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 هو الحق...

 تشریح سواالت درس حقوق جزای عمومی

 95آزمون قضاوت  
 1اهری زادهتوسط: امین بخشی

 مولف کتاب قانون مجازات اسالمی در نظم کنونی )در دست تألیف(

  

 :حقوق جزای عمومی

 حقوقی به پرداخت دیه چیست؟. شرط محكومیت شخص 96

 محكوميت به پرداخت ديه تنها مختص اشخاص حقيقي است( 1

 عدم دسترسي به شخص حقيقي مرتكب جنايت يا نامعلوم بودن وي( 2

 عدم توانايي شخص حقيقي براي پرداخت ديه ( 3

 4 )احراز رابطيه سببيت بين رفتار شخص حقوقي و صدمه وارده 

 نيب تيعل رابطه چنانچهدارد: اشعار مي 14شخص حقوقي به ديه تبصره ماده در خصوص امكان محكوميت 

در فرض سوال،  .بود خواهد مطالبه قابل خسارت، و هيد شود احراز شده وارد خسارت وي حقوق شخص رفتار

قدانون مادازات اسد مي در    ) باشدد. مي 14منظور از رابطه سببيت، همان رابطه عليت مقرر در تبصره ماده 

 (14، ذيل ماده کنوني نظم

 شود؟. کدام مورد، باعث سقوط مجازات تبعی می97

 ( آزادي مشروط2           ( گذشت در جرايم غير قابل گذشت1

 3مرور زمان4                                 ( عفو عمومي ) 

ق.م.ا استناد نمدود. بده تصدريب تبصدره      25ماده  2، بايد به تبصره 1در خصوص علت نادرست بودن گزينه 

 مددعي  يدا  شداکي  گذشدت  بدا  قطعدي  حكم صدور از پس که صورتي در گذشتقابل جرائم مورد درمذکور، 

اسدت،   . آنچده در ايدن تبصدره مددنظر    شدود مي رفع نيز آن تبعي اثر شود موقوف ماازات اجراي خصوصي،

تواندد موجدب زوال مادازات    گذشت، نمدي است؛ بنابراين گذشت شاکي در جرائم قابل« گذشتجرائم قابل»

 آزادي و عفدو  در»االشاره مقدرر داشدته   ماده فوق 3تبعي شود. اما در خصوص عفو و آزادي مشروط، تبصره 

                                                           

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

 استفاده نمایید. www.crimelaw.irسایت 
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مي رفع مشروط آزادي مدت اتمام يا عفو زمان از فوق مدتهاي گذشت از پس محكوميت تبعي اثر مشروط،

شود که در عفو و آزادي مشروط نيز، اثر تبعي مادازات  بنابراين از تبصره مذکور چنين استنباط مي« .شود

پابرجا بوده و از زمان عفو و اتمام آزادي مشروط، ماازات تبعي شروع خواهد شد. اما اينكه منظور از عفو در 

و  97ود که عفو خصوصي مد نظر است؛ زيرا بده موجدب مدواد    چه نوع عفوي است، بايد عنوان نم 3تبصره 

، عفو عمومي موجب زوال آثار محكوميت خواهد شد نه عفو خصوصي. راجع به مرور زمان نيز، بايدد بده   98

 حكم اجراي از پس عمدي، جرائم در کيفري قطعي محكوميت»توجه داشت که عنوان نموده  25صدر ماده 

 تبعدي  مادازات  عنوانبه اجتماعي حقوق از را محكوم ماده اين در مقرر زمان مدت در ،زمان مرور شمول يا

قانون ماازات اس مي در نظم )؛ براين اساس مرور زمان نيز مانع از ماازات تبعي نيست. ...«کندمي محروم

 (11، صفحه اختبارزاده، مندرج در سايت ؛ جزوه حقوق جزاي عمومي، امين بخشي25، ذيل ماده کنوني

 . کدام یک از موارد زیر، مانع تخفیف مجازات است؟98

 ( تعدّد جرايم تعزيري2                        ( تكرار جرايم سياسي1

 33تا  1( تعدّد جرايم تعزيري درجه 4           ( سه فقره محكوميت قطعي مشمول تكرار 

 و حدداقل  ميدانيين  تدا  را مرتكدب  مادازات  تواندد مي دادگاه تخفيف، جهات وجود صورت در جرم تعدد در

به عبارتي تعدد جرم، مدانع   .دهد تقليل آن نصف تا باشد حداکثر و حداقل فاقد ماازات، چنانچه و حداکثر

نبدوده و از مفداد    37از اعمال مقررات تخفيف ماازات نيست؛ ليكن ميزان تخفيف در تعدد جرم، تابع ماده 

تبعيت خواهد نمود. همين وضعيت در تكرار جرم نيز صادق بوده و اصوالً تكدرار جدرم،    134ماده  3تبصره 

باشد؛ استثنائاً بده موجدب تبصدره مداده     ( نمي139ه ماده مانع از اعمال مقررات تخفيف ماازات )در محدود

 باشدد،  آن از بيشدتر  يدا  جرم تكرار مقررات مشمول قطعي محكوميت فقره سه داراي مرتكب چنانچه، 139

؛ جزوه حقدوق جدزاي   25، ذيل ماده قانون ماازات اس مي در نظم کنوني) .شودنمي اعمال تخفيف مقررات

 (33و  32، صفحه اختبارزاده، مندرج در سايت عمومي، امين بخشي

 شود؟. حدوث جنون در کدام یک از موارد زیر، سبب تعویق رسیدگی تا زمان افاقه می99

 1اللهي( قبل از صدور حكم قطعي در حدود حق  

 ( حين دادرسي در کليه جرايم، بدون استثنا2

 ارتكاب جرم در حدود و قصاص( حين 3

 ( پس از صدور حكم قطعي در جرايم حدي4

آيدين  قدانون   202جنون مرتكب حين ارتكاب جرم از عوامل رافع مسئوليت کيفري بوده و به موجب مداده  

شدود. علدت   حدذف مدي   3دادرسي کيفري از موارد صدور قرار موقوفي تعقيب است. با اين توضديب گزينده   

قبل از روز آزمون در کانال تليرامي به در گزينه است. « بدون استثنا»ود عبارت ، وج2نادرست بودن گزينه 

اهميت حاالت مختلف جنون در آزمون تأکيد شده و يک جددول نيدز از آن ارائده گرديدده بدود. در جددول       

اللهي و دوم جدرائم  مذکور در خصوص حدوث جنون حين رسيدگي دو فرض مطرح شد؛ نخست جرائم حق

شدود. امدا در   اللهي حدوث جنون در اين مرحله مطلقاً موجب توقف دادرسي مدي در جرائم حقالناسي؛ حق
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قدانون دادرسدي کيفدري، تحدت      13ماده  2الناسي اصوالً موجب توقف است اما به استناد تبصره جرائم حق

ون همچنين در اين جدول در خصوص حدوث جن شرايطي امكان ادامه دادرسي با تعيين وکيل وجود دارد.

هداي غيرتعزيدري   پس از ارتكاب جرم و پس از صدور حكم قطعي، دو فرض ذکدر شدد. فدرض اول مادازات    

)شامل حد، قصاص و ديه( بود که در هر سه مورد، حدوث جنون در اين مرحله موجب توقف اجراي حكدم  

تعزيراتدي کده    شد ولي درشد اما در تعزيراتي که جنبه شخصي دارند، ماازات تا زمان افاقه متوقف مينمي

 35ايدن جددول در صدفحه    جنبه مالي دارند )جزاي نقدي و...(، حدوث جنون مانع از اجراي ماازات نبود. 

قدانون مادازات اسد مي در    )تدوين نيارنده حاضر( مطرح شده بود. ) اختبارجزوه نكات مهم جزاي عمومي 

 (503و  13و نيز قانون دستنويس دادرسي کيفري، ذيل ماده  150، ذيل ماده نظم کنوني

. احراز توبه در کدام جرم، سبب سقوط مجازات حدی و جایگزینی مجازات تعزیری بهه جهای   100

 شود؟آن می

 ( زناي به عنف 2             ( افساد في االرض1

 ( محاربه4                    ( قذف3

 سقوط انواع ماازات، الزم است فروض مختلف را به ترتيب زير در نظر گرفت:راجع به تأثير توبه در 

 تأثير است.مطلقاً بي تأثیر توبه در قصاص و دیات = -الف

تدأثير اسدت( دوم   دو حالت دارد؛ نخست تعزيرات منصوص )که مطلقداً بدي   تأثیر توبه در تعزیرات = -ب

زيرات درجه يک تا پنج از جهات تخفيف ماازات اسدت  تعزيرات غيرمنصوص. در اين نوع حالت، توبه در تع

 اما در تعزيرات درجه شش تا هشت از موارد سقوط ماازات.

 تأثیر توبه در حدود = -ج

 تأثير است.حد قذف = مطلقاً بي -1

 ساير حدود: -2

      توبه قبل از اثبات جرم   در حد محاربه قبل از تسلط و دستييري موجب سقوط ماازات است امدا

 و زندا ميدر در  تأثير است. اما در ساير حدود موجب سقوط ماازات اسدت  بعد از تسلط و دستييري توبه بي

 به ماازات سقوط و توبه درصورت مرتكب گيرد، اناام ديدهبزه اغفال با يا و اکراه عنف، به جرم هرگاه لواط

 .شودمي محكوم آنها دو هر يا شش درجه تعزيري ش ق يا حبس به ماده اين در مندرج شرح

      توبه بعد از اثبات جرم زاده، منددرج  )جزوه حقوق جزاي عمومي، امين بخشيتأثير است. مطلقاً بي

 (25، صفحه اختباردر سايت 

 شود؟جرم، در مورد کدام دسته از جرایم تعزیری اجرا نمی. مقررات تعدّد 101

 ( درجه يک تا شش2                  ( درجه يک تا سه1

 ( درجه هفت و هشت 4              ( درجه سه تا هشت3

، رويكرد متفداوتي نسدبت بده قدانون     1392مصوب در قانون ماازات اس مي  تعزيري در خصوص تعدد جرم

شود. در ايدن  ست. مقررات تعدد جرم در قانون اخير، شامل تعزيرات درجه يک تا شش ميسابق وضع شده ا
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دسته از تعزيرات دو حالت متصور است. حالت اول، تعدد دو يا سه جدرم و حالدت دوم تعددد چهدار جدرم و      

صوص ، جزئيات نحوه تعيين ماازات را در خصوص اين دو حالت بيان نموده است. اما در خ134بيشتر. ماده 

تعزيرات درجه هفت و هشت با يكديير و نيز تعزيرات درجه هفت و هشت با تعزيرات درجده يدک تدا شدش،     

قدانون مادازات اسد مي در نظدم     )شود. هاي يادشده بايكديير جمع ميمقررات تعدد جاري نشده و ماازات

 (32، صفحه اختبارزاده، مندرج در سايت ؛ جزوه حقوق جزاي عمومي، امين بخشي134، ذيل ماده کنوني

. اگر شخصی مرتكب یک جرم حدی و یک جرم تعزیری شود که جرم حدی از جنس تعزیری 102

 شود؟باشد، وی به کدام مجازات محكوم می

 ( به علت متفاوت بودن دو نوع جرم، به هر دو ماازات1

 2در غير از قذف، فقط به ماازات حدي ) 

 ( اگر اين دو جرم در راستاي هم واقع شوند، فقط حدي و در غير اين صورت، به هر دو ماازات3

 ( به ماازات حدي و حداکثر به ع وه نصف ماازات تعزيري 4

ماده  2اد به تبصره را مد نظر داشته باشند؛ علت اين موضوع نيز احتماالً استن 3ممكن است داوطلبان گزينه 

ذکر شده، دو جرم حدي )يعندي هدر    132ماده  2باشد؛ اما اين تصور اشتباه است، زيرا آنچه در تبصره  132

اند نه اينكه يكي حدي باشد يكي تعزير. در فرض اخير )يكي حد و يكدي  دو حدي( در راستاي هم واقع شده

 جرم جنس ازي حد جرم کهي درصورت»ت به اين تبصره استناد نمود. با عناي 135تعزير( بايد به تبصره ماده 

 به فقط مرتكب زنا، از کمتر نامشروع روابط و زنا مانند اي يرحديغ سرقت وي حد سرقت مانند باشدي ريتعز

 بده  نسدبت  قدذف  اگر که قذف حد در مير گردد،يم ساقطي ريتعز ماازات و شوديم محكومي حد ماازات

قانون ماازات اس مي در نظم ) .«شوديم محكوم ماازات دو هر به مرتكب باشد،ي يريد به دشنام وي شخص

 (135، ذيل ماده کنوني

ساله است، قصد سرقت دفتر حضور و غیهاب مدرسهه را بهرای حه        13که پسری « ب. »103

-که نگهبان مدرسه است، در اطاق را برای او بهاز مهی  « الف»غیبتهای خود دارد. در روز سرقت، 

 چیست؟« الف»تار کند. وصف رف

 1به عنوان معاون، حداکثر ماازات معاونت محكوم خواهد شد ) 

 شود( به عنوان معاون، به ماازات قانوني سرقت محكوم مي2

 باشدنيز قابل کيفر نمي« الف»به عنوان مباشر، فاقد مسئوليت جزايي است، عمل « ب»( به دليل آنكه 3

 شود حداکثر ماازات قانوني سرقت محكوم ميمباشر معنوي بوده و به « الف( »4

 دو فرض مطرح است: 128در ماده 

يعني اينكه فرد نابالغ به  نمايد استفاده خود به مستند جرم ارتكاب وسيله عنوانبه نابالغ فرد از هرکسالف( 

 دهد = حداکثر ماازات مباشرت در جرمي شخص ديير جرم را اناام ميخواسته

خواهد که رفتار يعني اينكه شخص ديير از نابالغ نمي کند معاونت نابالغي فرد مارمانه رفتار در هرکسب( 

داند که شخص نابالغ در حال ارتكاب رفتاري است که بيند و ميمارمانه را اناام دهد بلكه آن شخص مي
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اونت در حداکثر ماازات معکند = باشد ولي براي تسهيل وقوع آن رفتار او را کمک ميخ ف قانون مي

زاده، ؛ جزوه حقوق جزاي عمومي، امين بخشي128، ذيل ماده قانون ماازات اس مي در نظم کنوني). جرم

 (30، صفحه اختبارمندرج در سايت 

 گردان در حین ارتكاب جرم، چه حكمی دارد؟ارادگی ناشی از مصر  اختیاری مواد روان. بی104

 1شود( اصوال رافع مسئوليت کيفري شناخته نمي 

 شود( اصوال رافع مسئوليت شناخته مي2

 ( به طور مطلق، از عوامل رافع مسئوليت کيفري است3

 ( به طور مطلق، از عوامل رافع مسئوليت کيفري نيست4

گدردان حدين   روانارادگي ناشي از مصرف اختياري مسكرات و مواد يكي از عوامل رافع مسئوليت کيفري، بي

در اين خصوص يک اصل وجود دارد يک استثناء و يک استثناء بر استثناء؛ اصدل بدر ايدن    ارتكاب جرم است. 

شود. استثناء اين است که اگر مرتكب به جهت ستي از عوامل رافع مسئوليت کيفري محسوب نمياست که م

ختيدار شدود، از عوامدل رافدع مسدئوليت      االگردان به طور کلي مسلوبمصرف اختياري مسكرات و مواد روان

 ايدن  مصرف شود ثابت چنانچهشود. استثناء بر استثناء نيز اين است که کيفري برخوردار بوده و ماازات نمي

 دو هدر  مادازات  بده  شدود،  واقع نظر مورد جرم و است بوده آن تحقق به علم با يا جرم ارتكاب منظوربه مواد

؛ جزوه حقدوق جدزاي عمدومي،    128، ذيل ماده ماازات اس مي در نظم کنونيقانون ). شودمي محكوم جرم

 (37، صفحه اختبارزاده، مندرج در سايت امين بخشي

 تواند صدور حكم را به تعویق بیندازد؟. چه زمانی دادگاه می105

 ز خاتمه تحقيقات مقدماتي ( پس ا2  ( ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن 1

 3پس از تعيين ماازات 4             ( پس از احراز مارميت متهم ) 

 شرايط صدور قرار تعويق صدور حكم را از نكات مهم آزموني اشاره نموده بوديم. اين شرايط عبارتنداز:

 ( تعزير غيرمنصوص شرعي بودن از نوع درجه شش تا هشتالف

 متهم مارميت احراز ب(

 تخفيف جهاتجهت يا  وجود ج(

 مرتكب اص ح بينيپيش د(

 جبران ترتيبات برقراري يا زيان و ضرر جبران هد(

؛ جدزوه حقدوق جدزاي    40، ذيدل مداده   قانون ماازات اس مي در نظم کندوني ) مؤثر کيفري سابقه فقدان و(

 (15، صفحه اختبارزاده، مندرج در سايت عمومي، امين بخشي

. اگر محكوم، طی مدت اجرای مجازات تكمیلی، مفاد حكم را رعایت نكنهد، تكلیهف دادگهاه    106

 صادرکننده حكم چیست؟

 تواند بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه شش تا هشت تبديل کند( مي1
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 2 ،دهدماازات تكميلي مندرج در حكم را تا يک سوم افزايش مي( براي بار اول 

( محكوم را به دليل ناتواني، از ادامه تحمل ماازات تكميلي معاف داشته و ماازات را به جزاي 3

 نقدي تبديل نمايد

تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام، براي بار اول، ماازات تكميلي را به ماازات تكميلي ( مي4

 يل کندديير تبد

از اهميت آزموني بااليي برخدوردار   81و  61، 54، 50، 44، 24چندين بار به اين موضوع تأکيد شد که مواد 

 مدت طي محكوم چنانچه ؛24 مادهبه موجب هاي آزموني ذکر شده بود. بينياست و به عنوان يكي از پيش

 احكام اجراي قاضي پيشنهاد به حكم صادرکننده دادگاه ننمايد، رعايت را حكم مفاد تكميلي، ماازات اجراي

 بقيده  تكدرار،  صدورت  در و دهدمي افزايش سوميک تا را حكم در مندرج تكميلي ماازات مدت اول بار براي

 گذشدتن  از بعدد  همچندين . کندد مي تبديل هشت يا هفت درجه نقدي جزاي يا حبس به را محكوميت مدت

 عددم  بده  اطميندان  صدورت  در حكم اجراي قاضي پيشنهاد با تواندمي دادگاه تكميلي، ماازات مدت از نيمي

 .کند اقدام وي تكميلي ماازات زمان مدت کاهش يا لغو به نسبت مارم، اص ح و جرم تكرار

 (10، صفحه اختبارزاده، مندرج در سايت جزوه حقوق جزاي عمومي، امين بخشي)

 های زیر، فاقد آثار تبعی است؟یک از محكومیت . کدام107

 ( حبس ابد2                      ( نفي بلد1

 ( حبس تعزيري کمتر از دو سال 4                ( ش ق در جرايم موجب حد3

اندد. ايدن مدوارد    ذکدر شدده   25ها داراي آثار تبعي است، به صورت حصري در مداده  آن جرائمي که ماازات

 عبارتنداز:

 .ابد حبس و حيات سالب هايماازات -الف

 بلد نفي باشد، عليهمانيٌ ديه نصف از بيش شده وارد جنايت ديه که صورتي در عضو قصاص عضو، قطع -ب

 پنج درجه تادرجه يک  حبس و

. باشدد  آن از کمتر يا عليهمانيٌ ديه نصف شده وارد جنايت ديه که صورتي در عضو قصاص حدي، ش ق -ج

 (11، صفحه اختبارزاده، مندرج در سايت )جزوه حقوق جزاي عمومي، امين بخشي

. اعمال مجازات جایگزین حبس، در مورد مرتكبان جرایم غیر عمدی بها مجهازات دو سهال    108

 حبس و کمتر، چه حكمی دارد؟

 ( اختياري، حسب تشخيص دادگاه 1

 الزامي، مشروط به وجود جهات تخفيف و گذشت شاکي( 2

 3مطلقا الزامي ) 

 ( الزامي، در صورت موافقت مارم4
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هاي جاييزين حبس تا جايي که قدادر بدوديم،   به اهميت رأي وحدت رويه جديد صادره در خصوص ماازات

ن سوال و گزينه تأکيد شد. اشاره نموده و در فايل صوتي مندرج در گروه و کانال تخصصي جزا نيز عيناً به اي

هاي جاييزين حبس، موضدوع   ز ماموع مقررات مربوط به ماازاتا» 746به موجب رأي وحدت رويه شماره 

قدانون مدذکور چندين     69و  68، 66، 65اط ق مواد به ويژه  1392مي مصوّب قانون ماازات اس  فصل نهم

 الزامي بودهاالشاره  گردد که تعيين و اعمال ماازات جاييزين حبس به شرح مندرج در مواد فوق مستفاد مي

قانون ماازات اس مي از قبيل گذشدت شداکي يدا وجدود جهدات       64و مقيد به رعايت شرايط مقرر در ماده 

. بر اين اساس رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور تا حدّي که بدا ايدن نظدر مطابقدت     باشد نمي تخفيف

 « د.شو دارد به اکثريت آراء صحيب تشخيص داده مي

نماید که ههی   به قصد سقط جنین زنی که باردار نیست، مبادرت به خرید شربتی می« الف. »109

شكند، رفتار افتاده و می« الف»شه شربت از دست اثری در سقط جنین ندارد در مسیر منزل، شی

 چه حكمی دارد؟« الف»ارتكابی توسط 

 1شود( شروع به جرم محال بوده و جرم محسوب مي2             ( جرم نيست 

 ( در حكم شروع به جرم4   ( شروع به جرم3

با توجه به اينكه در ادامه ي ( اما 2ماهيت رفتار مرتكب شروع به جرم محال است )در نياه اول صحت گزينه 

اين گزينه نادرست است. رفتار ارتكابي در فرض سدوال  « شودجرم محسوب مي»ي مذکور عنوان شده گزينه

شروع به جرم محال بوده؛ زيرا اوالً شربت مذکور در صورت اسدتفاده نيدز تدأثيري در سدقط جندين نداشدته       

کار ببرد، به طور غيرارادي از دست او افتاده و شكسدته  را بهاي( و ثانياً مرتكب قبل از آنكه آن )محال وسيله

قابل ماازات است و جرم محال نيدز بده موجدب     122است )معلق ماندن قصد(. خود شروع به جرم در ماده 

نيز در حكم شروع به جرم و قابل ماازات است. امدا شدروع بده     تبصره ماده مذکور جرم محال. اين نوع رفتار

هاي درسي، شروع به شدليک  باشد. در ک سفقدان عنصر قانوني، فاقد وصف جزايي مي جرم محال به جهت

به يک جسد را که توسط شخص ثالث از شليک ممانعت شده بود، مثال زده بوديم و عنوان کرده بوديم کده  

 شروع به جرم محال قابل ماازات نيست. 

 حقوقی صادر نمود؟توان حكم به مصادره کل اموال شخص . در کدام مورد، می110

 ( داراي سابقه محكوميت کيفري به جرم اقتصادي باالتر از يک ميليارد ريال باشد.1

 ( براي ارتكاب جرم اقتصادي باالتر از يک ميليارد ريال، مسئوليت کيفري يابد.2

( جرمي که نماينده قانوني شخص حقوقي در راستاي منافع شرکت مرتكب شده، داراي کيفر 3

 اموال باشد. مصادره کل 

 4 .با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد ) 

 وجودبه جرم، ارتكاب براي که شودمي اعمال زماني آن اموال مصادره و حقوقي شخص انح ل 22 مادهطبق 

  .باشد داده تغيير جرم ارتكاب جهت در منحصراً را خود فعاليت نخستين، مشروع هدف از انحراف با يا آمده
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شود و در بیمارسهتان بهه علهت اشهتباه     احتیاطی راننده مصدوم می. عابر پیاده به سبب بی111

ای از حقوقدانان عقیده دارند جانی همان پرستار اسهت.  کند. عدهپرستار در دادن دارو فوت می

 است؟ در این عقیده، از کدام نظریه علّیت پیروی شده

 واسطه نتياه( شرط بي 2               ( شرط پويايي نتياه1

 ( شرط ضروري نتياه4                   ( شرط مناسب نتياه3

 :خطای کیفری به عنوان شرط واجب یا ضروری نتیجهالف( 

توانسدته اسدت   اي توجيه کرده است: براي اينكه بدانيم خطا به چده نحدوي   اين نظريه مسأله را به نحو ساده

ايااد خسارت کند، بايد به اين مطلب توجه کنيم که آيا خطاي کيفري شرط واجب يا ضدروري نتياده داده   

توان گفت که خطاي صاحب تفنگ شرط ضروري نتياه حاصل بدوده  شده بوده است يا نه؟ با اين توجيه مي

ريه اين ايدراد وارد شدده اسدت کده در     شد. بر اين نظکرد نتايج بعدي ايااد نمياست، زيرا اگر او شليک نمي

تواند شرط ضروري براي نتياه حاصل باشد بده وجدود   کنار خطاي اوّليه خطاهاي دييري هم که هر يک مي

 معروف شده است.« برابري شرايط»آمده است و هر کدام از اين شرايط با دييري برابر است. اين نظريه به 

 :نتیجه یواسطهو بی ، نزدیکخطای کیفری به عنوان شرط متصلب( 

اند که علل خيلي دور به نتياه را بايد رها کرد و تنها عللي را که متصدل  برخي از نويسندگان پيشنهاد کرده

-واسطه با خسارت هسدتند، بده  به نتياه هستند مورد توجه قرار داد، يعني عللي که در ارتباط مستقيم و بي

واسطه و مستقيم با خسارت باشد. ايدرادي  بايد نزديک، بينحوي که براي مسؤوليت کيفري فاعل جرم، خطا 

که بر اين نظريه وارد شده اين است که طرز تفكر مزبور مسأله عليت را بسيار دور و آن را تنهدا محددود بده    

خطاي متصل به نتياه مي سازد و خطاهاي ديير مورد اغماض واقع مي شوند کده بددين شدكل در تقسديم     

  عايت نخواهد شد.مسؤوليت کيفري عدالت ر

را پذيرفته « سبب مقدّم در تأثير»، با متأثّر شدن از فقه اماميه 1392ق.م.ا مصوب  535قانون ايران در ماده 

 باشد.مي نظريه خطاي کيفري به عنوان شرط متصل به نتياه است که همان

 :خطای کیفری به عنوان شرط متحرك نتیجه ج(

بايد بين شرايط ثابت و متحرك تفكيک قائل شد. فقط شرايط متحرکندد  به عقيده برخي ديير از حقوقدانان 

حرکدت فاقدد ايدن قددرت     شرايط ثابدت و بدي   توانند در دنياي خارج تغييراتي محسوس ايااد کنند وکه مي

شدود کده ايدن دييدري خدود بده       احتياطي خود موجب ماروح شدن دييري مدي شخصي با بي مث ًهستند. 

علدت دارد: اوّل علدت    کندد. ايدن مدرو دو   و به دنبال حادثه ماروح شدن فوت ميقلبي دچار است  يبيمار

گردد، و دوم علت ثابت کده حالدت   محرك که عمل شخص اوّل است که موجب تغييراتي در شخص دوم مي

تدوان آن را بده کدار    عدم س متي شخص اخير است. بر اين نظريه اين انتقاد وارد شده است که در عمل نمي

 شود زيرا ترك فعل غالباً حالت ايستا دارد.ا منار به عدم ماازات ترك فعل در همه شرايط ميبست، زير

 :خطای کیفری به عنوان شرط کافی نتیجهد( 

شود که بهتر است از خسارت شدروع کدرده و کلّيده شدرايط ضدروري بدراي       اين نظريه بدين شكل مطرح مي

-مام شروط غيرکافي را که براي حصول نتياه کفايدت نمدي  ارتكاب عمل مارمانه را مورد توجه قرار داد و ت

کنند طرد کرد و آنهايي را که واقعاً و به نظر صحيب يا مناسب براي تحقق نتياه هستند برگزيدد. امدا بدراي    
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شهادت شهود، اظهارات متهم، نظرات کارشناسان  ؛علمي قدم برداشت رسيدن به واقعيت بايد در راه عملي و

گيري منطقي رسيد. براي حصول اين مقصود بايد در مورد هر کنند تا بتوان به نتياهو متخصصان کمک مي

حالت جداگانه به بررسي پرداخت و آن را مورد تازيه و تحليل قرار داد تا به کشف واقعيت نائل آمد. اگر چه 

دن تعقيدب و  عمل موجب طدوالني شد   اين نظريه به علت اينكه دادگاه بايد به مسائل متعددي توجه کند در

توان گفت بدر ايدن   دهد. ميتري راه حل ارائه ميرسد که به شكل منطقيرسيدگي خواهد شد اما به نظر مي

دهد تا از ايدن ابدزار در جهدت احدراز     نظريه که بر مبناي علم و تاربه قرار دارد و به قاضي جزايي امكان مي

 (167)نوربها/ تكيه کرد.هاي ديير مي توان واقعيت کمک بييرد، بيشتر از نظريه

 . کدام یک از جهات زیر، مانع از برخورداری از عفو خصوصی است؟112

 ( تعويق صدور حكم 2        ( محكوميت به حبس ابد1

 ( تعليق اجراي ماازات4           عليه از عفو( استفاده مكرر محكوم3

صي. يک روز قبل از آزمون قضاوت در کانال در نظام کيفري، دو نوع عفو وجود دارد؛ عفو عمومي و عفو خصو

شود. منظور تخصصي حقوق جزا عنوان کرديم که عفو خصوصي مختص محكومان است و شامل متهمان نمي

تعويدق  »از محكوم کسي است که حكم محكوميت قطعي او صادر شده باشد؛ از طرفي همانطور که از عنوان 

ز حكم محكوميتي صادر نشده است تا در مدورد ايدن شدخص    پيداست، در اين نهاد ارفاقي، هنو« صدور حكم

 شود. ي دو صحيب استباط مي، گزينه96و  40نيز عفو خصوصي قابل اعطا باشد. از تلفيق مواد 

. توریستی با مشارکت دو تبعه دولت ثالث، در هتل محل اقامت خود در ایران، اقتام به جعهل  113

نها در محاکم ایران، براساس کهدام اصهل صهالحیتی    ارز خارجی کرده است. رسیدگی به اتهام آ

 گیرد؟ صورت می

 ( جهاني2     ( واقعي1

 3شخصي4              ( سرزميني ) 

ايم که ابتدا روي سوال را نياه کنيد؛ اگر محل وقوع جرم در هميشه در تدريس اصول ص حيتي عنوان نموده

جهاني نيستيم. بنابراين وقتي محل وقدوع جدرم ايدران     ايران باشد، نيازمند اصول ص حيت واقعي، شخصي و

است، اصل ص حيت سرزميني اعمال خواهد شد. اين سوال با سوال شماره نوزده از سري ششصد سوال جزا 

 و کيفري ويژه آزمون وکالت آتي قابل تطبيق است.

 . ارتكاب جرم در حالت خواب، از مصادیق کدام نوع اجبار است؟114

 1 معنوي با منشأ خارجي2             منشأ داخلي( مادي با ) 

 ( مادي با منشأ خارجي4             ( معنوي با منشأ داخلي3

گاه ممكن است اجبار به علتي مستند به خود فاعل باشد يكي از اين علت ها بيماري است که قانون ماازات 

همان قانون( بده صدراحت    76)ماده « عذر موجه»( آن را در شمار  82دي  9جرايم نيروهاي مسلب )مصوب 
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بيش از مدتي که در قدانون  پيش بيني کرده است بنابراين به موجب اين قانون نظامياني که به علت بيماري 

مقرر شده غيبت داشته باشند و يا تنوانند در مهلت هاي قانوني خود را به نهاد هاي مربوطده معرفدي کنندد    

فراري محسوب نخواهند شد و نمي توان آنهارا باز خواست کرد. خواب نيز فشار الزام آور دييري است که در 

قوانين ممتنع سازد در اين جا مقصود ارتكاب جرم در عالم  صورت غلبه ممكن است انطباق وضع انسان را با

خواب نيست بلكه تأثير خواب در ايفاي تكاليف مقرر قانوني است که مانع از آن است بندابراين اگدر نيهبدان    

نيرو هاي مسلب که مراقبت و حفاظت محل يا منطقه اي به او واگذار شده بر اثر خستيي مفرط و کم خوابي 

 (2/17)اردبيلي/ني مغلوب خواب گردد تكليف از او ساقط است. در حين نيهبا

کند و به همین جهت دادگهاه  مرتكب جرم تعزیری درجه شش شده و سپس توبه می« الف. »115

نماید. هرگاه بعدا ثابت شود که وی تظاهر بهه توبهه کهرده اسهت، وضهعیت      مجازات را ساقط می

 کدام است؟« الف»حقوقی 

 شودبه ماازات قانوني جرم ارتكابي محكوم مي« الف»شود و ي مي( سقوط ماازات ملغ1

شود، ولي چنانچه ماددا مرتكب جرم شود، به حداکثر ماازات محكوم اجرا نمي« الف»( ماازات 2

 شودمي

 3شودبه حداکثر ماازات درجه شش محكوم مي« الف»شود و ( سقوط ماازات ملغي مي 

 شودبه ماازات جاييزين زندان محكوم مي« الف»شود و ( سقوط ماازات ملغي مي4

 توبده،  گدردد، مدي  مادازات  تخفيف يا سقوط موجب مرتكب، توبه که مواردي در»ق.م.ا  117 مادهبه موجب 

 راجدع  مقررات اعمال از پس چنانچه. شودنمي اکتفاء مرتكب ادعاي به و گردد احراز بايد وي ندامت و اص ح

 و ملغي شده گرفته درنظر تخفيفات و ماازات سقوط است کرده توبه به تظاهر مرتكب که شود ثابت توبه، به

 تعزيدري  مادازات  حداکثر به مرتكب باشد تعزير نوع از ماازات چنانچه مورد اين در. گرددمي اجراء ماازات

  «.شودمي محكوم

 حكم به مجازات جایگزین زندان صادر کند؟ تواندنمی. در کدام مورد، قاضی 116

 جرم غيرعمدي که ماازات قانوني آن، بيش از دو سال حبس باشد( 1

( جرم عمدي که حداکثر ماازات قانوني آن، يک سال حبس است و متهم فاقد سابقه محكوميت 2

 باشد. مي

 ( جرايم عمدي متعدد درجه هفت3

 4جرم عمدي که ماازات قانوني آن، درجه پنج است ) 

 صورت در است حبس سال يک از بيش آنها قانوني ماازات که عمدي جرائم در»ق.م.ا اشعار داشته  73 ماده

از طرفي بده  « .نمايد حكم حبس جاييزين ماازات به تواندنمي دادگاه سال، يک از کمتر به ماازات تخفيف

که حدداکثر  باشد؛ در حاليحبس دو تا پنج سال مي حبس درجه پنج معادلقانون ياد شده،  19موجب ماده 
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سال اسدت و بده   حبس که امكان اعمال ماازات جاييزين حبس در آن امكانپذير است، حبس تا يکماازات 

سال حبس است، اعمال ماازات جاييزين حدبس  عبارتي در جرائم عمدي که ماازات قانوني آن بيش از يک

 (20، صفحه اختبارزاده، مندرج در سايت )جزوه حقوق جزاي عمومي، امين بخشيممنوع است. 

 . شرط اصلی تحقق شرکت در جرم، کدام است؟117

 ( عمدي بودن جرم مورد مشارکت1

 ( تساوي يا تشابه عمل شرکا2

 ( عدم کفايت عمل هر يک از شرکا در تحقق جرم3

 4کنندگان( استناد جرم به رفتار مستقيم مداخله 

ت در جرم، شرکت شرکا در عمليات اجرايي جرم يا همان عنصر مادي آن جدرم اسدت. بده    عنصر مادي شرک

باشد بده معندي   عنوان مثال سرقت، ربودن مال منقول متعلق به غير است. ربودن که عنصر مادي سرقت مي

دهندد شدريک در جدرم    وضع يد کردن بر مال دييري است. لذا تمام کساني کده فعدل ربدودن را انادام مدي     

شوند. لذا عنصر مادي شرکت در جرم سرقت، ربودن مال منقول دييري توسط دو يا چندد نفدر   ب ميمحسو

ها در اجراي عنصر مادي سهيم باشند در غير اين صورت ممكن اسدت عندوان   است مشروط بر اينكه همه آن

در جدرم   کند صدق نمايد. عمدتاً دو شرط براي تحقدق شدرکت  معاونت بر کسي که عنصر مادي را اجرا نمي

قانون مادازات  ) .مستند بودن رفتار به شريک يا شرکاءالزم است. الف( شرکت در عمليات اجرايي جرم؛ ب( 

زاده، منددرج در سدايت   ؛ جزوه حقوق جدزاي عمدومي، امدين بخشدي    125، ذيل ماده اس مي در نظم کنوني

  (28، صفحه اختبار

 جرم، مقید به نتیجه است؟ . کدام118

 1جعل2          ( افتراي عملي ) 

 ( نشر اکاذيب4           ( افترا3

ي مد نظر مقنن نباشد. در حالي کده در  منظور از جرم مطلق جرمي است که تحقق آن منوط به وقوع نتياه

 جرم مقيد تحقق نتياه شرط است. 

اعم از اين که از طريق مزبور به نحوي از انحدا ضدرر   »عبارت در مورد جرم نشر اکاذيب اين جرم، با توجه به 

آمدده اسدت(    746)و مشابه آن که در ذيل مدادة   698در ذيل مادة « مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه

 باشد، که تحقق ضرر براي شُمول آن الزم نيست.جرمي مطلق مي

داً به قصد متهم نمودن دييري آالت و ادوات جرم هر کس عالماً عام» «:قانون تعزيرات» 699به موجب مادة 

در منزل  ،بدون اط ع آن شخص ،گردد يا اشيايي را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر موجب اتهام او مي

به نحوي متعلدق بده او قلمدداد    يا محل کسب يا جيب يا اشيايي که متعلق به اوست بيذارد يا مخفي کند يا 

، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اع م برائت قطعي آن خص مزبور تعقيب گرددنمايد و در اثر اين عمل ش

همدانطور کده    «.شدود  ضربه شد ق محكدوم مدي    74شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 
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مشخص است در افتراي عملي، شرط تحقق جرم اين است که فرد مد نظر تحت تعقيب قرار گرفته باشد و الّا 

 (2، ذيل ماده قانون ماازات اس مي در نظم کنوني)تار مفتري جرم نخواهد بود. صرف رف

 مخدر مواد قاچاق جرایم در اعدام، و ابد حبس غیر تعزیریِ هایمیزان تخفیف مجازات. 119

 چیست؟

 تا ميانيين حداقل و حداکثر ماازات قانوني (1

 تقليل به ميزان يک تا سه درجه (2

 تا نصف حداقل ماازات آن جرم و در صورت فقدان حداقل، تا نصف همان ماازات (3

 يک سوم حداقل ماازات آن جرم و در صورت فقدان حداقل، تا نصف ماازاتتا  (4

 صحیح است 3 نهیگز

دادگاه  د 1376به آن مصوب  يقانون اص ح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواد 38موجب ماده  به

ف حداقل ماازات آن قانون را تا نص نيمقرره درا يريتعز يتواند در صورت وجود جهات مخففه ماازاتها يم

 زاني. مابدي يم فيخففاقدحداقل باشد همان ماازات تا نصف ت يکه ماازات يدهد در صورت فيجرم تخف

ماازات به  فيعفو و تخف يسال خواهد بود و در مورد ماازات اعدام تقاضا15در احكام حبس ابد  فيتخف

 عفوارسال خواهد شد. ونيسيکم

، «ب»، چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی «الف»کند. در صورت قتل حمله می« ب»به « الف. »120

 چیست؟« ب»مراتب دفاع را رعایت نكرده باشد، حكم رفتار 

 شودپرداخت ميالمال از بيت« لفا»( قصاص منتفي است و ديه 1

 2 شودبه ديه و تعزير محكوم مي« ب»( قصاص منتفي است و 

 شود( قصاص مي3

 ( قصاص، ديه و تعزير منتفي است4

 و قصداص  بده  مرتكدب  باشدد،  زير حاالت از يكي داراي عليهمانيٌ که درصورتي» ق.م.ا: 302 مادهبه موجب 

 ...-الف :شودنمي محكوم ديه، پرداخت

 قانون نيا( 156)ماده در مقرر شرح به مشروع دفاع در و است الوقوع بيقر او تااوز کهي کس و متااوز د ت

 .شود وارد او بري تيجنا

 اسدت،  منتفدي  قصاص شود تااوز آن مراتب از ولي کند صدق دفاع نفس چنانچه( ت)بند مورد در -2تبصره

 « .شودمي محكوم تعزيري ماازات و ديه به قانون در مقرر شرح به مرتكب لكن
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 را از اینجا دریافت کنید 95رس های دیگر آزمون قضاوت پاسخ تشریحی سواالت د 

 

 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  ←

در کوتاه مدت  95با عضویت در کانال تخصصی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری برای آزمون وکالت 

 در بلند مدت آماده شوید 96وکالت و برای آزمون 

 مذکور کلیک کنید جهت عضویت در کانال
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