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 را از اینجا دریافت کنید 95درس های دیگر آزمون قضاوت پاسخ تشریحی سواالت  

 هو الحق...

 اختصاصیتشریح سواالت درس حقوق جزای 

 95آزمون قضاوت 
 1اهری زاده: امین بخشیتدوین

 مولف کتب قانون مجازات اسالمی در نظم کنونی )در حال انتشار( و قانون دستنویس آیین دادرسی کیفری

 منبع استفاده شده در این فایل: قانون مجازات اسالمی و دوره سه جلدی دکتر حسین میرمحمدصادقی

در کدام یك از فروض ارتكاب قتل عمدی، مرتكب عالوه بر قصاص نفس، به قصاص یا دیه   -121

 شود؟ عضو نیز محكوم می

 با يك ضربه، موجب جنايت بر يك عضو شود و آن جنايت، سبب قتل شود.  (1

 ضربات متعدد وارد كند، ولي فقط برخي ضربات، مؤثر در مرگ باشد.  (2

 با يك ضربه، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مختلف شود و همه آن جنايات، در قتل مؤثر باشد.  (3

 ضربات متعدد متوالي بر اعضاي مختلف وارد كند كه تمامي آنها در قتل مؤثر باشند. (4

 صحیح است 2گزینه 

 نيز قتل و شود عليهمجنيٌ قتل و متعدد جنايات موجب ،عمدي متعدد هايضربه با كسي اگر - 299 ماده

 قتل وقوع در برخي و شود قتل موجب هاجنايت از برخي چنانچه باشد، عمدي جنايات تعريف مشمول

 كه هاييجنايت ديه يا عضو قصاص به مورد، حسب نفس، قصاص بر عالوه مرتکب ،باشند نداشته نقشي

 در آيد، پديد جنايات مجموع وسيله به قتل اگر لکن. شودمي محکوم است، نداشته قتل در تأثيري

 به صورت اين غير در. است ضربه يك حکم در باشد شده وارد متوالي صورت به ضربات كه صورتي

 .گرددمي محکوم نيز است نبوده فوت به متصل آن، بر جنايت كه عضوي ديه يا قصاص

 قتل کدام یك از اشخاص مهدورالدم زیر، بدون حكم دادگاه جایز است؟ -122

 استجرم حدي كه مستوجب سلب حيات مرتکب  (1

 مستحق قصاص نفس، فقط نسبت به صاحب قصاص (2

 الوقوع است.كسي كه تجاوز وي قريب (3

 مرتکب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است (4

                                                           
زاده اهری از لینك موجود در . جهت ورود به کانال تخصصی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری امین بخشی1

 استفاده نمایید. www.crimelaw.irسایت 
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 صحیح است 3گزینه 

 ديه، پرداخت و قصاص به مرتکب باشد، زير حاالت از يکي داراي عليهمجنيٌ كه درصورتي -302 ماده

 :شودنمي محکوم
 .است حيات سلب مستوجب كه حدي جرم مرتکب -الف
 مجازات از بيش شده، وارد جنايت اينکه بر مشروط است، عضو قطع مستوجب كه حدي جرم مرتکب -ب

 تعزير و ديه يا و قصاص داراي مورد، حسب حد، بر اضافه مقدار صورت، اين غير در نباشد، او حدي

 .است
 .شودنمي قصاص آن مقدار به و قصاص حق صاحب به نسبت فقط  عضو، يا نفس قصاص مستحق -پ
 قانون نيا( 156)ماده در مقرر شرح به مشروع دفاع در و است الوقوع بيقر او تجاوز كهي كس و متجاوز ـ ت

 .شود وارد او بري تيجنا
 مقرر قانون در كه شرحي به اضطرار و اكراه موارد غير در زانيه شوهر به نسبت زنا حال در زانيه و زاني -ث

 .است
 تعزير به مرتکب و است جرم دادگاه اجازه بدون ماده اين( پ) و( ب) ،(الف)بندهاي مورد در اقدام -1تبصره

 .شودمي محکوم «تعزيرات» پنجم كتاب در مقرر
 بدون مجوز دادگاه فاقد تعزير است.« ث»و « ت»در مورد بندهاي  پس اقدام مرتکب 

 است، منتفي قصاص شود تجاوز آن مراتب از ولي كند صدق دفاع نفس چنانچه( ت)بند مورد در -2تبصره

 .شودمي محکوم تعزيري مجازات و ديه به قانون در مقرر شرح به مرتکب لکن

علیه و حمایت قانونگذار از حیات وی، در چه زمان، شرط ثبوت قصاص محترم بودن مجنی -123

 است؟

   در زمان وقوع فعل و نتيجه (1

 تنها در زمان وقوع نتيجه (2

    تنها در زمان وقوع فعل (3

 در هريك از دو زمان وقوع فعل يا نتيجه  (4

 صحیح است 1گزینه 

عليه در دادگاه تأكيد كرده است. با ، بر لزوم اثبات مهدورالدم بودن مجني1392ق.م.ا، مصوب سال  303مادة 

توجه به اينکه ممکن است فعل مجرمانه )مثال تيراندازي يا چاقو زدن( و نتيجة مجرمانه )مثال مرگ در 

رسد كه اثبات مهدورالدم بودن قرباني در هر يك ت رخ دهند، به نظر ميجرم قتل( در دو زمان، متفاو

-از اين دو زمان براي فرار مرتکب از مسئوليّت كيفري، كفايت نمايد. به عبارت ديگر، مقتولي محقون

شود كه حيات وي هم در زمان وقوع عمل مجرمانه و هم در زمان وقوع نتيجه تحت الدم محسوب مي

ر داشته باشد. به عالوه، صِرفِ اثبات مهدورالدم بودن مقتول براي عدم قصاص قاتل حمايت قانون قرا

كند، اعم از اينکه قاتل در زمان قتل از اين موضوع اطالع داشته يا بعدا از آن مطلع شود، كفايت مي
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 زيرا در هر دو حالت يکي از شرايط الزم براي تحقّق عنصر مادي جرم وجود ندارد.

 (1/74/جلد )ميرمحمدصادقي

در دفاع مشروع، هرگاه مهاجم، مجنون بوده و دفع وی مستلزم جنایت بر او باشد، چه  -121

 دار جبران صدمه است؟شخصی عهده

 عاقله  مهاجم (1

 ضمان ثابت نيست (2

 عاقله مدافع (3

 المالبيت (4

 صحیح است 1گزینه 

 مقابل در دفاع درمورد جز است ساقط نيز ديه مشروع دفاع موارد در» ق.م.ا مقرر داشته: 156ماده  3 تبصره

 «.شودمي پرداخت المالبيت از ديه كه ديوانه تهاجم

« ب»مرتكب قتل عمد « الف»مسلمان هستند. در صورتی که هر دو غیر« ب»و « الف» -125

 شود، ولی پیش از اجرای قصاص مسلمان گردد، حكم قضیه چیست؟

 مسلمان شدن وي تأثيري در حکم ندارد (1

 شودمحکوم ميقصاص ساقط و به پرداخت ديه و تعزير  (2

 شودقصاص، ديه و تعزير ساقط مي (3

 شودقصاص و ديه ساقط و تعزير مي (4

 صحیح است 2گزینه 

 قصاص، اجراي از پيش مرتکب و باشد غيرمسلمان عليهمجنيٌ اگر» دارد:اشعار مي 310ماده  2 تبصره

 كتاب در مقرر تعزيري مجازات به ديه پرداخت بر عالوه و ساقط قصاص شود، مسلمان

 «.شودمي محکوم ،«تعزيرات»پنجم

ای را که نسبت به افراد متعارف غیر کشنده است، به یك بیمار هموفیلی، صدمه« الف» -121

رسد. کند. با توجه به عدم انعقاد خونی نزد بیماران هموفیلی، نامبرده به قتل میوارد می

 قتل واقع شده، چه نوع قتلی است؟

 ديدهبزه عمد يا شبه عمد يا خطاي محض، حسب مورد براساس وضعيت (1

 عليهبه وضعيت نامتعارف مجني« الف»قتل عمدي در صورت آگاهي و توجه  (2

 شبه عمد (3

 «الف»حسب مورد عمد يا شبه عمد، با توجه به قصد مستقيم  (4

 ح استصحی 2گزینه 

 :شودمي محسوب عمدي زير موارد در جنايت -290ماده
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 يك از غيرمعين افرادي يا فرد يا معين افرادي يا فرد بر جنايت ايراد قصد كاري انجام با مرتکب هرگاه -الف

 وقوع موجب نوعاً ارتکابي كار خواه شود، واقع آن نظير يا مقصود جنايت نيز عمل در و باشد داشته را جمع

 .نشود خواه بشود، آن نظير يا جنايت آن

 هرچند گردد،مي آن، نظير يا شده واقع جنايت موجب نوعاً كه دهد انجام كاري عمداً مرتکب، هرگاه -ب

 جنايت آن موجب نوعاً كار آن كه بوده متوجه و آگاه ولي باشد نداشته را آن نظير و جنايت آن ارتکاب قصد

 .شودمي آن نظير يا

 است، داده انجام كه هم را كاري و نداشته را آن نظير يا شده واقع جنايت ارتکاب قصد مرتکب هرگاه -پ

 به عليه،مجنيٌ درخصوص لکن شودنمي آن، نظير يا شده واقع جنايت موجب نوعاً متعارف افراد به نسبت

 آن موجب نوعاً زماني يا مکاني خاص وضعيت علت به يا و ديگر وضعيت هر يا پيري ضعف، بيماري، علت

 مکاني خاص وضعيت يا عليهمجنيٌ نامتعارف وضعيت به مرتکب آنکه بر مشروط شودمي آن نظير يا جنايت

 .باشد متوجه و آگاه زماني يا

 معيني جمع يا فرد آنکه بدون باشد، داشته را آن نظير يا شده واقع جنايت ايراد قصد مرتکب هرگاه -ت

بمب عمومي اماكن در اينکه مانند شود، واقع آن، نظير يا مقصود جنايت نيز عمل در و باشد، وي مقصود

 .كند گذاري

 عمدي جنايت اثبات، عدم صورت در و گردد اثبات بايد مرتکب توجه و آگاهي عدم( ب)بند در -1 تبصره

 زياد حساسيت و باشد شده واقع آسيب، موضع زياد حساسيت علت به فقط شده واقع جنايت مگر است

 در و شود اثبات بايد مرتکب توجه و آگاهي صورت اين در كه نباشد شده شناخته غالباً نيز آسيب موضع

 .  شودنمي ثابت عمدي جنايت اثبات، عدم صورت

 واقع تيجنا موجب عليه،مجنيٌ به نسبت نوعاً كار نکهيا به مرتکب توجه وي آگاه ديبا( پ)بند در -2 تبصره

 .شودينم ثابتي عمد تيجنا اثبات، عدم درصورت و گردد ثابت شوديم آن رينظ يا شده

بدون اینكه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، ولی به قصد اینكه انسانی بمیرد، « الف» -121

شود. کدام کند و از قضا تیر او هم به شخصی برخورد کرده و کشته میتیری را شلیك می

 قتل واقع شده است؟

 خطاي محض (1

 در حکم شبه عمد (2

 شبه عمد (3

 عمد (4

 صحیح است 1گزینه 

 :شودمي محسوب عمدي زير موارد در جنايت -290ماده

 ... -الف
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 معيني جمع يا فرد آنکه بدون ،باشد داشته را آن نظير يا شده واقع جنايت ايراد قصد مرتکب هرگاه -ت

بمب عمومي اماكن در اينکه مانند شود، واقع آن، نظير يا مقصود جنايت نيز عمل در و ،باشد وي مقصود

 .كند گذاري

ده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید کدام مورد، باعث تشدید مجازات جرم سوء استفا -121

 شود؟ می

 ديده، مجنون دايمي باشدبزه (1

 ديده باشددرجه اول بزهکب، از اقارب مرت (2

 ديده باشدمرتکب، قيم بزه (3

 مرتکب، مالي براي خود تحصل كند (4

 تصحیح اس 3گزینه 

هركس با استفاده از ضعف نفس  -)بخش تعزیرات( 15قانون مجازات اسالمی مصوب  591ماده 

شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري 

يا غيرتجاري از قبيل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصا حساب و يا هرگونه نوشته اي كه موجب 

نحو تحصيل نمايد عالوه بر جبران  شود بهر برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي التزام وي يا

ماه تا دو سال و از يك ميليون تاده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم  خسارات مالي به حبس از شش

اگر مرتکب واليت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي عالوه بر  شود و مي

 .ودجبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد ب

« ج»و مجددا آن را به صورت رسمی، به « ب»ملك خود را به صورت عادی، به « الف» -129

 فروخته است. او مرتكب کدام جرم شده است؟

 فروش مال غير (1

 تحصيل مال از طريق نامشروع (2

 كالهبرداري (3

 معامله معارض (4

 صحیح است 1گزینه 

عمل شخصي كه به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي اعم  انجام معامله معارض:

از منقول يا غير منقول حقي به شخص يا اشخاصي داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به 

موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور نمايد شبيه به كالهبرداري است و به موجب 

 اسناد و امالک، موجب حبس از سه تا ده سال مي شود. قانون ثبت 117ماده 

قانون ثبت اسناد و امالک، در برخي  47در مورد اين ماده نکته مبهمي وجود دارد. به موجب بند اول ماده 

از نقاط ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال غير منقول اجباري است. حال اگر كسي در 

، قبالً معامله اي نسبت به مال غير منقول به د اجباري بودن ثبت رسمي اسنادبا وجواين قبيل نقاط، 
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وسيله سند عادي انجام دهد و سپس، به موجب سند رسمي، معامله اي معارض با معامله اول در مورد 

در رأی دانست؟ ديوان عالي كشور  117همان مال واقع سازد، آيا مي توان عمل او را از مصاديق ماده 

، قابليت تعارض دو معامله 117خود، ضمن اشاره به اينکه شرط تحقق بزه موضوع ماده  ویهوحدت ر

در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال يا تعهد نسبت به يك مال مي باشد و 

قانون ثبت اسناد و  48غير منقول اجباري باشد سند عادي راجع به معامله آن اموال، طبق ماده 

، امالک در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي را نخواهد داشت

 به اين سؤال پاسخ منفي داده است.

قانون  1به موجب ماده منطبق نيست. بلکه  4توضيح فوق به معناي اين است كه فرض سوال با گزينه 

مال غير را با علم به اينکه مال غير است به  كسي كه 1308راجع و انتقال مال غير مصوب فروردين 

نحوي از آنها عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كالهبردار محسوب و مطابق ماده 

قانون مجازات عمومي محکوم مي شود و همچنين است انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم  238

 به عدم مالکيت انتقال دهنده باشد.

شود آن سامانه از کار بیفتد. های سامانه یك بانك، باعث میبا دستكاری در داده« الف» -130

 وی مرتكب کدام جرم )جرایم( شده است؟

 تعدّد مادي جعل داده و اخالل در سامانه (1

 اخالل در سامانه (2

 تعدّد نتيجه تخريب داده و سامانه (3

 تعدّد مادي تخريب داده و اخالل در سامانه (4

 صحیح است 2گزینه 

كردن، انتقال دادن، پخش، حذف  هر كس به طور غيرمجاز با اعمالي از قبيل وارد -ق.م.ا 131ماده 

كردن، متوقف كردن، دستکاري يا تخريب داده ها يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري، سامانه هاي رايانه 

تا دو سال  اي يا مخابراتي ديگري را از كار بيندازد يا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه

( ريال يا هر دو 40.000.000( ريال تا چهل ميليون )10.000.000يا جزاي نقدي از ده ميليون )

 مجازات محکوم خواهدشد.

 حداکثر مجازات نفی بلد در مورد محارب، چقدر است؟ -131

 تا زمان توبه محارب (1

 تا زمان توبه محارب، به شرط اينکه از ده سال بيشتر نشود (2

 يك سال (3

 تشخيص دادگاهبنا به  (4

 صحیح است 1گزینه 
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 نمايد توبه دستگيري از بعد محارب چه اگر ،نيست سال يك از كمتر حال هر در بلد نفي مدت -211 ماده

 .ماندمي باقي تبعيد در همچنان نکند توبه كه صورتي در و

سند مجعولی را به دادگاه ارائه داده و به آن استناد هم کرده است. او پس از « الف» -132

صدور حكم، منصرف شده و آن را از دادگاه مسترد کرده است. عمل گذشت مدتی و قبل از 

 او چه جرمی است؟

 شروع به جرم استفاده از سند مجعول (1

 جعل، استفاده از سند مجعول و شروع به جرم كالهبرداري (2

 استفاده از سند مجعول (3

 فاقد وصف كيفري است (4

 صحیح است 3گزینه 

 معني كه« )استفاده» واژه از كه طور همان بلکه، نيست مجعول سند از بردن عملي يفايده، استفاده از مراد

 كار به» مثل اعمالي ارتکاب صرف به جرم اين، گردد مي مستفاد( است كردن فايده طلب، آن لغوي

 آنها نظاير و« كردن مبادله يا استناد، استعمال، نمودن واگذار، دادن انتشار، كردن ارائه و تسليم، بردن

 سند يا راه، پليس به را اتومبيل معاينه جعلي يبرگه كسي كه همين، بنابراين. گردد مي محقق

 انتظامي نيروي مأمور به را جعلي گذرنامه يا، دادگاه به خود دادخواست يضميمه به را جعلي مالکيت

 يا دادگاه قاضي راه پليس افسر كه چند هر، شود مي استفاده جرم مرتکب، دهد ارائه فرودگاه در مستقر

، ندهد اثر ترتيب آنها به، شده ارائه مدارک بودن جعلي به نسبت يافتن آگاهي با، انتظامي نيروي مامور

 .شود جريمه مثال و ببيند هم ضرر بلکه نشود منتفع تنها نه كننده ارائه نتيجه، در و

 (3/367)ميرمحمدصادقي/جلد 

 گذاری در اتوبوس خط واحد، صحیح است؟کدام مورد در خصوص ادعای بمب -133

 صورتي جرم است كه اين ادعا صحت داشته باشددر  (1

 شودبه علت فقد عنصر قانوني، جرم تلقي نمي (2

جرم است، اگر به قصد مقابله با نظام جمهوري اسالمي ايران باشد و عمال هم اين كار را انجام  (3

 داده باشد

 در صورتي جرم است كه به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي باشد (4

 صحیح است 1گزینه 

مومي تهديد به بمب هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان ع -ق.م.ا.ت 511ماده 

بمب گذاري شده  ، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبورگذاري هواپيما

 .است عالوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محکوم مي گردد

گذاري در وسايل نقليه، و عنصر رواني آن عالوه بر  عنصر مادي اين جرم تهديد يا ادّعا نسبت به بمب

قصد بر هم زدن امنيت »ءنيّت خاص، به شکل  عبارت از سونيّت عام، يعني عمد در تهديد يا ادعا،  سوء
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دآگاه ادعا يا تهديدي را طور ناخو تيزم به . بنابراين هرگاه كسي در حال مستي يا هيپنوباشد ، مي«كشور

مطرح كند و يا قصد او از اين كار نه ببر هم زدن امنيّت كشور بلکه مثالً رسيدن به پروازهاي در ساعت 

مقرّر باشد، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت مگر آن كه، در اين حالت اخير، بداند كه در هر حال 

 وي هم اين نباشد. امنيّت كشور بر هم خواهد خورد هر چند كه هدف مستقيم

« تهديد»تفاوت تهديد يا ادّعا آن است كه اوالً تهديد نسبت به آينده و ادعا نسبت به گذشته است. ثانياً 

حتماً با عملکرد خود فرد يا فرد و گروه ديگري كه وي بر كار آنها كنترل دارد مرتبط است. ليکن 

ند كه ديگري، كه هيچ ارتباطي با وي ندارد، تواند ادعا ك لزوماً چنين نيست؛ مثالً فرد مي« ادّعا»

تواند هم جدّي و هم تو خالي و دروغ  گذاري كرده است. ثالثاً، هر چند تهديد مي هواپيمايي را بمب

باشد، ليکن براي شمول ماده، ادعا حتماً بايد كذب و عاري از حقيقت باشد. زيرا اگر كسي واقعاً 

گوش مسؤوالن مربوطه برساند نه تنها نبايد بابت اين خبر گذاري كرده و سپس اين خبر را به  بمب

دادن مجازات شود بلکه، به دليل انصراف ارادي خود، مستحق تشويق هم خواهد بود، هر چند كه اصل 

گذاري نيز چه بسا  ماند. البته حتي در مورد بمب گذاري به جاي خود باقي مي مجازات او بابت بمب

 (3/132)ميرمحمدصادقي/جلد  ري وي از تخفيف شود.همين خبر دادن موجب برخوردا

 صرف تشویق به خودکشی در کدام یك از موارد زیر، جرم است؟ -131

 نسبت به فرد مجنون باشد (1

 اي باشد.هاي رايانهاز طريق سامانه (2

 تکرار شود (3

 منجر به خودكشي شود (4

 صحیح است 2گزینه 

مرتکب اعمال زير  هاي دادههركس از طريق سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل  -ق.م.ا 113ماده 

 شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:

الف( چنانچه به منظور دستيابي افراد به محتويات مستهجن، آنها را تحريك، ترغيب، تهديد يا تطميع كند 

يا فريب دهد يا شيوه دستيابي به آنها را تسهيل نموده يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك 

( ريال يا هر دو 20.000.000( ريال تا بيست ميليون )5.000.000جزاي نقدي از پنج ميليون )سال يا 

 مجازات محکوم خواهد شد.

يا  خودكشيب( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان يا 

يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه  انحرافات جنسي يا اعمال خشونت آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد

ارتکاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي 

( ريال يا هر دو مجازات محکوم مي 20.000.000( ريال تا بيست ميليون )5.000.000از پنج ميليون )

 شود.

 دكشي واقع شود. صرف تشويق كافي است.، شرط نشده كه خو15در بند ب ماده 
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ادعا نماید اظهارات وی از روی غفلت بوده است، چگونه با وی « سب»هرگاه متهم به  -135

 شود؟برخورد می

 النبي است، مگر آنکه غفلت وي ناشي از غضب، مستي و مانند آن باشدساب (1

 شوديالنبي محسوب نمبايد ادعاي خود را اثبات نمايد و در صورت اثبات، ساب (2

 شودبه ادعاي وي اعتنا نمي (3

 شودالنبي محسوب نميساب (4

 صحیح است 1گزینه 

 حالت در يا سهو ،غفلت اكراه، روي از وي اظهارات كه نمايد ادعاء سب، به متهم هرگاه -ق.م.ا 213 ماده

ساب است بوده ديگري از قول نقل يا و كلمات معاني به توجه بدون يا لسان سبق يا غضب يا مستي

 . شودنمي محسوب النبي

 تا تعزير موجب كند اهانت صدق و باشد ديگري از نقل به يا غضب يا مستي حالت در سب هرگاه -تبصره

 .است شالق ضربه چهار و هفتاد

 

 کدام مورد در خصوص دیه جنایت بر میت، صحیح است؟ -131

است و در جنايت عمد و شبه عمد، توسط مرتکب و در خطاي محض، توسط عاقله پرداخت  حالّ (1

 شودمي

از نظر مدت و مسئول پرداخت، تابع عمومات پرداخت ديه است، وليکن ميزان آن يك دهم ديه  (2

 انسان زنده است

 شودحالّ است و توسط مرتکب پرداخت مي (3

از نظر مدت و مسئول پرداخت، تابع عمومات پرداخت ديه است، با اين تفاوت كه ديه به ارث  (4

 رسدنمي

 صحیح است 3گزینه 

 در كه كند پرداخت را آن فوراً نتواند مرتکب اينکه مگر است حالّ ميت بر جنايت ديه -ق.م.ا 125 ماده

 .شودمي داده مناسب مهلت او به صورت اين

 .شودمي پرداخت مرتکب خود توسط خطائي يا باشد عمدي خواه ميت بر جنايت ديه -ق.م.ا 121 ماده 

و صرفا به با توسل به مانورهای متقلبانه، از طریق معرفی خود به عنوان پزشك « الف» -131

شود. او مرتكب کدام جرم می« ب»خاطر پزشك معرفی کردن خود، موفق به ازدواج با 

 شده است؟

 فريب در ازدواج (1

 كالهبرداري (2

 «ب»كالهبرداري، در صورت تصاحب جهيزيه  (3
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 شروع به كالهبرداري (4

 صحیح است 1گزینه 

واهي از قبيل چنانچه هر يك اززوجين قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور  -ق.م.ا تعزیرات 111ماده 

امثال آن فريب  ، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد وداشتن تحصيالت عالي، تمکن مالي

مبناي هر يك از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محکوم  برددهد و عقد

 .گرددمي

ي قلمداد نموده و بدين وسيله نظر مردي را كه با توسل به وسايل متقلبانه خود را برخوردار از صفت خاص

دختري را نسبت به ازدواج با خود جلب و متعاقب ازدواج جهيزيه دختر را تصاحب مي كند، يا كسي 

را كه با جعل مدرک تحصيلي در شركتي استخدام و حقوق دريافت مي دارد نمي توان كالهبردار 

ستخدام رابطه عليت بين اغفال و فريب و دانست زيرا در هر دو مورد يك واقعه مهم يعني ازدواج يا ا

بردن مال ديگري را قطع كرده است و بنابراين نمي توان گفت كه مال در نتيجه توسل به وسيله 

 (88/ 2)ميرمحمدصادقي/جلد  متقلبانه و اغفال قرباني تحصيل شده است.

 کدام مورد در خصوص جرم قوادی، صحیح است؟ -131

 بر شالق حدي، نفي بلد نيز هستوه مجازات آن در صورت تعدّد، عال (1

عيد در صورت عدم مجازات آن، هشتاد ضربه شالق حدي در صورت وقوع نزديکي و يك سال تب (2

 وقوع نزديکي است

 تکرار عمل، شرط تحقق جرم است (3

 تحقق اين جرم، منوط به تحقق زنا يا لواط است (4

 صحیح است 1گزینه 

 . است لواط يا زنا براي نفر چند يا دو رساندن هم به از عبارت قوادي -212 ماده

 در مقرر تعزير مستوجب عامل، صورت غيراين در است لواط يا زنا تحقق به منوط قوادي حد -1 تبصره

 .است قانون اين( 244)ماده

 .نيست جرم تحقق شرط عمل تکرار قوادي، در -2 تبصره

به فرزند مشروع و بالغ دیگری، قذف « تو فرزند پدرت نیستی»وصف مجرمانه گفتن جملة  -139

 کسی است؟چه 

 مادر وي (1

 قذف مخاطب و مادرش (2

 پدر وي (3

 خود وي (4

 صحیح است 1گزینه 
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 ديگري مشروع فرزند به يا و «نيستي من فرزند تو» بگويد خود مشروع فرزند به كسي هرگاه -211 ماده

 .شودمي محسوب وي مادر قذف ،«نيستي پدرت فرزند تو» بگويد

کند، حبس، تمكین نمیای که به علت استفاده از حق امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه  -110

 چه حكمی دارد؟

 فقط موجب مسئوليت مدني زوج است (1

 فقط موجب مسئوليت كيفري زوج است (2

 موجب مسئوليت كيفري و مدني زوج است (3

 هيچ مسئوليتي متوجه زوج نيست (4

 صحیح است 3گزینه 

هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين  ـقانون حمایت از خانواده  53ماده

از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محکوم  او ندهد يا

مي شود. تعقيب كيفري منوط به شکايت شاكي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در 

 .هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي شود

و نيز نفقه فرزندان  مجاز به عدم تمکين است ونبه موجب قانامتناع از پرداخت نفقه زوجه اي كه  -تبصره

 .مشمول مقررات اين ماده استناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي 

به آدرس زیر، از جزوات آموزشی، قوانین خاص آزمونی جزایی،  کانال تبصرهبا عضویت در 

 مند شوید:ی تشریح شده بهرهنمودارها و آرای وحدت رویه
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 را از اینجا دریافت کنید 95پاسخ تشریحی سواالت درس های دیگر آزمون قضاوت 

 

 برای پیگیری اخبار آزمون قضاوت در پایگاه خبری اختبار اینجا کلیک کنید

 

   →برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید برای عضویت و پیگیری ←

 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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