مرجع سواالت موضوعی
حقوق جزا-جلد دوم
ویژه داوطلبان آزمونهای ورودی

کارشناسی ارشد و دکتری حقوق جزا
وکالت – قضاوت -مشاوران حقوقی

مولفین :زهرا داستان
سولماز معصومی

بهار 99

مرجع سواالت موضوعی حقوق جزا  -جلد دوم

زهرا داستان -سولماز معصومی

نظارت  .......................................................................... :مهندس شهرام کرمی و مهندس علی اکبر نکوفر
مسئول فنی  ................................................................................................................................................................... :لیال بعاج زاده
طرح جلد  ............................................................................................................................................................................ :مریم مظفری

آدرس  :شیـراز  -مؤسسه آموزش عالی آزاد فاضل
تلفن 071-32359902 / 071-32353016 :

دانشجوی گرامی
حضور در کالسهای موسسه آموزش عالی فاضل بدلیل حل مسائل متنوع  ،ارتباط زنده و دو
طرفه بین دانشجو و استاد  ،ق رار گرفتن در جو کنکور  ،ایجاد انگیزه رقابت  ،رفع اشکاالت
دانشجو و آ زمونهای کالسی که ضمن آن از میزان آمادگی خود مطلع می شوید انتخابی است
که نمی توان آنرا با مطالعه یک یا چند کتاب مقایسه کرد .
شرکت در کنکورهای هماهنگ کشوری موسسه آموزش عالی فاضل به شما این امکان را
می دهد که جایگاه واقعی خود را در رتبه بندی کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از
وقوع باید کرد.

سخن مولف
تدوین کتب مبنایی  ،کمک درسی و تستی  ،با هدف دقیق وقنی ی و هتقن سقنای دی اقانیا ،
زمینن مساعدی ری فریهم می آورد تا دی اانیا هقا ممقم و یساسقی هقر مقادا ری بقن بمتقرین قه
فریگیر د .
کتاب پیش رو در دو جلد ماتم بر تستمای تألیفی یز قا ن ماازی یسالمی جدید مصقنب  92و
کتاب پنام تعزیری و تستمای سننی گذ تن کن منطب بر تغییری قا ن جدید  ،طبقن بنقدی قدا
یست می با د .
یین تستما کن با تدقی و ریز بینی سعی دا یز تمام زوییای منید  ،ها ممقم ری بیقرو کاقیدا و
بدو تعبیر و تفسیر خصی گار دا  ،صرف منید  ،منبع طرح سنیل قریر دیدا دا  ،بقی تردیقد در ی قر
ممارست دیئم در مطالعن منید قا ن ی و در کنار آ ح تست های پیش رو ریا ح یرز دا یی در یوتیقار
د ی اانیا حقنق قریر می دهد تا در آزمن های مرتبط حقنقی درصد باالیی یز مقرا آزمقن هقا ری در
یین درس بن وند یوتصاص دهند  .یین کتاب کن با تمام عالقن یم بن مباحث حقنق جزی گردآوری  ،تمین
و تدوین آ با همهاری دوست عزیزم سرکار وا م سنلماز معصنمی بن یتمام رسید .یمیقدویرم بقن عنقنی
ی ری اچیز بتنی د منرد یستفادا عالقمندی بن وصنص دی اانیا محتقرم حققنق و متقااقیا آزمقن
های وکالت  ،قضاو  ،کار ناسی یر د و دکتری قریر گیرد .
" نگران کارهایی که در گذشته انجام ندادی نباش  ...تمام شده  ....نگران کارهــایی بــاش کــه
باید انجام دهی " ...........
زهرا داستان
شیراز  ،شهریور 1395
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…………………………………………………………………………………… مجموعه سواالت موضوعی حقوق جزا
مقدمه :
 -1اگر اعتقاد بر آن باشد که مجازات کردن مجرم در هر صورت  ،به علت ارتکاب جرم ضروری است و نباید
اعمال کیفر را منوط به آثار مفید برای آن نمود  ،این امر با نظر کدام یک از اندیشمندان زیر  ،هماهنگ است ؟
 )1روسو

 )2کانت

( دکتری سراسری ) 59
)4گاروفالو

)3گراماتیکا

پاسخ  :گزینه  2صحیح است .
( ارشد سراسری ) 59

-2اندیشه زیر  ،متعلق به کدام اندیشمند است ؟

« مجرم پیش از ارتکاب جرم  ،مضار و منافع ارتکاب را بررسی نموده و در صورتی که منافع ارتکاب بیش از
مضار باشد  ،مرتکب جرم می شود » .
 )1بنتام

)2دومستر

)4گاروفالو

 )3کانت

پاسخ  :گزینه  1صحیح است .
-3تمثیل«جزیره متروک» توسط چه کسی  ،در کدام یک از مکاتب کیفری و برای چه موضوعی طرح شده
(ارشد سراسری)53

است؟
 )1لمبروزو -مکتب تحقیقی -طرد بزهکاران مادرزاد
 )2گاروفالو -مکتب فایده گرا -تبعید مجرمین خطرناک
 )3کانت -مکتب عدالت مطلق -ثابت و ال یتغیر بودن خاصیت سزا دهندگی و ارعابی کیفرها
 )4ژوزف دومستر -مکتب اخالق گرایی کیفری -ثابت بودن کیفرها
پاسخ :گزینه  1صحیح است.

-4کدام یک از مکاتب حقوقی کیفری برای نخستین بار «شخصیت بزهکار» را به طور جدی مورد توجه و مطالعه
(ارشد سراسری)53

قرار داد؟

)2مکتب فایده اجتماعی
 )4مکتب تحققی

)1مکتب نئوکالسیک
 )3مکتب دفاع اجتماعی نوین
پاسخ :گزینه  4صحیح است.

 -5کدام یک از مکاتب حقوق جزا با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها مخالفت و اصول دیگری را جایگزین آن
(دکتری آزاد)53

نموده اند؟
 )2مکتب تحققی
)4مکتب دفاع اجتماعی

 )1مکتب نئوکالسیک
)3مکتب عدالت مطلق
پاسخ :گزینه  2صحیح است.

-6اقدامات تأمینی مبتنی بر نظریات کدام یک از مکاتب کیفری است؟
 )1مکتب کالسیک
 )3مکتب تحققی

(مشاوران حقوقی )52

)2مکتب دفاع اجتماعی نوین
)4مکتب دفاع اجتماعی

پاسخ :گزینه  3صحیح است.
 -7الغاء نظام کیفری و ابزارهای متعارف آن (از جمله جرم نگاری و کیفر گذاری) و پیشنهاد ابزارهای اجتماعی به
(ارشد سراسری)52

جای آنها توسط کدام دانشمند صورت پذیرفت؟
 )1گاروفالو

)2کانت

 )3گراماتیکا

)4مارک آنسل

پاسخ :گزینه  3صحیح است.
-8مفهوم«حالت خطرناک» از ابداعات کدام مکاتب حقوقی است؟
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(ارشد آزاد )52

موسسه آموزش عالی آزاد فاضل ……………………………………………………………………………………..........
)2مکتب عدالت مطلقه
 )4مکتب نئوکالسیک

)1مکتب کالسیک
 )3مکتب تحققی
پاسخ :گزینه 3صحیح است.

(قضاوت)51

-9طبقه بندی بزهکاران ،از دستاوردهای کدام مکتب است؟
 )1تحققی

)2کالسیک

 )3فایده اجتماعی

 )4دفاع اجتماعی

پاسخ :گزینه 1صحیح است.
-11تشکیل پرونده ی شخصیت به ضمیمه پرونده قضائی از دستاوردهای کدام یک از مکاتب کیفری است؟
(ارشد سراسری )51
 )2دفاع اجتماعی جدید
)4نئوکالسیک

)1دفاع اجتماعی
 )3تحققی یا اثباتی
پاسخ :گزینه 2صحیح است.

-11اصطالح معروف « نه بیش از آنچه عدالت اقتضاء می کند و نه بیش از آنچه ضروری می باشد» که در مورد
(ارشد آزاد)51

میزان مجازات گفته شده است ،مربوط به کدام یک از مکاتب حقوق جزا است؟
)2مکتب کالسیک
)4مکتب تحققی

)1مکتب عدالت مطلق
)3مکتب دفاع اجتماعی
پاسخ :گزینه 2صحیح است.

(ارشد سراسری )59

-12وضع قاعده قصاص مربوط به چه دوره از تحوالت تاریخی حقوق جزاست؟
 )1دوره دادگستری میان کالًن ها
 )3دوره دادگستری عمومی

 )2دوره تعدیل نسبی انتقام خصوصی
 )4دوره دادگستری خانوادگی

پاسخ :گزینه 4صحیح است.
(ارشد سراسری )59

-13مکتب کالسیک  ،بیش تر بر کدام مفهوم تأکید می کند؟
)1مجرم

)2جرم

)3عدالت

)4بزهدیده

پاسخ :گزینه 2صحیح است.
-14کدام مکتب به تجربی کردن بنیادهای مکتب تحققی و علمی کردن حقوق کیفری معتقد است؟
(ارشد آزاد )59
)2دفاع اجتماعی جدید
 )4اثباتی انتقادی

 )1اصالت عمل کیفری
)3دفاع اجتماعی ترکیبی
پاسخ :گزینه  1صحیح است.

-15کدام یک از مکاتب کیفری بیش از شخصیت مجرم ،به جرم و خسارات ناشی از آن توجه داشت؟
(ارشد آزاد )59
 )2مکتب تحققی
)4مکتب دفاع اجتماعی و افراطی

 )1مکتب کالسیک
 )3مکتب عدالت مطلقه
پاسخ :گزینه  1صحیح است.

(ارشد)

-16نظریه ی« نسبی بودن قوانین» منسوب به کیست؟
 )1بکاریا

 )2بنتام

 )3ژان ژاک روسو

)4منتسکیو

پاسخ :گزینه 4صحیح است.
-17عبارت«بیش ترین خوشبختی برای بیشترین افراد» از اندیشه کدام یک از مکاتب ذیل است؟
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…………………………………………………………………………………… مجموعه سواالت موضوعی حقوق جزا
(ارشد آزاد )59
)2مکتب عدالت مطلق
)4مکتب دفاع اجتماعی

)1مکتب اصالت سودمندی
)3مکتب اثباتی
پاسخ :گزینه 1صحیح است.

-18راه ورود«انسان» به قلمرو حقوق کیفری ،توسط چه مکتبی بیش از پیش گشوده شد؟
(ارشد آزاد )59
 )2مکتب کالسیک
 )4مکتب اصالت عمل

 )1مکتب دفاع اجتماعی جدید
 )3مکتب عدالت مطلق
پاسخ :گزینه  1صحیح است.

-19دوران«مجرم مداری» با تکیه بر دستاوردهای کدام مکتب کیفری محقق شده است؟
 )1مکتب دفاع اجتماعی نوین
)3مکتب کالسیک

(قضاوت )95

)2مکتب نئوکالسیک
 )4مکتب تحققی

پاسخ :گزینه 4صحیح است.
(ارشد سراسری )95

-21کدام دانشمند از بنیان گذاران مکتب فایده ی اجتماعی است؟
 )2منتسکیو

 )1کانت

 )4ژان ژاک روسو

)3لمبروز

پاسخ :گزینه  4صحیح است.
(ارشد سراسری )95

-21به کدام یک از مکاتب ،انتقادات زیر وارد شده است؟
اوالً -مبانی فکری آن ها نادرست است.
ثانیاً -فرضیه های ارائه شده در عمل کاربردی ندارد و صحیح نیست.
ثالثاً -به شخصیت بزهکار توجه نشده است.
 )1دفاع اجتماعی

 )2کالسیک

)4نئوکالسیک

 )3تحققی

پاسخ :گزینه  2صحیح است.
-22اصطالح حالت خطرناک و پرونده شخصیت به ترتیب مربوط به کدام مکتب کیفری است؟
(ارشد آزاد )95
 )1تحققی -دفاع اجتماعی نوین
 )3تحققی -کالسیک

 )2دفاع اجتماعی نوین -تحققی
 )4کالسیک -نئوکالسیک

پاسخ :گزینه  1صحیح است.
(ارشد آزاد )95

-23اصل فردی کردن مجازات ها از دستاوردهای کدام یک از مکاتب ذیل است؟
 )1مکتب تحققی
 )3مکتب نئوکالسیک

 )2مکتب دفاع اجتماعی نوین
 )4مکتب کالسیک

پاسخ :گزینه  2صحیح است.
(ارشد سراسری )99

-24قاعده تناسب بین جرم و مجازات ریشه در کدام یک از موارد زیر دارد؟
 )1غرامت غیر قانونی
 )3قصاص

)2غرامت قانونی
)4شخصی بودن مجازات ها

پاسخ :گزینه  3صحیح است.
-25این انتقاد که« تعمیم فقدان اراده آزاد نسبت به همه ی بزهکاران نمی تواند قابل قبول باشد و مردود است»
(ارشد سراسری)99

بر کدام یک از مکاتب زیر وارد شده است؟
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 )2تحققی

 )1دفاع اجتماعی

 )3عدالت مطلق

 )4عدالت ترمیمی

پاسخ :گزینه  2صحیح است.
-26جدیدترین تحول در عرصه مکاتب دفاع اجتماعی در کدام یک از موارد زیر بیشتر منعکس شده است؟
(ارشد سراسری )99
 )2استقرار قوانین جزایی
 )4مبارزه با ضد اجتماع

)1اصالح فرد
 )3عدالت ترمیمی
پاسخ :گزینه  3صحیح است.

(ارشد آزاد)99

-27کدام یک از مکاتب زیر«تهدید جمعی» را مبنای دفاع اجتماعی می داند؟
)2اصالت عمل کیفری

 )1دفاع اجتماعی کیفری

 )3اثباتی انتقادی

)4تحققی

پاسخ :گزینه  3صحیح است.
-28تأکید بر اینکه«مجازات نباید بیشتر از حدی باشد که مفید و عادالنه است» متعلق به چه مکتبی است؟
 )2عدالت ترمیمی

)1فایده اجتماعی

 )3عدالت مطلق

(ارشد آزاد )99
 )4کالسیک

پاسخ :گزینه  4صحیح است.
 -29حذف مجازات اعدام و به تبع آن لغو این کیفر در بسیاری از کشورها بیشتر ناشی از دیدگاه کدام دانشمند
(ارشد سراسری )98

است؟
 )1گراماتیکا

 )2مونتسکیو

 )3فری

 )4بکاریا

پاسخ :گزینه  4صحیح است.
-31در کدام یک از مکاتب زیر جهت مجازات مجرم بر دو عامل اخالق و عدالت بیشتر تکیه شده است؟
)1عدالت مطلق

)2عدالت ترمیمی

)3دفاع اجتماعی جدید

(ارشد سراسری )98
)4کالسیک

پاسخ :گزینه 1صحیح است.
-31کدام مورد از دستاوردهای جالب مکتب دفاع اجتماعی جدید است؟

(ارشد سراسری)98

)1نفی حقوق جزا
 )2قبول اقدامات تأمینی و تربیتی
 )3جانشین کردن مجازات های زندان با خدمات عمومی و اجتماعی
 )4تشکیل پرونده شخصیت
پاسخ :گزینه  4صحیح است.
-32کدام دانشمند عقیده داشت که گناه نخستین آدم داللت بر استعداد آدمیان به ارتکاب جرم می کند؟
(ارشد آزاد )98
 )1دومستر

 )2افالطون

 )3کانت

)4بنتام

پاسخ :گزینه  1صحیح است.
-33نسبت اخالق و حقوق کیفری به لحاظ منطقی چگونه است؟
 )1عموم و خصوص مطلق
)3تباین کلی

( ارشد آزاد )98

 )2تساوی کلی
 )4عموم و خصوص من وجه

پاسخ :گزینه  4صحیح است.
(مشاوران حقوقی )98

-34خصوصیات دوره انتقام خصوصی کدام است؟
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 )2وجود داسرا
1)4و 3صحیح است.

 )1جمعی بودن مسؤولیت
)3بی عدالتی در مجازات
پاسخ :گزینه 4صحیح است.

(مشاوران حقوقی )98

-35عقاید وابستگان به مکتب کالسیک :
)2تلفیق بین جبر و اختیار
)4نفی مجازات های سنگین

 )1جبری بودن ارتکاب جرم
 )3اراده آزاد مجرم
پاسخ :گزینه  3صحیح است.

-36نظریات ژان ژاک روسو در حقوق بر اساس کدام فرضیه بنا شده است؟
 )1عدالت خواهی بشر
 )3درنده خویی بشر

(ارشد سراسری)98

 )2نیکو خصلتی بشر
 )4سودجویی بشر

پاسخ :گزینه  2صحیح است.
-37بنیانگذاران مکتب تحققی حقوق جزا ،چه کسانی هستند؟
 )1لمبروزو -انریکو فری -گاروفالو
 )3روسی -جرمی بنتام -پرنس

(ارشد سراسری)98 -

 )2لمبروزو -ژان ژاک روسو -گراماتیکا
 )4انریکو فری -مارک آنسل -ارتوالن

پاسخ :گزینه  1صحیح است.
-38اصطالح «حالت خطرناک » از ابداعات کدام یک از مکاتب کیفری است؟
)1مکتب دفاع اجتماعی
 )3مکتب تحققی حقوق جزا

(ارشد سراسری )98

)2مکتب اصالت عمل
 )4مکتب عدالت مطلق

پاسخ :گزینه  3صحیح است.
-39کدام یک از محققان زیر عنوان کرده است که «:ضمانت اجرای جرم باید نامحدود باشد»؟
 )2پرنس

)1آنسل

 )3ارتوالن

(ارشد سراسری )98
)4گیزو

پاسخ :گزینه  2صحیح است.
-41در تعریف جرم این عبارت از کیست؟ « هر فعلی که مخالف مفهوم حق و صواب است و برای حفظ و یا رفاه
(ارشد آزاد )98

جامعه دفع و سرکوب آن الزم باشد».
)1روسی

)3بنتام

)2گیزو

)4اورتوالن

پاسخ :گزینه 4صحیح است.
-41حقوق جزا در شمار کدام یک از رشته های حقوقی با ویژگی های ذیل است؟
)1عمومی داخلی

)2خصوصی داخلی

)3عمومی خارجی

(ارشد آزاد)98
)4خصوصی خارجی

پاسخ :گزینه 1صحیح است.
(ارشد آزاد )98

-42کدام یک از این اعمال در قرآن کریم جرم محسوب شده است؟
 )1افترا به دروغ

 )2تدلیس

 )3فساد

 )4خبرچینی

پاسخ :گزینه  1صحیح است.
-43کدام دانشمند ،عبرت و اصالح اخالقی را هدف های اصلی مجازات ها به شمار می آورد؟
 )1روسی

)2گیزو

 )3اورتوالن

پاسخ :گزینه  3صحیح است.
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(ارشد سراسری )99
)4فرانک

…………………………………………………………………………………… مجموعه سواالت موضوعی حقوق جزا
کتاب اول :کلیات
بخش اول :موادعمومی
فصل اول :تعاریف
 -51عابر پیاده به سبب بی احتیاطی راننده مصدوم می شود و در بیمارستان به علت اشتباه پرستار در دادن
دارو فوت می کند .عده ای از حقوقدانان عقیده دارند جانی همان پرستار است .در این عقیده ،از کدام نظریه
علیت پیروی شده است؟قضاوت 95
 )1شرط پویایی نتیجه
 )3شرط مناسب نتیجه

 )2شرط بی واسطه نتیجه
 )4شرط ضروری نتیجه

پاسخ  :گزینه  2صحیح است .الف) خطای کیفری به عنوان شرط واجب یا ضرری نتیجه:
این نظریه مساله را به نحو ساده ای توجیه کرده است :برای اینکه بدانیم خطا به چه نحوی توانسته است ایجاد خسارت کند،
باید به این مطلب کنیم که آیا خطای کیفری شرط واجب یا ضرری نتیجه داده شده بوده است یا نه؟ با این توجیه می توان
گفت که خطای صاحب تفنگ شرط ضروری نتیجه حاصل بوده است ،زیرا اگر او شلیک نمی کرد نتایج بعدی ایجاد نمی
شد .بر این نظریه این ایراد وارد شده است که در کنار خطای اولیه خطاهای دیگری هم که هر یک می تواند شرط ضروری
برای نتیجه حاصل باشد به وجود آمده است و هر کدام از این شرایط با دیگری برابر است .این نظریه به «برابر شرایط»
معروف شده است.
ب) خطای کیفری به عنوان شرط متصل ،نزدیک و بی واسطه ی نتیجه:
برخی از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که علل خیلی دور به نت یجه را باید رها کرد و تنها عللی را که متصل به نتیجه
هستند مورد توجه قرار داد ،یعنی عللی که در ارتباط مستقیم و بی واسطه با خسارت هستند ،به نحوی که برای مسوولیت
کیفری فاعل جرم ،خطا باید نزدیک ،بی واسطه و مستقیم با خسارت باشد .ایرادی که بر این نظریه وارد شده این است که
طرز تفکر مزبور مساله علیت را بسیار دور و آن را تنها محدود به خطای متصل به نتیجه می سازد و خطاهای دیگر مورد
اغماض واقع می شوند که بدین شکل در تقسیم مسوولیت کیفری عدالت رعایت نخواهد شد.
قانون ایراد در ماده  939ق.م.ا مصوب  ،1352با متاثر شدن از فقه امامیه «سبب مقدم در تاثیر» را پذیرفته است که همان
نظریه خطای کیفری به عنوان شرط متصل به نتیجه می باشد.
ج) خطای کیفری به عنوان شرط متحرک نتیجه:
به عقیده برخی دیگر از حقوقدانان باید بین شرایط ثابت و متحرک تفکیک قائل شد .فقط شرایط متحرکند که می توانند در
دنیا ی خارج تغییراتی محسوس ایجاد کنند و شرایط ثابت و بی حرکت فاقد این قدرت هستند .مثال شخصی با بی احتیاطی
خود موجب مجروح شدن دیگری می شود که این دیگری خود به بیماری قلبی دچار است و به دنبال حادثه مجروح شدن
فوت می کند .این مرگ دو علت دارد :اول علت محرک که عمل شخ ص اول است که موجب تغییراتی در شخص دوم می
گردد ،و دوم علت ثابت که حالت عدم سالمتی شخص اخیر است .بر این نظریه این انتقاد وارد شده است که در عمل نمی
توان آن را به کار بست ،زیرا منجر به عدم مجازات ترک فعل در همه شرایط می شود زیرا ترک فعل غالبا حالت ایستا دارد.
د) خطای کیفری به عنوان شرط کافی نتیجه:
این نظریه بدین شکل مطرح می شود که بهتر است از خسارت شروع کرده و کلیه شرایط ضروری برای ارتکاب عمل
مجرمانه را مورد توجه قرار داد و تمام شروط غیر کافی را که برای حصول نتیجه کفایت نمی کنند طرد کرد و آنهایی را که
واقعا و به نظر صحیح یا مناسب برای تحقق نتیجه هستند برگزید .اما برای رسیدن به واقعیت باید در راه عملی و علمی قدم
برداشت :شهادت شهود ،اظهارات متهم ،نظرات کارشناسان و متخصصان کمک می کنند تا بتوان به نتیجه گیری منطقی
رسید .برای حصول این مقصود باید در مورد هر حالت جداگانه به بررسی پرداخت و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا به
کشف واقعیت نائل آمد .اگر چه این نظریه به علت اینکه دادگاه باید به مسائل متعددی توجه کند در عمل موجب طوالنی
شدن تعقیب و رسیدگی خواهد شد اما به نظر می رسد که به شکل منطقی تری راه حل ارائه می دهد .می توان گفت بر
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این نظریه که برمبنای علم و تجربه قرار دارد و به قاضی جزایی امکان می دهد تا از این ابزار در جهت احراز واقعیت کمک
بگیرد ،بیشتر از نظریه های دیگر می تواند تکیه کرد
(ارشد آزاد )53

-52کدام گزینه در خصوص «جرم مستمر» صحت ندارد؟

 )1رکن مادی جرم در برهه ای از زمان استمرار دارد.
 )2رکن مادی جرم در یک لحظه واقع شده و آثار آن درطول زمان ادامه می یابد.
 )3قصد مجرمانه باید در هر لحظه تکرار شود.
 )4در صورتی که در طو ل استمرار جرم قانون جدیدی وضع شود به موجب قانون الحق قابل مجازات است هر چند
شدیدتر باشد.
پاسخ :گزینه  2صحیح است .جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق
نیافته بلکه الزمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است .به سخن دیگر ،استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونهای
است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار میشود و سوءنیت فاعل هر آن تجدید میشود .مثل
استفاده غیر مجاز از لباسهای رسمی مأموران نظامی یا نشانها ،مدالها یا سایر امتیازات ،موضوع ماده  998قانون مجازات
اسالمی؛ و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده ( 993ق .م.ا) یا اخفای مال مسروقه ،موضوع ماده (ق .م.ا) که به صورت
فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده ( 884ق .م.ا) که به صورت ترک فعل میباشد(.دکتر اردبیلی ،جزای
عمومی)
(ارشد آزاد )52

-53کدام یک از جرائم مطلق است؟
)1ورشکستگی به تقلب

 )3نشر اکاذیب

 )2خیانت در امانت

)4افتراء عملی

پاسخ :گزینه  3صحیح است .در جرم مطلق  ،استثنائاً ارتکاب عمل خاص یا به کار بردن وسیلۀ خاص ،صرفنظر از تحقق
نتیجه ،موجب ارتکاب جرم است؛طبق ماده  859تعزیرات راجع به نشر اکاذیب ،هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش
اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسالت یا عرایض یا گزارش یاتوزیع هر گونه اوراق چاپی یا
خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت رأساً یا به عنوان نقلقول
به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء
ضرر مادی یا معنوی بهغیر وارد شود یا نه عالوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ،باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا
شالق تا ( )84ضربه محکوم شود.
(قضاوت )51

-54ماهیت رفتار مجرمانه در جرم اعتیاد ،کدام است؟
)1ترک فعل

)3فعل

 )2حالت

 )4فعل ناشی از ترک فعل

پاسخ :گزینه  2صحیح است .گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا دارو بارگی است که عارض
شخص شده و او را در معرض تعقیب و مجازات قرار میدهد به آن جرم حالت میگویند.
(قضات )51

-55کدام یک از جرائم زیر ،مقید است؟
)2شنود غیرمجاز
 )4دسترسی غیرمجاز

 )1جعل رایانه ای
 )3سرقت رایانه ای

پاسخ :گزینه  3صحیح است .چنانچه تحقق جرم مقیّد به ایجاد نتیجهای باشد ،یعنی اگر قانونگذار ،حصول نتیجهای را
جزو عناصر تشکیل دهندۀ جرم منظور کرده باشد ،جرم را مقیّد مینامند.
 -56اگر قتل در نتیجه خوراندن مواد سمی و با گذشت زمان طوالنی سبب مرگ بزهدیده شود ،چه نوع جرمی
(ارشد سراسری )51

است؟
 )1جرم مرکب

 )2جرم مستمر

 )3جرم آنی

 )4جرم به عادت

پاسخ :گزینه  3صحیح است .جرم آنی جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد  ،به عبارت دیگر زمان
ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیر قابل مالحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد.
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کتاب دوم :حدود
بخش اول  :مواد عمومی
-586در جرایم مستوجب حد ،مرتکب با کدام شرایط زیر ،مسئول است؟ وکالت 95
)1عالوه بر داشتن علم و قصد ،مرتکب در صورتی مسئولیت کیفری دارد که به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه و متوجه باشد.
)2عالوه بر علم ،به موضوع جرم ،باید قصد او در ارتکاب عمل مجرمانه احراز و مرتکب حایز شرایط عامه تکلیف باشد.
)3عالوه بر علم ،به موضوع جرم ،باید قصد او در ارتکاب جرم احراز و مرتکب به حرمت شرعی آگاه و متوجه باشد.
)4عالوه بر داشتن علم ،قصد و شرایط مسئولیت کیفری ،به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
پاسخ  :گزینه  4صحیح است .ماده 218در جرائم موجب حد ،مرتکب در صورتی مسؤول است که عالوه بر داشتن علم ،قصد
و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
-587حداکثر مجازات نفی بلد در مورد محارب ،چقدر است؟قضاوت 95
 )2تا زمان توبه محارب ،به شرط اینکه از ده سال بیشتر نشود
 )4بنا به تشخیص دادگاه

 )1تا زمان توبه محارب
 )3یک سال

پاسخ  :گزینه  1صحیح است .ماده  -294مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست ،اگر چه محارب بعد از
دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.
(سر دفتری  ،99اصالح تست براساس قانون جدید)

-588نفی بلد ،مجازات کدام جرم است؟
 )1سرقت مستوجب حد  ،در بار سوم
 )2قوادی برای مرد در بار دوم
 )3محاربه
)4گزینه  2و 3
پاسخ:گزینه  4صحیح است .موضوع ماده ی  292و 243ق.م.ا

-589کدام یک از جرائم زیر جنبه حق الناسی داشته و اعمال مجازات حق خصوصی بزهدیده است؟
)1مطالبه حد قذف
)3مطالبه حد قوادی

(ارشد (سراسری ،99اصالح تست براساس قانون جدید)
 )2مطالبه حد سرقت بعد از اثبات جرم در دادگاه
)4مطالبه حد زنا

پاسخ:گزینه  1صحیح است .موضوع ماده ی  299قانون مجازات اسالمی
مطابق ماده ی  « :299حد قذف  ،حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه ی مقذوف است .در صورت
گذشت مقذوف در هر مرحله ،حسب مورد تعقیب  ،رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود».
 -591ادعای فقدان علم در زمان ارتکاب جرم توسط مرتکب زنا  ،در صورتی که احتمال صدق مدعی داده
شود:.....

( مشاغل قضائی 88و ارشد آزاد  ، 88اصالح تست براساس قانون جدید)

 )1ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
 )2ادعای مذکور با بینه و سوگند پذیرفته می شود.
 )3ادعای مذکور با بینه یا سوگند پذیرفته می شود.
 )4ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و با سوگند پذیرفته می شود.
پاسخ:گزینه  1صحیح است .با توجه به ماده ی  219قانون مجازات اسالمی
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کتاب سوم  :قصاص
 -634ولی دم گذشت خود را مشروط به این کرده است که قاتل به مدت ده سال ،هزینه زندگی زن مقتول و سه
فرزند وی را بدهد و قاتل شرط را پذیرفته است .تکلیف قصاص چه می شود؟ مشاوران 98
 )1شرط باطل بوده و تاثیری در اسقاط حق قصاص ندارد.
 )2حق قصاص برای ولی دم ،تا انقضای مهلت تعهد قاتل یعنی ده سال باقی است.
 )3با پذیرش شرط از سوی قاتل ،قصاص ساقط می شود.
 ) 4با شروع انجام تعهد به پرداخت هزینه زندگی زن مقتول و سه فرزند وی از سوی قاتل ،قصاص ساقط است.
پاسخ :گزینه  2صحیح است .مطابق ماده  191و  381قانون مجازات اسالمی .52
 -635راننده ای در حین رانندگی در آزاد راه ،به دلیل خستگی زیاد به خواب می رود .او در حالت خواب ،پای
خود را روی پدال گاز می فشارد و با سرعت غیرمجاز حرکت کرده و با عابری که به طور غیرمجاز از عرض آزاد
راه حرکت می کند تصادف می کند .عابر کشته شده است .نوع جنایت کدام است؟مشاوران 98
 )1جنایت عمدی
 )2جنایت خطای محض
 )3اساسا جنایت نیست
 )4جنایت شبه عمدی
پاسخ :گزینه  4صحیح است.
-636چنانچه نسبت به ارتکاب قتل توسط یک نفر از دو نفر معین علم اجمالی وجود داشته باشد ،در صورت
عدم وجود لوث چگونه عمل می شود؟قضاوت98
 ) 1صاحب حق قصاص با توجه به عدم وجود لوث نمی تواند از متهمان مطالبه سوگند کند و دیه از بیت المال پرداخت می
شود.
 )2صاحب حق قصاص می تواند با قرعه فرد مسئول پرداخت دیه را تعیین کند.
 )3صاحب حق قصاص می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند و در صورتی که همه سوگند یاد کنند ،دیه به طور مساوی از
آن ها دریافت می شود.
 ) 4صاحب حق قصاص می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند و در صورتی که همه سوگند یاد کنند دیه از بیت المال
پرداخت می شود.
پاسخ :گزینه  4صحیح است.مستند به ماده  488ق.م.ا
 -637اگر کسی با یک ضربه عمدی موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود و این جنایات ،به طور
مشترک موجب قتل وی شود و قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ،کدام مورد صحیح است؟ قضاوت 98
 ) 1تداخل جنایات محقّق نمی شود و مرتکب به قصاص یا دیه عضو بر حسب مورد ،نسبت به هر یک از جنایات بر عضو و
نیز قصاص نفس محکوم می شود.
 )2تداخل جنایات صورت گرفته و مرتکب ،تنها به قصاص نفس محکوم می شود.
 ) 3تداخل جنایات نسبت به جنایات متعدّد که همگی یک جنایت بر عضو محسوب شده ،محقّق است و مرتکب به دیه یا
قصاص یک جنایت بر عضو و نیز قصاص نفس محکوم می شود.
 ) 4تداخل جنایات محقّق نمی شود و مرتکب به دیه و قصاص جنایات بر عضو که به تنهایی قابلیت جنایت بر نفس ندارند و
نیز قصاص نفس محکوم می شود.
پاسخ :گزینه  2صحیح است.
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در صورتی که ضربه یا ضرباتی عمدی منجر به آسیب های متعددی در بدن شده و این ضربات جمعاً و مشترکاً منتج به
ایجاد آسیبی بزرگ تر (مثل فوت) شود بنا بر تداخل است؛ یعنی صدمات وارده در نفس تداخل می کنند و در نتیجه
مرتکب فقط به قصاص نفس محکوم می شود .ولی اگر فقط برخی آسیب ها منجر به فوت شده (مثل ضربات وارده به سر) و
برخی صدمات منجر به فوت نشده باشند (مثل جروح وارده بر دست و پا) ،در این صورت فقط آسیب های منجر به فوت در
نفس تداخل می کنند؛ ولی آسیب های غیر موثر در فوت بنابر اصل عدم تداخل ،جداگانه محاسبه شده و در نتیجه قصاص
یا دیه آن ها جداگانه لحاظ می شوند.
-638شخص مجنونی گمان می کند حیوانی د ر حال گذر از خیابان است و به سمت او سنگی پرتاب می کند
درحالی که مورد دیده شده انسان بوده و سنگ پرتاب شده باعث شکستن سر وی شده است .نوع خیانت کدام
است؟(قضاوت )98
 )1جنایت نیست.
 )3خطای محض

 )2شبه عمدی
 )4عمدی

پاسخ :گزینه  3صحیح است.مستند به ماده  252ق.م.ا.
-639در یک اردوی تفریحی« ،الف» می خواهد بین دو درخت در دو طرف دره طنابی بکشد .او از «ب» طنابی
می گیرد و «ب» با علم به اینکه یکی از افراد جمع می خواهد با طناب از درختی به درخت دیگر رود ،به قصد
قتل ،طنابی پوسیده به «الف» می دهد و به «الف» اطمینان می دهد که طناب سالم است« .الف» طناب را نصب
می کند و «ج» در میانه راه با پاره شدن طناب ،به دره افتاده و فوت می کند .نقش «الف» و «ب» به ترتیب
چگونه است؟ (قضاوت )98
 )2مسئولیت ندارد -قاتل شبه عمد
 )4مسئولیت ندارد – .قاتل عمد

 )1معاون در قتل عمد -قاتل عمد
 )3شرکت در قتل خطای محض
پاسخ :گزینه  4صحیح است.

 -641الف با علم به مجازات زنای به عنف ب را اکراه کرده تا برخالف واقع به ارتکاب چنین جرمی اقرار کند .ب
در اجرای حکم مستند به اقرار  ،اعدام شده .کدام مورد در خصوص مسئولیت ناشی از این واقعه صحیح است؟
وکالت 97
)1الف مسئول قتل عمدی ب است
)2الف مسئول قتل شبه عمد ب است
 )3اشتباه قضایی است و دیه از بیت المال داده میشود.
)4الف به حبس ابد محکوم و دیه ب از بیت المال پرداخت میشود.
پاسخ :گزینه  1صحیح است .با توجّه به علم "الف" به تحقّق نتیجه ،مرتکب به مجازات قتل عمدی محکوم خواهد شد.
 -641اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی ،موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول
مجازات عمدی باشد .کدام مورد در خصوص مرتکب صحیح است؟ (وکالت )97
 )1اگر قتل در اثر مجموع جنایت پدید آید ،در صورتی که ضربات به صورت غیرمتوالی وارد شده باشد ،به قصاص یا دیه
عضوی که جنایت بر آن متصل نبوده است نیز محکوم می شود
 )2اگر قتل در اثر مجموع جنایات پدید آید ،در صورتی که ضربات به طور متوالی وارد شده باشد ،به قصاص یا دیه عضوی
که جنایت بر آن متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می شود
)3اگر برخی جنایات موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل بی تأثیر باشد ،تنها به قصاص نفس محکوم می شود
 )4اگر قتل در اثر مجموع جنایت پدید آید ،در صورتی که ضربات به صورت غیرمتوالی وارد شده باشد ،تنها به قصاص یا دیه
محکوم خواهد شد .
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پاسخ :گزینه  1صحیح است  .مستند به ماده  255ق.م.ا
-642در فرض ثابت بودن لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردّد در قتل ،کدام مورد صحیح است؟(وکالت )97
 )1با درخواست اقامه قسامه از سوی شاکی و خودداری چند نفر از اقامه قسامه ،با ادای سوگند آنان بر برائت خود ،دیه ساقط
می شود
)2چنانچه شاکی از آنها درخواست اقامه قسامه کند و همگی اقامه قسامه کنند ،پرداخت دیه به نسبت به مساوی میان آنها
تقسیم می شود
 )3با اقامه قسامه از سوی همه متهمان به درخواست شاکی ،دیه به نسبت مساوی میان آنها تقسیم می شود
 )4با درخواست شاکی مبنی بر اقامه قسامه و خودداری همه ،پرداخت دیه به نسبت مساوی میان ممتنعان تقسیم می شود .
پاسخ :گزینه  4صحیح است .به استناد ماده334ق.م.ا
 -643الف که مدعی است ب قاتل پدر اوست ،پس از تعقب وی  ،نهایتا اورا به قتل می رساند پس از تشکیل
پرونده علیه الف  ،مشخص می شود که پدر او غیر عمد توسط ب به قتل رسیده است  .در نتیجه ادعای الف
نادرست است.الف با توجه به قوانین کیفری  ،چه وضعیتی دارد ؟ وکالت 96
)1به قصاص محکوم می شود
)3مرتکب قتل خطای محض شده است

)2مرتکب قتل شبه عمدی شده است
)4مرتکب جرمی نشده است

پاسخ  :گزینه  2صحیح است .مستند به ماده  393قانون مجازات اسالمی.
ماده  -393هرگاه مرتکب ،مدعی باشد که مجنیٌ علیه ،حسب مورد در نفس یا عضو ،مشمول ماده ( )392این قانون است یا
وی با چنین اعتقادی ،مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است
نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند .اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده ( )392است و نیز ثابت نشود که مرتکب
بر اساس چنین اعتقادی ،مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با
چنین اعتقادی ،دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده ( )392نباشد مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات
مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
-644مجید به تصور اینکه سیاهی داخل جنگل ،حیوان وحشی است ،به سمت وی سنگی پرتاب می کند.
سنگ به آن سیاهی برخورد کرده و سپس مشخص می شود که سیاهی انسان بوده و سن به سر وی اصابت
کرده است .صدمه وارده ،از کدام نوع است؟قضاوت 96
 )1شبه عمدی
 )3صدمه مستوجب مسئولیت ،محسوب نمی شود.

 )2خطای محض
 )4عمد

پاسخ  :گزینه  1صحیح است .بند ب ماده  251ق.م.ا
«-645الف» ضربات مهلکی به قیصد قتل به «ب» وارد می کند .ولی دم «ب» پیش از فوت «ب»« ،الف» را در
مقام قصاص نفس می کشد .در صورتی که «ب» فوت نکند ،مجازات ولی دم چیست؟قضاوت 96
 )1قصاص نفس
 )2درصورتی که «ب» ،اذن به قصاص داده باشد ،تنها تعزیر می شود.
 )3اگر در زمان کشتن «الف» ،گمان به فوت «ب» در زمان نزدیک داشته باشد ،مجازاتی ندارد.
 )4دیه
پاسخ  :گزینه  1صحیح است .ماده  345ق.م
-646نادر سی ساله به تهدید و اکراه  ،پسر  13ساله به نام بهروز را مجبور می کند که بهمن را به قتل برساند .
مجازات هر یک کدام است .وکالت 96
)1نادر قصاص می شود و عاقله بهروز دیه میپردازد
)2نادر حبس ابد می شود و عاقله بهروز دیه می پردازد
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)3نادر قصاص می شود و بهروز از مجازات معاف می شود
)4نادر حبس ابد و بهروز قصاص می شود
پاسخ  :گزینه  2صحیح است.مطابق نص تبصره  2ماده  389قانون مجازات اسالمی.
ماده  -389اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب ،قصاص می شود و اکراه کننده ،به حبس ابد محکوم می گردد.
تبصره  -1اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره  -2اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.
"-647الف" به قصد قتل "ب" تیری به سمت او شلیک می کند که به علت اشتباه به "ج" اصابت می کند ،لیکن
مجنی علیه پس از درمان از مرگ نجات پیدا می کند" .الف" به کدام اتهام تحت تعقیب قرار می گیرد؟ وکالت 95
)1جرم عقیم

)2شروع به جرم قتل عمدی

)3ایراد جرح و صدمات عمدی

)4جنایت خطای محض

پاسخ :پاسخ سازمان سنجش به این سوال گزینه  3بوده است که قابل تامل است و با استدالل به نظر غالب حقوقدانها گزینه  4گزینه
صحیح است .بند ب ماده 252ق.م.ا .جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع
شده بر او را خطای محض است ،مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.و طبق تبصره همین ماده هرگاه
مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری میگردد ،جنایت عمدی محسوب میشود .که در متن سوال به
همچین موضوعی اشاره نشده است .پس پاسخ صحیح تر گزینه  4است(.بر خالف پاسخنامه سازمان سنجش)
-648اگر کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث بمیرد ،وصف جنایت چیست؟ وکالت 95
)1عمدی

)2شبه عمدی

)3خطای محض

)4در حکم شبه عمدی

پاسخ  :گزینه  2صحیح است .ماده -993هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص
پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد ،جنایت شبه عمدی است.
-649اگر جنایت به علت حساسیت زیاد موضع اصابت (مثالً ورود صدمه به گیجگاه) اتفاق افتد ،در کدام شرایط قتل
عمدی ثابت می شود؟ وکالت 95
)1اقدام مرتکب معموالً کشنده نباشد ،ولی به علت حساسیت موضع اصابت منجر به قتل شود و عدم آگاهی و توجه او نیز اثبات نگردد.
)2جنایت به علت وضعیت خاص زمانی و مکانی و به دلیل وضعیت خاص مجنی علیه واقع شده و مرتکب به آن ،آگاه و متوجه باشد.
)3حساسیت زیاد موضع آسیب ،غالبا شناخته شده نباشد و آگاهی و توجه مرتکب اثبات گردد.
)4جنایت به علت وضعیت خاص مجنی علیه واقع شده و مرتکب به آن ،آگاه و متوجه باشد.
پاسخ  :گزینه  3صحیح است .تبصره  1ماده 259در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت
عدم اثبات ،جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقع شده باشد و
حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در
صورت عدم اثبات ،جنایت عمدی ثابت نمیشود.
«-651الف» به «ب» حمله می کند .در صورت قتل «الف» ،چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی «ب» ،مراتب دفاع
را رعایت نکرده باشد ،حکم رفتار «ب» چیست؟قضاوت 95
 )1قصاص منتقی است و دیه «الف» از بیت المال پرداخت می شود.
 )2قصاص منتقی است و «ب» به دیه و تعزیر محکوم می شود.
 )3قصاص می شود.
 )4قصاص ،دیه و تعزیر منتفی است.
پاسخ  :گزینه  2صحیح است .به موجب ماده  392ق.م.ا
-651در کدام یک از فروض ارتکاب قتل عمدی ،مرتکب عالوه بر قصاص نفس ،به قصاص یا دیه عضو نیز محکوم
می شود؟ قضاوت 95
 )1با یک ضربه ،موجب جنایت بر یک عضو شود و آن جنایت ،سبب قتل شود.
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 )2ضربات متعدد وارد کند ،ولی فقط برخی ضربات ،موثر در مرگ باشد.
 ) 3با یک ضربه ،موجب جنایات متعدد بر اعضای مختلف شود و همه آن جنایات ،در قتل موثر باشد.
 )4ضربات متعدد متوالی بر اعضای مختلف وارد کند که تمامی آنها در قتل موثر باشند.
پاسخ  :گزینه  2صحیح است .ماده 255ق.م.ا
-652قتل کدام یک از اشخاص مهدورالدم زیر ،بدون حکم دادگاه جایز است؟ قضاوت 95
 )1مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است
 )3کسی که تجاوز وی قریب الوقوع است.

 )2مستحق قصاص نفس ،فقط نسبت به صاحب قصاص
 )4مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است.

پاسخ  :گزینه  3صحیح است .ماده 392ق.م.ا
-653محترم بودن مجنی علیه و حم ایت قانونگذار از حیات وی ،در چه زمان ،شرط ثبوت قصاص است؟
قضاوت 95
 )1در زمان وقوع فعل و نتیجه
 )3تنها در زمان وقوع فعل

 )2تنها در زمان وقوع نتیجه
 )4در هر یک از دو زمان وقوع فعل یا نتیجه

پاسخ  :گزینه  1صحیح است .ماده  393ق.م.ا،
«-654الف» و «ب» هر دو غیر مسلمان هستند .در صورتی که «الف» مرتکب قتل عمد «ب» شود ،ولی پیش از
اجرای قصاص مسلمان گردد ،حکم قضیه چیست؟ قضاوت 95
 )1مسلمان شدی وی تاثیری در حکم ندارد
 )3قصاص ،دیه و تعزیز ساقط می شود

 )2قصاص ساقط و به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود
 )4قصاص و دیه ساقط و تعزیر می شود

پاسخ  :گزینه  2صحیح است .تبصر 2ماده  319اشعار می دارد« :اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از
اجرای قصاص ،مسلمان شود ،قصاص ساقط و عالوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»،
محکوم می شود».
«-655الف» به یک بیما ر هموفیلی ،صدمه ای را که نسبت به افراد متعارف غیرکشنده است ،وارد می کند .با
توجه به عدم انعقاد خون نزد بیماران هموفیلی ،نامبرده به قتل می رسد .قتل واقع شده ،چه نوع قتلی است؟
قضاوت 95
 )1عمد یا شبه عمد یا خطای محض ،حسب مورد براساس وضعیت بزده دیده
 )2قتل عمدی در صورت آگاهی و توجه «الف» به وضعیت نامتعارف مجنی علیه
 )3شبه عمد
 )4حسب مورد عمد یا شبه عمد ،با توجه به قصد مستقیم «الف»
پاسخ  :گزینه 2صحیح است .ماده  -259جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف -هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعنی را یک جمع را داشته
باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود ،خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود،
خواه نشود.
ب -هرگاه مرتکب ،عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ،می گردد ،هر چند قصد ارتکاب آن
جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ -هرگاه مرکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است ،نسبت به افراد
متعارف نوعا موجب جن ایت واقع شده یا نظیر آن ،نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه ،به علت بیماری ،ضعف ،پیری یا
هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شو مشروط بر آنکه
مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه با وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
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ت) هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد ،بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد،
وی در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن ،واقع شود ،مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره -1در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید ا ثبات گردد و در صورت عدم اثبات ،جنایت عمدی است مگر جنایت
واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ،واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده
نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات ،جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصر -2در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه ،موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن
می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات ،جنایت عمدی ثابت نمی شود.
«-656الف» بدون اینکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد ،ولی به قصد اینکه انسانی بمیرد ،تیری را شلیک
می کند و از قضا تیر او هم به شخصی برخورد کرده و کشته می شود .کدام قتل واقع شده است؟قضاوت 95
 )1خطای محض
 )3شبه عمد

 )2در حکم شبه عمد
 )4عمد

پاسخ  :گزینه  4صحیح است .ماده  -259جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف...-
ت -هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد ،بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشند،
و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن ،واقع شود ،مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
 «-657الف » در چند نوبت با زدن چهار ضربه به ترتیب دست راست  ،دست چپ  ،پای راست و پای چپ «ب»
را قطع می کند  « .ب » در اثر خونریزی شدید ناشی از همه ضربات می میرد  .کدام مورد در خصوص مجازات
( دکتری سراسری ) 59

قاتل  ،صحیح است ؟
 )1به قصاص دست راست  ،دست چپ  ،پای راست و قصاص نفس محکوم می شود .
)2به قصاص همه اعضا و قصاص نفس محکوم می شود .
)3به دیه همه اعضا و قصاص نفس محکوم می شود .
)4تنها به قصاص نفس محکوم می شود .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است .

-658شخصی در حال مستی مرتکب قتل دیگری شده است  .برای دادگاه ثابت شده که مرتکب به کلی مسلوب
االختیار بوده ولی دادگاه به علت خصومت قاتل و مقتول احتمال می دهد که مرتکب  ،خود برای قتل مست
کرده باشد  .کدام مورد در خصوص مجازات قاتل  ،صحیح است ؟

( دکتری سراسری ) 59

)1به قصاص محکوم می شود  ،مگر اینکه ثابت کند خود را برای قتل مست نکرده است .
 )2به علت مسلوب االختیار بودن به دیه محکوم می شود  ،حتی اگر ثابت شود وی خود را برای جرم مست کرده است .
 )3به قصاص محکوم می شود  ،مگر اینکه برای دادگاه شبهه قوی پیش آید که قاتل خود را برای قتل مست نکرده است .
 )4به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود  ،مگر اینکه دادستان یا ولیّ دم بتوانند اثبات کنند که وی خود را برای قتل
مست کرده است .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است .
 «-659الف »  « ،ب » را اکراه غیر قابل تحمل به شرب خمر می کند  « .ب » پس از شرب مسکر  ،تعادل روانی
خود را از دست داده و بدون آنکه به کلی مسلوب االختیار شود  ،با رفتار نوعاً کشنده  ،مبادرت به قتل « ج »
( ارشد سراسری ) 59

میکند  .نوع قتل کدام است و منتسب به کیست؟
)1شبه عمد  « -الف »
)3عمد  « -ب »

)2شبه عمد  « -ب »
)4عمد  « -الف »

پاسخ  :گزینه  3صحیح است .
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کتاب چهارم  :دیات
 -711فرشاد با وارد کردن ضربه به سر کریم موجب از بین بردن حس چشایی او و نیز با ورود ضربه دیگری
موجب نقصان حس چشایی فرهاد می شود .وی به تریب باید چه چیزی را پرداخت کند؟مشاوران 98
 )1دیه -دیه
 )2ارش -ارش
 )3دیه -ارش
 )4ارش -دیه
پاسخ :گزینه  2صحیح است .مطابق ماده  859قانون مجازات اسالمی .1352
-712چنانچه مقتول متولد از زنایی باشد که یکی از طرفین آن اکراه شده است ،وارث دیه او کیست؟قضاوت 98
 )1اقوام او از طرفی که مورد اکراه بوده است.
 )3مقام رهبری

 )2مقام رهبری و اقوام از طرفی که مورد اکراه بوده است.
 )4اقوام از هر دو طرف

پاسخ :گزینه  1صحیح است.مستند به ماده  993ق.م.ا
-713چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به رانندگان و سرنشینان آن ها آسیبی وارد شود و برخورد
به هر سه راننده منتسب باشد ،مسئولیت رانندگان چگونه تعیین می شود؟قضاوت98
 )1هر یک مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله هستند.
 )2هر یک به طور تضامنی مسئول کل دیه سرنشینان سه وسیله و یک سوم دیه راننده های مقابل هستند.
 )3هر یک فقط مسئول کل دیه سرنشینان وسیله خود هستند.
 )4هر یک فقط مسئول یک سوم دیه سرنشینان هر سه وسیله هستند.
پاسخ :گزینه  1صحیح است.مستند به ماده  929ق.م.ا
-714اگر کسی خودروی خود را در محل مجاز پارک کند و موتورسواری به آن برخورد کند ،ضمان به چه
صورتی است؟قضاوت 98
 ) 1راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار نیست ،بلکه می تواند خسارت وارد بر خودروی خود را هم مطالبه کند.
 ) 2راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار است و می تواند نیمی از خسارت وارد بر خودروی خود را هم از محل ترکه
موتورسوار مطالبه کند.
 ) 3راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار نیست و خسارت وارد بر خودروی او هم قابل مطالبه نیست.
 ) 4راننده خودرو ضامن دیه موتورسوار است و نمی تواند خسارت وارد بر خودروی خود را مطالبه کند.
پاسخ :گزینه  1صحیح است.مستند به ماده  911ق.م.ا.
« -715الف» با علم به اینکه دست «ب» مصنوعی است ،آن را کشیده و از بدن «ب» جدا کرده و از پشت بام به
پایین پرتاب می کند و دست می شکند .وی مرتکب چه جرمی شده است؟قضاوت 98
 )1تخریب

 )2جنایت عمدی

 )3جرم نیست.

 )4جنایت شبه عمدی

پاسخ :گزینه  1صحیح است.مستند به ماده  988ق.م.ا (کتاب دیات)
-716در صورت توافق بینِ جانی عمدی و اولیای دم بر گرفتن دیه ،کدام مورد در خصوص مهلت پرداخت،
صحیح است؟قضاوت 98
 )1از موارد توافق نیست و طبق قانون ،حال محسوب می شود.
 )2حداکثر سه سال قابل تعیین است ،ولی باید دیه را به روز تأدیه نماید.
 )3به هر مقدار ،قابل تعیین است.
 )4حداکثر یک سال ،قابل تعیین است.
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پاسخ:گزینه  3صحیح است.مستند به مفهوم ماده  451ق.م.ا.
-717در کدام مورد زیر ،عاقله مکلف به پرداخت دیه است؟ قضاوت 96
 )1قتل خطای محض اثبات شده با قرار مرتکب
 )3جنایت وارده توسط شخص به خود

 )2صدمات بدنی کمتر از موضحه
 )4قتل خطای محض اثبات شده با علم قاضی

پاسخ  :گزینه  4صحیح است .ماده  483ق.م
 -718اگر شخصی عمداً به صورت دیگری سیلی بزند که موجب آسیب و عیبی در بدن او نگردد و اثر بر جای
نگذارد  ....مشاوران 96
 )1ضمان منتفی است و در هر صورت مرتکب به تعزیر محکوم می شود.
 )2عالوه بر ضمان ،مرتکب تعزیر می شود.
 )3عالوه بر ضمان ،در صورت عدم تصالح مرتکب به تعزیر محکوم می شود.
 )4ضمان منتفی است و در صورت عدم تصالح مرتکب به تعزیر محکوم می شود.
پاسخ  :گزینه  4صحیح است .به استناد ماده  988ق.م.ا
 -719مجازات کور کردن چشم مردی که به صورت مادرزادی یک چشم دارد چیست؟مشاوران 96
 )1به قصاص همان چشم محکوم می شود.
 )2به نصف دیه کامل مرد مسلمان محکوم می شود.
 )3دو سوم دیه کامل دارد.
 )4به دیه کامل مرد مسلمان محکوم می شود.
پاسخ  :گزینه  4صحیح است .به استناد ماده  999ق.م.ا
 -721دو وسیله نقلیه با هم تصادف می کنند و سرنشینان هر دو فوت می شوند و جنایت به هر دو قابل استناد
است .نحوه تقسیم مسئولیت آنها چگونه است؟ مشاوران 96
 )1هرکدام مسئول نصف دیه سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است.
 )2مسئولیت در پرداخت دیه تضامنی است.
 )3راننده ای که مقصر است مسئول دیه سرنشینان خودرو مقابل است.
 )4هرکدام باید دیه سرنشینان خودور مقابل را بدهند.
پاسخ  :گزینه  1صحیح است .به استناد ماده  929ق.م.ا
-721کدام مورد در خصوص دیه جنایت بر میت ،صحیح است؟قضاوت 95
 )1حال است و در جنایت عمد و شبه عمد ،توسط مرتکب و در خطای محض ،توسط عاقله پرداخت می شود.
 ) 2از نظر مدت و مسئول پرداخت ،تابع عمومات پرداخت دیه است ،ولیکن میزان آن یک دهم دیه انسان زنده است.
 )3حال است و توسط مرتکب پرداخت می شود
 )4از نظر مدت و مسئول پرداخت ،تابع عمومات پرداخت دیه است ،با این تفاوت که دیه به ارث نمی رسد.
پاسخ  :گزینه  3صحیح است .ماده  829ق.م.ا -دیه جنایت بر میت حال است مگر اینکه مرتکب نتواند فورا آن را
پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود.
ماده  828ق.م.ا -دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.
-722کدام جمله ،در مورد میزان ارش جنایات وارده بر زن و مرد ،صحیح است؟

(دکتری )53

)1ارش جنایات وارده به زن ،همواره نصف ارش جنایات وارده به مرد است.
)2از لحاظ میزان ،در مورد ارش فرقی میان زن و مرد نیست.
) 3در صورتی که میزان ارش ثلث یا بیشتر باشد ،ارش جنایات وارده به زن ،نصف ارش جنایات وارده به مرد است.
)4در صورت بیش تر بودن میزان ارش از ثلث ،ارش جنایات وارده به زن ،نصف ارش جنایات وارده به مرد است.
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پاسخ :گزینه2صحیح است .با توجه به ماده  982قانون مجازات اسالمی
-723در قانون مجازات اسالمی  ،کدام یک از تعاریف زیر در مورد دیه صحیح است؟
(مشاوران حقوقی  ،94اصالح تست براساس قانون جدید)
 )1دیه مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ،اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی
که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.
 )2دیه اعم از مقدر و غیرمقدر ،مالی است که در شرع مقدس صرفاً برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ،اعضاء و منافع
به موجب شرع مقرر می شود.
 )3دیه مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ،اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی
که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب شرع مقرر می شود.
 )4دیه اعم از مقدر و غیرمقدر ،مجازاتی است که در قانون برای ایراد جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص
ندارد به موجب قواعد شرعی مقرر می شود.
پاسخ :گزینه  1صحیح است .با توجه به ماده 449و 18قانون مجازات اسالمی
(ارشد سراسری )53

-724دیه از لحاظ آثار و احکام. ....................،

)1تنها جنبه ی مدنی دارد.
)2هم جنبه ی مدنی و هم جنبه ی کیفری دارد.
)3در مواردی جنبه ی مدنی و در مواردی جنبه ی کیفری دارد.
) 4اگر ناشی از خطای محض باشد ،تنها جنبه ی مدنی دارد .ولی ،اگر ناشی از شبه عمد باشد ،هم جنبه ی مدنی دارد و هم
جنبه ی کیفری.
پاسخ :گزینه1صحیح است .موضوع ماده  492قانون مجازات اسالمی
-725دادگاه به لحاظ جنایت عمدی آقای «الف» بر عضو با قسامه وی را به قصاص عضو محکوم می کند:
(مشاوران حقوقی)52
)1حکم صادره ،به لحاظ عمدی بودن جنایت صحیح می باشد.
) 2در جنایت بر اعضاء اعم از عمدی و غیر عمدی ،در صورت لوث موجب اثبات حق قصاص نمی شود.
)3دادگاه باید حکم به تعزیر و دیه صادر کند.
)4حکم دادگاه ،در صورت فقدان ادله ی دیگر صحیح می باشد.
پاسخ :گزینه2صحیح است .با توجه به ماده  498قانون مجازات اسالمی
بنابراین ،در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله ی دیگر غیر از سوگند منکر،
مجنی علیه می تواند با اقامه ی قسامه ،جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه ی آن را مطالبه کند .لکن ،حق قصاص با آن ثابت
نمی شود.
-726اگر فردی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می کند ،مرتکب جنایت
خطای محض شده و در مهلت مناسب قادر به پرداخت دیه نباشد ،پرداخت دیه چه حکمی دارد؟
)1در هر حال ،خود جانی مکلف به پرداخت دیه است.
)3دیه ساقط می شود.

(مشاغل قضائی -آبان)52
)2معادل دیه توسط دولت پرداخت پرداخت می شود.
)4عاقله ی او باید دیه بدهد.

پاسخ :گزینه2صحیح است .با توجه به ماده  481قانون مجازات اسالمی
 «-727الف » عمداً « ب » را می کشد و به زندان می افتد  .او در زندان در یک درگیری با « ج »  ،عمداً توسط
( دکتری سراسری ) 59

«ج» به قتل می رسد  .کدام مورد صحیح است ؟

 «)1ج » عالوه بر قصاص در قبال « الف »  ،به پرداخت دیه به اولیای « ب » محکوم می شود .
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)2اولیای دم « ب » نمی توانند از اموال « الف » دیه بگیرند  ،چون دیه در قتل عمد تصالحی است .
)3دیه « ب » از اموال « الف » پرداخت می شود و در صورت نداشتن مال  ،از عاقله او گرفته می شود.
)4دیه « ب » را بیت المال می پردازد و در صورت پیدا شدن عاقله  ،حق مراجعه به عاقله وجود دارد .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ماده  488قانون مجازات اسالمی.
-728جنایت خطای محض « الف » با اقرار او ثابت می شود  .وی بعد از آن فرار می کند و دسترسی به او ممکن
( ارشد سراسری ) 59

نمی باشد  .تکلیف پرداخت دیه چه خواهد بود ؟

)1از اموال « الف » پرداخت می شود و در صورت عدم استطاعت  ،به ترتیب عاقله و سپس بیت المال پرداخت می کنند.
)2از اموال « الف » پرداخت می شود و اگر مالی نداشته باشد  ،از بیت المال پرداخت می شود .
 )3عاقله مسؤول پرداخت آن است و در صورت عدم استطاعت  ،از بیت المال پرداخت می شود .
)4از اموال « الف » پرداخت می شود و اگر مالی نداشته باشد  ،عاقله پرداخت می کند .
پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .با توجه به مواد  483و  489قانون مجازات اسالمی.
-729مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمدی به چه صورت است؟ (ارشد آزاد  ،93اصالح تست براساس قانون جدید)
 )1ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت
 )2ظرف دو سال شمسی از زمان وقوع جنایت
 )3ظرف دو سال قمری از زمان صدور حکم قطعی
 )4ظرف دو سال شمسی از زمان صدور حکم قطعی
پاسخ :گزینه1صحیح است .با توجه به ماده  499قانون مجازات اسالمی.
-731پزشک دستور اشتباهی صادر می کند  .پرستار می داند که دستور اشتباه است و موجب صدمه می شود،
( ارشد سراسری ) 59

اما به دستور عمل می کند  .چه کسی ضامن است ؟
)1پرستار
)3پزشک و پرستار مشترکاً و به طور مساوی

)2پزشک
)4پزشک و پرستار مشترکاً و به میزان تقصیر

پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .به استناد ماده  458قانون مجازات اسالمی.
 -731در صورت اجتماع مباشر و سبب ،کدام مورد صحیح است؟

( وکالت ) 54

)1مباشر ضامن است.
)2سبب ضامن است.
)3عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است.
)4هردو به نسبت مساوی ضامن هستند.
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ماده  928قانون مجازات اسالمی مصوب 1352
 -732شخصی در نتیجه ی تأثیر مشترک یک ضربه چاقو و نیش سه حشره جان می سپارد .مسؤولیت ضارب
(ارشد سراسری )53

برای پرداخت دیه  ،چه میزان است؟
)1دیه ی کامل

)2نصف دیه ی کامل

)3یک سوم دیه ی کامل

)4یک چهارم دیه ی کامل

پاسخ :گزینه2صحیح است .موضوع ماده  928قانون مجازات اسالمی
 -733هرگاه بین دو نفر بر اثر عوامل قهری ،برخوردی به وجود آید که منتهی به جنایت شود ،حکم ضمان
( وکالت ) 54

چیست؟
)1هریک ضامن نصف دیه دیگری است.
)2ضمان منتفی است.
)3هریک ضامن تمام دیه دیگری است.
)4عاقله هریک ضامن دیه است.
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پاسخ  :گزینه  2صحیح است .
 -734هرگاه دو یا چند عامل ،برخی به مباشرت و برخی به تسبیب باعث ایراد صدمه ی بدنی شوند ،و جنایت
مستند به همه ی آنان باشد  ،اما تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد ،هر یک از عوامل به چه میزان مسؤولند؟
(ارشد سراسری)53
)1به طور تساوی
)3به میزان تأثیر رفتارشان

)2بر حسب درجه ی تقصیرشان
)4تنها مباشر مسؤول است .مگر اینکه سبب اقوی باشد.

پاسخ :گزینه3صحیح است .با توجه به ماده  928قانون مجازات اسالمی
 -735مطابق ضوابط عرفی راجع به تشخیص اقوی بودن سبب از مباشر ،در کدام مورد ،شخص مباشر را می
(ارشد سراسری )53

توان مسئول صدمه ی وارد بر خویش قلمداد کرد؟

)1دختری که برای فرار از تجاوز جنسی ،خود را از بلندی پرت می کند.
) 2خانمی که برای فرار از مزاحمت های جنسی راننده ی خودرو ،در خودرو را باز کرده و به بیرون می پرد.
) 3کارگری که پس از ایجاد شدن حریق در ساختمان تولیدی محل کارش ،برای فرار از آتش از پنجره به بیرون می پرد.
) 4خانمی که برای فرار از تعقیب ایذایی یک مرد متعرض ،با دویدن در خیابان خود را زیر چرخ های یک اتومبیل در حال
حرکت می اندازد.
پاسخ :گزینه4صحیح است.
-736چنانچه اقدامات درمانی پزشک منطبق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و وی مرتکب تقصیری هم
(وکالت )52

نشده باشد ،لکن بیمار فوت نماید:
)1پزشک ضامن نیست.
)2پزشک ضامن است.
)3پزشک در صورتی ضامن نیست که ،پیش از معالجه برائت اخذ کرده باشد.
)4پزشک ضامن نیست .ولی ،دیه از بیت المال پرداخت می شود.
پاسخ :گزینه1صحیح است .با توجه به مفاد ماده  459و نیز ماده  458قانون مجازات اسالمی

-737دو نفر با تبانی یکدیگر تصمیم به مجروح کردن شخص سومی می گیرند و برای این کار ،اولی سنگی را
در معبر عام گذاشته و دومی چاهی درمقابل آن حفر می کند .شخص ثالث بر اثر برخورد با سنگ و افتادن در
(مشاغل قضائی -آبان)52

چاه مصدوم می شود .مسؤولیت متوجه کیست؟
)1هر دو نفر به تساوی.
)2شخص مسؤول  ،به قید قرعه تعیین خواهد شد.
)3شخص دوم  ،که سبب مؤخر در حدوث را به وجود آورد.
)4شخص اول  ،که سبب مقدم در تأثیر را به وجود آورده است.
پاسخ :گزینه 1صحیح است.

-738پزشک در معالجاتی که انجام می دهد  ،هر گاه موجب تلف یا صدمه بدنی شود  ،کدام مورد  ،صحیح
است؟ (مشاغل قضائی -آبان)52
)1ضامن نیست .
)2در صورت اخذ برائت  ،در هر صورت ضامن نیست .
) 3در صورت عدم قصور یا تقصیر در علم و عمل و عالوه بر آن اخذ برائت  ،ضامن نیست .
)4در صورت عدم قصور یا تقصیر در علم و عمل ضامن نیست .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .با استناد به ماده  459قانون مجازات اسالمی
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کتاب پنجم :تعزیرات
کلیات
 -751مطابق قانون آیین دادرسی کیفری  ، 1378تعریف « تعزیرات شرعی » کدام است ؟

( دکتری ) 53

)1افعال حرامی که تعیین نوع و مقدار مجازات آن به حاکم شرع واگذار شده است .
) 2فعل یا ترک فعلی که جرم انگاری و کیفر گذاری آن در شرع انجام شده و قانون مجازات اسالمی کاشف از وجود آن است.
)3فعل یا ترک فعل منع شده در شرع که نوع و مقدار مجازات آن بر عهده ی قانون گذار اسالمی است .
) 4فعل یا ترک فعلی که بدون تحریم و ممنوعیت در شرع  ،در قانون مجازات اسالمی جرم انگاری شده و کیفر گذاری آن بر
عهده ی دادرس دادگاه نهاده شده است .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است .
-751کدام یک از تعاریف ذیل در مورد تعزیر صحیح است ؟

( وکالت  ، 89اصالح تست براساس قانون جدید)

 )1تعزیر مجازاتی است که به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می
گردد.
 )2تعزیر مجازاتی است که .نوع ،مقدار ،کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق ،سقوط و سایر احکام تعزیر به
موجب قانون تعیین می شود.
 )3تعزیر مجازاتی است که تعیین نوع و مقدار آن به نظر حاکم واگذار شده است .
)4هر سه مورد
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .به استناد ماده  19قانون مجازات اسالمی .
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فصل اول :جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
 -752شخصی اهالی منطقه را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار تحریک کرده وصف عمل
مجرمانه چیست؟(وکالت )98
)1سردستگی است خواه تحریک موثر واقع بشود یا نشود
)2معاونت.اگر تحریک موثر واقع شود
)3جرم مستقل و مقید به نتیجه
)4جرم مستقل و مطلق
پاسخ:گزینه  4صحیح است .ماده  912تعزیرات
-753تحریک مردم به درگیری با نیروهای دولتی ،با انگیزه اصالح امور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام ،چه جرمی
است؟ وکالت 95
)1جرم عمومی

)2جرم سیاسی

)4جرم نظامی

)3در صورت موثر بودن ،جرم عمومی

پاسخ  :گزینه  1صحیح است
-754کدام مورد در خصوص ادعای بمب گذاری در اتوبوس خط واحد ،صحیح است؟قضاوت 95
 )1در صورتی جرم است که این ادعا صحت داشته باشد
 )2به علت فقد عنصر قانونی ،جرم تلقی نمی شود
 )3جرم است ،اگر به قصد مقابله یا نظام جمهوری اسالمی ایران باشد و عمال هم این کار را انجام داده باشد
 )4در صورتی جرم است که به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی باشد
پاسخ  :گزینه  4صحیح است .ماده  911ق.م.ا.
 -755یک ایرانی در نیجریه مرتکب جرم جاسوسی علیه نیجریه و به نفع آمریکا شده است  .وصف کیفری عمل
( دکتری ) 59

وی طبق قوانین کیفری ایران چیست ؟
 )1در صورت معامله متقابل دولت نیجریه  ،جرم جاسوسی له و علیه بیگانگان
)2در صورت صدمه به امنیت ملی ایران  ،جرم جاسوسی له و علیه بیگانگان
)3جرم جاسوسی له و علیه بیگانگان
)4اساساً وصف کیفری ندارد .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ماده  992کتاب تعزیرات.

-756هرگاه کسی به منظور اخالل در پرواز هواپیما عالماً عامداً اشیایی را با خود حمل نماید که موجب آسیب
به هواپیما یا اموال موجود در آن گردد  ،به چه مجازاتی محکوم می شود؟

(دکتری 53و)52

) 1چون به مسافرین آسیبی وارد نشده است ،صرفاً به پرداخت خسارات وارده به هواپیما و اموال موجود در آن محکوم می
شود.
)2به مجازات اخالل و یا خرابکاری در پرواز هواپیما محکوم می گردد.
)3به مجازات شروع به جرم محاربه محکوم می گردد.
)4به مجازات تخریب ساده ی اموال محکوم می گردد.
پاسخ:گزینه2صحیح است .موضوع بند« »2ماده واحده ی قانون مجازات اخالل کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و
خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1345/12/4
-757ماده  512قانون مجازات اسالمی به این شرح است  « :هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به
جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند  ،صرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود ،به یک تا
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پنج سال حبس محکوم می گردد» .اگر مردم با تحریک این فرد مبادرت به کشتار کنند  ،عنوان مجرمانه ی این
(وکالت )51

فرد محرک چیست؟
)1مباشر

)2معاون جرم

)3فاعل معنوی

)4سبب اقوی در جرم

پاسخ:گزینه  1صحیح است.
 -758جرم تحریک مردم به کشتار و جنگ با یکدیگر و به قصد بر هم زدن امنیت کشور در کدام مورد تحقق
(ارشد سراسری )59

محقق می شود؟
)1در صورتی که موجب قتل در کلیه ی نقاط کشور شود.
)2اگر موجب غارت شود.
)3در صورتی که موجب قتل در یک نقطه از کشور شود.
)4با وجود شرایط ،خواه موجب قتل و غارت بشود یا نشود.
پاسخ:گزینه4صحیح است .با توجه به ماده  912قانون مجازات اسالمی -تعزیرات1389

جرم تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر از جمله جرائم «مطلق» می باشد .که نیاز به تحقق نتیجه خاص ندارد به
همین دلیل در متن ماده  912گفته شده " صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود"
 -759جرم تحریک مردم به قتال با یکدیگر در صورتی محقق می شود که از نظر عنصر معنوی .............باشد.
(ارشد آزاد )95
)1به قصد ضدیت با حکومت اسالمی
)3به قصد ضدیت دولت

)2به قصد بر هم زدن امنیت کشور
)4به قصد همکاری با یک دولت خارجی

پاسخ:گزینه2صحیح است( .موضوع ماده  912قانون مجازات اسالمی -تعزیرات .)1389سوءنیت خاص در این جرم قصد
بر هم زدن امنیت کشور است.
 -761مسامحه و بی مباالتی در حفظ و نگهداری اطالعات طبقه بندی شده که منجر به تخلیه ی اطالعاتی
(ارشد سراسری )95

توسط دشمن گردد. ........................ ،

)1در صورتی که فرد مأمو ر دولتی و مسؤول حفظ و نگهداری اطالعات طبقه بندی شده باشد و آموزش الزم را نیز دیده
باشد ،جرم است.
)2جرم نیست .بلکه ،مشمول کیفر انتظامی است.
)3در صورتی که فرد مأمور دولت باشد و آموزش الزم را دیده باشد ،جرم است.
)4جرم است.
پاسخ:گزینه1صحیح است .با توجه به ماده  998قانون مجازات اسالمی -تعزیرات1389چنانچه مأمورین دولتی که مسوول
امور حفاظتی و اطالعاتی طبقهبندی شده میباشند و به آنها آموزش الزم داده شده است در اثر بیمباالتی و عدم رعایت
اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطالعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم میشوند.
« -761الف» در قلمرو ایران به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر مرتکب یکی از اعمال
جاسوسی می شود .در کدام یک از صور زیر ،قابل مجازات است؟

(وکالت و ارشد آزاد ) 95

)1به طور مطلق و به صرف عمل جاسوسی در ایران.
)2در صورتی که دولت بیگانه ای که به ضرر او جاسوسی شده ،تقاضای مجازات «الف» را از دولت ایران بنماید.
)3در صورتی که به امنیت ملی ایران صدمه وارد آید.
) 4در صورتی که دو شرط صدمه به امنیت ملی ایران و ضرر به دولت بیگانه ،تحقق یابد.
پاسخ:گزینه3صحیح است .با توجه به ماده  992قانون مجازات اسالمی -تعزیرات 1389هر کس به نفع یک دولت بیگانه
و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ملی صدمه وارد
نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
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فصل دهم :تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
 -812هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خالف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از
حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید ،به  .....................محکوم خواهد شد.
)1انفصال از خدمت
)3حبس از دو ماه تا سه سال

(ارشد سراسری)59

)2محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی
)4هر سه مورد یاد شده

پاسخ:گزینه4صحیح است .طبق ماده  989قانون مجازات اسالمی -تعزیرات  1389هر یک از مقامات و مأمورین وابسته
به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخالف قانون ،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران محروم نماید عالوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل
حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
 -813سلب آزادی شخصی افراد ملت یا محروم کردن آن ها از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران از سوی مأمورین دولتی ،موجب اعمال چه مجازاتی خواهد شد؟

(ارشد سراسری)59

) 1مرتکب ،عالوه بر انفصال و محرومیت به مدت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی ،به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم
خواهد شد.
 )2مرتکب ،عالوه بر انفصال از خدمت ،برای همیشه از مشاغل حکومتی محروم خواهد شد.
 )3انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی به مدت یک تا پنج سال .
)4محرومیت از خدمت در مشاغل حکومتی و دولتی به طور دایم .
پاسخ:گزینه1صحیح است .با توجه به ماده  989قانون مجازات اسالمی -تعزیرات 1389
 -814حکم هرکس از مقامات و مأمورین دولتی که بدون داشتن حکمی از مقامات صالحیت دار ،شخصی را
توقیف یا حبس کرده باشد ،ولی قبل از آن که تعقیب شود ،آن شخص را رها کند ،چه خواهد بود؟
(ارشد سراسری)59
) 1در صورتی که رضایت شخص مزبور را فراهم کند ،از تعقیب و مجازات مربوط معاف خواهد بود.
 )2در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد ،دادگاه می تواند در مجازات او تخفیف دهد.
 )3در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد ،مجازات او از دوماه تا شش ماه حبس خواهد بود.
 )4در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد ،از مجازات معاف خواهد بود.
پاسخ:گزینه3صحیح است .با توجه به ماده  999قانون مجازات اسالمی -تعزیرات  1389اگر مرتکب یا معاون قبل از آن
که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام الزم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را
زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
 -815سلب آزادی شخصی افراد بر خالف قانون توسط مقامات و مأمورین دولتی یا محروم کردن آنان از حقوق
(ارشد آزاد )99

مقرر در قانون اساسی:
)1فقط با فعل امکان دارد.
)2فقط با ترک فعل امکان دارد.
 )3با فعل ناشی از ترک فعل امکان دارد.
)4حسب موارد گوناگون با فعل و ترک فعل امکان دارد.
پاسخ:گزینه4صحیح است .موضوع ماده  989قانون مجازات اسالمی -تعزیرات 1389
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فصل شانزدهم :اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم
-894اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه اموال دیگران در چه صورتی جرم است؟مشاوران 96
 )1در صورتی که مقدمات اجرایی را تدارک دیده باشند.
 )2به طور مطلق و بدون هیچ قیدی جرم است.
 )3در صورتی که عملیات اجرایی جرم را شروع کرده باشند.
 )4در صورتی که موفق به اجرای جرم مذکور شوند.
پاسخ  :گزینه  1صحیح است .به استناد ماده  811ق.م.ا کتاب تعزیرات
 -895هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کنند تا برای بردن مال متعلق به دیگری علیه یکدیگر اقامه ی دعوا
(مشاغل قضائی )51

نمایند . ........

)1در صورتی که موفق به بردن مال دیگری نشوند ،مرتکب جرمی نشده ،و قابل مجازات نیستند.
)2در هر صورت ،چنانچه بدون اراده ی خود موفق به بردن مال نشوند ،به عنوان تبانی علیه اموال مردم محکوم می شوند.
 )3در صورتی که موفق به بردن مال دیگری نشوند ،به عنوان شروع به کالهبرداری محکوم می شوند .
)4در صورتی که مقدمات اجرایی را تدارک دیده باشند ،ولی بدون اراده ی خود ،موفق به بردن مال نشوند ،به عنوان تبانی
علیه اموال مردم محکوم می شوند .
پاسخ:گزینه4صحیح است .طبق ماده  811قانون مجازات اسالمی -تعزیرات 1389هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و
تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده باشند ولی
بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
( دکتری )51

-896تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت ،در چه صورتی جرم است؟

)1هرگاه توافق قطعی نسبت به ارتکاب یک جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی بین حداقل دو نفر وجود داشته باشد.
)2هرگاه حداقل دو نفر شروع به ارتکاب یک جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کرده باشند.
)3هرگاه یک تشکل سازمان یافته با بیش از دو نفر برای این منظور تشکیل شده ،و وسایل ارتکاب جرم هم فراهم شده
باشد.
)4هرگاه توافق قطعی نسبت به ارتکاب یک جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی بین حداقل دو نفر وجود داشته ،و مقدمات
اجرایی هم تدارک دیده شده باشد.
پاسخ:گزینه1صحیح است .طبق ماده  819قانون مجازات اسالمی-تعزیرات  1389هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و
تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن رافراهم نمایند در
صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
گفتنی است که ،هیچ یک از دو شرطی که برای تحقق تبانی مذکور در ماده  811ضروری هستند؛ برای تخقق تبانی موضوع
ماده  819الزم نمی باشد؛ بلکه ،صرف تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیت داخلی وخارجی کشور بر طبق ماده  819جرم و
قابل مجازات است.حسین میر محمد صادقی،جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ،ویراست  ،2صفحه 289
-897اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور در چه صورتی جرم تلقی
(وکالت )51

میشود؟
)1به صورت مطلق ،و بدون هیچ قیدی ،جرم است.
)2در صورتی که مقدمات اجرایی را تدارک دیده باشند.
)3در صورتی که عملیات اجرایی را آغاز کرده باشند.
)4در صورتی که وسایل ارتکاب جرم را فراهم کرده باشند.

پاسخ:گزینه1صحیح است.با توجه به ماده  819قانون مجازات اسالمی -تعزیرات  1389و با در نظر گرفتن ماده 811
همان قانون
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فصل بیستم :قسم و شهادت دروغ و افشای سر
(قضاوت )54

 -933در کدام دعاوی  ،ادای قسم دروغ  ،جرم است؟
 (1حقوقی و کیفری و نزد مراجع رسمی و نهادهای انقالب اسالمی
 (3فقط حقوقی

 (2حقوقی و کیفری
 (4فقط کیفری

پاسخ :گزینه  2صحیح است .طبق ماده  845هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد
سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهدشد
 -934شهادت دروغ با کدام یک از شرایط ذیل ،جرم محسوب می شود؟

(مشاغل قضایی -مهر)95

)1در دادگاه نزد مقامات رسمی
)2در دادسرا و دادگاه و نزد قضات
)3در هر صورت و نزد مقامات رسمی دولتی و قضایی
)4اصوالً شهادت دروغ جرم محسوب نمی شود ،مگر منجر به محکومیت بی گناهی شود .
پاسخ :گزینه 1صحیح است .با توجه به ماده  899قانون مجازات اسالمی -تعزیرات  1389هر کس در دادگاه نزد مقامات
رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازدهمیلیون ریال
جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 -935در کدام یک از موارد زیر ،اگر کسی که قسم متوجه او شده قسم دروغ یاد کند ،به مجازات حبس
(ارشد آزاد)91

محکوم میشود؟
)1فقط در دعوای حقوقی است.
)3در کلیه ی دعاوی

)2فقط در دعوای جزایی است.
)4در دعوای حقوقی و جزایی

پاسخ :گزینه  4صحیح است .موضوع ماده  845قانون مجازات اسالمی -تعزیرات  1389هر کس در دعوای حقوقی یا
جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهدشد.
 -936مرتکبان جرم افشای اسرار ،چه کسانی می توانند باشند؟

(مشاوران حقوقی)94

)1همه ی کسانی که از اسرار دیگران آگاه شده اند.
)2همه ی کسانی که به مناسبت شغل خود ،محرم اسرار دیگران شده اند.
)3پزشکان و داروفروشان
)4وکالی دادگستری و قضات
پاسخ :گزینه  2صحیح است .با توجه به ماده  849قانون مجازات اسالمی -تعزیرات  1389اطباء و جراحان و ماماها و
داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از مواردقانونی ،اسرار مردم
را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی
محکوممیشوند.
-937اطباء و جراحان در قبال بیماران ،اخالقاً ملزم به حفظ اسرار آنان هستند .افشای اسرار شخصی چه
(ارشد سراسری)91

حکمی دارد؟
)1تخلف از مقررات نظام پزشکی ،و مستؤجب حبس
)2جرم است ،و مستؤجب حبس یا جزای نقدی
)3موجب مسئولیت طبیب به جبران زیان وارده به بیمار است.
)4تخلف انتظامی ،و موجب محرومیت از اشتغال به امور پزشکی است.
پاسخ :گزینه 2صحیح است.
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…………………………………………………………………………………… مجموعه سواالت موضوعی حقوق جزا
فصل بیست و چهارم :خیانت در امانت
«-964الف» سفیدامضایی را می یابد که صاحب آن «ب» است« .ب» سفیدامضا را از «الف» مطالبه می کند اما
«الف» آن را به «ب» نمی دهد و آن را پر می کند و بابت تضمین به شخصی می دهد .وی مرتکب چه جرمی
شده است؟(قضاوت )98
 )1صرفاً سوءاستفاده از سفیدامضا
 )2مرتکب جرمی نشده است.
 )3جعل خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفیدامضا
 )4خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید امضا
پاسخ :گزینه  1صحیح است.
 -965مدیر یک کارخانه خودروسازی خصوصی ،قطعاتی را برای نصب در خودروهای تولیدی در اختیار
تکنسین ها قرار می دهد .تکنسین ها قطعات را در اتومبیل استفاده نکرده و در بازار آزاد به فروش می
رساند ،اما طی نامه ای به مدیر کارخانه اعالم می دارند که همه قطعات را در تولید اتومبیل استفاده کرده اند.
عنوان اتهامی چیست؟قضاوت 96
 )2کالهبرداری
 )4خیانت در امانت

 )1سرقت
 )3تصرف غیرمجاز در اموال کارخانه

پاسخ  :گزینه  4صحیح است .ماده  884قانون تعزیرات 89
-966راننده خودروی دولتی ،ماشرین اراده را برای تعمیرکار می برد .تعمیرکار قطعات سالم آن را برداشته و
قطعات کارکرده به جای آن می گذارد .رفتار ارتکابی تعمیرکار ،مشمول کدام مورد است؟قضاوت 96
 )2خیانت در امانت
 )4سرقت

 )1اختالس
 )3تصرف غیرقانونی

پاسخ  :گزینه  2صحیح است .ماده  884قانون تعزیرات 89
 -967کاالیی به امین داده شده که به قیمت معین بفروشد و وجه آن را به مالک کاال رد کند  ،لیکن امین کاال را
گران تر از قیمت معهود فروخته و مابه التفاوت را مسترد نکرده است  .چه اتهامی متوجه امین است؟ وکالت 96
)1خیانت در امانت

)2هیچ اتهامی

)3تصرف غیرقانونی

)4گران فروشی

پاسخ  :گزینه  2صحیح است
 -968تصاحب مال غصبی  ،توسط امینی که مالی را از غاصب دریافت کرده باشد  ،چه حکمی دارد ؟
( ارشد ) 59
)1صرف نظر از علم یا عدم آگاهی امین به غصبی بودن  ،خیانت در امانت است .
)2در صورت عدم آگاهی امین به غصبی بودن  ،خیانت در امانت است .
)3در صورت آگاهی امین به غصبی بودن  ،خیانت در امانت است .
)4در صورت آگاهی امین به غصبی بودن  ،کالهبرداری است .
پاسخ  :گزینه  1صحیح است .
-969شخصی برای راه اندازی کارگاهی ،وامی از بانک دولتی دریافت میدارد و کارگاه مذکور را راه اندازی
میکند .او در زمان سررسید  ،عمداً از بازپرداخت وام خودداری می نماید  .حکم عمل وی چیست ؟ ( ارشد ) 59
)1تصرف غیر مجاز در اموال دولتی
)3جرم نیست.

)2خیانت در امانت
)4کالهبرداری

پاسخ  :گزینه  3صحیح است .
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…………………………………………………………………………………… مجموعه سواالت موضوعی حقوق جزا
سایر جرایم بر اساس قوانین خاص
قانون صدور چک
 -1139احمد پس از صدور چک و تحویل آن به مسعود  ،با استناد به اینکه به او بدهکار نیست  ،کتباً دستور
عدم پرداخت وجه چک را به بانک می دهد  ،بانک چه وظیفه ای دارد ؟

( ارشد سراسری ) 59

 )1از پرداخت وجه چک خودداری می کند ولی وجه را تا تعیین تکلیف  ،در حساب مسدودی نگه می دارد .
)2از پرداخت وجه خودداری می کند و وجه را به صادر کننده می دهد .
)3فقط به مدت یک هفته از پرداخت وجه چک خودداری می کند .
)4نباید به دستور ترتیب اثر دهد .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است.
 -1141در کدام مورد  ،دستور عدم پرداخت وجه به بانک امکان ندارد؟

(قضاوت )54

 (1چک گم شده باشد.
 (2چک جعل شده باشد.
 (3چک بابت ربا داده شده باشد.
 (4در نوشتن مبلغ چک ،اشتباهی صورت گرفته باشد.
پاسخ :گزینه  4صحیح است.
 -1141شخصی به وکالت از دیگری چک بالمحلی صادر می نماید .در این صورت ،با کدام یک از وضعیت های
(ارشد آزاد )52

ذیل مطابقت دارد؟

)1صادر کننده ی چک (وکیل) و صاحب حساب هر دو مسئولیت کیفری دارند.
)2صادر کننده ی چک به طور مطلق مسئولیت کیفری دارد.
)3صادر کننده ی چک مسئولیت کیفری دارد .مگر اینکه ،ثابت کند عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب
یا نماینده ی بعدی او بوده است .
)4فقط صاحب حساب مسئولیت کیفری دارد .
پاسخ :گزینه  3صحیح است .با توجه به ماده  15قانون صدور چک.
 -1142دادن چک فاقد امضاء به دیگری که منجر به عدم پرداخت می شود ،چه جرمی و مشمول کدام ماده ی
(ارشد سراسری) 59

قانونی است؟
)1در حکم صدور چک پرداخت نشدنی و مشمول ماده  3قانون صدور چک می باشد .
)2به دلیل فقدان امضاء فاقد وصف مجرمانه است.
)3در حکم صدور چک سفید امضاء است و طبق ماده ی  13قانون صدور چک ،جرم نیست.
)4سوء استفاده از سفید امضاء است و مشمول ماده ی  883قانون مجازات اسالمی می باشد .
پاسخ :گزینه  2صحیح است .با توجه به ماده ی  13قانون صدور چک اصالحی .1392

 -1143آقای الف با علم به بسته بودن حساب برادرش اقدام به صدور چک از این حساب مسدود می نماید،
(ارشد آزاد )95

عمل او :

)1جرم صدور چک بی محل محسوب ،و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ی  8قانون صدور چک محکوم می شود.
)2جرم صدور چک بی محل محسوب ،و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ی  8قانون صدور چک محکوم ،و این حکم غیر
قابل تعلیق می باشد.
)3جرم صدور چک بی محل محسوب نمی شود.
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موسسه آموزش عالی آزاد فاضل ……………………………………………………………………………………..........
)4جرم صدور چک بی محل محسوب ،و به حداکثر مجازات مندرج دربندهای الف -ب -ج -قانون صدور چک محکوم ،و
این حکم غیر قابل تعلیق است.
پاسخ :گزینه  3صحیح است .با توجه به مفاد ماده  19قانون صدور چک.
دقت شود ،پرسش در مورد خود صادر کننده ی صاحب حساب نیست .بلکه ،صادر کننده برادر صاحب حساب مسدود
میباشد.
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…………………………………………………………………………………… مجموعه سواالت موضوعی حقوق جزا
قانون مبارزه با پول شویی
 -1151احسان ملک خود را با سند رسمی به بیتا اجاره داده و همان ملک را با سند عادی به جواد برای همان
مدت اجاره می دهد .سپس با مال االجاره اخذ شده از جواد ،مبادرت به خرید یک گوشی تلفن همراه کرده و آن
را به همسر خود هدیه می دهد .احسان مرتکب چه جرایمی شده است؟مشاوران 98
 )1انتقال منافع غیر و پولشویی
 )2معامله معارض و پولشویی
 )3انتقال مال غیر و کالهبرداری
 )4معامله معارض و کالهبرداری
پاسخ :گزینه  1صحیح است.
 -1152در بزه پولشویی کدام مورد قاعدتاٌ جرم منشأ به شمار نمی رود؟قضاوت98
 )2کالهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال
 )4قاچاق کاالی مجاز

 )1جرایم رایانه ای
 )3تخلفات اداری
پاسخ :گزینه  3صحیح است.
مستند به الف ماده  1قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی.
-1153کدام مورد پولشویی محسوب نمی شود؟(قضاوت )98

 )1شخصی وجه حاصل از اختالس را با علم به آن ،به حسابی در خارج از کشور انتقال دهد.
 ) 2شخص با علم به وجه حاصل از اعمال نفوذ برخالف حق با انعقاد قرارداد صلح مالکیت آن را پنهان کند.
 )3امینی مال مورد امانت را تصاحب کند.
 )4شخصی با علم به اینکه مال از کالهبرداری به دست آمده عواید آن را نگهداری کند.
پاسخ :گزینه  3صحیح است .مستند به ماده  2قانون مبارزه با پولشویی.
 -1154جرم پولشویی شخصی با توجه به اصل ارزش مال و عواید ناشی از آن ،به مبلغ بیست میلیارد ریال
محرز شده است .مجازات محکوم ،کدام یک از موارد زیر است؟(وکالت )98
 )1مصادره مبلغ پولشویی -جزای نقدی معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج
 )2مصادره مبلغ پولشویی و جزای نقدی معادل یک چهارم آن
 )3مصادره اموال معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج
 )4مصادره مبلغ پولشویی -جزای نقدی معادل میزان پولشویی و حبس تعزیری درجه چهار
پاسخ :گزینه  4صحیح است .مستند به ماده  5قانون مبارزه با پولشویی اصالحی .1358
 -1155متهم ،ماهیت واقعی عوایدی را که به طور غیرمستقیم و در نتیجه جرم تحصیل کرده است ،کتمان می
کند .وی تحت کدام عنوان ،قابل کیفر است؟ قضاوت 96
 )1معاونت در پولشویی
 )3اساساً عمل جرم نیست

 )2اخفای اموال مسروقه
 )4پولشویی

پاسخ  :گزینه  4صحیح است .بند ج ماده  2قانون مبارزه با پولشویی
 «-1156الف » مبادرت به فروش یک تن مواد مخدر می کند  « .ب » برای فراری دادن « الف » از تبعات این
جرم ،عواید مجرمانه را تبدیل می نماید  « .ب » مرتکب کدام جرم شده است ؟
)1معاونت در پولشویی.
)3تحصیل مال به طریق نا مشروع.

)2پولشویی .
)4عمل جرم نیست .

پاسخ  :گزینه  2صحیح است .
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( ارشد سراسری ) 59

