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 دانشجوی گرامی 

 

فاضل بدلیل حل مسائل متنوع ، ارتباط زنده و دو آموزش عالی    حضور در کالسهای موسسه

در جو کنکور ، ایجاد انگیزه رقابت  ، رفع اشکاالت  طرفه بین دانشجو و استاد ، قرار گرفتن  

کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است    دانشجو و آزمونهای 

 . که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد  

 

عالی  شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه را    آموزش  امکان  این  به شما  فاضل 

ج واقعه قبل از  چرا که عل   ا در رتبه بندی  کشوری بیابیدی دهد که جایگاه واقعی خود رم

 وقوع باید کرد. 

 

  



 سخن مولف 

تدوین کتب مبنایی ، کمک درسی و تستی ، با هدف دقیق  وقنی ی و  هتقن سقنای دی اقانیا  ،       

مقاد  ری بقن بمتقرین  قه    زمینن مساعدی ری فریهم می آورد تا دی اانیا   هقا  ممقم و یساسقی هقر

 فریگیر د .

و  92مصقنب جدید  ماازی  یسالمیم  بر تستمای تألیفی یز قا ن  کتاب پیش رو در دو جلد مات      

و تستمای سننی  گذ تن کن منطب  بر تغییری  قا ن  جدید ، طبقن بنقدی  قد    کتاب پنام تعزیری 

 یست می با د .

ی منید ،  ها  ممقم ری بیقرو  کاقید  و بینی سعی  د  یز تمام زوییا یین تستما کن با تدقی  و ریز      

  تعبیر و تفسیر  خصی  گار د  ، صرف منید ، منبع طرح سنیل قریر دید   د  ، بقی تردیقد در ی قر بدو

ممارست دیئم در مطالعن منید قا ن ی و در کنار آ  ح  تست های پیش رو ری  ح  یرز د  یی در یوتیقار 

زمقن  هقا ری در قنق قریر می دهد تا در آزمن  های مرتبط حقنقی درصد باالیی یز  مقر  آدی اانیا  ح

یین درس بن وند یوتصاص دهند . یین کتاب کن با تمام عالقن یم بن مباحث حقنق جزی گردآوری ، تمین 

نی  عزیزم سرکار وا م سنلماز معصنمی بن یتمام رسید. یمیقدویرم بقن عنق  دوستو تدوین آ  با همهاری  

تقرم حققنق و متقااقیا  آزمقن    محی ری  اچیز بتنی د منرد یستفاد  عالقمندی  بن وصنص دی اانیا

 های وکالت ، قضاو  ، کار ناسی یر د و دکتری قریر گیرد .

در پایا  یز دوستا ی کن در ویرییش  مایی یین کتاب ما ری یاری دید د جناب آقای  ماو دی و جناب آقای 

دیو قد آ مقا و منفقیت، م تحنیلدیر و وا م قنی ریی سپاسگذیرم و یمیدویرم در مسیر قاسمی و سرکار وا

 ری هدییتگر با د.
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 کتاب اول : کلیات

 بخش اول : مواد عمومی

 فصل اول : تعاریف

 

 ؟ینه در تکمیل عبارت زیر صحیح استکدام گز-1

 قانون مجازات اسالمی مشتمل است بر .... .

 کیفری وقواعد حاکم بر آن . مسؤولیتی حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات و شرایط وموانع مجازات ها و جرائم(1

 کیفری و قواعد حاکم بر آن . مسؤولیتای حدود ، قصاص ، تعزیرات و باز دارنده و شرایط و موانع مجازات ه و جرائم(2

کیفری و  مسؤولیتموانع  و تربیتی و شرایط و تأمینیتعزیرات ، اقدامات دیات، مجازات های حدود ، قصاص ،  و جرائم(3

 .هاقواعد حاکم بر آن

و تربیتی  و شرایط و موانع  تأمینیت ، تعزیرات و بازدارنده ، اقدامات ی حدود ، قصاص ، دیامجازات هاو  جرائم(4

 کیفری و قواعد حاکم بر آن . مسؤولیت

قانون مجازات اسالمی مشتمل بر جرائم و  » قانون مجازات اسالمی 1به موجب ماده صحیح است .  3پاسخ : گزینه

کیفری و قواعد حاکم بر  مسؤولیتموانع  تربیتی و شرایط و و قصاص، دیات و تعزیرات اقدامات تأمینی مجازات های حدود،

ی بازدارنده از لیست مجازات حذف شده است و مجازات هاباید توجه داشت که در قانون جدید مجازات اسالمی  «آنها است.

 –دیه، ت  -پ  قصاص ، -حد ، ب  -مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است : الف »این قانون :  14به موجب ماده 

 «تعزیر

یران را درست و کامل نشان ، کدام گزینه گستره قانون مجازات ا 1392مطابق قانون مجازات اسالمی مصوب -2

 ؟می دهد

 و تربیتی .  تأمینیجرائم و مجازات های حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات و اقدامات (1

 قواعد حاکم بر آن ها .  و تربیتی و تأمینیاقدامات  ،بازدارندهقصاص ، دیات ، تعزیرات مجازات های  ،مجازات های حدود(2

و تربیتی ، و شرایط و موانع  تأمینیجرائم و مجازات های حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و بازدارنده ، اقدامات (3

 قواعد حاکم بر آن . کیفری و مسؤولیت

کیفری و  مسؤولیتو تربیتی  و شرایط و موانع  تأمینیقدامات ی حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات ، امجازات هاو  جرائم(4

 قواعد حاکم بر آن ها .

ی باز دارنده = تعزیرات حکومتی (( که مجازات هابه دلیل اشاره به ))  4و  2گزینه های صحیح است .  4پاسخ : گزینه 

تعزیرات (( تجمیع شده است : نادرست  ، با تعزیرات شرعی ، تحت عنوان واحد )) 1392در قانون مجازات اسالمی مصوب 

کیفری (( اشاره نکرده است. دلیل نادرستی  مسؤولیت، شرایط و موانع  جرائمکامل نیست و به ))  2اند . همچنین گزینه ی 

  کیفری (( است . مسؤولیتنیز کامل نبودن این گزینه و عدم اشاره به )) شرایط و موانع  1گزینه 

 ؟صحیح است 1392مصوب  قانون مجازات اسالمی 2جرم به موجب ماده کدام گزینه در تعریف -3

 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.(1

 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون یا شرع برای آن مجازات تعیین شده است . (2

 و تربیتی تعیین شده است. تأمینیکه در قانون برای آن مجازات یا اقدامات هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل (3

 و تربیتی تعیین شده است. تأمینیهر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون یا شرع برای آن مجازات یا اقدامات (4

از فعل یا ترک فعل که در قانون  هر رفتاری اعم» قانون مجازات اسالمی 2به موجب ماده صحیح است .  1پاسخ : گزینه 

برای جرم بودن عملی به واسطه اصل قانونی بودن  اوالا توضیح :  «برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود .

هر چند منابع شرعی نیزمی تواند از منابع حقوقی جزا شده باشد  آن عمل باید در قانون جرم انگاری ،جرم و مجازات



 ………………………………………………………………………………..........……موسسه آموزش عالی آزاد فاضل 

2 

ن آمتاسفانه مقنن در تعریف جرم تنها رفتاری که در قانون برای  ثانیاا. صحبتی از آن نشده 2در ماده محسوب شود لکن 

در برابر جرم در کنار مجازات اعمال اقدامات  ها مجازات تعیین شده باشد را جرم معرفی کرده در صورتی که یکی از واکنش

اما از آنجایی سوال بر اساس نص قانون پرسیده شده است لذا و تربیتی است . علی رغم وجود این نقص در قانون  تأمینی

                     گزینه صحیح باید با توجه به نص قانون یافت شود .

 ؟یک از موارد زیر را شامل نمی شودقانون مجازات اسالمی کدام -4

 و مجازات ها . جرائمشرایط و موانع تحقق (2 جرائم و مجازات ها .(1

 کیفری . مسؤولیتشرایط و موانع (4 و تربیتی . تأمینیاقدامات (3

 . قانون مجازات اسالمی 1با توجه به ماده صحیح است  2پاسخ : گزینه 

 ؟ا کدام ویژگی را نمی توان پذیرفتدر خصوص ویژگی های حقوق جز-5

 کلی و عام بودن قوانین کیفری .(2 سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا (1

 وجود ضمانت اجراهای کیفری .(4 رات جزایی .تکمیلی بودن مقر(3

با یکدیگر توافق  . مقررات جزایی الزامی و آمره هستند؛ یعنی افراد نمی توانند بر خالف آنهاصحیح است  3پاسخ : گزینه 

 کنند. سایر موارد از ویژگی های حقوق جزا به شمار می روند . 

 مراحل تفسیر قانون کیفری به ترتیب کدام است ؟-6

 . متهم نفع به ریتفس ، یمنطق ریتفس ، قیمض ریتفس(2  . قیمض ریتفس ، یمنطق ریتفس ، متهم نفع به ریتفس(1

 . قیمض ریتفس ، متهم نفع به ریتفس ،یمنطق ریتفس( 4 . متهم نفع به ریتفس ق،یمض ریتفس ، یمنطق ریتفس(3

نوع تقسیم می شود که عبارتند از :  3تفسیر کننده به  تفسیر  قانون از حیث مرجع و مقامصحیح است .  3پاسخ : گزینه 

از قانون  قضائیکه در واقع تفسیری است که مقام  قضائیو تفسیر عرفی یا حقوقی . تفسیر  قضائیتفسیر قانونی ، تفسیر 

 –ع تفسیر ( قسم تقسیم می شود که عبارتند از : تفسیر منطقی یا غایی یا مفهومی ) بهترین نو 4ارائه می دهد، خود به 

نوع تفسیر با توجه به قاعده  4تفسیر موسع . از بین این  –تفسیر به نفع متهم  –می یا ادبی کالاتفسیر مضیق ، محدود یا 

نوع دیگر نیز به  3تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری مشخص است که تفسیر موسع جایی در تفسیر این قوانین ندارد و از 

 .  دارد تیارجح متهم نفع به ریتفس بر قیمض ریتفس و قیمض ریتفس بر یمنطق ریتفس تیاولوترتیب 

 ؟ است ریز مورد 3 از کیهر یبرا یمناسب عنوان نهیگز کدام-7

 ( انیب بال عقاب قبح قاعده – ج/  شک حال در تبرئه – ب/  نیقوان قیمض ریتفس – الف)

 کننده هیتوج علل از ج/ است یفریک نیقوان قیمض ریتفس آثار از ب/  است مجازات و جرم بودن یقانون اصل آثار از الف(1

 . است مجازات و جرم بودن یقانون اصل

 .  است مجازات و جرم بودن یقانون اصل آثار از 3 هر(2

 .  است یفریک نیقوان قیمض ریتفس آثار از ج/ است مجازات و جرم بودن یقانون اصل آثار از ب و الف(3

 .  است مجازات و جرم بودن یقانون اصل کننده هیتوج علل ج و ب/  است مجازات و جرم بودن یقانون اصل ثارآ از الف(4

 و نیقوان نشدن ماسبق به عطف از است عبارت مجازات ها و جرائم بودن یقانون اصل آثار.  است حیصح 1 نهیگز:  پاسخ

 از و/  اسیق قیطر از یتراش لیدل منع و شک الح در تبرئه از است عبارت نیقوان قیمض ریتفس آثار/  نیقوان قیمض ریتفس

 ما اال نفسا اهلل کلفی ال هیآ – انیب بال عقاب قبح قاعده از می توان مجازات ها و جرائم بودن یقانون اصل کننده هیتوج یمبان

 . برد نام یلیتمث بطور ویمنتسک یقوا کیتفک اصل – برائت اصل – اباحه اصل – هایآت

 ؟ است نیقوان قیمض ریتفس جینتا از مورد کدام-8

 . نیقی و قطع به دنیرس(4 . متهم نفع به ریتفس(3 . شک حال در تبرئه(2 . مقنن نظر احراز(1

 ریتفس جینتا نیتر مهم از« اسیقی  لهیوس به یتراش لیدل منع» و« شک حال در تبرئه».  است حیصح 2 نهیگز:  پاسخ

 . رود یم شمار به قیمض
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 بخش دوم : مجازات ها 

 فصل اول : مجازات های اصلی

 چه تعداد است ؟ قانون مجازات اسالمیتعداد مجازات های مقرر در  -98

1 )4                              2 )5                                       3)3                                         4)6 

مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم  » قانون مجازات اسالمی ، 14 به موجب ماده  صحیح است . 1گزینه پاسخ : 

 « تعزیر -دیه   ت -قصاص پ -حد   ب -است : الف

 تی است که .............حد مجازا -99

 نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده است .   ( 1

 موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده است .( 2

 نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در قانون تعیین شده است .   ( 3

 ن شده است .موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در قانون تعیی( 4

میزان ، نوع ، موجب حد مجازاتی است که  »قانون مجازات اسالمی ،  15به موجب ماده  صحیح است . 2گزینه پاسخ : 

 «، تعیین شده است . شرع مقدساجرای آن در تی یکیفو 

 قانون مجازات اسالمی جدید دیه را : -100

 .دانسته است  مالیدارای ماهیت (1

 مدنی دانسته است . مسؤولیتا آثار و احکام حق شخصی مجنی علیه ب(2

 با فوت قابل اسقاط دانسته است .  (3

 صحیح است .2و  1گزینه های(4

ت که در شرع مقدس برای ایراد مالی اس ،غیر مقدر  ودیه اعم از مقدر  »:17به موجب ماده  صحیح است . 4گزینه پاسخ: 

ت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون یاعضاء و منافع و یا جنا ت غیر عمدی بر نفس ،جنای

دیه مقدر ،  مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر » :448و به موجب ماده  «. مقرر می شود .

  «عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، مقرر شده است . ،نفس 

 تعزیر صحیح و کامل است ؟ قانونیدام گزینه در خصوص تعریف ک -101

( مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض 1

 مقررات حکومتی ، تعیین و اعمال می گردد.

 ( نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین نشده است .2

 مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن نیز در شرع تعیین نشده است.( 3

  .( در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی به منظور حفظ نظم و مراعات و مصلحت ، اجتماع تعیین می شود4

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد،  »:  قانون مجازات اسالمی 18به موجب ماده  صحیح است . 1گزینه پاسخ : 

قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. 

نوع ، مقدار ، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق  سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. 

انگیزه مرتکب و  -ادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد : الفد

 -شیوه ارتکاب جرم ، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن پ -وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم     ب

. تعزیر بر وی تأثیرضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و سوابق و و  -اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم    ت

بر  یمبتن دیکند، با نییاز حداقل مجازات مقرر در قانون تع شیچنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را ب -تبصره

نونی را ذکر کند. عدم علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قا ،یجهات قانون ریسا ایماده و  نیمقرر در ا یبندها

 «باشد.درجه چهار می امیرعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظ
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 فصل دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی 
 

 قلمرو اعمال مجازات تکمیلی و مدت آن به ترتیب کدام است ؟ -131

سال است و قابل اعمال بر  2است و مدت آن حداکثر  7تا  1(قلمرو مجازات تکمیلی شامل حد ،قصاص و تعزیر از درجه 1

 .اشخاص حقیقی و حقوقی است 

 2تا ماه  6است و مدت آن  6تا  1قصاص و تعزیر ازدرجه  ، عمدی مستوجب  حد  جرائمازات تکمیلی شامل ( قلمرو مج2

 سال است مگر به تجویز قانون فقط قابل اعمال بر اشخاص حقیقی است .

ل سا 2ن حداکثر آتعزیر است و مدت   وعمدی و غیر عمدی مستوجب حد ، قصاص  جرائم( قلمرو مجازات تکمیلی شامل 3

 است و فقط قابل اعمال بر اشخاص حقیقی است .

سال  2قصاص و تعزیر است و مدت آن حداکثر  ،عمدی و غیر عمدی مستوجب حد  جرائم( قلمرو مجازات تکمیلی شامل 4

 است و قابل اعمال بر اشخاص حقیقی و حقوقی است .

است و با توجه به واژه  تکمیلی اختیاری اعمال مجازاتقانون مجازات اسالمی  23طبق م .صحیح است 3گزینه پاسخ : 

عمدی و  جرائم شاملفقط قابل اعمال بر اشخاص حقیقی است و مطلق حد و قصاص و تعزیر را ذکر کرده که هم « فردی »

قانون کاهش  4ر.ک به ماده  .سال مگر به تجویز قانون 2و مدت آن نیز حداکثر  می شودغیر عمدی  جرائمهم شامل 

یری که وفق این ماده اعمال مجازات تکمیلی در حد و قصاص و مطلق مجازات هایی تعزیری از هر درجه مجازات حبس تعز

 ای که باشد، را شامل می شود.

 کدام گزینه در مورد مجازات های تکمیلی صحیح است ؟ -132

 اجباری می باشند .مجازات های تکمیلی جز در موارد استثنایی اختیاری اند، ولی ضمانت اجرای حاکم بر آن ها ( 1

 مجازات های تکمیلی و ضمانت اجرای حاکم بر آن ها اختیاری اند .( 2

 ولی ضمانت اجرای حاکم بر آنها ها اجباری اند  ، (مجازات های تکمیلی اختیاری اند3

 ی تکمیلی و ضمانت اجرای حاکم بر آن ها جز در موارد استثنایی اختیاری اند .ا(مجازات ه4

ضمانت  ولینفس مجازات های تکمیلی اختیاری اند  1ق.م.24و  23با توجه به مواد  صحیح است . 3گزینه پاسخ : 

 اجرای حاکم بر آنها اجباری می باشند.

 چنانچه دادگاه تصمیم به اعمال مجازات تکمیلی برای متهم بگیرد: -133

 اعمال نماید  ( حق ندارد بیش از یک مجازات تکمیلی را در مورد متهم1

 اکثر می تواند تا دو مجازات تکمیلی را برای متهم مقرر نماید ( حد2

 برای محکوم در نظر بگیرد  ی تکمیلی اختیار تام دارد و می تواند هر چند مجازات را که صالح بداندمجازات ها( در اعمال 3

 ( نمی تواند بیش از سه مجازات تکمیلی را با هم اعمال نماید .4

 قانون مجازات اسالمی 23ماده  . صحیح است 3پاسخ :گزینه 

 کدام گزینه در مورد مجازات های تکمیلی درست است ؟ -134

  .اجرای مجازات تکمیلی بدون نیاز به تصریح در حکم دادگاه در مورد محکوم اعمال می شود( 1

  .( مدت مجازات تکمیلی در هیچ صورتی بیش از دو سال نخواهد بود2

  .باشند ید حتی اگر از نوع مجازات اصلنشوبر مجازات اصلی افزوده می ( 3

 ت های حد ، قصاص و تعزیرات دارد.امجاز اختصاص به محکومان به( 4

دادگاه می تواند فردی را که به حد ، قصاص یا  قانون مجازات اسالمی 23به موجب ماده  .صحیح است  4گزینه پاسخ : 

قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا  ر اینمجازات تعزیری محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر د

 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری. 4ر.ک ماده   .چند مجازات تکمیلی محکوم کند
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 ی تکمیلی مندرج در قانون مجازات اسالمی خارج است ؟مجازات هاکدام گزینه از شمول  -135

 ( هیچکدام4   ( منع از اقامت درمحل معین  3     ( منع از حمل سالح2      حبس تعزیری تا سه ماه( 1

قانون کاهش  4ر.ک ماده  طرح شده است . قانون مجازات اسالمی 23این سوال از ماده  صحیح است . 4گزینه پاسخ :

 مجازات حبس تعزیری.

 ی تکمیلی نیست ؟مجازات هاکدام گزینه از مصادیق  -136

 ( منع از حمل سالح2                 ( اقامت در محل معین                  1

  همه موارد از مجازات تکمیلی است.( 4                ( منع عضویت در گروه های سیاسی  3

 صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

 ی تکمیلی قرار نمی گیرد ؟مجازات های زیر در زمره مجازات هاکدام یک از  -137

 ( ممنوعیت از اصدار اسناد تجارتی 2               ( انفصال از خدمات دولتی و عمومی 1

 جزای نقدی روزانه( 4                       منع از اقامت در محل معین( 3

 قانون مجازات اسالمی 23با توجه به ماده  صحیح است . 4گزینه پاسخ : 

 کدام گزینه در خصوص مدت مجازات تکمیلی صحیح است ؟ -138

  .(  حداکثر دو سال است1

 .(حداکثر دو سال است مگر در موارد مقرر قانونی2

  .به نوع جرم در اختیار دادگاه است توجه( با 3

 .توجه به نوع جرم ، در اختیار دادگاه است ولی نباید از اصل مجازات بیشتر شود ( با4

تکمیلی بیش از دو مدت مجازات  » : قانون مجازات اسالمی23ماده  1به موجب تبصره  .صحیح است  2گزینه پاسخ : 

 «سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .

 چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشند ... -139

 .( فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد 1

  .( فقط مجازات تکمیلی مورد حکم قرار می گیرد2

 .مورد حکم قرار می گیرند ( هر دو مجازات ) اصلی و تکمیلی(3

 .( مجازات اصلی به همراه حداقل مجازات تکمیلی مورد حکم قرار می گیرد4

چنانچه مجازات تکمیلی و  : »مقرر می دارد  قانون مجازات اسالمی23ماده  2تبصره  صحیح است . 1پاسخ گزینه 

 «د .مجازات اصلی از یک نوع باشد ، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیر

 اگر محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی ، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه برای بار اول .... -140

 به پیشنهاد قاضی اجرای احکام ، مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد .( 1

 .میلی را تا حداکثر یک چهارم افزایش دهدمدت مجازات تک ، حکممی تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی مجری ( 2

  .می تواند مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش دهد و یا بقیه مدت محکومیت را به حبس درجه هفت تبدیل کند( 3

به پیشنهاد قاضی اجرای احکام ، مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش می دهد و یا بقیه مدت محکومیت را به ( 4

 یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند .حبس 

چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات  » مقرر می دارد : قانون مجازات اسالمی 24ماده  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

ت تکمیلی ، مفاد حکم را رعایت ننماید ، دادگاه صادر کننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازا

تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی 

 « .درجه هفت یا هشت تبدیل می کند
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 فصل سوم : نحوه تعیین و اعمال مجازات ها 
 

 راجع به بازداشت بدل از جزای نقدی کدام گزینه صحیح است ؟ -182

حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات  -1

 .شودمی

 هر گاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد ابتدا مجازات بازداشت بدل ازجزای نقدی اجرا می شود.  -2

ی نقدی از حداکثر مدت حبس بازداشت بدل از جزامدت هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد  -3

 مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست

  3و  1گزینه  -4

 .صحیح است 4گزینه پاسخ: 

در بازداشت بوده است پس از دو هفته در مرحله دادسرا در پرونده به مدت  انتسابیبه علت اتهام  فردی -183

مدت بازداشت در این حالت شده محکوم  6ضربه شالق تعزیری درجه  31صدور حکم قطعی الزم االجرا به 

 ...موقت ...

  .احتساب نمی شود( 1

  .ضربه شالق محاسبه می شود 3هر روز بازداشت معادل ( 2

  .ضربه شالق محاسبه می شود 1روز بازداشت معادل  3(هر 3

 ضربه شالق محاسبه می شود .  1روز بازداشت معادل  1(هر 4

 صحیح است . 2پاسخ :گزینه 

با مجازات حبس باشد ،  بازداشت بدل از جزای نقدی چگونه اجرا  توأمرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی ه -184

 می شود ؟

  .بازداشت بدل از جزای نقدی همزمان با مجازت حبس اجرا می شود(1

  .بازداشت بدل از جزای نقدی پس از اتمام حبس اجرا می شود(2

 .و فقط مجازات حبس اجرا می شود (بازداشت بدل از جزای نقدی اجرا نشده3

 جزای نقدی اجرا می شود .بازداشت بدل از (فقط 4

 قانون مجازات اسالمی 29ماده  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

 مربوط به مواد مخدر : جرائمحداکثر مهلت بازداشت بدل از جزای نقدی در  -185

 سال است  15( 4                  .سال است 5( 3              .سال است 10( 2            .سال است 3( 1

 قانون مبارزه با مواد مخدر 31ماده  2به تبصره  توجهبا  .صحیح است  2پاسخ : گزینه 

 ...با مجازات حبس باشد ... توأمهرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی  -186

حتی اگر  ددر قانون برای آن جرم خواهد بو رمقرحداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی برابر با حداکثر مدت حبس (1

  .سال باشد 3بیش از 

 .حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از حداقل مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند (2

ط بر اینکه (حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی برابر با حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم است مشرو3

 سال تجاوز نکند .3مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم از 

  .(مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در هر حال برابر با مدت مجازات حبس صادر شده برای همان جرم است4

 قانون مجازات اسالمی 29ماده  .صحیح است  3پاسخ : گزینه 
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 فصل یازدهم : سقوط مجازات 

 مبحث اول : عفو
 

 ی اعطا می شود ؟جرائمعفو عمومی در چه -426

 غیر از حدود  جرائم(همه 4غیر از حق الناس         جرائم(همه 3             جرائم(همه 2( قابل تعزیر           1

 قانون مجازات اسالمی 97ماده   .صحیح است 1گزینه  پاسخ :

 در صورتیکه عفو عمومی پس از صدور حکم محکومیت اعطا شود چه آثاری بر آن مترتب است؟ -427

  .تعقیب و دادرسی موقوف می  شود و آثار محکومیت زایل می شود(1

  .جبران خسارت زیان وارده ندارددر پرداخت دیه و  تأثیری(موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود اما 2

 .( اجرای مجازات موقوف می شود لکن محکومیت از سجل کیفری پاک نمی شود3

  .( موجب صدور قرار موقوفی اجرا می شود و آثار محکومیت کیفری نیز زائل می شود4

رار موقوفی تعقیب در گفته موجب صدور ق 2در گزینه  -قانون مجازات اسالمی 98ماده   .صحیح است 4پاسخ : گزینه 

 حالیکه بعد از صدور حکم قطعی بوده و موجب صدور قرار موقوفی اجرا می شود. 

کدام یک از گزینه های  12/09/1378طبق آیین نامه کمیسوین عفو و تخفیف مجازات محکومیت مصوب  -428

 ت ؟زیر در خصوص محکومیت هایی که پیشنهاد عفو و تخفیف آن پذیرفته می شود صحیح نیس

 .سال حبس 10(محکومین به حبس ابد بعد از تحمل 1

 .سال حبس از تاریخ عفو قبلی 10تحمل حداقل  صورت(محکومین به اعدام در 2

 .حبس از تاریخ عفو قبلی باقیمانده( محکومین غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک دوم 3

 .سال از تاریخ عفو قبلی  5از گذشت سال تقلیل یافته بعد  15( محکومین به حبس ابد که حبس آنان به 4

 یک سوم )حبس های مدت دار ( در صورت تحمل ابدنسبت به محکومین به غیر از حبس  .صحیح است 3پاسخ :گزینه 

 درخواست عفوکند. ز تاریخ عفو قبلی می تواند مجدداا حبس ا باقیمانده

 ت چیست ؟امجازآثار عفو بر زوال  تأثیر -429

  .می شودباشد موجب زوال آثار مجازات  فقط اگر عفو عمومی(1

  .می شود(اگر عفو خصوصی باشد موجب زوال آثار مجازات 2

 .در صورتی موجب زوال آثار مجازات می شود که تصریح شده باشد مطلقاا ( عفو 3

  .یک موجب زوال آثار مجازات نمی شود هیچ( عفو عام و عفو خاص 4

 نون مجازات اسالمیقا 98ماده  .صحیح است  1پاسخ : گزینه 

 است ؟ تأثیراز موارد زیر بی  کدام یکعفو در -430

  تأمینی( اقدامات 4( دیه و جبران خسارت            3جبران خسارت                 فقط(2دیه                فقط(1

 قانون مجازات اسالمی 98ماده  صحیح است. 3پاسخ :گزینه 

 ی صحیح نمی باشد ؟کدام گزینه راجع به عفو عموم-431

  .ه وقوع پیوسته استقانون بی است که قبل از وضع جرائماثر عفو عمومی از تاریخ تصویب نسبت به (1

 .موجب تعزیر مجاز به تصویب قوانین عفو عمومی است  جرائمقانونگذار فقط در قلمرو (2

  .ابل اعمال استاز صدور حکم محکومیت و هم پس از صدور حکم محکومیت ق شعفو عمومی هم پی(3

  .عفو عمومی فقط مجازات اصلی را زایل می کند و اثری بر مجازات های تکمیلی و تبعی ندارد(4

 صحیح است . 4پاسخ : گزینه 
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 مبحث دوم : نسخ قانون 

 سواالت این مبحث در فصل سوم ) قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان ( آورده شده است .

 مبحث سوم : گذشت شاکی

 

 کدام مورد صحیح است ؟ -439

رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم  ی است که شروع و ادامه تعقیب وجرائمقابل گذشت  جرائم(1

 .گذشت وی است 

  .ی است که شروع و ادامه تعقیب منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی استجرائمقابل گذشت  جرائم(2

ی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و گذشت جرائمقابل گذشت  جرائم(3

  .تاوس

  .ی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی استجرائمقابل گذشت  جرائم(4

 قانون مجازات اسالمی 100ماده  .صحیح است  1پاسخ : گزینه 

 گذشت متضرر از جرم نیست ؟ تأثیرکدام شرط از شروط  -440

  .گذشت باید منجز باشد( 1

حق محسوب می شود و صاحب حق در صورتی می تواندحق خود را استیفا کند که اهلیت داشته  (گذشت متضرر از جرم2

  .باشد

منوط قابل گذشت  جرائمامری نماید اجرای مجازات در  تحقق(هرگاه متضرر از جرم ، گذشت خود را مشروط یا معلق بر 3

  .که شرط یا معلق علیه تحقیق نیافته باشد به آن است

امری نماید  رسیدگی و صدور حکم در صورتی  است که  تحققیا معلق بر  مشروطاز جرم ، گذشت خود را  ( هرگاه متضرر4

 شرط یا معلق علیه تحقق نیافته باشد.

 گذشت مشروط یا معلق ، مانع تعقیب، -قانون مجازات اسالمی  101ماده  1تبصره  صحیح است. 4پاسخ : گزینه 

منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه  قابل گذشت جرائمدر  مجازاتاجرای ولی  نیست و صدور حکمرسیدگی 

 است. 

  ؟اثری مترتب است چهقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی  جرائمبرگذشت متضرر از جرم در  -441

 .ثار حکم مرتفع می گرددآاجرای حکم قطعی مجازات موقوف و ( 1

 قوت خود باقی است.  اما اثر تبعی مجازات بهصادر  تعقیبقرار موقوفی ( 2

  .از جهات تخفیف محسوب می شود و دادگاه می تواند مجازات را طبق شرایط قانونی تخفیف دهد( 3

 (از موارد اعاده دادرسی محسوب می شود .4

 قانون مجازات اسالمی 100ماده   .صحیح است 1پاسخ : گزینه 

 گذشت قیم اتفاقی ..... -442

 .نافذ است ( 1

 .دادگاه است  یدتأیمنوط به ( 2

 .دادستان است  تأیید(منوط به 3

 .(جزء در قتل عمدی نافذ است 4

گذشت قیم اتفاقی ، منوط به  تأثیر »: قانون مجازات اسالمی 101ماده  2به موجب تبصره  .صحیح است 3گزینه پاسخ : 

 «دادستان است . تأیید
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 فصل سوم : معاونت در جرم 

 معاون: جرمی را شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است ، مرتکب شود ، اگر فاعل اصلی ، -585

 .می شود   م(به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکو1

  .( به مجازات معاونت در جرم شدیدتر محکوم می شود2

  .درمجازاتی ندا ( به علت فقدان وحدت قصد ،3

  .، طبق نظر دادگاه تعزیر می شود ( به علت ارتکاب فعل حرام4

ت برای تحقق معاونت در جرم ، وحد :» قانون مجازات اسالمی 126به موجب تبصره ماده صحیح است .  1پاسخ : گزینه 

قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است چنانچه فاعل اصلی جرم ، جرمی شدیدتر از آنچه 

 « .مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود

رتکب سرقت مسلحانه مقرون به آزار م)ب( ساده توسط ب معاونت کند اما  اگر )الف( برای انجام سرقت -586

  شود..........

  .محکوم می شود مقرون به آزار مسلحانه( الف به معاونت در سرقت 1

 فاقد مجازات است.الف  با توجه به تغییر جرم ( 2

 محکوم می شود . ساده ( الف فقط به معاونت در سرقت3

 عمل الف معاونت محسوب نمیشود.( 4

 قانون مجازات اسالمی  126تبصره ماده  حیح است .ص 3پاسخ : گزینه 

قانون توجه به  مجازات خاص پیش بینی شده است با ممسک به عنوان برای معاونت در قتل شرعدر  -587

 : برای تعیین مجازات مرتکبدرچنین حالتی 1392 مجازات اسالمی

 4( حبس تعزیری درجه 2 (مجازات مصرح در شرع مالک است1

 مجازات مندرج در قانون مالک است( 4 6یا  5ری درجه ( حبس تعزی3

که مقرر می دارد در صورتی که در شرع یا  قانون مجازات اسالمی 127مستند به صدر ماده صحیح است .  1پاسخ: گزینه 

سابق  انونبایستی توجه داشت که ق... قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است 

را قبل از شرع آورده بود و بر همین اساس حقوقدانان استدالل می کردند که قانون مقدم بر « قانون »قانونگذار ابتدا عبارت 

 شرع است ولی در حال حاضر دیگر چنین استداللی را هم نمی توان پذیرفت .

 ت نموده باشد ؟معاون مجازات کسی است که در کدام جرم ،« حبس تعزیری درجه پنج یا شش »-588

 است. ابدحبس  برای مباشر(جرمی که مجازات آن 1

 عضو است . قصاص برای مباشر ( جرمی که مجازات آن2

 .جرم سرقت حدی( 3

 3و  2گزینه ( 4

در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات  -127ماده طبق  قانون مجازات اسالمی 127ماده  صحیح است . 4گزینه پاسخ : 

 باشد، مجازات وی به شرح زیر است:ی معاون تعیین نشدهدیگری برا

 یاحبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات -الف

 در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش -ب

 جازات معاون ....معاونت در جرمی کند که مجازات آن شالق حدی باشد م شخصیاگر  -589

 ( سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش1

 ( سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه هفت 2
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 .محکوم می شود 8( به شالق تعزیری درجه 3

 .شود ( به حبس تعزیری درجه شش محکوم می4

 ات اسالمیقانون مجاز 127بند پ ماده  .صحیح است  1پاسخ : گزینه 

آقای الف مرتکب جرمی شده است که مجازات آن انفصال دائم از خدمات دولتی است و ب با او در این -590

 در اینصورت مجازات معاون............جرم معاونت کرده 

 است 6جزای نقدی درجه  (1

 است 4تا  1( جزای نقدی درجه 2

 یگر درجه پایین تر از همان نوع یا انواع د 2تا  1( 3

 سال  15تا  5( انفصال موقت به مدت 4

مباشر  قانونیمجازات معاون بر اساس مجازات . قانون مجازات اسالمی 127و  37مواد  صحیح است . 1پاسخ : گزینه 

است مگر در مورد مصادره اموال ، انفصال دائم و انتشار حکم  مجازات قانونی جرم ارتکابیاست و مجازات معاون از نوع 

 میت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است .محکو

 بوده است مرتکب شود :توافق کرده معاون  دیگری متفاوت از آنچه باچنانچه فاعل اصلی جرم ، جرمی  -591

  .(معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود1

 .( معاونت محقق نشده و مجازاتی ندارد 2

  .( معاون به مجازات جرم مستقل محکوم می شود3

 .( معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم ، مجازات می شود 4

چنانچه فاعل اصلی ، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون  126با توجه به تبصره ماده  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

اگر فاعل اصلی جرمی متفاوت از  ،فیف تر محکوم می شود . بنابراین بوده مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خ

ناظر به حالتی  126در واقع تبصره ماده . معاون به علت عدم تحقق معاونت مجازاتی ندارد  ، نوع دیگر در عمل مرتکب شود

 که فاعل اصلی همان جرم قصد شده را به کیفیات شدیدتری مرتکب می شود .

 تعزیری کدام است ؟  جرائمدر  مجازات معاونت -592

 (یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم اصلی جز در برخی موارد مقرر قانونی 1

 مجازات جرم اصلی  یک تا دو درجه پایین تر ازدر همه موارد ( 2

 ( حداقل مجازات جرم اصلی 3

 ( یک درجه پایین تر از مجازات جرم اصلی 4

در صورتی که در شرع یا قانون ، مجازات  ": قانون مجازات اسالمی127به موجب ماده  .صحیح است  1پاسخ : گزینه 

ی که مجازات قانونی آنها سلب حیات جرائمدر  -الف دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ،  مجازات وی به شرح زیر است :

عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا  در سرقت حدی و قطع عمدی -یا حبس دائم است ، حبس تعزیری درجه دو یا سه  ب

ی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه جرائمدر  -شش    پ

 قطعاامورد مذکور در بند ت  نکه ای "موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی جرائمدر  -شش ت

مقنن مجازات خاصی برای معاونت در نظر  قانونکور در بندهای قبل نمی شود و یا مواردی که در تعزیری مذ  جرائمشامل 

 گرفته است نمی شود .

 مجازات معاونت در سرقت تعزیری ......................... است . -593

 (حبس تعزیری درجه پنج یا شش1

 جزای نقدی یا شالق تعزیری درجه شش ،  ( حبس2

 درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی ( یک تا دو3
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 ( سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش4

 قانون مجازات اسالمی127با توجه به بند ت ماده .صحیح است  3پاسخ : گزینه 

 کدام گزینه در مورد معاونت در جرم صحیح است ؟-594

 ( قابل تصور است . ) اعم از عمدی و غیر عمدی  جرائم(معاونت در همه 1

 تعزیری درجه هشت جرم نیست .  جرائم( معاونت در 2

 تعزیری حداقل مجازات جرم ارتکابی است .  جرائم( مجازات معاونت در 3

  . ی که عنصر مادی آنها ترک فعل است قابل تصور نیستجرائم( معاونت در 4

تعزیری یک تا دو درجه پایین تر   جرائمجازات معاونت در م 127با توجه به بند ت ماده  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

 تعزیری درجه هشت امکان اعمال مجازات مزبور وجود ندارد .  جرائماز مجازات جرم ارتکابی است و در نتیجه در 

 به ترتیب ................... می باشد .باشر و م عاوناول مجازات م بار حدی در سرقت در -595

 حبس تعزیری درجه پنج یا شش  -(قطع پای چپ1

 حبس تعزیری درجه شش یا هفت  – قطع چهار انگشت دست راست( 2

 قطع چهار انگشت دست راست –( حبس تعزیری درجه پنج یا شش 3

 حبس تعزیری درجه شش یا هفت  -( قطع پای چپ4

 استه بعد مباشر را.ق.م.ا دقت کنید اول مجازات معاون را خو 127ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

انتشار حکم محکومیت و مصادره  جرمی که  مجازات قانونی آن انفضال دائم ، موردمجازات معاونت در  -596

 اموال می باشد به ترتیب کدام است ؟

 7جزای نقدی درجه  -6جزای نقدی درجه  -4( جزای نقدی درجه 1

 7درجه  حبس تعزیری -6حبس تعزیری درجه  -4( حبس تعزیری درجه 2

 4جزای نقدی درجه  – 7جزای نقدی درجه  -6( جزای نقدی درجه 3

 4جزای نقدی درجه  -7حبس تعزیری درجه  -6( حبس تعزیری درجه 4

در مورد بند )ت( این ماده مجازات :»  قانون مجازات اسالمی 127ماده  1به موجب تبصره  .صحیح است 3پاسخ : گزینه 

ی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال ، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که معاون از نوع مجازات قانون

 .«مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است 

 قابل مجازات نیست ؟  جرائممعاونت در کدام دسته از  ، در قانون مجازات اسالمی جدید -597

 8( تعزیری درجه 4 ( حدی مستوجب شالق3 8و  7( تعزیری درجه 2 (مستوجب حد1

در صورتی که در شرع یا قانون ، مجازات  » :قانون مجازات اسالمی127به موجب ماده  صحیح است . 4خ : گزینه سپا

ی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا جرائمدر  -الف دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است :

حبس تعزیری درجه پنج یا  در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، -ست حبس تعزیری درجه دو یا سه  ب ئم احبس دا

ی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش  جرائمدر  -شش  پ

با توجه به این ماده و به ویژه بند ت این  « .بیموجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکا جرائمدر  -ت

جرم تعزیری  قابل تصور نیست زیرا 8درجه  تعزیریمجازات معاونت در جرم  هماده متوجه می شویم که مطابق این ماد

 پایین ترین درجه مجازات های تعزیری است و یک تا دو درجه پایین تر از آن قابل تصور نیست . 8درجه 

 است : 3تا  1ی که مجازات قانونی آنها حبس تعزیری درجه جرائماونت در مجازات مع -598

 می باشد.  4(حبس تعزیری درجه 1

 می باشد. 6( حبس تعزیری درجه 2

 می باشد . 6یا  5( حبس تعزیری درجه 3
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 (یک تا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد .4

تعزیری یک تا دو   جرائممجازات معاونت در  قانون مجازات اسالمی 127با توجه به ماده  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

 درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم های ارتکابی است .

 معاونت در قتل عمدی که به هر دلیل قصاص نشود مستوجب کدام کیفر می باشد ؟ -599

 کمتر ( بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی و یک یا دو درجه1

 ( حبس تعزیری درجه چهار2

 ( حبس تعزیری درجه پنج یا شش3

 تعزیر مقرر در قانون برای جرم ارتکابی  حداقل( بر اساس 4

در صورتی که به هر علت قصاص  ": قانون مجازات اسالمی127ماده  2به موجب تبصره  .صحیح است 1پاسخ : گزینه 

 "اس میزان تعزیر فاعل اصلی مطابق بند )ت( این ماده اعمال می شود .نفس یا عضو اجرا نشود مجازات معاون بر اس

ساله جرمی را مرتکب شود و یک فرد بالغ در این عمل مجرمانه معاونت کند مجازاتِ فرد  11پسر اگر یک  -600

 بالغ کدام است؟

 مجازاِت مباشرت در همان جرم محکوم می شود. -1

 محکوم می شود.  به حداقل مجازاِت مباشرت در آن جرم-2

 به حداکثر مجازاِت معاونت در آن جرم محکوم می شود. -3

 به مجازاتِ معاونت در آن جرم محکوم می شود. -4

مقرر می دارد : هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله  قانون مجازات اسالمی128ماده صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

همچنین هر کس در  گردد. حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می  ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به

 جرم محکوم می شود . در آنرفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت 

الف از یک فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کرده است و همچنین ب در رفتار مجرمانه  -601

 معاونت کرده است مجازات قابل اعمال بر آنها کدام است ؟ دیگریک نابالغ 

(در حالت اول الف به حداکثر مجازات مباشرت در همان جرم و در حالت دوم ب به مجازات معاونت در آن جرم محکوم 1

 .می شود 

 .محکوم می شود در حال اول به مجازات مباشرت در همان جرم و در حالت دوم ب به حداکثر معاونت در آن جرم (2

جرم  م ب به حداکثر مجازات معاونت در آناول به حداکثر مجازات مباشرت در همان جرم و در حالت دو حالت (در 3

 محکوم می شود .

 هم الف و هم ب به حداکثر مجازات مباشرت در جرم ارتکابی محکوم می شوند .(4

 .یقانون مجازات اسالم128ماده  .صحیح است 3پاسخ : گزینه 

عمد موجب قصاص شود و به علت گذشت شاکی قصاص نشود قتل  در صورتی که فردی مرتکببه ترتیب -602

مجازات معاون چقدر است و نسبت به فردی که مرتکب جرم مستوجب انفصال دائم شده است در صورت وجود 

 جهات تخفیف میزان تخفیف کدام است ؟

 4تخفیف به جزای نقدی درجه  -ازات جرم ارتکابی مباشردرجه پایین تر از مج 2تا  1( مجازات معاون 1

 تخفیف به انفصال موقت از پنج تا پانزده سال  – 3یا  2( مجازات معاون حبس درجه 2

 تخفیف به انفصال موقت از پنج تا پانزده سال -درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی مباشر 2تا  1مجازات معاون  (3

 4تخفیف به جزای نقدی درجه  -3یا  2س درجه مجازات معاون حب (4

  .صحیح است 3پاسخ : گزینه 
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 کیفری مسؤولیتبخش چهارم : شرایط و موانع 

 کیفری مسؤولیتفصل اول : شرایط 

 

 کیفری محسوب نمی شود ؟ مسؤولیتکدام یک از موراد زیر از شرایط  -703

 ( علم حکمی4 (اختیار3 (بلوغ2 (عقل1

کیفری   مسؤولیتکمی از شرایط علم ح قانون مجازات اسالمی 140با توجه به ماده  .صحیح است  4پاسخ : گزینه 

 محسوب نمی شود .

 کیفری در کدام مورد نیست ؟ ولیت مسؤعقل ، بلوغ ، اختیار شرایط  -704

 ( تعزیرات 4 ( دیات 3 ( قصاص 2 (حدود 1

 قانون مجازات اسالمی 140ماده صحیح است .  3پاسخ : گزینه 

 ار دیگری ثابت است ؟کیفری به علت رفت  مسؤولیتطبق قانون در چه صورتی  -705

  .اعمال دیگری باشد ول مسؤ( در صورتی که شخص به طور قانونی یا قراردادی 1

 ( در صورتی که شخص در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود .2

ی دیگری مرتکب اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکاب مسؤول(در صورتی که شخص به طور قانونی 3

 .تقصیر شود 

 اعمال دیگری باشد. ولمسؤ( در صورتی که شخص به طور قانونی 4

 .قانون مجازات اسالمی 142ماده صحیح است .  3پاسخ :گزینه 

 کیفری است ؟  مسؤولیتشخص حقوقی در چه صورتی دارای  -706

  .فع آن مرتکب جرم شود( در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و در راستای منا1

 .( در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم شود 2

  .( در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود3

  .در راستای منافع آن مرتکب جرم غیر عمدی شود ( در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا4

 قانون مجازات اسالمی 143با توجه به ماده  .صحیح است  3پاسخ :گزینه 

 گردد: احرازدر صورتی که رابطه علیت میان رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده  -707

  .( می توان او را به مجازات های مقرر در قانون محکوم کرد1

  .یه و خسارات قابل مطالبه استد فقط ( 2

 .( نمی توان به صرف وجود این رابطه او را مجازات کرد 3

 2و1( موارد 4

ای اعمال بر 1392 قانون مجازات اسالمی 143و  20و مواد  14مستند به تبصره ماده  صحیح است . 4پاسخ :گزینه 

 مسؤول قانون مجازات اسالمی143وقی مطابق ماده باید شخص  حق 20مجازات بر اشخاص حقوقی با توجه به صدر ماده 

کیفری است که نماینده قانونی   مسؤولیتشخص حقوقی در صورتی دارای :... . این ماده چنین مقرر می دارد شناخته شود

 شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

 کیفری صحیح نیست ؟  مسؤولیتای زیر در رابطه با کدام یک از گزینه ه قانون مجازات اسالمیبر اساس  -708

قصاص و تعزیرات عاقل ، بالغ و مختار  ، الزم است فرد در حین ارتکاب حدودکیفری شخصی بوده و   مسؤولیت( اصل بر 1

 .باشد به جز در موارد اکراه در قتل

شخص حقوقی  مسؤولیتوضوع نافی کیفری شخص حقیقی است . البته این م مسؤولیتکیفری اصل بر   مسؤولیت( در 2
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  .نخواهد بود

 .شخص حقیقی نمی گردد  مسؤولیتع شخص حقوقی مان  مسؤولیت( پذیرش 3

شناخته شده باشد یا در   مسؤول قانونااکیفری اشخاص حقوقی تنها در صورتی ثابت است که شخص حقوقی   مسؤولیت( 4

 نتیجه رفتار مدیران تقصیری صورت گرفته باشد .

کیفری در حدود ، قصاص و  مسؤولیت :» قانون مجازات اسالمی140به موجب ماده  صحیح است . 4خ :گزینه پاس

که حکم  بر قتل تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم ، عاقل و بالغ و مختار باشد به جز در موارد اکراه 

 « .آمده است «قصاص » آن در کتاب سوم 

 مسؤولیتدر  :»143 ماده  موجب . و به « شخصی است  کیفری ، مسؤولیت :»قانون مجازات اسالمی  141به موجب ماده 

کیفری است که نماینده قانونی  مسؤولیتشخص حقیقی است و شخص حقیقی در صورتی دارای  مسؤولیتکیفری اصل بر 

 مسؤولیتاشخاص حقوقی مانع کیفری  مسؤولیتشخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . 

 .«اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست 

 کیفری برخوردار باشد : مسؤولیتدر صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی از موانع  -709

 .( شخص حقوقی قابل مجازات نیست 1

  .کیفری شخص حقوقی ندارد مسؤولیتبر  تأثیری( 2

  .محکوم می شود تأمینیت ( شخص حقوقی حسب مورد به مجازات یا اقداما3

 .درباره آن اعمال می شود  تأمینی( شخص حقوقی مجازات نمی شود لکن اقدامات 4

از اقدام نماینده قانونی شخص  متأثرکیفری شخص حقوقی  مسؤولیتبا توجه به اینکه  صحیح است . 1پاسخ :گزینه 

 نداشته و قابل مجازات نیست . مسؤولیتی نماینده قانونی ، شخص حقوق مسؤولیتحقوقی است لذا در فرض عدم 

 شخص حقوقی از نظر کیفری ...... مسؤولیت -710

  .( مانع از مجازات شخص حقیقی نیست2  .شخص حقوقی است مسؤولیت( مانع از 1

 ( سبب تشدید مجازات شخص حقیقی می شود .4  .( سبب تخفیف مجازات شخص حقیقی می شود3

مقرر می دارد : در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده  قانون مجازات اسالمی 20ماده  .صحیح است  2پاسخ :گزینه 

شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا و مورد از موارد زیر محکوم  مسؤولاین قانون  143

 این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست . می شود  ،

کیفری شخص به علت رفتار دیگری  مسؤولیتشروط ذیل از جمله شرایط الزم برای تحقق  کدام یک از -711

 است ؟

 ( در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری ، مرتکب تقصیر شود.2 ( شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد .1

 ( تمام موارد4 ( عمل دیگری با لحاظ قانون مجازات اسالمی جرم باشد.3

ناشی از فعل غیر ، چنین مقرر  مسؤولیتدر خصوص  قانون مجازات اسالمی142ماده  صحیح است . 4اسخ :گزینه پ

اعمال  مسؤولکیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی  مسؤولیت» داشته است :

الزم به ذکر است در قانون دو شرط گزینه .« ب تقصیر شود در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری ، مرتک دیگری باشد یا

کیفری به علت رفتار دیگری است ،  مسؤولیتدو آمده است اما شرط گزینه سوم از جمله شروط بدیهی برای تحقق  و یک 

 که در متن ماده مذکور بدان تصریح نشده است .

 همواره الزم است ؟ عمدی کدام یک از موارد زیر  جرائمدر تحقق عنصر معنوی  -712

 علم به موضوع  –صد فعل ق( 2 قصد نتیجه –(قصد فعل 1

 قصد نتیجه –ع وضموعلم به  –( قصد فعل 4 فعل( قصد 3
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عمدی عالوه بر علم مرتکب به  جرائمدر تحقق  :» قانون مجازات اسالمی144به موجب ماده  .درست است 2پاسخ :گزینه 

ی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به  تحقق جرائمرفتار مجرمانه احراز گردد. در  موضوع جرم ، باید قصد او در ارتکاب

 .«به وقوع آن نیز باید محرز شود  نتیجه است ، قصد نتیجه یا علم

 عمدی عبارت است از علم و عمد .  جرائمبه طور کلی عنصر معنوی 

که مقرر می دارد:  155ر در ماده در موارد مذکو علم به دو موضوع تقسیم می شود : علم به حکم که مفروض است مگر

 شرعاا جهل به حکم  برای وی ممکن نباشد یا مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاا ،جهل به حکم»

 . ی عمدی باید احراز و اثبات شودجرائمنیاز نیست اما علم به موضوع در تمامی  پس اثبات آن لزوماا  .«عذر محسوب شود 

عمدی باید احراز و به اثبات برسد   جرائمعمد در فعل یا سوء نیت عام که در همه : عمد نیز به دو موضوع تقسیم می شود 

عمدی مقید   جرائمیا خواست نتیجه یا علم به تحقق آن یا سوء نیت خاص که احراز و اثبات آن فقط در  نتیجهو عمد در 

عمدی عبارت است از   جرائماست لذا به طور مطلق عنصر معنوی   جرائممطلق بودن از آنجایی که اصل بر  مورد نیاز است و

 علم به موضوع و عمد در فعل .

 غیر عمدی نادرست است ؟ جرائمکدام گزینه در مورد عنصر معنوی -713

 .تحقق آنها منوط به تحقق خطای جزایی است (1

 .منظور از خطای جزایی همان تقصیر است (2

 مجازات اسالمی تقصیر محدود است به بی احتیاطی و بی مباالتی . در قانون(3

  .محسوب می شوندبی احتیاطی و بی مباالتی  نمی توانند از مسامحه ، غفلت و عدم رعایت نظامات دولتی (4

منوط غیر عمدی ،  جرائمتحقق  :»بصره آن و ت قانون مجازات اسالمی 145به موجب ماده  . صحیح است 4پاسخ :گزینه 

از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال  به احراز تقصیر مرتکب است . در جنایات غیر عدی اعم

تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است . مسامحه ، غلفت ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات  –می شود . تبصره 

 .«طی یا بی مباالتی محسوب می شود احتیا دولتی و مانند آنها ، حسب مورد ، از مصادیق بی

 ،تقصیر چه مواردی را در بر می گیرد ؟1392در قانون مجازات اسالمی مصوب  -714

 (بی احتیاطی ، بی مباالتی 1

 ( مسامحه ، غفلت ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی2

رعایت نظامات دولتی و غیره حسب مورد از  ( بی احتیاطی و بی مباالتی که مسامحه ، غفلت ، عدم مهارت و عدم3

 این دو هستند . مصادیق

 ( بی احتیاطی ، بی مباالتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی 4

 .قانون مجازات اسالمی 145تبصره ماده  صحیح است . 3پاسخ :گزینه 

س قانون ی که وقوع آن ها بر اساائمجرغیر عمدی ، منوط به احراز........ مرتکب است و در   جرائمتحقق  -715

 نیز باید محرز شود . منوط به تحقق نتیجه است ، ...

 قصد نتیجه یا علم به وقوع آن –( سوء نیت عام 2 قصد نتیجه یا علم به وقوع آن –( تقصیر 1

 فقط قصد نوع نتیجه –( تقصیر 4 فقط قصد وقوع نتیجه  –( سوء نیت عام 3

عالوه بر علم مرتکب به موضوع عمدی   جرائمدر تحقق :  قانون مجازات اسالمی144ماده  .صحیح است 1پاسخ :گزینه 

اس قانون منوط به تحقق نتیجه ی که وقوع آن ها بر اسجرائم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرم

غیر عمدی ، منوط   جرائم: تحقق  مجازات اسالمی قانون145ن نیز باید محرز شود . ماده آعلم به وقوع  قصد نتیجه یا ،است

به احراز تقصیر مرتکب است در جنایات غیر عمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال 

 می شود .
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 کتاب دوم : حدود 

 بخش اول : مواد عمومی 

 

 شود؟کدام یک از جهات زیر، ممکن است باعث سقوط، تقلیل یا تبدیل حدود شرعی -815

 (توبه1

 (مرور زمان2

 (نسخ قانون جزا3

 (گذشت شاکی یا مدعی خصوصی4

   قانون مجازات اسالمی  219م  صحیح است .  1پاسخ : گزینه 

قانون اساسی در موارد سکوت قانون به منابع شرعی و  167زیر دادگاه برابر اصل   جرائمدر کدام یک از  -816

 نماید ؟می فتاوی معتبر استناد 

 و مجازات ها   جرائم( در همه 2 موجب حد   جرائم ( در1

 موجب دیه   جرائم( در 4 موجب قصاص   جرائم( در 3

 167قانون مجازات اسالمی در مورد حدودی که در قانون نیامده برابر اصل  230طبق ماده  صحیح است . 1پاسخ :گزینه 

 قانون اساسی عمل می شود .

متهم آیا امکان تحقیق جهت  منافی عفت و انکار  جرائمقانونی بر وقوع در صورت فقدان ادله اثبات  -817

 مور مستور از انظار وجود دارد ؟کشف ا

 ممنوع است.  مطلقاا( 1

 ( در صورتی که احتمال ارتکاب با ربایش وجود داشته باشد. 2

 ( اگر قاضی ظن بر وقوع جرم داشته باشد.3

 ومی گردد.( چنانچه موجب جریحه دار شدن عفت عم4

 قانون مجازات اسالمی. 241ماده  صحیح است . 2پاسخ :گزینه 

 مجازات حدود در چه صورت قابل سقوط است ؟ -818

 ( فقط از طریق توبه یا عفو2 ( فقط از طریق توبه 1

 .قابل سقوط است  در مواردی ( 4 .( حدود قابل سقوط نیست 3

 جازات اسالمی.قانون م 219ماده  صحیح است . 2پاسخ :گزینه 

ذیل ، صرف ادعای اقرار در نتیجه شکنجه مسقط حد نبوده و دادگاه موظف به   جرائمدر کدام یک از  -819

 بررسی و تحقیق است ؟

 منافی عفت   جرائممحاربه و افساد فی االرض و مطلق   جرائمدر  (1

 اکراه ، ربایش یا اغفال ،عفت با عنف  منافی  جرائممحاربه و افساد فی االرض و   جرائمدر  (2

 حدی مگر زنای به عنف و اکراه   جرائمدر کلیه   (3

 حدی در صورت احتمال وقوع به عنف ، اکراه ، آزار ، ربایش یا اغفال   جرائمدر کلیه   (4

االرض محاربه و افساد فی   جرائمدر  قانون مجازات اسالمی 218ماده  1به موجب تبصره  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

ربایش یا اغفال ، صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق می  منافی عفت با عنف ، اکراه  ،  جرائمو 

 باشد .
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 کتاب سوم : قصاص

 

 قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر....................... است.                                                  -943

 (نفس و عضو به شرح مقرر در شرع مقدس1

 قانون مجازات اسالمی (نفس، اعضاء و اطراف به شرح مقرر در شرع و2

 شرع مقدس اسالم در مقرر شرح به اطراف و منافع (نفس،3

 (نفس، اعضاء و منافع به شرح مندرج در کتاب سوم قانون مجازات اسالمی4

 قانون مجازات اسالمی  16موضوع ماده  .است صحیح4گزینه: پاسخ

 ند قسم است ؟بر چ 1392در قانون مجازات  – منفعت –عضو  –جنایت بر نفس -944

 خطای محض–شبه عمد  –عمدی  (1

 در حکم شبه عمد  –خطای محض  –شبه عمد  –عمدی  (2

 در حکم خطای محض –در حکم شبه عمد  –خطای محض –شبه عمد  –عمدی  (3

 عمدی  حکمدر  –خطای محض  –شبه عمد  –عمدی  (4

 المی.قانون مجازات اس 289به موجب ماده  صحیح است . 1پاسخ :گزینه 

کشنده نیست به وی وارد کرده و قصد از بین  نوعاًهرگاه شخصی با علم به باردار بودن زن ضرباتی را که  -945

لیکن در اثر این ضربات جنین زنده متولد شده و در اثر ضربات دوران  ، بردن مادر و جنین را داشته باشد

 ......جنینی فوت کند 

 .شبه عمدی نوزاد محکوم می شود وی به قتل شبه عمدی مادر و قتل  (1

  .وی به قتل عمدی مادر و قتل شبه عمدی نوزاد محکوم می شود (2

  .جنایت نسبت به مادر و نوزاد عمدی محسوب می شود (3

 .و جرم سقط جنین عمدی محکوم می شود  وی به قتل شبه عمدی مادر(4

 قانون مجازات اسالمی. 306اده تبصره م بند الف و 290ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

 این دردیگری را قطع کند که منجر به مرگ مجنی علیه می شود و  دستشخصی که به قصد قتل  -946

 :صورت

  .( در حکم خطای محض است4  .( خطای محض است3 .( شبه عمد است 2  .( قتل عمد است1

 می.قانون مجازات اسال 290بند الف ماده  .صحیح است 1پاسخ :گزینه 

موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ، می گردد هرچند قصد  نوعاًکاری انجام دهد که  عمداًهرگاه مرتکب -947

 نایت و نظیر  آن را نداشته باشد:ارتکاب آن ج

  .در تمامی فروض ، اصل بر  آگاهی مرتکب است مگر جنایات به واسطه کشنده  بودن نوع وسیله واقع شده باشد (1

 .عدم آگاهی مرتکب است و اگر دادستان نتواند آگاهی وی را اثبات نماید ، جنایت عمدی محسوب نمی شود اصل بر (2

واقع شده  شناخته شده نیست  ، غالباا فقط در صورتی که جنایت واقع شده به علت حساسیت زیاد موضوع آسیب که  (3

 اصل بر عدم آگاهی مرتکب است . 

، ه بودن نوع وسیله واقع شده باشدل علت حساسیت زیاد موضع آسیب یا به واسطه کشنداگر جنایت واقع شده به دلی (4

 .باید آگاهی و توجه مرتکب به این امر ثابت گردد و در صورت عدم اثبات ، جنایت شبه عمدی ثابت می شود

و توجه مرتکب باید : در بند ب عدم آگاهی  قانون مجازات اسالمی 290ماده  1تبصره  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

شده فقط به علت حساسیت زیاد موضوع آسیب  واقعاثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است مگر جنایت 
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مرتکب باید صورت آگاهی و توجه  این درشناخته شده نباشد که  غالبااواقع شده باشد و حساسیت زیاد موضوع آسیب نیز 

 مرتکب است( و در صورت عدم اثبات ، جنایت عمدی ثابت نمی شود .آگاهی  عدمیعنی اصل بر اثبات شود )

فردی با علم به تبعات بیماری قند خون و علم به ابتالی الف به این بیماری به قصد اخاذی از خانواده او -948

وی را مذتی در منزلش حبس و به او غذا نمی دهد و ربوده شده به علت کاهش قند خون فوت میکند در این 

 ت.......حال

 جنایت شبه عمدی استقصد قتل نداشته  چون  (1

 جنایت خطای محض استقصد قتل نداشته  چون  (2

 . استقتل عمدی  عمل رباینده (3

  جنایت قابل انتساب به مرتکب نبوده و به تعزیر بدل از قصاص نفس محکوم میشود. (4

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع ون مجازات اسالمی قان 290به موجب بند پ ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

یا نظیر را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاا موجب جنایت واقع شده  یا نظیر آنشده 

ت خاص علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیشود لکن درخصوص مجنیٌ، نمیآن

علیه یا وضعیت شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌمییا نظیر آنمکانی یا زمانی نوعاا موجب آن جنایت 

 خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

 هرگاه جنایت فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شود :-949

  .ه به این موضوع آگاه نبوده استدر هر حال عمدی است مگر مرتکب ثابت کند ک (1

  .غیر عمدی است (2

اثبات گردد و  شناخته شده نباشد در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید غالباااگر حساسیت زیاد موضع آسیب  (3

 .گرنه غیر عمدی است 

 .هیچکدام (4

در بند ب عدم آگاهی و توجه  ": قانون مجازات اسالمی 290ماده  1به موجب تبصره  صحیح است 3پاسخ :گزینه 

قط به علت حساسیت زیاد جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده ف، مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات 

شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه  غالباا و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز  باشد، واقع شده موضع آسیب

 .«جنایت عمدی ثابت نمی شود  اثباتو در صورت عدم مرتکب باید اثبات شود 

هر ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ، می گردد  نوعاًکاری انجام دهد که  عمداً مرتکب ، در موردی که  -950

آن جنایت  موجب  نوعاًبوده که آن کار  هچند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن نداشته باشد ولی آ گاه و متوج

 ....................آن می شود جنایت عمدی است  یا نظیر

 .اه بوده تا جنایت عمدی ثابت شودکشنده بودن عمل ارتکابی خود آگ نوعاا مجنی علیه باید ثابت کند که مرتکب از   (1

  .شودعمل خود آگاه بودن تا جنایت عمدی توسط مرتکب ثابت  بودهکشنده  نوعاادادستان باید ثابت کند که مرتکب از (2

، مرتکب باید عدم آگاهی خود را ثابت کند  کشنده بودن عمل ارتکابی به واسطه حساسیت زیاد  موضع آسیب نوعاادر  (3

 .تا جنایت از عنوان عمد خارج شود 

 ناشناخته بودن آن ، باید آگاهی مرتکب غالباا کشنده بودن عمل ارتکابی به دلیل حساسیت زیاد موضع آسیب و  نوعاا در  (4

 .تا جنایت عمدی ثابت شود  شودثابت 

عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در  (ب): در بند 290تبصره یک ماده  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

و  باشدحساسیت زیاد موضوع آسیب ، واقع شده  علتاثبات جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به ، صورت عدم 

آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در  ،  شناخته شده نباشد که در این صورت غالبااآسیب نیز  حساسیت زیاد موضوع

 جنایت عمدی ثابت نمی شود . ،صورت عدم اثبات 
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 دیات : کتاب چهارم

 وید،......... . کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دوباره بر-1121

 (موجب مهر المثل است.2 (موجب دیه ی کامل زن است.1

 (موجب ارش است.4 (موجب نصف دیه ی کامل زن است.3

  اسالمی مجازات قانون 577 ماده موضوع .است صحیح 2گزینه:پاسخ

دیه ی کامل زن و اگر  کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب» مطابق این ماده : 

 «.دوباره بروید ، موجب مهرالمثل است. در این حکم، فرقی میان موی کم پشت و پر پشت و کودک و بزرگ سال نیست 

گفتنی است که، اگر مهرالمثل بیش از دیه ی کامل زن باشد، فقط به مقدار دیه ی کامل زن، پرداخت می شود. )تبصره 

 ذیل ماده فوق(.

 بینی، موجب............ واز بین بردن بینی فلج، موجب ..............است.فلج کردن -1122

 کامل ی دیه سوم یک -کامل ی دیه دو سوم (2 کامل ی دیه سوم دو -کامل ی دیه سوم یک(1

 کامل ی دیه سوم دو -کامل ی دیه دو سوم (4 کامل ی دیه سوم یک -کامل ی دیه سوم یک (3

  اسالمی مجازات قانون 595 ماده وعموض .است صحیح2 گزینه:پاسخ

بنابراین، فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه ی کامل؛ و از بین بردن بینی فلج، موجب یک سوم دیه ی کامل است. گفتنی 

است که، در قانون مجازات اسالمی )باب دیات(، اصوالا دیه ی فلج کردن هر عضوی از بدن، دو سوم دیه ی همان عضو و از 

 (.564همان عضو از بدن را دارد.)موضوع ماده ی وم دیه ی عضو فلج، یک س بین بردن

 شکستن ستون فقرات در صورتی که اصالً درمان نشود و یا بعد از عالج به صورت خمیده درآید ، ........ -1123

 .است کامل ی نصف دیه ( موجب2 (موجب دیه ی کامل است.1

 .است کامل و ارش ی دیه ب( موج4 .است کامل ی دو سوم دیه ( موجب3

 قانون مجازات اسالمی  47ماده « الف»موضوع بند  .است صحیح 1گزینه:پاسخ

 دیه جنایت بر میت ، چه مقدار از دیه ی انسان زنده است؟ -1124

 (نصف دیه ی کامله2 (معادل دیه ی کامله1

 (یک صدم دیه ی کامله4 (یک دهم دیه کامله3

 .است صحیح3گزینه:پاسخ

 2700/7یادآوری می شود که، مطابق نظریه ی مشورتی شماره ی  اسالمی مجازات قانون 722 ماده به وجهت با

[ قانون مجازات اسالمی 722سوزاندن بدن میت هم ، مشمول ماده ی ]» اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه :  8/4/1377مورخ

ل انسان زنده است . مانند جدا کردن سر از بدن دیه ی جنایت بر میت، یک دهم دیه ی کام: »  722مطابق ماده  «.است

میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه ی 

 «.کامل دارد. دیه ی جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود 

چشم دیگرش نابینای یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و  در آوردن و-1125

 به علل غیر جنایی از بین رفته باشد، .............. .مادرزادی و یا 

 (موجب نصف دیه ی کامل است2 (موجب دیه ی کامل است.1

 (موجب دوثلث دیه ی کامل است.4 (موجب ثلث دیه ی کامل است.3

لکن، اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی  .اسالمی مجازات قانون 588 ماده موضوع .است صحیح 1هگزین:پاسخ

 که استحقاق دیه ی آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه ی چشم بینا، نصف دیه ی کامل می باشد. 
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 : اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی و مقامات سیاسی خارجی  و سوم فصل دوم

 کدام مقام داخلی مشمول مقررات سوء قصد است ؟ -1313

 ( مراجع بزرگ تقلید 2 یس مجمع تشخیص مصلحت نطام( رئ1

 ( اعضای شورای نگهبان4 ( رئیس مجلس خبرگان رهبری3

هر و  رهبرهر کس به جان :»  قانون مجازات اسالمیکتاب تعزیرات  515به موجب ماده  صحیح است . 2پاسخ : گزینه 

د چنانچه شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال ، سوء قصد نمای مراجع بزرگ تقلیدو قوای سه گانه  یسایک از رؤ

 «.محکوم خواهد شد 

اخته نشود ( سه تاده سال حبس مجازات سوء قصد به جان تمام مقامات زیر ) اگر مرتکب محارب شن-1314

 ؛ مگر ......است

 ( ریاست جمهوری 2 ( رئیس مجلس شورای اسالمی 1

 اعضای شورای نگهبان( 4 ( مراجع عظام تقلید 3

روسای قوای  و هر یک از جان رهبرهر کس به  قانون مجازات اسالمی 515به موجب  صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

، سوء قصد نماید ، اگر محارب شناخته نشود ،  مراجع بزرگ تقلیدو قضائیه ( قوه مقننه، مجریه و رئیس)اعم از سه گانه 

به میان نیامده « رئیس مجلس خبرگان رهبری» بتی از ماده صحبه حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد . در این 

 است .

 کدام مقام داخلی مشمول مقررات سوء قصد نیست ؟ -1315

 ( رئیس قوه مجریه 2 ( مراجع بزرگ تقلید 1

 ( هر یک از وزیران 4 ( رهبر3

 ) تعزیرات ( قانون مجازات اسالمی 515طبق ماده صحیح است . 4پاسخ : گزینه 

کند کدام گزینه نسبت به او  مجروحچنانچه متهم عالوه بر سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی او را -1316

 صحیح است ؟

 تعدد معنوی است و مجازات اشد اعمال می شود . (1

 تعدد مادی است و حداکثر مجازات جرمی که مجازاتش شدیدتر است اعمال می شود . (2

 ازات عنوان مجرمانه شدیدتر محکوم می شود.تعدد معنوی است و به حداکثر مج (3

 تعدد بین قصاص و تعزیر است و به مجازات هر دو جرم محکوم می شود . (4

 تعزیرات  516ماده  صحیح است . 4پاسخ :گزینه 

 جرم توهین به رئیس کشور خارجی در شرایط زیر قابل مجازات است :-1317

شرط معامله مقابل هم  -3ور خارجی در قلمرو خاک ایران وارد شده باشد .رئیس کش -2علنی یا غیر علنی باشد .  -1 (1

 وجود داشته باشد .

شرط معامله متقابل هم وجود  -3غیر علنی باشد .  -2رئیس کشور خارجی در قلمرو خاک ایران وارد شده باشد. -1 (2

 داشته باشد . 

شرط معامله متقابل هم وجود داشته  -3ن وارد شده باشد .رئیس کشور خارجی در قلمرو خاک ایرا -2علنی باشد   -1 (3

 باشد .

 رئیس کشور خراجی در قلمرو خاک ایران وارد شده باشد . -2علنی باشد .  -1 (4

هر کس علنا نسبت به رئیس :»  قانون مجازات اسالمیکتاب تعزیرات  517به موجب ماده  صحیح است . 3پاسخ : گزینه 

حبس روز  45روز تا  15به ید ه سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماکشور خارجی یا نمایند
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 11ر.ک به ماده  «.شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود محکوم می

 تعزیری. سقانون کاهش حب

مجازات این فرد منوط است به این ران توهین می کند ای کشور خارجی در خاکبه رئیس  فردی علناً-1318

 ......که

 بین دولت ایران و دولت خارجی قرار داد استرداد مجرمین منعقد شده باشد. (1

 نماینده دولت خارجی درخواست مجازات کرده باشد . (2

 نماینده سیاسی دولت خارجی و یا دولت خارجی درخواست مجازات نماید . (3

ه سیاسی دولت خارجی و یا دولت خارجی درخواست مجازات نماید و بین دولت ایران و دولت خارجی معامله نمایند (4

 متقابل باشد .

 هر کس علناا » و تبصره آن :  قانون مجازات اسالمیکتاب تعزیرات  517به موجب ماده  صحیح است . 4پاسخ :گزینه 

 45روز تا  15در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به  نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که

 –. تبصره سبت به ایران معامله متقابل بشودحبس محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور ن روز

یه یا ولی او است و در اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماید ، سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی عل

 تعزیری. سقانون کاهش حب 11ر.ک به ماده  «.وصورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد 

 

برای آنکه توهین کننده به رئیس کشور خارجی که وارد قلمرو ایران شده ، به یک سال حبس محکوم  -1319

 شود ، وجود کدام شرط ضروری نیست؟

 کشور خارجی علنی بوده باشد. ( توهین به رئیس1

 ( توهین در حال انجام وظیفه رئیس خارجی یا به سبب آن صورت گرفته باشد. 2

 سا و نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابل بشود.نده نیز نسبت به رؤو( در کشور متبوع توهین ش3

 عقیب جزایی مرتکب را نموده باشد.( دولت خارجی متبوع توهین شونده یا نماینده سیاسی آن دولت تقاضای ت4

)تعزیرات( هر کس علنا نسبت به رئیس کشور  قانون مجازات اسالمی517به موجب ماده  صحیح است. 2پاسخ: گزینه 

حبس محکوم می  روز 45روز تا  15خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو ایران وارد شده است ، توهین نماید ، به 

ه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود. تبصره این ماده نیز اضافه می شود؛ مشروط به اینک

کند: اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی اوست و 

 . در صورت استرداد تقاضا، تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد

 منظور از سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی و داخلی در قانون مجازات چیست؟ -1320

 (شروع به قتل 2 ( قصد قتل 1

 (شروع به ایراد جراحت4 (قصد قتل یا ایراد جراحت 3

 سوءقصد چیزی در حد شروع به قتل می باشد. صحیح است . 2پاسخ: گزینه 
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 قوانین خاص سواالت تألیفی باب دوم: 

 رایانه ای جرائمفصل اول: قانون 

 

هر کس به طور غیر مجاز به دادها یا سامانه :» رایانه ای که مقرر می دارد  جرائمقانون  1با توجه به ماده ی-1606

منظور از « حفاظت شده است ، دسترسی یابد............ های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله ی تدابیر امنیتی

 ا ی حفاظت شده چیست؟ ه دسترسی غیر مجاز به داده

 (دسترسی از طریق فیزیکی1

 (دسترسی از طریق دانش فنی و نرم افزاری و کنش روی دادها2

 (دسترسی اعم از فیزیکی و یا مجازی 3

 (دسترسی بر خالف مقررات خاص4

 صحیح است. 3پاسخ : گزینه 

. بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی 729ناظر به ماده ی  24/3/1393مورخ 656/7به موجب نظریه ی مشورتی شماره

ا یا سامانه های رایانه ای و ه با توجه به اطالق ماده مذکور ، صرف دسترسی غیر مجاز به داده رایانه ای( جرائمق  1)ماده

یتی حفاظت شده باشد مشمول مقررات ماده مذکور می باشد و طریق دسترسی اعم از مخابراتی که به وسیله تدابیر امن

 در قضیه ندارد.  تأثیریمستقیم )فیزیکی( یا با واسطه )از طریق شبکه(

تعزیرات( شرط  729رایانه ای) جرائمقانون  1در جرم دسترسی غیر مجاز به دادهای دیگری موضوع ماده -1607

 است که:

 یله  تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد و دسترسی از طریق شبکه باشد.(داده ها به وس1

 ( داده ها به وسیله  تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد و دسترسی اعم است از طریق شبکه یا به طریق فیزیکی.2

 (دسترسی از طریق شبکه باشد ، هرچند داده ها به وسیله  تدابیر امنیتی حفاظت نشده باشد3

 بدون اجازه صاحب آن باشد و شرط دیگری الزم نیست.(دسترسی 4

 صحیح است. 2پاسخ : گزینه 

ههرکس به طور غیر مجاز به داد "رایانه ای( : جرائمقانون  1.) ماده قانون مجازات اسالمیکتاب تعزیرات  729به موجب ماه 

ظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله ی تدابیر امنیتی حفا

 "میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 20میلیون ریال تا  5سال یا جزتای نقدی از  1یک روز تا

 منظور از داده های سری در جرم جاسوسی رایانه ای چیست؟-1608

 د.(داده هایی که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزن1

 (داده هایی که به موجب مصوبات کمیسیون امنیت ملی مشخص شده است. 2

 (افشای آن ها موجب کمک به دشمن یا ضعف اعالم شود. 3

 (داده هایی که افشای آن ها باهدف بر هم زدن امنیت کشور و لطمه به منافع ملی صورت می گیرد. 4

 صحیح است.1پاسخ : گزینه 

منافع ملی  ت که افشای آن ها به امنیت کشور یارایانه ای دادهای سری دادهایی اس جرائمقانون  3با توجه به تبصره ماده 

 .لطمه می زند
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 فصل پنجم :قانون مبارزه با پولشویی

 

هرگاه فردی از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب -1708

 استفاده نماید........ جرم به دست آمده اند

 (مرتکب جرمی نشده است.1

 ات معاونت در پولشویی محکوممی شود.(به مجاز2

 (مرتکب جرم پولشویی شده و عالوه بر حبس به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شود.3

( مرتکب جرم پولشویی شده و عالوه بر استرداد عواید حاصل از جرم به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از 4

 ی شود.جرم محکوم م

قانون مبارزه با پولشویی تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از  2به موجب بند الف ماده صحیح است.  4پاسخ : گزینه

عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده 

 از همین قانون( 9نین ر.ک.  به ماده است، پولشویی محسوب می شود. )همچ

کرده و واحد آپارتمان به دست آمده است اقدام به خرید یک  مواد مخدرالف با پولی که از طریق فروش -1709

 نسبت به منشأ پول نیز علم داشته است عمل مرتکب مصداق کدام عنوان است.؟

 (پولشویی1

 (انصراف غیر قانونی در اموال غیر مجاز2

 ختیار وی قرار گرفته باشد مرتکب پولشویی شده.ابطور مستقیم در  مواد مخدرچنانچه عواید حاصل از فروش (فقط 3

 (فاقد عنوان مجرمانه است.4

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از  -جرم پولشویی عبارت است از : الفصحیح است.  1پاسخ : گزینه

 به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است. فعالیتهای غیر قانونی با علم

تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه مستقیم یا غیر مستقیم ناشی -ب

 قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات 

احقاء یا پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، چابجایی و مالکیت عوایدی که به  -ج

 طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
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 فصل هفتم: قوانین متفرقه

 

مهندس ارشد دارای ، خود را  جمع دوستاندر  همیشهاست  م فنی حرفه ای استعلی که فوق دیپل -1717

 معرفی می کند ، عمل وی .... مدرک فوق لیسانس

 (جرم نبوده و قابل مجازات نیست.1

 ( در حکم غصب عناوین و مشاغل است.2

 ( به موجب ماده واحده مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، قابل مجازات است.3

 ( جرم است اما به دلیل فقدان سوءنیت ، در مجازات وی تخفیف متناسب داده می شود.4

این گونه تعریف « استفاده غیرمجاز».ماده واحده مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی  صحیح است 1پاسخ : گزینه 

باط جمعی یا نطق در مجامع با انتشار اوراق شده است: استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارت

چاپی یا خطی . در فرض این سوال رفتار مرتکب با تعریف قانونی از استفاده غیرمجاز ، تطبیق ندارد لذا وی مجرم محسوب 

 نمی شود.

ج الف ملک خود را برای بار اول با سند رسمی به ب فروخته است و برای باردوم آن را با سند عادی به  -1718

 فروشد عمل او مصداق کدام عنوان مجرمانه است؟ می

 (مداخله غیر قانونی در اموال غیر4 (انتقال مال غیر3 (معامله معرض2 کالهبرداری(1

 صحیح است. 3پاسخ : گزینه

هرگاه راهن، عین مرهونه را که در تصرف  مرتهن است به دیگری انتقال دهد مرتکب چه جرمی شده  -1719

 است؟

 (کالهبرداری(انتقال مال غیر)در حکم 2  اریکالهبرد(1

 (مرتکب جرمی نشده است.4 (خیانت در امانت3

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، توضیح اینکه هرگاه کسی مال غیر را  1ر.ک. به ماده صحیح است. 4پاسخ : گزینه

ر می گیرد. لیکن انتقال عین مرهونه توسط راهن بدون مجوز قانونی اجاره دهد )انتقال منفعت( مشمول حکم این ماده قرا

 به دلیل تعلق مال به راهن مشمول این ماده نمی شود. 

هرگاه فردی مال غیر منقولی را ابتدا با سند عادی به کسی منتقل نموده و سپس آن را با سند رسمی به -1720

 دیگری منتقل نماید.................

 سوب می گردد.مح کالهبرداری(عمل وی در حکم 1

 (عمل وی معامله معارض محسوب می گردد.2

 (در صورت وجود اداره ثبت در محل، وی جاعل در اسناد رسمی است. 3

 (در صورت عدم وجود اداره ثبت در محل، عمل وی معامله معارض است.4

ی که معامالت تقلبی مذکوره قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر کسان 8به موجب ماده صحیح است.  3پاسخ : گزینه

در این قانون را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه)جعل( 

 مجازات خواهند شد.

 الف با علم به اینکه ملک متعلق به دیگری است آن را به دیگری منتقل می کند.........................-1721

 (عمل او خیانت در امانت است.2 است. کالهبرداریاو (عمل 1

 (عمل او معامله معارض است.4 (عمل او انتقال مال غیر است.3

 صحیح است. 3پاسخ : گزینه


