شما اسي توضيحاتي كلي ارائه دهيد. بهشنتك عناوين مطروح در حقوق جزا يا جرمقادر باشيد در خصوص تك شما بايد
شناسي ماركسيستي را شرح دهيد، جايگاه مقام تحقيق در قانون آيين دادرسي كيفري را تبيين شود در مورد تعدد جرم صحبت كنيد، جرم خواسته
ا تفاوت شما با رقيبانتان االت هستند امؤگويي به اين ساالرض توضيحاتي ارائه نماييد. معموالً داوطلبان قادر به پاسخراجع به جرم افساد في كنيد و يا

  ائه دهيد. و مطالب را در آن قالب ار باشيد بندي آن است. بنابراين بايد يك يا چند پالن ساده در نظر داشتهمطلب، شروع و پايان در نحوه ارائه
  تطبيقي) اي (قياسي ـهاي مقايسهت ـ پرسش
ؤال عنوان مثال ممكن است وجوه افتراق و اشتراك عفو عمومي و خصوصي مورد سگيرد. بهؤال قرار ميخصوصيات دو امر مورد س گاهي مقايسه

نيز ممكن است شما براي انتقال بهتر مفهوم ناگزير از  وظايف و اختيارات ضابطين عام و خاص را از شما بخواهند. گاه قرار گيرد. يا تشريح حيطه
شناسي انتقادي ناگزيريد دو امر باشيد. مثالً براي تشريح جرم بغي، بايد جهات تمايز آن از عنوان محاربه را بيان كنيد. يا در مقام تبيين جرم همقايس

  باشيد:اي در ذهن داشتهمطالب مقايسه براي ارائه يك پالن سادهشناسي را شرح دهيد. پس هميشه وجوه افتراق آن از رويكردهاي سنتي جرم
  بحث الف) تعريف موضوع و تعيين محدوده
  كه خود پرسش شما را داللت به مقايسه نكرده باشد.)ب) بيان ضرورت مقايسه (در صورتي

  هاي هريك از دو امر در عرض هم پ) بيان مورد به مورد ويژگي
عنوان مثال صورت مستدل عرضه شود. بهپايان نتيجه مقايسه نيز به حاوي نوعي داوري ارزشي است بهتر است در ت) اگر موضوع مورد مقايسه

ه قرار اگر نظام عدالت كيفري بدون تفكيك مقام تحقيق از تعقيب با نظام عدالت كيفري كه در آن مقام تحقيق از تعقيب تفكيك شده است مورد مقايس
يك از دو نظام ارجح است و بيشتر اهداف يك نظام عدالت كيفري را در شده بيان كنيد كدام ايان با توجه به قياس انجامگرفته، مناسب است كه در پ

  كند.مجرمانه تأمين مي از حقوق جامعه و مقابله با پديده حمايت
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  نگر و داراي نكتههاي جزييپرسش ث ـ
آيند. البته نبايد تصور كرد صرف تسلط بر مواد قانون و ميها برتر از پس اين نوع پرسشد بهانهاي تستي موفقمعموالً داوطلباني كه در آزمون
محور جهت پذيرش دانشجو در مقطع دكتري هاي مصاحبهكند. اساساً در آزمونها ياري ميگويي به اين پرسشمطالب حفظي شما را در پاسخ

 وضوع مورد پرسش است. مطالعهتخصصي در م هاي جزئي و داراي نكته مطالعهرسششوند. تنها رمز پاسخگويي به پسؤاالت حفظي طرح نمي
گويي ترين عامل برتري شما نسبت به رقبا در پاسخهاي با موضوع تخصصي در موضوعات مختلف مهماي از مقاالت معتبر يا كتابطيف گسترده
عنوان مثال شايد شما كامالً با بهشويد. هم، جزئي و نيازمند مداقه آشنا مياين منابع است كه شما نكات مب هاالت است. تنها با مطالعؤبه اين قسم س

باشد كه حق  ال به ذهنتان خطور نكردهؤگاه اين سباشيد. اما هيچ موضوع قصاص آشنا بوده و به مواد قانوني مرتبط با اين موضوع احاطه داشته
  رسد؟ عليه به آنان به ارث ميعلق به اولياي دم است يا با فوت مجنيقصاص حقي انحاللي است يا مجموعي؟ يا حق قصاص اصالتاً مت

  هاي ويژهتوصيه
هاي علمي حاكم است. بنابراين موفقيت شما نه فقط در گروِ آمادگي براي آزمون، بلكه منوط به پيشي گرفتن از رقبا معموالً جو رقابتي بر مصاحبه
گر يك دستگاه سنجش نيست. شما اين فرصت قي براي برتري در آزمون وجود ندارد. مصاحبههاي تستي مالك مطلاست. همچنين برخالف آزمون

شد اكتفا نكنيد. در ادامه چند تر گفتهگر ترسيم كنيد. پس به فراگيري آنچه پيشرا در اختيار داريد تا بهترين تصوير را از خود در ذهن مصاحبه
  شود.اي ارائه ميي مصاحبههاشدن در آزمونراهكار براي هرچه بيشتر ديده

  الف ـ خالقيت
ايد و هايي كه ديدهپاسخ را در اختيار داريد. تجربيات شخصي، فيلم هاي تستي، شما فرصت اعمالِ خالقيت در ارائهمقتضاي آزمونباز هم برخالف 

گر تفاوت عنوان مثال ممكن است مصاحبهد. بهبه يك پاسخ ويژه تبديل كنن توانند پاسخ شما راايد همه و همه ميهايي كه خواندهيا كتاب
هاي هريك شناسي فرهنگي را مورد پرسش قرار دهد. احتماالً شما همچون رقيبانتان شروع به توضيح شاخصهشناسي ماركسيستي و جرمجرم

سكي ارجاع دهيد كه به نوعي فايوگر را به كتاب جنايت و مكافات داستاز دو رويكرد خواهيد كرد. حال تصور كنيد به جاي اين روش مصاحبه
كند. بدون شك چنين شناسي فرهنگي اشاره ميهاي جرمشناسيِ جرم به شاخصهگيرد و در علتشناسي ماركسيستي را به سخره ميجرم

  باشند.  پاسخي شما را نسبت به رقيبانتان متماير خواهد كرد، هرچند آنها نيز پاسخ صحيح به پرسش داده
  مند و موردي براي هر آزمونب ـ مطالعه هدف

) گرمصاحبه شخص بالتبع و( آزمون برگزاري مرجع به بسته كه است آن محورهاي مصاحبهخصوص آزمون در كارآمد بسيار و اساسي توصيه
 و( درسي جزوات و تمقاال ها،كتاب. يابيد دسترسي گرمصاحبه منتشر شده علمي آثار به توانيدمي سادگي به شما. كنيد هدفمند را خود مطالعات

 را) اندنموده نقش ايفاي آن در راهنما استاد عنوانبه نظر مورد اساتيد كه هايينامهپايان و هارساله آخرين هستيد آزمون در قبولي به مصمم اگر
استه موضوعاتي را مورد پرسش قرار گر خواسته يا ناخواندازد. مصاحبهاين امر شما را يك گام اساسي از رقيبانتان پيش مي .كنيد مطالعه و تهيه
  است. تر در آن زمينه انديشيده و يا اثري منتشر نمودهدهد كه پيشمي

  پ ـ دروس متون فقه و زبان خارجه
ايم. دليل اين امر دكتري، در اين مجموعه بدان نپرداخته هاي علمي پذيرش دانشجو در دورهبهرغم اهميت بسيار زياد دروس فوق در مصاحبه
اند. درواقع شما بايد در طول دوران تحصيل در علوم قرار گيرند نوعي مهارت نكه در ردهاز آ وشن است. دروس متون فقه و زبان خارجه بيشر

  هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مهارت خود را در اين دروس ارتقاء بخشيد. دوره
صحيح متون فقهي و انگليسي (و يا به پيشنهاد شما ساير  خواني) و ترجمهوانخواني (ربه روالذكر ها در خصوص دروس فوقدر بيشتر دانشگاه

گذاري صحيح و اطالعات جنبي در ها عالوه بر آن در متون فقه اعرابشود. در برخي دانشگاههاي خارجه نظير زبان فرانسه) اكتفا ميزبان
گيرد. عمده منابع مورد پرسش در ) نيز مورد سنجش قرار ميspeaking-listeningخصوص موضوع، و در زبان انگليسي مهارت شما در مكالمه (

 باشند. در متون حقوقي به سختي بتوان منبع خاصي را معرفي نمودالمنهاج و تحريرالوسيله ميهاي جواهرالكالم، شرح اللمعه، تكملهمتون فقه كتاب
حقوق جزا  در زمينه شما را براي روخواني و ترجمه انواع متون حقوقيتا حدود زيادي   »Criminal Law and Procedure«كتاب  اما مطالعه

  آماده خواهد كرد.
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  آيين دادرسي كيفري            

 1مقايسه كنيد. .كقانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر را با عمومات و اطالقات ق.آ.د 5تبصره ماده  ـ  

 :قرار عموم ديد معرض در تجسس بدون كه اماكني«از آمران به معروف و ناهيان از منكر: قانون حمايت  5تبصره ماده  پاسخ 
  ».نيست خصوصي حريم مشمول نقليه وسايل نيز و هابيمارستان ها،هتل ها،آپارتمان مشترك هايقسمت مانند گيرند،مي

 حريم«: است شده تعريف چنين خصوصي ريمح از حمايت اليحه درال پاسخ داد كه حريم خصوصي چيست؟ ؤنخست بايد به اين س
 رضايت بدون ديگران تا دارد انتظار قانون، چارچوب در قبلي اعالن با يا عرفاً شخص آن كه است هرشخص زندگي از قلمرويي خصوصي

 قرار تعرض مورد را وي ،قلمرو آن به يا نداشته دسترسي آن به راجع اطالعات به يا و نكنند نظارت يا نگاه آن بر يا نشوند وارد آن به وي
 حريم ديگران با خصوصي ارتباطات و شخصي اطالعات كار، هايمحل منازل، و خصوصي اماكن افراد، همراه اشياء و البسهجسم، . ندهند

  حريم خصوصي متضمن پنج حق است: » شوند.مي محسوب خصوصي
 از حمايت ـ5 و شخصي اطالعات بر كنترل حقـ 4 ،بودن رّيس حقـ 3 ،خود به ديگران محدود دسترسي حقـ 2،تنهايي و خلوت قـ ح1

  .كرامت و شخصيت
 يا شخص به متعلق اماكن«است:  عنوان بخشي از حريم خصوصي آمدهخصوصي در تعريف اماكن خصوصي به حريم از حمايت در اليحه
 در مشخص نحو به قانوني متصرف يا مالك يا نيست مجاز عرفاً يا آنجا به ديگران ورود كه آنها تصرف در يا خصوصي اشخاص

  .»آپارتماني هايمجتمع مشترك هايبخش همچون است، كرده اعالم ممنوع را اماكن آن به ديگران ورود قانون چهارچوب
حمايت از حريم  ا حد زيادي مطابق با رويكرد اليحهدر مورد حريم خصوصي ت 1392آيين دادرسي كيفري مصوب  ،رويكرد قانون

هاي در نظر است، محدوديت چه در اين قانون حريم خصوصي تعريف نشدهاگر گاه به تصويب نرسيد!)ه هيچ(اين اليح خصوصي است.
  كند.شده براي ورود، تفتيش، بازرسي، شنود، كنترل و ... مرزهاي حريم خصوصي در اين قانون را تنظيم مي گرفته
 و قرائن حسب كه مواردي در اشياء بازرسي و تفتيش همچنين و تعطيل و بسته ناماك منازل، بازرسي و تفتيش«ك .د.آ.ق 137 ماده مطابق
 در قوي ظن جهات قيد با و بازپرس دستور با دارد، وجود آن در جرم وقوع ادله و آالت اسباب، كشف يا متهم حضور به قوي ظن امارات،
  .»شودمي انجام پرونده،

 و باشد موردي بايد عنوان هر تحت تعطيل، و بسته اماكن منازل، به ورود براي قضايي قامم دستور«دارد نيز بيان مي ك.د.آ.ق 141 ماده 
  .»  ..شود. مشخص صراحت به آنها نشاني و اماكن اموال، ورود، دفعات زمان، گيرد،مي صورت آن براي تفتيش كه موضوعي

 جرايم در...  هاآن تفتيش و بسته و تعطيل اماكن نازل،م به ورود« كه است كرده تأكيد نيز ك.د.آ.ق 55 ماده موردي اجازه مورد در
  ».باشد داده ارجاع ضابط به كلي طوربه را تحقيقات اجراي وي هرچند است، قضايي مقام موردي اجازة با غيرمشهود

 بودن ضابط هويت اوراق ئهارا ضمن تعطيل، و بسته اماكن منازل، به ورود هنگام بايد دادگستري ضابطان«ق.آ.د.ك  58همچنين به موجب ماده 
 حاضر اشخاص يا شخص امضاء به و نمايند قيد مجلسصورت در را مراتب و دهند نشان محل متصرف به را قضايي دستور اصل خود،

  ».دهندمي انجام را بازرسي ضابطان و شودمي قيد مجلس صورت در مراتب كنند، امتناع رؤيت از اشخاص اين كهصورتي در. برسانند
 وقوع حال در يا افتاده اتفاق افراد سكناي محل يا منزل در جرم: «كندمي بيان مشهود جرم موارد ذكر مقام در ك.د.آ.ق 45 مادة) ث( بند

  .»كند درخواست خود سكناي محل يا منزل به را مأموران ورود جرم، وقوع از پس بالفاصله يا حال همان در ساكن، شخص و باشد
كيفري در خصوص لزومِ اخذ مجوز موردي براي ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، جاي ترديدي در مورد حريم  مواد قانون آيين دادرسي

ق.آ.د.ك در مورد ضرورت اخذ مجوز براي بازرسي و  137گذارد. ضمن اينكه صراحت ماده ها باقي نميخصوصي محسوب شدن اين محل
هاي متعدد نامهده و در مورد حريم محسوب شدن اتومبيل نيز ترديدي نيست. ابطال بخشهاي شخصي را نيز شامل شتفتيش اشياء، اتومبيل

  هاي شخصي بدون اخذ مجوز موردي توسط ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين مطلب است.اعطاي جواز به ضابطين براي تفتيش اتومبيل
مشهود دانسته و در جرايم مشهود ورود به اماكن را صر به جرايم غيركام مربوط را منحالذكر احفوق 55حال برخي به استناد ماده با اين

تفتيش دانسته و ورود به اماكن را در كلية  را منحصر به واژه 55ده در ما» مشهودجرايم غير«قابل، برخي ذكر عبارت دانند. در ممجاز مي
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 دكتري يكشريف رتبه مدرسان   25  دكتري  راهكارهاي طاليي موفقيت درمصاحبه آزمون

ورود به منزل را تنها متعاقب درخواست ساكن  ،ر جرايم مشهودق.آ.د.ك نيز كه د 45دانند. بند ث ماده موارد منوط به اخذ مجوز قضايي مي
  اي بر صحت اين استدالل است.منزل مجاز دانسته قرينه

اي به مراتب توان نتيجه گرفت حريم خصوصي در اين قانون گسترهدر فوق مي گفته از ق.آد.كق ساير مواد پيشدرمجموع با توجه به اطال
گيرد. تضييق حريم خصوصي در قانون مذكور ميذكر شده را دربرقانون حمايت از آمران به معروف  5ه تر از آنچه در تبصره مادوسيع

شود) نمي هاي مشاع نيز تنها نسبت به ساكنين آپارتمان حريم محسوبها (كه ملك افراد است و قسمتهاي مشاع آپارتمانتا حدي كه قسمت
هاي مشاع آپارتماني كه همة ساكنين آن اقوام هم باشند در مقابل اشخاص است كه قسمت نامعقول اين تبصره آن قابل انتقاد است. نتيجه

هاي شخصي عدم توجه به سابقة قضايي و تقنيني و سيرِ تحوالت مفهوم حريم در ثالث حريم محسوب نشود! همچنين در مورد اتومبيل
 تبصرة مورد اشاره قابل توجيه نيست.

     

2ائه دادخواست ضرر و زيان در جرايم كالهبرداري و سرقت را حين رسيدگي كيفري بيان نماييد. ـ لزوم يا عدم لزوم ار  

 :مصدق رونوشت يا تصوير تواندمي جرم از ديدهزيان گرفت، قرار تعقيب تحت متهم آنكه از پس« 92 ق.آ.د.ك 15به موجب ماده  پاسخ 
 خود زيان و ضرر دادخواست دادرسي، ختم اعالم از قبل تا و كند تسليم تعقيب عمرج به پرونده به پيوست جهت را خود مدارك و ادله تمام
بنابر اين حكم كلي در » .است مدني دادرسي آيين تشريفات رعايت مستلزم آن، به رسيدگي و زيان و ضرر مطالبه. كند دادگاه تسليم را

حال در واست مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است. با ايندادخ ناشي از جرم در محاكم كيفري ارائهضرر و زيان  خصوص مطالبه
اين  صورت خاص دادرس را مكلف به تعيين تكليف در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم نموده و بنابراين دربهگذار برخي جرايم قانون

  دادرسي مستقل نيست.  قسم از جرايم لزومي به ارائه دادخواست جداگانه و پرداخت هزينه
كالهبرداري مصوب  و اختالس ،ارتشاء مرتكبين مجازات تشديد خصوص جرم كالهبرداري در قسمت اخير بخش اول از ماده يك قانوندر 

 و سال هفت تا يك از حبس به صاحبش، به مال رد بر عالوه و محسوب كالهبردار «...است  مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده 1367
  ...».شودمي محكوم است كرده خذا كه مالي معادل نقدي جزاي پرداخت

 دادگاه فصل اين در مذكور اموال ربودن و سرقت موارد كليه در«خصوص جرم سرقت آمده است در 75ق.م.ا.ت  667چنين در ماده هم
 جبران و شده هربود يا مسروقه مال قيمت يا مثل رد به عين فقدان صورت در و عين رد به را رباينده يا سارق شدهتعيين مجازات بر عالوه

  ».نمود خواهد محكوم وارده خسارت
قاضي  ،بنابراين در جرم سرقت و كالهبرداري و همچنين جرايم اختالس و حرق و تخريب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق

  خص نمايد.مكلف است ضمن رسيدگي به جرم و بدون نياز به دادخواست مستقل، تكليف ضرر و زيان ناشي از جرم را نيز مش

     

3 ة خاص، دادخواست مطالبة ضرر و زيان ناشي ديدتواند در راستاي تعقيب كيفري و در صورت عدم وجود بزهآيا دادستان ميـ
 د؟از جرم را نيز مطرح كن

 :ال بسيار ساده است.ؤپاسخ به اين س  پاسخ   
  العموم است.دادستان كيست؟ دادستان همان مدعي

شود. يا به عبارت ديگر خصوصيِ دعواي كيفري است كه استثنائاً در دادگاه كيفري طرح مي از جرم چيست؟ جنبه رر و زيان ناشيض
  )92 ق.آ.د.ك 9گردد. (ماده رم طرح ميدعواي خصوصي است كه به تبعِ ارتكاب ج

ضرر و زيان وارده را مطالبه كند جبران  ،ديده از جرمشود؟ هرگاه بزهدعواي ضرر و زيان يا دعواي خصوصي توسط چه كسي طرح مي
  )92 ق.آ.د.ك 10شود. (ماده ناميده مي» مدعي خصوصي«

  عنوان مدعي خصوصي نيز در دعواي كيفري مداخله كند. بنابراين پاسخ سؤال مطروح منفي است.تواند همزمان بهالعموم نميروشن است كه مدعي
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4ريح كنيدشخصيت را در آيين دادرسي كيفري تش وضوع پروندهم ـ. 

 :قابل حدي تا و دارد بيشتري جلوه و ثبات كه است فرد يك رفتار غيرظاهري و ظاهري هايويژگي از ايمجموعه شخصيت پاسخ 
 كمك اجتماع به مجرم بازگشت به و بوده كيفري حقوق در نوين شناسيجرم دستاوردهاي از يكي شخصيت پرونده تشكيل .است بينيپيش
هدف از تشكيل پروندة شخصيت برداشتن گامي در راه هرچه بيشتر فردي  .است شده اشاره بدان نيز جديد جزايي نقواني در كه كندمي

 با مجازات انطباق و مجرم شخصيت شناخت: از است عبارت هامجازات كردن فردي اصل محتواي و هاست. مفهومنمودن مجازات
 پرونده با همراه شخصيت پرونده. قضايي انصاف و عدالت اجراي و مجرمين حاصال ارعابي، سزادهي، اهداف تأمين منظور به وي شخصيت

 است اجتماعي و تحصيلي خانوادگي، رواني، شرايط: مانند مجرم خصوصي و عمومي وضعيت از اطالعاتي شامل و شودمي تشكيل كيفري
 همچنين و آن مباشر فيزيولوژيكي و رواني اي،فهحر تحصيلي، خانوادگي، گذشته مطالعه با جرم انساني و اجتماعي هايجنبه آن در و

   .شودمي بررسي بزهكار فرد عمومي حاالت و شرايط كلي طوربه و جرم ارتكاب انگيزه
 چهار رجهد تعزير يا ابد حبس عضو، قطع حيات، سلب آنها قانوني مجازات كه جرايمي رد« كيفري، رسيادد آيين قانون 203 هماد براساس

 بازپرس است، آن از بيش يا عليهمجني كامل يهد ثلث آنها يهد ميزان كه جسماني تماميت عليه يعمد جنايات رد همچنين و است باالتر و
 كه هپروند اين. كند رصاد اجتماعي كاريدمد واحد به را متهم شخصيت هپروند تشكيل ستورد تحقيقات، انجام حين رد است مكلف

  است:  زير مطالب حاوي ،شودمي تشكيل مجرمانه عمل هپروند از مجزا صورتبه
  »پزشكيروان و پزشكي گزارش .متهم اجتماعي و گيخانواد ي،ماد وضع رخصوصد اجتماعي كاردمد گزارش«

 متهم رواني وضعيت يا شخصيت هپروند خالصه ،شودمي قيد كيفرخواست رد كه يموارد از يكي قانون، اين 279 هماد ج بند براساس همچنين
 جرايم رد است، ابد حبس يا عضو قطع قصاص، ام،اعد آنها مجازات كه مهم جرايم بر عالوه كه است هشد تأكيد قانون اين 286 هماد رد. است

   .است الزامي نوجوانان و اطفال گاهادد يا سراادد توسط نوجوانان و اطفال مورد رد شخصيت هپروند تشكيل نيز، شش و پنج رجهد تعزيري
 و مورد توجه قرار گرفت. بررسي 92هاي قانون آيين دادرسي كيفري ايران در سال عنوان يكي از نوآوريتشكيل پرونده شخصيت به

كيفري  پرونده ضمن هم آن دادگستري، ضابطين اللزومو عند قاضي شخص توسط عليهمحكوم يا متهم ابعاد شخصيت پيرامون تحقيق
ندارد. تشكيل پرونده شخصيت  وجود خاص معناي به دادرسي و جرم مقدماتي، تعقيب تحقيقات جرم، كشف مراحل در اما گيرد؛مي صورت

بيني خففه و يا در مواردي كه پيشتواند در تعيين حداقل و حداكثر جرم يا اعمال كيفيات مصدور حكم در جرايم تعزيري مي تنها در مرحله
 حكم زات ضروري است توسط قاضي صادركنندهاصالح مرتكب براي اعطاي برخي امتيازات قانوني نظير تعويق صدور حكم و تعليق مجا

حكام ات توسط قاضي اجراي ااجراي مجازات در جرايم تعزيري در پيشنهاد تخفيف يا تغيير مجاز مورد توجه قرار گيرد يا در مرحله
شخصيت در دادسراها عنايت الزم مبذول نشده و بستر و  دان به تكليف قانوني تشكيل پروندهآيد. ضمن اينكه هنوز در عمل چنكاربه

  امكانات مناسب همچون اختصاص بودجه و تأمين نيروهاي متخصص نيز براي امكان برداشتن اين گام فراهم نشده است. 

     

5شود؟تكب جرم مواد مخدر مستوجب اعدام شود، رسيدگي به جرم او در كدام مرجع و به چه صورت انجام ميساله مر 16اگر نوجواني  ـ  

 :مرجع رسيدگي به جرمِ اين شخص را بايد از حيث دادسرا و دادگاه صالح مورد بررسي قرار داد: پاسخ  
(جرايم تعزيري  340(جرايم منافي عفت) و  306ضوع مواد سال به جز جرايم مو 18تا  15دادسراي صالح به تحقيق و تعقيب جرايم افراد 

آيد، دادسراي عمومي و انقالب با كه به طور مستقيم در دادگاه به عمل مي 1392هشت) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  درجه هفت و
 )92ق.آ.د.ك  285نمايد. (ماده يفه ميوظاست كه در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن انجام  »دادسراي ويژه نوجوانان«عنوان 

  دادسراي ويژه نوجوانان محل وقوع جرم است. ،بنابراين تحقيقات مقدماتي جرم نوجوان
  اما در مورد دادگاه نخست بايد توجه داشت كه جرم ارتكابي به اعتبار نوع آن در صالحيت دادگاه انقالب است. 

  :شودمي رسيدگي بانقال دادگاه در زير جرايم به ـ 303 ماده(
 اتالف و تخريب احراق، يا مسلحانه اقدام يا ايران اسالمي جمهوري عليه اجتماع و تباني بغي، االرض،في افساد و محاربه خارجي، و داخلي امنيت عليه جرايم ـ الف
  .نظام با مقابله منظور به اموال


