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 تنظیم:محسن دیباژناد
 

 

 آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام کیفری

سال حبس( در قم، سرقت مقرون به  ۱۵ساله )با مجازات قانونی  ۳مرتکب ربودن یک طفل « الف» -۹۱

ضربه شالق( در کرج و معاونت در قتل عمدی )با  ۷۴سال حبس و تا  ۱۹ماه تا  ۳زات قانونی آزار )با مجا

در رامسر « ب»یا سه( در تهران شده است که قتل عمد فوق، توسط  درجه دومجازات حبس تعزیری 

 کدام است؟« الف»ارتکاب یافته است. دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهامات 

 ترین دادگاه کیفری یک در همان استانورت عدم تشکیل، نزدیککیفری یک رامسر و در ص (1

 کیفری یک رامسر و در صورت عدم تشکیل، دادگاه کیفری یک مرکز استان (2

 جدادگاه کیفری یک تهران، قم و کر به ترتیب  (3

 کیفری یک تهران (4

 صحیح  است.  1گزینه 

متتهم در دادگتاهم مکاکمته »: داردمعیقانون مزبور اشععار  310ماده  ق.آ.د.ک. 296و  310به استناد مواد 

های قضائم مختلف گردد، رسیدگم که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصم مرتکب چند جرم در حوزه شودمم

در دادگاهم صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابم از حیث مجازات 

. در صتورتم کته متتهم دکنتممدر حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگم مساوی باشد، دادگاهم که مرتکب 

دستگیر نشده باشد، دادگاهم که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صالحیت رسیدگم به تمام جرائم را 

 .«دارد



یتا  رئتیو بتا دادگاه کیفری یک با حضتور رئتیو و دو مستشتار و در  »: داردقانون مزبور اشعار می 296ماده 

. در این وضعیت ریاستت دادگتاه بته عهتده عضتو مستشتاری استت کته ستابقه شودممحضور سه مستشار تشکیل 

 قضائم بیشتری دارد.

ها تشکیل دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیو قوه قضائیه در حوزه قضائم شهرستان -1تبصره 

نشده است، به جترائم موضتوع صتالحیت آن در نزدیکتترین دادگتاه  هایم که این دادگاه تشکیل. در حوزهشودمم

 .شودممکیفری یک در حوزه قضائم آن استان رسیدگم 

د به جای رئیو یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخا  توانممالبدل حسب مورد دادرس علم -2تبصره 

دنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقتال  در ی تجدیهادادگاهکل دادگستری استان، عضویت مستشاران رئیو

 بالمانع است. دکنمممواردی که با تعدد قاضم رسیدگم 

ی کیفتری یتک و دو تبتدیل هتادادگاهی کیفری استان و عمومم جزائم موجتود بته ترتیتب بته هادادگاه -3تبصره 

شده استت، از نظتر صتالحیت رستیدگم  االجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت. جرائمم که تا تاریخ الزمشوندمم

. ایتن شتودممتابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگم طبق این قانون در همان شتعب مترتبا انجتام 

 .«ی نظامم نیز جاری استهادادگاهتبصره درمورد دادگاه انقال  و 

ر در مقعام نیسعت و نعون *محل وقوع جرم جایی است که رفتار فیزیکی، ارتکاب یابد و تحقع  نتیجعه مع  

قعانون مزبعور اسعت، ف عاا دادگعاه  302رفتار فیزیکی در رامسر تشکیل شد و جرم از جرایم مزبور در معاده 

، 296کیفری یک رامسر صالح به رسیدگی است و در صعورت ععدم تشعکیل بعه اسعتناد تبکعره یعک معاده 

 نزدیکترین دادگاه کیفری یک در آن استان صالح به رسیدگی است.

 کدام مورد در خکوص پایرش کفالت اشخاص حقوقی در پرونده کیفری صحیح است؟ -۹۲

 نباشد،ل تردید الکفاله مکدرصورتم که مالئت شخص حقوقم به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه (1

 بالمانع است.

 بدون توجه به مالئت شخص حقوقم و به طور مطل بالمانع است. (2

 قیقم بالمانع است.درصورت عدم امکان دسترسم به شخص ح (3

 ممنوع است. (4

 صحیح  است.  1گزینه 

کته مالئتت او بته تشتخیص بتازپرس بترای  شودممکفالت شخصم پذیرفته »: داردمیاشعار ق.آ.د.ک. 221ماده 

الکفاله مکل تردیتد نباشتد. چنانچته بتازپرس مالئتت کفیتل را احتراز نکنتد، مراتتب را فتوری بته نظتر پرداخت وجه



ادستان موظف است در همان روز، رسیدگم و در این باره اظهارنظر کند. تشتخیص دادستتان دادستان میرساند. د

 .شودممبرای بازپرس الزامم است. درصورت تأیید نظر بازپرس توسا دادستان مراتب در پرونده درج 

 .«پذیرش کفالت اشخاص حقوقم با رعایت مقررات این ماده بالمانع است -تبصره

های استان خراسان رضوی است به حال حاضر رئیس دانشگاه یکی از شهرستانننانچه شخکی در  -۹۳

ری که پیش از تکدی این منکب مرتکب شده است، تحت تعقیب قرار گیرد  اتهام ارتکاب جرمی در شهر

 رسیدگی به جرم او و شریکش در صالحیت کدام دادگاه است؟

 در دادگاه کیفری تهران جرم رئیو دانشگاه در دادگاه کیفری یک مشهد و جرم شریک (1

 هردو جرم در دادگاه کیفری شهرری (2

 هردو در دادگاه کیفری مشهد (3

 هردو در دادگاه کیفری تهران (4

 صحیح  است. 4گزینه  

 ق.آ.د.ک. 311و  309و  308به استناد مواد  

ها، شرکتها و مانرسیدگم به اتهامات مشاوران وزیران، باالترین مقام ساز»: داردمیقانون مزبور اشعار  308ماده 

ها، هتای عمتومم  یردولتتم، متدیران کتل، فرمانتداران، متدیران مؤسستههای دولتتم و نهادهتا و مؤسستهمؤسسه

ها و ها، رؤستای دانشتگاهها و شهرستانهای عمومم  یردولتم استانها، ادارات دولتم و نهادها و مؤسسهسازمان

ی کیفری مرکز هادادگاها و بخشداران، حسب مورد، در صالحیت همراکز آموزش عالم، شهرداران مراکز شهرستان

استان مکل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگم بته ایتن اتهامتات بته موجتب قتوانین ختاص در صتالحیت مراجتع 

 .«دیگری باشد

( 307صالحیت دادگاه برای رسیدگم به جرائم اشخاص موضوع مواد ) »: داردمیقانون مزبور اشعار  309ماده 

 .«( این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند308) و

کته صتالحیت  شتوندممشترکا و معاونتان جترم در دادگتاهم مکاکمته  »: داردمعیقانون مزبور اشععار  311ماده 

 گری مقرر شده باشد.رسیدگم به اتهام متهم اصلم را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دی

هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکا  جرم باشند و یکم از آنان جزء مقامتات متذکور  -تبصره 

ی کیفری تهتران و یتا مراکتز هادادگاه( این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در 308( و )307در مواد )



( این قانون در ارتکا  یک جرم مشارکت یتا 308( و )307افراد مذکور در مواد )و چنانچه  شودمماستان رسیدگم 

 .«شودمم( نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگم 308معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده )

فیزیکعی *همانطور که فوق گفتیم محل وقوع جرم جایی است که رفتار فیزیکی، ارتکاب یابد و نون رفتعار 

می باشد و به جعرایم اشعخاص مزبعور  308در شهر ری محق  شد و مرتکب جرم از اشخاص مزبور در ماده 

و شهر ری از شهرستانهای استان تهران است ف اا دادگاه تهعران  شودمیدر دادگاه مرکز استان رسیدگی 

قبعل از آن و طبع   در زمعان تکعدی مرتکعب جعرم شعده باشعند یعا دکنمیصالح به رسیدگی است و فرقی ن

هرگاه دو یا نند نفر متهم به مشارکت یا معاونعت در ارتکعاب جعرم باشعند و یکعی از آنعان   311تبکره ماده 

( ایععن قععانون باشععد، بععه اتهععام همععه آنععان، حسععب مععورد، در 308( و )307جععزم مقامععات مععاکور در مععواد )

ا به اتهامات هر دو در داگاه کیفری تهعران ف ا شودمیی کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی هادادگاه

 . شودمیرسیدگی 

ساله خود را تسهیل کرده  ۲۰برادر « ب»ارتکاب قاناق مواد مخدر از سوی  ساله، ۱۶پسر « الف» -۹۴

و « الف»است. درصورتی که مجازات قانونی جرم قاناق مواد مخدر اعدام باشد، به جرایم ارتکابی توسط 

 ؟شودمیضایی رسیدگی در کدام مرجع ق« ب»

 هردو در دادگاه انقال  (1

 هردو در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگم به جرایم نوجوانان (2

 در دادگاه انقال «  »در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگم به جرایم نوجوانان و « الف» (3

 در دادگاه انقال «  »در دادگاه اطفال و نوجوانان و « الف» (4

 صحیح  است.  3گزینه 

 ق.آ.د.ک. 315و  312ناد مواد به است

هرگاه یک یا چنتد طفتل یتا نوجتوان بتا مشتارکت یتا معاونتت اشتخاص  »: داردمیقانون مزبور اشعار  312ماده 

بزرگسال مرتکب جرم شوند و یتا در ارتکتا  جترم بتا اشتخاص بزرگستال معاونتت نماینتد، فقتا بته جترائم اطفتال و 

 .شودممدگم نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسی

در جرائمم که تکقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتم که رسیدگم به اتهام یکم از متهمان  -تبصره

در صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگم به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بته عمتل 

 .«ه جرائم اشخاص باالتر از هجده سال تابع قواعد عمومم استمم آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگم ب



در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکم از جرائم مشمول صالحیت  »: داردمیقانون مزبور اشعار  315ماده 

 دادگاه کیفری یک یا انقال  شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگم به جرائم اطفتال و نوجوانتان

 گردد.مند مم، بهرهشودممو متهم از کلیه امتیازاتم که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال  شودممرسیدگم 

دادگاه کیفتری یتک »در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبم از دادگاه کیفری یک به عنوان  -1تبصره 

یابتد. تخصصتم جرائم موضوع این ماده اختصاص مم برای رسیدگم به« ویژه رسیدگم به جرائم اطفال و نوجوانان

 به آنها نیست. هاپروندهبودن این شعب، مانع از ارجاع سایر 

حضور مشاوران با رعایت شرایا مقرر در این قانون، برای رسیدگم به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه  -2تبصره 

 .«کیفری یک ویژه رسیدگم به جرائم آنان الزامم است

آن در  به نام شهرداری و در راستای منافعمعاون شهرداری بابل به عنوان نماینده قانونی شهرداری  -۹۵

، به نحوی که جرم متوجه شخص حقوقی شهرداری نیز می باشد. شودمیشهرستان بابل مرتکب جرمی 

 دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام شهرداری کدام دادسرا است؟

 بابل (1

 ساری (2

 ودتر رسیدگم را آ از کرده باشدز  دادسرایم که (3

 مکل دستگیری معاون شهرداری دادسرای (4

 صحیح  است.  1گزینه 

 ق.آ.د.ک. 310به استناد ماده 

که جرم در حوزه آن واقع شتود. اگتر  شودمممتهم در دادگاهم مکاکمه »: داردمیقانون مزبور اشعار  310ماده 

گیرد که مهمتترین دد، رسیدگم در دادگاهم صورت ممهای قضائم مختلف گر شخصم مرتکب چند جرم در حوزه

جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابم از حیث مجازات مساوی باشتد، دادگتاهم کته مرتکتب در 

. در صورتم که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهم که ابتداء دکنممحوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگم 

 .«آن شروع شده است، صالحیت رسیدگم به تمام جرائم را دارد تعقیب در حوزه

د. در صورت محکومیت مرتکب به پرداخت کنمیفردی موبایل کارکرده دیگری را سرقت و آن را ت ف  -۹۶

 باشد؟ع یه میقیمت مال مسروقه قیمت نه زمانی مالک اخا از محکوم

 لهخرید مککوم (1



 سرقت (2

 صدور حکم (3

 اجرای حکم (4

 حیح  است. ص 4گزینه  

 ق.آ.د.ک. 19به استناد تبکره ماده 

که حکم به پرداخت قیمت متال صتادر شتود، قیمتت زمتان اجترای در صورتم»: داردمیماده مزبور اشعار تبکره 

 .«حکم، مالک است

. ننانچه شودمیدر ا تای تعقیب مبتال به جنون  الناسی شده است،فردی که مرتکب جرم ح  -۹۷

درمورد وی نگونه به نحوی باشدکه وی در فرض افاقه هم نتواند از خود رفع اتهام کند،شرایط ا بات جرم 

 ؟شودمیاقدام 

1)  
 
در صورت عدم معرفم وکیل از  رم ارتکابم در صالحیت دادگاه کیفری یک باشد،که ج درصورتمصرفا

 یابد.ادامه مم شود و تعقیبقیم یا سرپرست قانونم او، برای وی وکیل تسخیری تعیین مم سوی ولم،

قیم یا سرپرت قانونم او، برای وی وکیل تسخیری تعیین در صورت عدم معرفم وکیل از سوی ولم، (2

 شود.مم

 یابد.قیم یا سرپرت قانونم او، بدون وکیل تعقیب ادامه ممدر صورت عدم معرفم وکیل از سوی ولم، (3

 یابد.قیب ادامه ممدر هر صورت نیازی به تعیین وکیل تعیینم یا تسخیری نیست و تع (4

 صحیح  است. 2گزینه  

 ق.آ.د.ک. 13ماده  2به استناد تبکره  

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شتروع شتده استت و همچنتین اجترای »: داردمیقانون مزبور اشعار  13ماده 

 ، مگر در موارد زیر:شودمممجازات موقوف ن

 علیهفوت متهم یا مککوم   -الف 

 دعم خصوصم در جرائم قابل گذشتگذشت شاکم یا م -  

 شمول عفو -پ 

 نسخ مجازات قانونم -ت 

 شمول مرور زمان در موارد پیشبینم شده در قانون -ث 



 بینم شده در قانونتوبه متهم در موارد پیش -ج 

 اعتبار امر مختوم -چ 

 گردد.درباره دیه مطابق قانون مجازات اسالمم عمل مم -1تبصره 

کب جرم پیش از صدور حکم قطعم مبتال به جنتون شتود، تتا زمتان افاقته، تعقیتب و دادرستم هرگاه مرت -2تبصره 

ست از خود رفتع اتهتام توانمم. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نکوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نشودمممتوقف 

معرفتم وکیتل اقتدام نمایتد. که ظرف مهلت پنج روز نسبت بته  شودممکند. در این صورت به ولم یا قیم وی ابالغ 

درصورت عدم معرفم، صرف نظر از نوع جرم ارتکابم و میزان مجازات آن وفتق مقتررات بترای وی وکیتل تستخیری 

 .«یابدو تعقیب و دادرسم ادامه مم شودممتعیین 

 اصل بر غیر ع نی بودن است؟ در کدام یک از موارد زیر، -۹۸

 گاه کیفری دوتکقیق از شاکم و متهم و مکاکمه در داد  (1

 تکقیق از شاکم و متهم نزد بازپرس و اجرای مجازات (2

 تکقیق از شهود و مطلعان و مکاکمه در دادگاه کیفری یک (3

 تکقیق از شاکم و متهم و مکاکمه در دادگاه نظامم و انقال  (4

 صحیح  است.  2گزینه 

 ق.آ.د.ک. 192به استناد ماده 

از شاکم و متهم  یرعلنم و انفرادی استت مگتر در جترائم قابتل  تکقیق»: داردمیقانون مزبور اشعار  192ماده 

و بتازپرس مکلتف استت در صتورت  شتودممصورت ترافعتم رستیدگم االمکان بهگذشت که به آنها در دادسرا حتم

 .«گری نمایدامکان، سعم در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجم

نگهداری سالح گرم سنگین و مهمات سال حبس(، ۱۵تا  ۵ی ربایی )با کیفر قانونشخکی مرتکب آدم -۹۹

سال حبس(، شرب خمر، معاونت در زنای به عنف )با کیفر قانونی حبس درجه  ۱۰تا  ۵آن )با کیفر قانونی 

( شده است. برای وی نند قرار تامین ۶دو یا سه( و ترک انفاق )با مجازات قانونی جبس تعزیری درجه 

 ؟شودمیصادر 

 یک (1

 دو (2

 سه (3

 پنج (4



 صحیح  است.  1گزینه 

 ق.آ.د.ک. 218به استناد ماده 

، مگتر آنکته شتودممبرای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر  »: داردمیقانون مزبور اشعار  218ماده 

ی مختلف باشد که در ایتن صتورت بترای اتهامتات موضتوع هادادگاهرسیدگم به جرائم ارتکابم در صالحیت ذاتم 

 .«شودممهر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر صالحیت 

*نون همه جرایم در صالحیت دادگاه کیفری یک و دو است و این دو دادگاه از نظر صالحیت ذاتی یکسان 

 .شودمی، ف اا یک قرار تأمین برای همه آنها صادر شوندمیمحسوب 

م خواسته، اجراز کنند که فرجارأی  به ننانچه اعضای شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی -۱۰۰

 گیرند؟کمیمی مییی مشمول مرور زمان شده است، نه ترباماتهام آد

ارجاع رأی  نقض و پرونده برای رسیدگم مجدد به دادگاه صادرکنندهرأی  به علت ناقص بودن تکقیقات، (1

 شود.مم

 دهند.عرض ارجاع ممرای را نقض و به دادگاه هم (2

 کنند.ر موقوفم تعقیب صادر ممرای را نقض و قرا (3

 شود.رای صادره نقض بالارجاع مم (4

 صحیح  است.  4گزینه  

 ق.آ.د.ک. 469از بند ب ماده  1به استناد قسمت 

در موقع رسیدگم، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفتاد اوراقتم را کته الزم »: داردمیقانون مزبور اشعار  469ماده 

نتد بتا اجتازه رئتیو شتعبه، مطالتب ختود را توانممالی آنان، در صورت حضور، و طرفین یا وک دکنمماست قرائت 

اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتتو  نستبت بته 

عنه یا فرجام به مکتویتات . سپو اعضای شعبه با توجه دکنممخواسته، نظر خود را اعالم نقض یا ابرام رأی معترض 

پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح 

 ند:کنممزیر اتخاذ تصمیم 

-اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده مم -الف

 نمایند.



هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قتانونم  -  

اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالم کشور، رأی را ای از اهمیت باشد که موجب بم¬نشده و آن تشریفات به درجه

 :دکنممنقض و به شرح زیر اقدام 

لیه به اتهام ارتکا  آن مککوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یتا بته لکتام شتمول عفتو عاگر عملم که مککوم   -1

 .شودممعمومم و یا سایر جهات قانونم متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بال ارجاع 

اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمم باشد که به علت ناقص بودن تکقیقات نقض شده است، بترای رستیدگم  -2

 .شودمممجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع 

اگر رأی به علت عدم صالحیت ذاتم دادگتاه نقتض شتود، پرونتده بته مرجعتم کته دیتوان عتالم کشتور، صتالح  -3

 و مرجع مذکور مکلف به رسیدگم است. شودممتشخیص میدهد، ارسال 

 .شودممعرض ارجاع ¬در سایر موارد، پو از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم -4

، مکلف است تمام موارد نقص دکنممدر مواردی که دیوان عالم کشور رأی را به علت نقص تکقیقات نقض  -تبصره

 .«تکقیقات را به تفصیل ذکر کند

بازپرس دادسرای نظامی عقیده به عدم  شده است، ۳شخکی مرتکب جرم تعزیری درجه  -۱۰۱

دارد. دادستان نظامی با این نظر مخالف است و  صالحیت خود و صالحیت دادسرای عمومی و انقالب

 معتقد به صالحیت دادسرای نظامی است. حل اختالف به عهده کدام مرجع است؟

 دادگاه نظامم یک (1

 دادگاه کیفری دو (2

 دادگاه نظامم دو (3

 شود.ق نیست و مطابق نظر دادستان اقدام مماختالف قابل تکق (4

 صحیح  است.  3گزینه 

 ق.آ.د.ک. 648 و 271به استناد مواد 

مرجع حتل اختتالف بتین دادستتان و بتازپرس و رستیدگم بته اعتتراض »: داردمیقانون مزبور اشعار  271ماده 

شاکم یا متهم نسبت به قرارهای قابتل اعتتراض، بتا دادگتاهم استت کته صتالحیت رستیدگم بته آن اتهتام را دارد. 

ادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو مکتل، چنانچه دادگاه انقال  یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائم د

 .«صالح به رسیدگم است



مقترر نیروهتای مستلح ای برای دادرسم جترائم که مقررات ویژهمواردی »: داردمیقانون مزبور اشعار  648ماده 

 .«نگردیده است، تابع مقررات عمومم آیین دادرسم کیفری است

سال نگهداری در کانون اصالح و  ۲و به  شودمیتعزیری سالگی مرتکب جرم  ۱۷فردی در سن  -۱۰۲

سالگی است.  ۲۱در سن  مشارالیه شودمیاالجرا قطعی و الزمرأی  گردد. زمانی کهتربیت محکوم می

 نگونه است؟رأی  اجرای

 شود.قطعم اعالم و مطابق نظر دادگاه اقدام ممرأی  اجرای احکام کیفری، مراتب را به دادگاه صادکننده (1

 شود.بندی زندان تعیین ممشود و نکوه نگهداری آن به تشخیص شورای طبقهه زندان معرفم ممب (2

 شود.در بخش نگهداری جوانان در کانون اصالح و تربیت نگهداری مم (3

 شود.در بند جوانان در زندان نگهداری مم (4

 صحیح  است.  3گزینه  

 ق.آ.د.ک. 304به استناد ماده 

به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسم در دادگاه  »: داردمیعار قانون مزبور اش 304ماده 

. در هر صورت مککومان باالی سن هجتده ستال تمتام موضتوع ایتن متاده، در شودمماطفال و نوجوانان رسیدگم 

 .شوندمم، نگهداری شودممبخش نگهداری جوانان که در کانون اصالح و تربیت ایجاد 

 طفل، کسم است که به حد بلوغ شرعم نرسیده است. -1تبصره 

هرگاه در حین رسیدگم سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رستیدگم بته اتهتام وی مطتابق ایتن  -2تبصره 

قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگم سن متهم از هجتده ستال تمتام 

یدگم به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متتهم از کلیته تجاوز کند، رس

 .«گرددمند مم، بهرهشودممامتیازاتم که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال 

اگر در دادگاه بخش و در مرح ه تحقیقات مقدماتی قرار اناطه صادر شود، مرجع رسیدگی به  -۱۰۳

 به این قرار، کدام مرجع است؟اعتراض نسبت 

 دادگاه تجدیدنظر استان (1

 دادگاه کیفری دو شهرستان (2

 این قرار قابل اعتراض نیست. (3



البدل صادر شود رئیو البدل و اگر توسا دادرس علماگر توسا رئیو دادگاه صادر شود، دادرس علم (4

 دادگاه 

 صحیح  است. 3گزینه 

 وجود دارد. ق.آ.د.ک؛ نظر مخالف 246به استناد ماده ی  

در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قتبال  تتأمین »: داردمیقانون مزبور اشعار  246ماده 

أخذ نشده یا تأمین قبلم منتفم شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار 

نانچه تصمیم دادگاه منتهم به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، . چدکنممتأمین یا نظارت قضائم صادر 

 .«طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است

 را غیعر بعه اضعرار موجبعات آنها اصدار که است آرایی بودن اعتراض قابل بر اصل معتقدند که البته برخی *

 در اعتعراض قاب یعت شعد، صعادر دادگعاه سوی از نون و است اعتراض قابل مزبور قرار ف اا کند؛می فراهم

 .دارد را استان نظر تجدید دادگاه

 ؟نیستصدور قرار بایگانی شدن پرونده در کدام یک از جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ممکن  -۱۰۴

 جرایم قابل گذشت (1

 جرایم فاقد شاکم خصوصم (2

 معاونت در جرایم ضد عفت و اخالق عمومم (3

 جایم  یرقابل گذشت (4

 صحیح  است. 1گزینه  

 ق.آ.د.ک. 80به استناد ماده ی  

در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچته شتاکم وجتود نداشتته یتا »: داردمیقانون مزبور اشعار  80ماده 

بتا  د پتو از تفهتیم اتهتامتوانممگذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه مککومیت مؤثر کیفری، مقام قضائم 

مالحظه وضع اجتماعم و سوابق متهم و اوضاع و احوالم که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضترورت بتا 

بار از تعقیب متهم ختودداری نمایتد و قترار بایگتانم أخذ التزام کتبم از متهم برای رعایت مقررات قانونم، فقا یک

 .«قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ،

 ؟ندارددر کدام مورد امکان اختالف در صالحیت بین مراجع قضایی وجود  -۱۰۵

 دادگاه کیفری یک با دادگاه انقال  (1



 دادگاه کیفری دو با دادگاه کیفری یک (2

 دادگاه نظامم دو با دادگاه نظامم یک (3

 دادگاه نظامم دو با دادگاه انقال  (4

 یح  است. صح 3گزینه 

 ق.آ.د.ک. 600به استناد ماده ی 

در صورت اختالف در صالحیت بین دادگاه نظامم یک و دادگاه نظامم »: داردمیقانون مزبور اشعار  600ماده 

استان، نظر دادگاه نظامم یک مّتبع است. در صتورت اختتالف در صتالحیت بتین دادگتاه دو در حوزه قضائم یک 

استان، نظر دادگاه نظتامم یتک زمتان اه نظامم دو زمان جنگ در حوزه قضائم یک نظامم یک زمان جنگ و دادگ

 .«االتباع استجنگ الزم

د. با رسیدگی در دادسرا به لحاظ کنمیرا به عمد کور « ب»در ضمن نزاع، یک نشم آقای « الف» -۱۰۶

رار در صالحیت کدام گردد. رسیدگی به اعتراض به این قفقدان دلیل ا باتی قرار منع تعقیب صادر می

 و تکمیم آن مرجع نه وضعیتی از حیث قطعیت دارد؟ مرجع است

 صادره قابل اعتراض در دیوان عالم کشور است.رأی  –دادگاه کیفری یک  (1

 صادره قطعم است.رأی  -دادگاه کیفری یک  (2

 دادگاه قطعم است.رأی  –دادگاه کیفری دو  (3

 واهم در دادگاه تجدیدنظر استان است.دادگاه قابل تجدیدنظرخرأی  -دادگاه کیفری دو (4

 صحیح  است.  1گزینه 

 ق.آ..د.ک. 273مستنبط از ماده 

حل اختالف بین بازپرس و دادستان و رستیدگم بته اعتتراض شتاکم یتا »: داردمیقانون مزبور اشعار  273ماده 

یم دادگاه در این خصوص گیرد. تصمالعاده دادگاه صورت مممتهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق

قطعم است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفم تعقیب در جرائم موضوع بندهای )الف(، ) (، )پ( و )ت( ماده 

 .«( این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است302)

ه بزه لغو دستور فرمانده خود )با یک بسیجی هفده ساله در حال انجام وظیفه محوله مبادرت ب -۱۰۷

 ؟شودمی( نموده است. به اتهام وی در کدام دادگاه رسیدکی ۶محازات قانونی درجه 

 اطفال و نوجوانان مکل اقامت مرتکب (1



 نظامم دو با رعایت مقررات دادگاه اطفال و نوجوانان (2

 کیفری دو با رعایت مقررات دادگاه اطفال و نوجوانان (3

 کل وقوع جرماطفال و نوجوانان م (4

 صحیح است. 2گزینه  

 ق.آ.د.ک. 648به استناد ماده ی  

مقترر نیروهتای مستلح ای برای دادرسم جترائم که مقررات ویژهمواردی »: داردمیقانون مزبور اشعار  648ماده 

 .«نگردیده است، تابع مقررات عمومم آیین دادرسم کیفری است

حقوقی، به موجب قانون، برای دفاع از اتهام انتسابی به هرگاه نماینده قانونی یا وکیل شخص  -۱۰۸

 یابد؟شخص حقوقی، احضار شوند و حضور نیابند، ادامه رسیدگی نه وضعیتی می

 یابد.رسیدگم با جلب باالترین مقام مسئول شخص حقوقم ادامه مم (1

 یابد.ها ادامه ممرسیدگم بدون حضور آن (2

 ها متوقف مم شود.رسیدگم تا حضور آن (3

حقیقم که مرتکب جرم شده است، جلب و رسیدگم با حضور وی به نمایندگم از شخص حقوقم  شخص (4

 یابد.ادامه مم

 صحیح  است.  2گزینه 

 ق.آ.د.ک. 688به استناد ماده ی  

هرگاه دلیل کافم برای توجه اتهتام بته اشتخاص حقتوقم وجتود داشتته »: داردمیقانون مزبور اشعار  688ماده 

باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضتار، بته شتخص ضار شخص حقیقم که اتهام متوجه او ممباشد، عالوه بر اح

تا مطابق مقررات نماینده قانونم یا وکیل خود را معرفم نماید. عدم معرفم وکیل یا نماینده  شودممحقوقم اخطار 

 مانع رسیدگم نیست.

دار د نماینتدگم آن را عهتدهتوانتممشتده استت، نت فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقم تبصره

 .«شود

به اتهام زنای به عنف، در دادگاه کیفری یک به طور مستقیم تحت تعقیب قرار می گیرد. « الف» -۱۰۹

 د. مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض به این قرار کجاست؟کنمیدادگاه مبادرت به صدور قرار منع تعقیب 

 دادگاه تجدیدنظر استان (1



 قرار  قطعم است.این  (2

 دیوان عالم کشور (3

 عرضدادگاه کیفری یک هم (4

 صحیح  است. 3گزینه  

 .25/08/1395م رخ  754به استناد رأی وحدت رویه شماره  

 د؟کنمیرسیدگی توسط دادرسی که دارای موارد رد است کدام اصل دادرسی را نقض  -۱۱۰

 ترافعم بودن دادرسم (1

 برائت (2

 استقالل (3

 طرفمبم (4

 یح  است. صح 4گزینه  

 ق.آ.د.ک. 93و  3به استناد مواد 

طرفتم و استتقالل کامتل بته اتهتام انتستابم بته مراجع قضتائم بایتد بتا بم »: داردمیقانون مزبور اشعار  3ماده 

اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگم و تصمیم مقتضم اتختاذ نماینتد و از هتر اقتدامم کته باعتث ایجتاد 

 .«، جلوگیری کنندشودممآیند دادرسم کیفری اختالل یا طوالنم شدن فر 

طرفم و در حدود اختیارات قانونم، تکقیقات را بازپرس باید در کمال بم »: داردمیقانون مزبور اشعار  93ماده 

 .«انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالم که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد

حاضر در تهران، درصورتی که به تشخیص وی، مباشرت  مباشرت بازپرس کرج در تحقی  از شهود -۱۱۱

 او در انجام تحقیقات ضروری باشد، نه حکمی دارد؟

 با موافقت دادستان کرج و هماهنگم رییو کل دادگستری تهران ممکن است. (1

 با موافقت دادستان کرج و هماهنگم با دادستان تهران ممکن است. (2

3)  
 
 قضایم ممکن است.ممنوع بوده و فقا با اعطای نیابت  مطلقا

 با موافقت رییو کل دادگستری البرز و هماهنگم با رییو کل دادگستری تهران ممکن است. (4

  صحیح  است. 2گزینه 



 ق.آ.د.ک. 122به استناد ماده ی 

هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تکقیقتم در ختارج از »: داردمیقانون مزبور اشعار  122ماده 

مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نکو مستدل به دادستان اعالم و پو از کسب نظر موافق  حوزه قضائم مکل

. در اینصتورت، دکنتمموی، ضمن هماهنگم با دادستان مکل و تکت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقتدام 

 .«ضابطان دادگستری و مراجع رسمم مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند

تواف  کتبی طرفین دعوی بر ساقط کردن ح  تجدیدنظرخواهی آنان در کدام مورد مسموع پس از  -۱۱۲

 ؟نیست

 شدهمیزان مجازات تعیین (1

 صالحیت مکلم دادگاه (2

 صالحیت قاضم صادرکننده رای (3

 صالحیت ذاتم دادگاه (4

 صحیح  است.  1گزینه 

 ق.آ.د.ک. 430به استناد ماده ی 

در صورتم که طرفین دعوی با توافق کتبم حتق تجدیتدنظر یتا فرجتام  »: داردمعیقانون مزبور اشعار  430ماده 

خواهم خود را ساقا کنند، تجدیدنظر یا فرجامخواهم آنان جز در خصوص صالحیت دادگاه یا قاضم صادرکننده 

 .«رأی، مسموع نیست

ل ، تفهیم اتهام موضوع قت«ب»با اعطای نیابت به بازپرس شهرستان « الف»بازپرس شهرستان  -۱۱۳

پس از مالجظه نیابت، « الف»خواهد. بازپرس شهرستان عمد و صدور قرار یازداشت موقت را از وی می

 دهد؟داند. در این جالت نه اقدامی انجام میدالیل را کافی برای تفهیم اتهام نمی

 کند.مطابق با مفاد نیابت، تفهیم اتهام قتل عمد کرده ولیکن قرار وثیقه یا کفالت صادر مم (1

م است اظهارات شخص احضارشده را اخذ و قرار بازداشت موقت صادر نماید و پرونده را به همراه متهم ملز (2

 ارسال کند.« الف»به شهرستان 

« الف»به شهرستان کند و پرونده را بدون قرار و تفهیم اتهام،صرفا اظهارات شخص احضارشده را اخذ مم (3

 کند.اعاده مم

 هام قتل عمد کرده و قرار بازداشت موقت صادر مم کند.مطابق با مفاد نیابت، تفهیم ات (4



 .صحیح  است 3گزینه 

 ق.آ.د.ک. 120به استناد قسمت اخیر ماده ی  

د نوع تأمین را معین توانممبازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائم  »: داردمیقانون مزبور اشعار  120ماده 

رسم که تکقیق از او خواسته شده، واگتذار کنتد. چنانچته بازپرستم کته یا اختیار أخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپ

تکقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواستته شتده نامتناستب 

. همچنتین در متوردی کته تقاضتای أختذ تتأمین نشتده باشتد، وی دکنمماست به نظر خود، تأمین متناسبم أخذ 

 .«با نظر خود تأمین مناسب أخذ کند در صورت توجه اتهامد توانمم

 بعازپرس کعه اسعت فرضعی در تعامین قعرار صعدور است، آمده مزبور قانون ۱۲۰ ماده ذیل در که آنجایی از  *

 عنعه متشکی به اتهام توجه برای کافی دالیل که فرضی در که گفت توان می بداند، مرتکب متوجه را اتهام

 وی از تحقیع  کعه بازپرسعی ف عاا نیسعت تعامین قرار صدور آن متعاقب و اتهام تفهیم امکان ااساس نباشد،

 بهتعرین فعرض ایعن در و کنعد اععاده مزبعور مرجع به و کرده آوری جمع را اظهارات صرفا باید شده خواسته

 از و نعدارد هماد ذیل به توجه با قرار صدور و اتهام تفهیم ح  که نرا شود می محسوب مزبور قضایی اقدام

 ارسال مرجع آن به را پرونده و داده انجام نیز را تحقیقات و اظهارات اخا بر دال مزبور مرجع دستور طرفی

 .نیست محق  فرض این در هم تخ فی و کند می

به محض رسیدن به بیمارستانی در « ب»د. کنمیش یک « ب»در ورامین با تفنگ به سوی « الف» -۱۱۴

 کدام است؟« الف»دادسرای صالح برای تعقیب د. کنمیتهران فوت 

 مکل دستگیری مرتکب .1

 ورامین .2

 هر مکلم که زودتر شروع به تعقیب کند. .3

 تهران .4

 صحیح  است.  2گزینه 

 ق.آ.د.ک. 310مستبط از ماده 

که جرم در حوزه آن واقع شتود. اگتر  شودمممتهم در دادگاهم مکاکمه »: داردمیقانون مزبور اشعار  310ماده 

های قضائم مختلف گردد، رسیدگم در دادگاهم صورت میگیرد کته مهمتترین م مرتکب چند جرم در حوزهشخص

جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتکابم از حیث مجازات مساوی باشتد، دادگتاهم کته مرتکتب در 



شده باشد، دادگاهم که ابتداء . در صورتم که متهم دستگیر ندکنممحوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگم 

  .«تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صالحیت رسیدگم به تمام جرائم را دارد

 حضور نماینده دادستان در دادگاه کیفری یک نه وضعیتی دارد؟ -۱۱۵

دادگاه مکلف به دعوت از دادستان است، درصورت عدم حضور بدون عذر موجه دادگاه رسیدگم را ادامه  .1

 در صورت وجود عذر موجه، دادگاه مکلف به تجدید جلسه است. دهد ومم

با درخواست شاکم و موافقت متهم، تنها برای یکبار درصورت دعوت دادستان و عدم حضور با عذر موجه، .2

 جلسه دادگاه تجدید مم شود.

 تواند دادستان را دعوت به رسیدگم کند، در این صورت حضور دادستان الزامم است.دادگاه مم .3

دادگاه مکلف به دعوت از دادستان است ولم عدم حضور وی به تشخیص دادگاه مانع از ادامه رسیدگم  .4

 که دادگاه، حضور او را الزم بداند.نیست مگر آن

 صحیح  است. 4گزینه  

 ق.آ.د.ک. 300به استناد ماده ی  

، دادستان یا معاون او یا یکم از ی کیفری دوهادادگاهدر تمامم جلسات »: داردمیقانون مزبور اشعار  300ماده 

نتد بترای دفتاع از کیفرخواستت حضتور یابنتد، مگتر اینکته دادگتاه حضتور ایتن توانممدادیاران به تعیین دادستان 

اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامم جلستات دادگتاه کیفتری یتک، حضتور دادستتان یتا 

مگر آنکه دادگاه حضور آنان  شودممین اشخاص موجب توقف رسیدگم ننماینده او الزامم است، لکن عدم حضور ا

 .«را الزامم بداند

 

  حقوق جزای عمومی

از قعرآن  مشروط به حفظ یک جعزم« ب»از « الف»د. در مرح ه رسیدگی کنمیتوهین « ب»به « الف. »۱۱۶

 د. این گاشت نه تأ یری بر صدور حکم و اجرای مجازات دارد؟کنمیگاشت 

 ع صدور حکم و اجرای مجازات نیست. مان۱

 . مانع صدور حکم است، مگر شرط مکقق نشود۲

 . مانع صدور حکم نیست ولم اجرای مجازات منوط به عدم تکقق شرط است۳



 . همواره مانع صدور حکم است۴

 .صحیح  است 3گزینه 

 ق.م.ا.  101به استناد تبکره ماده ی  

ذشت باید منّجز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتم ترتیب اثر گ»: داردمیقانون مزبور اشعار  101ماده 

 علیه تکقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.که آن شرط یا معلق   شودممداده 

گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رستیدگم و صتدور حکتم نیستت، ولتم اجترای مجتازات در جترائم  -1تبصره 

علیته بتا قترار تتأمین مناستب آزاد علیه است. در این صورت، مککوم  دم تکقق شرط یا معلق  گذشت منوط به عقابل

 .شودمم

 «تأثیر گذشت قیم اتفاقم، منوط به تأیید دادستان است. -2تبصره

دهد و او . در ضمن یک جنگ، فرمانده به طور غیرقانونی به سرباز خود دستور تیرباران اسیران را می۱۱۷

د که در صورت عدم انجام دستور، از ارتش اخراج و محکعوم بعه اععدام خواهعد شعد. سعرباز نکمیرا تهدید 

 د. مسئولیت سرباز نیست؟کنمینفر اسیر را تیرباران ۶

 شود. به مجازات قتل عمد مککوم مم۱

 . به دلیل امر آمر قانونم، مسئولیت ندارد۲

  یرقانونم بودن دستور را اعالم کرد۳
 
 ه باشد مسئولیت ندارد. درصورتم که کتبا

 . به دلیل اکراه مسئولیت ندارد۴

  .صحیح  است 1گزینه 

 ق.م.ا. 159به استناد ماده ی 

واقع شتود آمتر و  م، جرمماز مقامات رسم مکی مرقانونیهرگاه به امر   »: داردمیقانون مزبور اشعار  159ماده 

که امر آمر را بهعلتت اشتتباه قابتل قبتول و بته تصتور  ین مأمورکل شوندمممأمور به مجازات مقرر در قانون مککوم 

 «ه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.یو در د شودمماست، اجراء کرده باشد، مجازات ن مه قانونکنیا

 بعه پعای « الف. »۱۱۸
ب
ای زده و ضعربه« ب»در ضمن بازی فوتبال بر خالف مقررات  آن بازی از پشعت، عمعدا

 مجازاتی دارد؟نه « الف»شکند. پای وی می



 . دیه و حسب مورد، تعزیر۱

 . به علت آن که حادثه ضمن عملیات ورزشم بوده مسئولیت ندارد۲

 . درصورت اخذ رضایت از بازیکنان پیش از بازی، وی مسئولیت ندارد۳

 . قصاص و تعزیر۴

  .صحیح  است 1گزینه  

 ق.م.ا.  158ماده ی « ث»به استناد بند 

ه طبق قانون جترم ک یا  رفتارکور در مواد قبل، ارتکعالوه بر موارد مذ »: داردمیعار قانون مزبور اش 158ماده 

 ست:یر قابل مجازات نی، در موارد زشودمممکسو  

 ا اجازه قانون باشد.یم کا  رفتار به حکه ارتک مدر صورت -الف

 قانون اهم الزم باشد. یاجرا یا  رفتار براکه ارتک مدر صورت - 

 ور خالف شرع نباشد.کصالح باشد و امر مذ یمقام ذ ما  رفتار به امر قانونکه ارتک مدر صورت -پ

ا حفاظتت آنهتا انجتام یتب یته بته منظتور تأدکتن یو سرپرستتان صترار و مجتان مقتانون یاین و اولیاقدامات والد -ت

 ب و مکافظت باشد.یتأد مور در حد متعارف و حدود شرعکه اقدامات مذکنی، مشروط بر اشودمم

ه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد کنیاز آن، مشروط بر ا مو حوادث ناش مات ورزشیعمل -ث

 نباشد. من شرعیر موازین مقررات هم مرایو ا

و  یو منتدگان قتانونیا نمایتا سرپرستتان یتاء یتا اولیتت شخص یه با رضاکمشروع  ما طبی مهر نوع عمل جراح -ج

 .«ست.ین یت ضروریأخذ رضا ی. در موارد فورشودممانجام  مو نظامات دولت مو علم من فنیت موازیرعا

سال حبس است. در  ۳ماه تا  ۶شود که مجازات آن سالگی مرتکب جرمی می ۱۱در سن « الف». آقای ۱۱۹

 شود؟شود. محکومیت وی نگونه تعیین میسالگی جرم ماکور کشف می ۱۹

 شودمسال حبو مککوم م ۳ماه تا ۶. به مجازات ۱

 . امکان صدور حکم مککومیت وجود ندارد۲

 شود. به نگهداری در کانون اصالح و تربیت مککوم مم۳



 شود. به یکم از اقدامات تربیتم مذکور در قانون مککوم مم۴

 .صحیح  است 4گزینه 

 ق.م.ا.  88ماده ی  1به استناد تبکره  

و ستن آنهتا  شوندمم یریب جرائم تعزکه مرتک منوجوانان درباره اطفال و »: داردمیقانون مزبور اشعار  88ماده 

 د:کنممر را اتخاذ یمات زیاز تصم مکیاست حسب مورد، دادگاه  ما ، نه تا پانزده سال تمام شمسکدر زمان ارت

ت و مواظبت در حسن اخالق طفتل یب و تربیبا أخذ تعهد به تأد ما سرپرست قانونیاء یا اولین یم به والدیتسل -الف

 نوجوان ای

از  ین بند تعهتد بته انجتام امتورید حسب مورد از اشخاص مذکور در اتوانممهرگاه دادگاه مصلکت بداند  -تبصره

 د:یز أخذ نمایجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیل و اعالم نتیل موارد ذیقب

 آنان با یگر متخصصان و همکاریا روانشناس و دی ما نوجوان به مددکار اجتماعیطفل  ممعرف -1

 یآموزا حرفهیل یبه منظور تکص مو فرهنگ مک مؤسسه آموزشیا نوجوان به یفرستادن طفل  -2

 ا نوجوان تکت نظر پزشکیاد طفل یا ترک اعتیاقدام الزم جهت درمان  -3

 ص دادگاهیا نوجوان با اشخاص به تشخیاز معاشرت و ارتباط مضر طفل  یریجلوگ -4

 نیمع ینوجوان به مکلها ایاز رفت و آمد طفل  یریجلوگ -5

ا نوجتوان بدانتد بتا التزام بته انجتام یتکه دادگاه به مصلکت طفل  یگرید ما حقوقی مقیم به اشخاص حقیتسل - 

ا عدم یا نوجوان و یطفل  ما سرپرست قانونیاء ین، اولیت والدیمذکور دربند)الف( در صورت عدم صالح یدستورها

 م(قانون مدن1173ت مقررات ماده)یبه آنها با رعا مدسترس

 ت منوط به قبول آنان است.یم طفل به اشخاص واجد صالحیتسل -تبصره

 دادگاه مله قاضیکت به وسینص -پ

 به عدم تکرار جرم ما أخذ تعهد کتبیاخطار و تذکر و  -ت

 تا پنج یکدرجه  یریک سال در مورد جرائم تعزیت از سه ماه تا یدر کانون اصالح و ترب ینگهدار -ث



)ت( و)ث( فقا درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ستال قابتل اجتراء یمات مذکور در بندهایتصم -1تبصره 

ب کتتتا پتنج را مرت یتکر درجته یته جترائم موجتب تعزکت ماست. اعمال مقررات بند)ث( در مورد اطفتال و نوجوانتان

 است. ماند، الزامشده

ه از دوازده تتا پتانزده ستال کت ما قصتاص گتردد درصتورتیتحد از جرائم موجب  یکمب کهرگاه نابالغ مرت - 2تبصره 

از  یکتمن صتورت یرایتو در   شتودمموم کتا)ث( مکی)ت(ویاز اقدامات مقرر در بنتدها یکمداشته باشد به  یقمر

 گردد.من ماده در مورد آنها اتخاذ می)الف( تا )پ( ایاقدامات مقرر در بندها

د بتا توانتممن ماده، دادگاه اطفتال و نوجوانتان ی)الف( و) ( ایبندها مات مورد اشاره دریدر مورد تصم -3تبصره 

ا نوجوان و رفتار او، هتر یاز وضع طفل  ممددکاران اجتماع یهان گزارشیقات به عمل آمده و همچنیتوجه به تکق

 «د.یدنظر نمایم خود تجدیا نوجوان اقتضاء کند در تصمیچند بار که مصلکت طفل 

 و تامینی اقدامات بنظر طرفی از و است نکرده ای اشاره مجازات سقوط ع ل به السو طراح که نند هر  *

 دنبال به مزبور های گزینه طرح با سوال محترم طراح اینکه آخر و شوند نمی زمان مرور مشمول تربیتی

 جازاتم سقوط ع ل به بنا تربیتی و تامینی اقدام امکان عدم یا امکان نه است تربیتی و تامینی اقدام نوع

 .ارتکابی جرم نوع یا

 و شود می محسوب ۵ درجه سئوال فرض در شده بینی پیش مجازات میزان نون که معتقدند برخی لکن

 ۷ از نیز جرم کشف مدت و است سال ۷ ا،.م.ق ۱۰۵ ماده طب  ۵ درجه جرائم تعقیب زمان مرور مدت

 .است صحیح ۳ گزینه و ندارد وجود شخکی ننین محکومیت امکان ف اا است کرده تجاوز سال

ساله مبادرت به رابطه نامشروع از نوع تقبیل با کیفر قانونی تا  ۱۱« ب»ساله و خانم  ۱۶« الف». آقای ۱۲۰

 کند. آیا این حکم صحیح است؟ نرا؟ها را مع   مینمایند. دادگاه مجازات آنضربه شالق می ۹۹

 . بلم. تعلیق در همه جرایم نوجوانان ممکن است۱

 . جرایم مستوجب شالق قابل تعلیق نیست. خیر۲

 . خیر. جرم منصوص شرعم است۳

ستال مجتاز و نستبت بته  ۱۵. نسبت به الف نادرست و نسبت به   صکیح است. تعلیق در همه جرایم افتراد زیتر ۴

 سال در این جرم، ممنوع است. ۱۵اشخاص باالتر از 

  .صحیح  است ۳گزینه  



 ق.م.ا.  ۱۱۵ماده  ۲و تبکره  94به استناد ماده ی 

توستا نوجوانتان،  مابکتارت یریتد در مورد تمام جرائم تعزتوانممدادگاه  »: داردمیقانون مزبور اشعار  94ه ماد

 «ند.کمجازات را معلق  یا اجرایق اندازد یم را به تعوکصدور ح

بنتد ) ( متاده  نیماده و همچن نیت اطالق مقررات ا ۲تبصره » :داردمیقانون مزبور اشعار  ۱۱۵ه ماد ۲تبکره 

قتانون  نیت( ا۱۰۵( و )۹۴(، )۹۳(، )۴۶(، )۴۵(، )۴۰(، )۳۹(، )۲۷( و متواد )۸)التف( و ) ( متاده ) ی( و بندها۷)

 «.شودمنم ممنصوص شرع راتیشامل تعز

 . تع ی  مجازات نسبت به کدام جرم ممکن است؟۱۲۱

 های سری. تکصیل داده۱

 . دایر کردن مرکز فساد۲

 در سرقت حدی . معاونت۳

 . معاونت در نشر گسترده اکاذیب که منجر به ورود خسارت عمده به اموال افراد شود۴

  .صحیح  است 3گزینه 

 ق.م.ا.  47به استناد ماده ی 

ق یر و شروع به آنها قابل تعویمجازات در مورد جرائم ز یم و اجراکصدور ح»: داردمیقانون مزبور اشعار  47ماده 

 ست:یق نیو تعل

 سات آ ، برق، گاز، نفت و مخابراتیدر تأس یارکشور، خرابک مو خارج مت داخلیه امنیجرائم عل -الف

 مدپاشیو اس یما مقرون به آزار، آدم ربایافته، سرقت مسلکانه یجرائم سازمان  - 

ز کداره مراا ایل کی، تشمه عفت عمومیگر، جرائم علیا هر نوع اسلکه دیجاد مزاحمت با چاقو یو ا یمقدرت نما -پ

 فساد و فکشا

 و سالح و مهمات و قاچاق انسان ملکا روانگردان، مشروبات الیقاچاق عمده مواد مخدر  -ت

 االرضمو مکاربه و افساد ف یر بدل از قصاص نفو، معاونت در قتل عمدیتعز -ث

 .«الی(ر100.000.000ون )یلیصد میکش از ی، با موضوع جرم بیجرائم اقتصاد -ج



 م مورد، عدم مجازات مباشر در عدم مجازات معاون م  ر است؟. در کدا۱۲۲

 . دفاع مشروع۴                .جنون    ۳             . صرر  ۲      . عفو خصوصم  ۱

  .صحیح  است 4گزینه 

 ق.م.ا.  156و صدر ماده ی   3مستبط از تبکره 

تتن  یا آزادیتدفاع از نفو، عترض، نتاموس، متال در مقام  یهرگاه فرد »: داردمیقانون مزبور اشعار  156ماده 

ه طبق کشود  یت مراحل دفاع مرتکب رفتاریبالوقوع با رعایا قری ما خطر فعلیدر برابر هرگونه تجاوز  یگریا دیخود 

 :شودممر مجازات نیا زی، درصورت اجتماع شراشودممقانون جرم مکسو  

 داشته باشد. ا خطر ضرورتیدفع تجاوز  یبرا مابکرفتار ارت -الف

 باشد. یما خوف عقالیدفاع مستند به قرائن معقول  - 

 صورت نگرفته باشد. یگریا تجاوز خود فرد و دفاع دیخطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه  -پ

 ا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.ین نباشد کبدون فوت وقت عمال  مم مدولت یتوسل به قوا -ت

کننتده کان دفاعیه او از نزدکز است یجا مدر صورت یگریتن د یدفاع از نفو، ناموس، عرض، مال و آزاد -1تبصره

 متیا در وضعید ینما کمک یا تقاضایا ناتوان از دفاع بوده یننده باشد کبرعهده دفاع  یت دفاع از ویا مسؤولیبوده 

 ان استمداد نداشته باشد.که امکباشد 

ا دفتاع برعهتده یت شترایا آن مکرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایرعا ممکرز باشد ول هرگاه اصل دفاع -2تبصره 

 مهاجم است.

المتال تیه از بیته دکتوانه یز ساقا است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیه نیدر موارد دفاع مشروع د -3تبصره 

 «.شودممپرداخت 

از اینعرو جرمعی ارتکعاب  شعودمیم زایعل *در عل موجهه ی جرم همچون دفاع مشروع، عنکر قعانونی جعر 

یابد تا بگوییم معاونت در جعرم لکعن در ع عل رافععه مسعئولیت کیفعری، عنکعر روانعی جعرم بعه دالیعل نمی

 از اینرو به دلیل تحق  رکن قانونی جرم، تأ یری در ح  سایر شرکام و معاونین ندارد. شودمیشخکی زایل 

 از نوع کیفر مباشر است؟ . در مورد کدام مجازات، کیفر معاون۱۲۳

 . انتشار حکم مککومیت۴        . مصادره اموال    ۳    . شالق      ۲        . انفصال دائم   ۱



  .صحیح  است 2گزینه 

 ق.م.ا. 127ماده ی  1به استناد تبکره 

ن یتیمعتاون تع یبترا یگتریا قتانون، مجتازات دیه در شرع ک مدر صورت »: داردمیقانون مزبور اشعار  127ماده 

 ر است:یبه شرح ز یباشد، مجازات ونشده

 ا سهیدرجه دو  یریا حبو دائم است، حبو تعزیات یآنها سلب ح مه مجازات قانونک مدر جرائم -الف

 ا ششیدرجه پنج  یریعضو، حبو تعز یو قطع عمد یدر سرقت حد - 

درجته  یریتاد و چهتار ضتربه شتالق تعزتا هفت یکو  ماست س یآنها شالق حد مه مجازات قانونک مدر جرائم -پ

 شش

 مابکتر از مجازات جرم ارتنییتا دو درجه پا یکر یدر جرائم موجب تعز -ت

است مگر در مورد مصتادره  مابکجرم ارت من ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونیدر مورد بند)ت( ا -1تبصره 

درجه چهتار، شتش و هفتت  ینقد یب جزایه مجازات معاون به ترتکت یومکم مککاموال، انفصال دائم و انتشار ح

 است.

ر فاعتل یتزان تعزیتا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میه به هر علت قصاص نفو ک مدر صورت -2تبصره 

 «.شودممن ماده اعمال یجرم، مطابق بند)ت( ا ماصل

 عل جرم محکوم شود؟شود مکِره، به مجازات فا. اکراه به نه جرمی موجب می۱۲۴

 . قتل عمد۴. جعل سند رسمم      ۳. زنا با فردی  یر از مکِره     ۲. شر  خمر    ۱

  .صحیح  است 3گزینه  

 ق.م.ا.  151به استناد ماده ی 

ه طبتق کتشتود  یب رفتتارکرقابل تکمل مرتیراه  کبر اثر ا مسکهرگاه  »: داردمیقانون مزبور اشعار  151ماده 

وم کتننده به مجازات فاعل جترم مککراهکر، ایگردد. در جرائم موجب تعزممجازات نم شودممسو  قانون جرم مک

 «.شودمم. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار شودمم

 . درخکوص مجازات جایگزین حبس، کدام مورد صحیح است؟۱۲۵

 ات جایگزین حبو نیست. مککومیت همزمان به حبو و شالق، مانع صدور حکم به مجاز ۱



 . مالک تجدیدنظرخواهم از حکم مککومیت به مجازات جایگزین، مجازات مذکور در حکم است۲

 . مککومیت همزمان به حبو و شالق، تنها در جرم عمدی، مانع صدور حکم به مجازات جایگزین است۳

 . تعدد جرایم عمدی، همواره مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبو است۴

 .صحیح  است 1ینه گز

 ق.م.ا.  75به استناد ماده ی  

م بته کتها با مجتازات حتبو، متانع از صتدور حر مجازاتیهمراه بودن سا »: داردمیقانون مزبور اشعار  75ماده 

ن یگزیور همزمان با مجازات جاکمذ یهاد به مجازاتتوانممن صورت دادگاه یست. در این حبو نیگزیمجازات جا

 «م دهد.کحبو ح

سال حبس و جرمی با مجازات قانونی یک تا  ۲ماه تا ۶. فردی مرتکب جرمی عمدی با مجازات قانونی ۱۲۶

 شود؟ماه حبس شده است، مجازات وی نگونه تعیین و اجرا می ۳

 کند. قاضم ملزم است حداکثر مجازات هر دو را تعیین کرده و هر دو مجازات را اعمال مم۱

 شودبین حداقل و حداکثر تعیین و هر دو مجازات اجرا مم . قاضم مجازات هر دو جرم را۲

 کند. قاضم حداکثر مجازات هر دو جرم را تعیین و مجازات اشد را اعمال مم۳

 شود. برای جرم اول، بین حداقل و حداکثر و برای جرم دوم، مجازات جایگزین حبو تعیین و هر دو اجرا مم۴

 .صحیح  است 4گزینه 

 ق.م.ا. 65ذیل آن ماده و نیز ماده  4و تبکره  134 به استناد ماده ی 

آنهتا سته متاه حتبو  مثر مجتازات قتانونکه حداک یبان جرائم عمدکمرت »: داردمیقانون مزبور اشعار  65ماده 

 «گردند.یوم مکن حبو مکیگزیحبو به مجازات جا یاست به جا

ش از سته جترم نباشتد یبت مابکترگاه جترائم ارتر هیدر جرائم موجب تعز »: داردمیقانون مزبور اشعار  134ماده 

ش از سته جترم یبت مابکتد و هرگتاه جترائم ارتکنتممم کتثر مجازات مقرر را حکاز آن جرائم حدا یکهر  یدادگاه برا

ثر به اضافه نصف آن تجتاوز که از حداکنیمشروط به ا مثر مجازات مقرر قانونکش از حدایرا ب یکباشد، مجازات هر 

از  یکتماز موارد فوق فقا مجازات اشد قابل اجراء است و اگتر مجتازات اشتد بته  یکد. در هر یمانمن مییند، تعکن

 گردد.ماجراء م یرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدیا  یل یا تبدیابد یل یتقل معلل قانون



چهتارم و اگتر یک ش از سه جرم نباشتد تتایب مابکثر باشد، اگر جرائم ارتکه مجازات فاقد حداقل و حداکدر هر مورد 

 گردد.مبه اصل آن اضافه م مش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونیب مابکجرائم ارت

ج مجرمانته متعتدد حاصتل شتود، طبتق مقتررات فتوق عمتل یاز رفتتار مجرمانته واحتد، نتتا کهصورتمدر  -1تبصره 

 .شودمم

داشته باشد، مقررات تعتدد جترم،  ممجرمانه خاصدر قانون عنوان  مابکه مجموع جرائم ارتک مدر صورت -2تبصره 

 گردد.موم مکب به مجازات مقرر در قانون مککو مرت شودمماعمال ن

ن حتداقل و یانگیتب را تتا مکتد مجازات مرتتوانممف، دادگاه یدر تعدد جرم در صورت وجود جهات تخف -3تبصره 

 ل دهد.یآن تقلثر باشد تا نصف کثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکحدا

ها با هم ن مجازاتی. اشودممهفت و هشت اجراء ن یدرجه ها یریمقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعز -4تبصره 

 «گردد.متا شش جمع م یکدرجه  یریتعز یهاز با مجازاتیو ن

ها را که آنای را با تهدید جانی، اکراه غیرقابل تحمل کند . اگر پدری برای نجات جان فرزندش، راننده۱۲۷

 به بیمارستان برساند، اقدام پدر از جهت تهدید جانی راننده منطب  با کدام مانع مسئولیت کیفری است؟

 . اضطرار۴              . اکراه    ۳          . دفاع مشروع    ۲       . احسان          ۱

  .صحیح  است 4گزینه  

 ق.م.ا.  152به استناد ماده 

ل یتتب الوقتتوع از قبیتتا قریتت مد فعلتتیو هنگتتام بتتروز خطتتر شتتدکهتتر  »: داردمععیمزبععور اشعععار  قععانون 152مععاده 

ه طبق کشود  یب رفتارکمرت یگریا دیا مال خود یبهمنظور حفظ نفو  یماریا بیل، طوفان، زلزله ی، سیسوزآتش

 اکنیست مشروط بر ایقابل مجازات ن شودممقانون جرم مکسو  
 
با خطر  مابکرفتار ارتند و کجاد نیه خطر را عمدا

 دفع آن ضرورت داشته باشد. یموجود متناسب و برا

ن متاده از یتند بتا تمستک بته اتوانممباشند نما قانون مکلف به مقابله با خطر میفه یکه حسب وظ مکسان -تبصره

 «ند.یخود امتناع نما مف قانونیوظا یفایا

ضعربه  ۷۴سعال حعبس و  ۳ماه تا  ۶ت قانونی . شخکی به جهت ارتکاب معام ه مال مسروقه )با مجازا۱۲۸

ضربه شالق محکوم شده اسعت. پعس از تحمعل شعالق و  ۴۵شالق( به طور قطعی به دو سال و نیم حبس و 

سوم حبس، بقیعه مجعازات حعبس او مشعمول تع یع  اجعرای مجعازات شعده اسعت. او در دوران تع یع  یک



شود. بر اساس مقررات تکعرار جعرم، سال حبس( می ۳ماه تا  ۶مرتکب خیانت در امانت )با مجازات قانونی 

 مجازات قانونی وی کدام است؟

 ماهسال و شش۴. حبو از سه سال تا ۱

 . چهار سال و شش ماه حبو۲

 . سه سال حبو۳

 شودسال معین مم ۳ماه تا شود و مجازات مرتکبین بین شش. مشمول تکرار نمم۴

  .صحیح  است 1گزینه  

 ق.م.ا.  137به استناد ماده ی 

از درجته  یریتعز یهااز مجازات یکمبه  مم قطعکو به موجب حکهر  »: داردمیقانون مزبور اشعار  137ماده 

مجتازات،  یا شتمول مترور زمتان اجترایتت یتثیم تا حصول اعاده حکت حیخ قطعیوم شود و از تارکتا شش مک یک

 «.شودمموم کم برابر آن مکیو ن یکات تا ثر مجاز کگردد، به حدا یگریتا شش د یکدرجه  یریب جرم تعزکمرت

 یک از موارد زیر، استثنایی در شخکی بودن مسئولیت کیفری است؟. کدام۱۲۹

 . معاونت در جرم دیگری۲. سردستگم در جرایم ارتکابم دیگران     ۱

 . تقصیر در رابطه با نتیجه رفتار دیگری۴. سبب اقوی نسبت به مباشر                 ۳

 .صحیح  است 4گزینه 

 ق.م.ا.  142به استناد ماده ی  

ه کتثابتت استت  متنها در صتورت یگریبه علت رفتار د یفریت کیمسؤول »: داردمیقانون مزبور اشعار  142ماده 

 «ر شود.یب تقصک، مرتیگرید مابکجه رفتار ارتیا در رابطه با نتیباشد  یگریمسؤول اعمال د مشخص به طور قانون

ساله، مبعادرت بعه شعرکت در احعراق منعزل مسعکونی دیگعری )بعا  ۱۶ساله و یک پسر  ۱۴. یک دختر ۱۳۰

 شود؟کنند. طب  قانون نه ضمانت اجرایی برای این دو تعیین میسال حبس( می ۵تا  ۲مجازات قانونی 

 شودسال اعمال مم ۵تا  ۲. برای هر دو، اقدامات تأمینم و تربیتم به تشخیص قاضم از ۱

 شوندلغ هستند به همان مجازات قانونم مقرر برای جرم مککوم مم. چون هر دو با۲



. برای دختر، نگهداری در کانون اصالح و تربیت و برای پسر، نگهداری در کانون اصالح و تربیت با جزای نقدی یا ۳

 خدمات عمومم رایگان

 مجازات قانونم جرم . برای دختر، نگهداری در کانون اصالح و تربیت و برای پسر، تعیین حبو بر اساس۴

  .صحیح  است 3گزینه  

 ق.م.ا.  89ماده ی « پ»و بند   88ماده  1به استناد تبکره 

و سن آنها در  شوندمم یریب جرائم تعزکه مرتک مدرباره اطفال و نوجوانان»: داردمیقانون مزبور اشعار  88ماده 

 د:کنممر را اتخاذ یمات زیاز تصم مکیگاه است حسب مورد، داد  ما ، نه تا پانزده سال تمام شمسکزمان ارت

ت و مواظبت در حسن اخالق طفتل یب و تربیبا أخذ تعهد به تأد ما سرپرست قانونیاء یا اولین یم به والدیتسل -الف

 ا نوجوانی

از  ین بند تعهتد بته انجتام امتورید حسب مورد از اشخاص مذکور در اتوانممهرگاه دادگاه مصلکت بداند  -تبصره

 د:یز أخذ نمایجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیل و اعالم نتیموارد ذ لیقب

 با آنان یگر متخصصان و همکاریا روانشناس و دی ما نوجوان به مددکار اجتماعیطفل  ممعرف -1

 یآموزا حرفهیل یبه منظور تکص مو فرهنگ مک مؤسسه آموزشیا نوجوان به یفرستادن طفل  -2

 ا نوجوان تکت نظر پزشکیاد طفل یا ترک اعتی اقدام الزم جهت درمان -3

 ص دادگاهیا نوجوان با اشخاص به تشخیاز معاشرت و ارتباط مضر طفل  یریجلوگ -4

 نیمع یا نوجوان به مکلهایاز رفت و آمد طفل  یریجلوگ -5

ه انجتام ا نوجتوان بدانتد بتا التزام بتیتکه دادگاه به مصلکت طفل  یگرید ما حقوقی مقیم به اشخاص حقیتسل - 

ا عدم یا نوجوان و یطفل  ما سرپرست قانونیاء ین، اولیت والدیمذکور دربند)الف( در صورت عدم صالح یدستورها

 م(قانون مدن1173ت مقررات ماده)یبه آنها با رعا مدسترس

 ت منوط به قبول آنان است.یم طفل به اشخاص واجد صالحیتسل -تبصره

 دادگاه مله قاضیکت به وسینص -پ

 به عدم تکرار جرم ما أخذ تعهد کتبیطار و تذکر و اخ -ت

 تا پنج یکدرجه  یریک سال در مورد جرائم تعزیت از سه ماه تا یدر کانون اصالح و ترب ینگهدار -ث



)ت( و)ث( فقا درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ستال قابتل اجتراء یمات مذکور در بندهایتصم -1تبصره 

ب کتتتا پتنج را مرت یتکر درجته یته جترائم موجتب تعزکت مبند)ث( در مورد اطفتال و نوجوانتاناست. اعمال مقررات 

 است. ماند، الزامشده

ه از دوازده تتا پتانزده ستال کت ما قصتاص گتردد درصتورتیتاز جرائم موجب حد  یکمب کهرگاه نابالغ مرت - 2تبصره 

از  یکتمن صتورت یرایتو در   شتودمموم کتا)ث( مکی)ت(ویاز اقدامات مقرر در بنتدها یکمداشته باشد به  یقمر

 گردد.من ماده در مورد آنها اتخاذ می)الف( تا )پ( ایاقدامات مقرر در بندها

د بتا توانتممن ماده، دادگاه اطفتال و نوجوانتان ی)الف( و) ( ایمات مورد اشاره در بندهایدر مورد تصم -3تبصره 

ا نوجوان و رفتار او، هتر یاز وضع طفل  ممددکاران اجتماع یهان گزارشیقات به عمل آمده و همچنیتوجه به تکق

 .«دیدنظر نمایم خود تجدیا نوجوان اقتضاء کند در تصمیچند بار که مصلکت طفل 

و ستن آنهتا در زمتان  شتوندمم یریتب جرم تعزککه مرت مدرباره نوجوانان »: داردمیقانون مزبور اشعار  89ماده 

 :شودممر اجراء یز یهااست مجازات متمام شمسن پانزده تا هجده سال یا ، بکارت

ک یر درجه یآنها تعز مکه مجازات قانون مت از دو تا پنج سال در مورد جرائمیدر کانون اصالح و ترب ینگهدار -الف

 تا سه است.

چهار ر درجه یآنها تعز مکه مجازات قانون متا سه سال در مورد جرائم یکت از یدر کانون اصالح و ترب ینگهدار - 

 است.

از ده  ینقتتتد یا پرداختتتت جتتتزایتتتک ستتتال یتتتت از ستتته متتتاه تتتتا یتتتدر کتتتانون اصتتتالح و ترب ینگهتتتدار -پ

ستت یصد و هشتاد تتا هفتصتد و بیکا انجام یال ی(ر40.000.000ون)یلیال تا چهل می(ر10.000.000ون)یلیم

 است. ر درجه پنجیآنها تعز مه مجازات قانونک مگان در مورد جرائمیرا مساعت خدمات عموم

ا انجام شصتت یال ی(ر10.000.000ون )یلیال تا ده می(ر1.000.000ون)یلیم یکاز  ینقد یپرداخت جزا -ت

 ر درجه شش است.یآنها تعز مه مجازات قانونک مگان درمورد جرائمیرا مصد و هشتاد ساعت خدمات عمومیکتا 

ر درجته یآنها تعز مه مجازات قانونک مال در مورد جرائمی(ر1.000.000ون )یلیم یکتا  ینقد یپرداخت جزا -ث

 هفت و هشت است.

 ست.یش از چهار ساعت در روز نی، بمساعات ارائه خدمات عموم -1تبصره 



 یا جزای یصدور حکم به مجازات نگهدار ی، به جامد با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابتوانممدادگاه  -2تبصره 

 یا به نگهدارید کنممن یکه دادگاه مع ماقامت در منزل در ساعاتن ماده، به ی)الف( تا)پ( ایموضوع بندها ینقد

 «سه ماه تا پنج سال حکم دهد. یت در دو روز آخر هفته حسب مورد برایدر کانون اصالح و ترب

یک از جرایم زیر در صورتی که ندامت و اصالح مرتکب برای قاضی احعراز شعود موجعب . توبه در کدام۱۳۱

 شود؟سقوط مجازات می

 ضربه شالق( ۷۴سال حبو و  ۳ماه تا  ۶. معامله مال مسروقه )با مجازات قانونم ۱

 ضربه است( ۷۴سال حبو و شالق تا  ۱۵تا  ۳. شروع به راهزنم )مجازات قانونم راهزنم، ۲

میلیتون  ۲۰تتا  ۵ستال و جتزای نقتدی از روز تا یک ۹۱ای )با مجازات قانونم حبو از . دسترسم  یرمجاز رایانه۳

 ل(ریا

 سال حبو است( ۱۵تا  ۵ربایم، ربایم )مجازات قانونم آدم. معاونت در آدم۴

 .صحیح  است 3گزینه 

 ق.م.ا.  115به استناد ماده ی  

د یب توبه نماکدرجه شش، هفت و هشت چنانچه مرت یریدر جرائم تعز »: داردمیقانون مزبور اشعار  115ماده 

د توانتممر دادگتاه یر جرائم موجب تعزی. در ساشودمم، مجازات ساقا مکرز شود مقاض یو ندامت و اصالح او برا

 د.یف مجازات را اعمال نمایمقررات راجع به تخف

 ی، جتارشتودممدر مورد آنها اعمتال  یریرار جرائم تعزکه مقررات تک مسانکمقررات راجع به توبه درباره  -1تبصره 

 گردد.منم

(، 39(، )27( و مواد)8)الف(و) ( ماده)ی( و بندها7ن بند) ( ماده)ینن ماده و همچیاطالق مقررات ا -2تبصره 

 «.شودممن مرات منصوص شرعین قانون شامل تعزی( ا105( و )94(، )93(، )46(، )45(، )40)

 . کدام مورد درخکوص تفاوت تق یل مجازات و تبدیل مجازات صحیح است؟۱۳۲

 هاستمجازات . تقلیل، تنها ناظر به حبو و تبدیل ناظر به همه۱

 . تقلیل ناظر به میزان مجازات و تبدیل، ناظر به نوع مجازات است۲

. تقلیل، منکصر به کاهش مجازات حبو از یک تا دو درجه و تبدیل، ترییر مجازات فارغ از نوع آن به نوع دیگر از ۳

 تر استیک تا سه درجه پایین



 . تقلیل، اختیاری و تبدیل، الزامم است۴

  .است  صحیح 2گزینه 

 ق.م.ا.  37به استناد ماده 

د توانتممف، دادگتاه یتا چنتد جهتت از جهتات تخفیت یکدرصورت وجود »: داردمیقانون مزبور اشعار  37ماده 

 ند:کل یا تبدیل دهد یل تقلیشرح ذتر باشد بهه به حال متهم مناسبک یرا به نکو یریمجازات تعز

 تا سه درجه یکزان یل حبو به میتقل -الف

 تا چهار یکدرجه  ینقد یل مصادره اموال به جزایتبد - 

 زان پنج تا پانزده سالیل انفصال دائم به انفصال موقت به میتبد -پ

 .«گریا انواع دیا دو درجه از همان نوع ی یکزان یبه م یریتعز یهار مجازاتیل سایتقل -ت

آموز است، گر که مورد تنفر آن دانشساله را به توهین به یک مع م دی ۱۴آموز پسر . مع می یک دانش۱۳۳

 کننده کدام است؟کند. مجازات تحریکتحریک می

 تر از مجازات توهین. به یک یا دو درجه پایین۲. حداکثر مجازات توهین          ۱

 . حداکثر مجازات معاونت در توهین۴. حداقل مجازات توهین            ۲

  .صحیح  است 4گزینه 

 ق.م.ا. 128به استناد ماده 

ا  جترم مستتند بته ختود کتله ارتیو از فترد نابتالغ بته عنتوان وستکهتر  »: داردمیقانون مزبور اشعار  128ماده 

و در رفتتار مجرمانته فترد کن هتر یگتردد. همچنتموم مکتهمان جترم مک مثر مجازات قانونکد به حدایاستفاده نما

 «.شودمموم کثر مجازات معاونت در آن جرم مککند به حداکمعاونت  منابالر

عنوان مجعازات اشعخاص حقعوقی، عنوان کیفر اصع ی تعزیعری، کیفعر تکمی عی و بعه. کدام مجازات به۱۳۴

 امکان اعمال دارد؟

 ها  . انتشار حکم قطعم در رسانه۲                 . مصادره اموال              ۱

 رم. توقیف وسایل ارتکا  ج۴      . مکرومیت از حقوق اجتماعم    ۳



 .صحیح  است 2گزینه  

 ق.م.ا. 23ماده ی  2و تبکره « س»به استناد بند  

 از یریا مجازات تعزیه به حد، قصاص کرا  ید فردتوانممدادگاه  »: داردمیقانون مزبور اشعار  23ماده 

و  مابکتن قتانون، متناستب بتا جترم ارتیتا مقترر در ایت شترایترده استت بتا رعاکتوم کتمک یکشش تا درجه  درجه

 د:یوم نماکر مکیز ملیمکت یهاا چند مجازات از مجازاتی یکبه  یات ویخصوص

 نیدر مکل مع یاقامت اجبار -الف

 نیمع یا مکلهایمنع از اقامت در مکل  - 

 نیار معکا یمنع از اشترال به شرل، حرفه  -پ

 مو عموم مانفصال از خدمات دولت -ت

 یل موتوریوسا یا تصدیو  یه موتوریل نقلیبا وسا ممنع از رانندگ -ث

 ا اصدار اسناد تجارتیو کمنع از داشتن دسته چ -ج

 منع از حمل سالح -چ

 شورکران از یمنع از خروج اتباع ا -ح

 شورکگانگان از یاخراج ب -خ

 مالزام به خدمات عموم -د

 ما اجتماعی ماسیت در احزا ، گروهها و دستجات سیمنع از عضو -ذ

 ا  جرمکل در ارتیا مؤسسه دخیا رسانه یا  جرم کل ارتیف وسایتوق -ر

 نیار معکا یحرفه، شرل  یریادگیالزام به  -ز

 لیالزام به تکص -ژ

 مت قطعیومکم مککانتشار ح -س

 د.یمقرر نما یگرینکو ده قانون بهک یست مگر در مواردیش از دوسال نیب ملیمکت مدت مجازات ت1تبصره 

 رد.یگمم قرار مکمورد ح منوع باشد، فقا مجازات اصل یکاز  ماصلو مجازات  ملیمکت چنانچه مجازات ت2تبصره 

ن قتانون یتاالجتراء شتدن اخ الزمیظرف شش ماه از تار ملیمکمجازات ت یت اجرایفکیننامه راجع به ییآ - 3تبصره 

 «رسد.مه میو قوه قضائیب رئیو به تصو شودممه یته یر دادگستریتوسا وز

حدی، حبس حدی و شالق تعزیری بابعت تعوهین محکعوم شعده اسعت.  به سه مجازات اعدام« الف. »۱۳۵

 اجرای مجازات وی نه حکمی دارد؟

 شود. ابتدا شالق تعزیری و سپو مجازات اعدام اجرا مم۱



 شود. تنها مجازات اعدام اجرا مم۲

 شود. تنها حبو و اعدام اجرا مم۳

 شودم. ابتدا شالق تعزیری و سپو حبو و پو از آن، اعدام اجرا م۴

  .صحیح  است 1گزینه  

 ق.م 135وماده ی  132ماده « 1»به استناد تبکره 

در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجتب تعتدد مجتازات استت مگتر در  »: داردمیقانون مزبور اشعار  132ماده 

 سان باشد.یکز مجازات آنها یو ن مابکه جرائم ارتک یموارد

 .شودمموم گردد، تنها اعدام اجراء کد مکیا اعدام و تبعی ب به اعدام و حبوکچنانچه مرت -1تبصره 

؛ شتودممواقعه باشند، فقتا مجتازات اشتد اجتراء  یکهم و در  یدر راستا یا چند جرم حدیچنانچه دو  -2تبصره 

 .شودممه تنها مجازات لواط اجراء کذ در هنگام لواط یمانند تفخ

ا رجتم و جلتد ثابتت یتب زنا شوند، چنانچه مجتازات اعتدام و جلتد کگر مرتیدیکچند بار با  ماگر مرد و زن -3تبصره 

 .شودمما رجم حسب مورد اجراء یباشد، تنها اعدام 

 «گردد.ما چند مجازات اجراء میا چند نفر باشد، دو یچنانچه قذف، نسبت به دو  -4تبصره 

ر یتز جترائم موجتب قصتاص و تعزینر و یدر تعدد جرائم موجب حد و تعز »: داردمیقانون مزبور اشعار  135ماده 

ر یتا تعزیتالنتاس ر، حقیات و تعزیا قصاص، سالب حیمگر حد  شودمما قصاص اجرا یها جمع و ابتداء حد مجازات

 گردد.مر اجراء مین صورت ابتداء تعزیه در اکز نشود یحد ن یر اجرایباشد و موجب تأخ من شرعیمع

یری باشد مانند سرقت حدی و سرقت  یرحتدی یتا ماننتد زنتا و درصورتم که جرم حدی از جنو جرم تعز -تبصره

گتردد، مگتر و مجازات تعزیری ساقا مم شودممروابا نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقا به مجازات حدی مککوم 

 .«شودممدر حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصم و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات مککوم 

 ختکاصیاحقوق جزای 

شعود. کنعد و جنایعت محقع  می، اکعراه غیعر قابعل تحمعل می«ب»را به جنایت بر عضو « ب»، «الف. »۱۳۶

 جنایت به نه کسی منتسب است و نه مجازاتی دارد؟

 تعزیر -« . »۴قصاص        -«الف. »۳دیه و تعزیر     -«الف. »۲دیه     -«الف. »۱



  .صحیح  است 3گزینه 

 ق.م.ا.  377به استناد ماده ی 

 «ننده است.کراهکت بر عضو موجب قصاص ایراه در جناکا »:داردمیقانون مزبور اشعار  377ماده 

 . اگر صاحب ح  قکاص برخالف مقررات اقدام به قکاص کند، مجازات وی کدام است؟۱۳۷

 . قصاص۴. مجازاتم ندارد       ۳. دیه و تعزیر             ۲.     تعزیر        ۱

  .صحیح  است 1گزینه 

 ق.م.ا.  420به استناد ماده ی 

ر یاگر صاحب حق قصاص، بر خالف مقررات اقدام به قصاص کند به تعز »:داردمیقانون مزبور اشعار  420ماده 

 «.شودمموم کمک« راتیتعز»تا  پنجمکمقرر در 

 ت؟نیس« الف»زند. حکم آن را پیوند می« ب»کند و را قطع می« ب»انگشت « الف. »۱۳۸

 شود، حکم به قصاص یا دیه صادر مم« ». با انتخا  ۱

 شود. قصاص مم۲

 . دیه و تعزیر۳

 شود. درصورتم که پیوند موفق باشد، تنها به پرداخت دیه مککوم مم۴

 .صحیح  است 2گزینه  

 ق.م.ا.  446به استناد ماده ی  

ه یتعلمنتد و مجنکرا قطتع  یگتریز عضو دا یا مقداریهمه  ماگر شخص »:داردمیقانون مزبور اشعار  446ماده 

 «.شودمموند بزند، قصاص ساقا نیقسمت جدا شده را پ

 شود؟دهد. مجازات او نگونه تعیین میرا که محکوم به قکاص نفس است فراری می« ب»، «الف. »۱۳۹

 شودماه تا دو سال مککوم مم. به حبو از شش۱

 ماند. تا زمان تکویل مککوم، در زندان باقم مم۲

 شود. به قصاص مککوم مم۳



 شودماه تا دو سال، به پرداخت دیه مککوم مم. عالوه بر حبو از شش۴

  .صحیح  است 2گزینه 

 ق.م.ا.  434ماده به استناد 

دهد به  یشده است فرار یت عمدیرا که مرتکب جنا یفرد مهرگاه کس »:داردمیقانون مزبور اشعار  434ماده 

از  مکتین رفتتن یا از بیا نقص عضو یت بر عضو که منجر به قطع ی. اگر در موارد قتل و جنادشوممالزام  یل ویتکو

دهنده بته احضتار مرتکتب باشتد، یا الزام فراریب کدهنده مؤثر در حضور مرتیمنافع آن شده است، بازداشت فرار

بازداشت کند. اگر مرتکب دهنده را یمرتکب، فرار یرید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیدادگاه با

 شودممدهنده آزاد یت دهد، فراریا صاحب حق قصاص رضایمتعذر شود  یو یریا دستگیرد یبم یریش از دستگیپ

او،  یریا تعتذر دستتگیتد در صورت فوت مرتکتب توانممو صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفو و عضو، 

افتت آن بته مرتکتب یدر یه بترایتد پو از پرداخت دتوانممدهنده یرد. فراریدهنده بگ یا فراری یه را از اموال وید

 «ند.کرجوع 

« ب»عنوان شمشععیر اصعع ی بععه سععازد و آن را بععهنمونععه تق بععی شمشععیر داریععوش سععوم را می« الععف. »۱۴۰

 کدام است؟« ب»و « الف»خرد. مجازات با ع م به تق بی بودن آن را می« ب»فروشد. می

 مجازاتم ندارد«  »شود و ه کالهبرداری مککوم ممبه مجازات شروع ب« الف. »۱

 مجازاتم ندارد«  »شود و به مجازات کالهبرداری مککوم مم« الف. »۲

 شوندعنوان مباشر جرم به کیفر تعزیری مککوم مم. هردو به۳

 شودبه مجازات معاونت در کالهبرداری مککوم مم«  »به مجازات کالهبرداری و « الف. »۴

  .است یحصح 3گزینه  

 .)تعزیرات(1375مکوب  ق.م.ا مکرر 566به استناد ماده 

هر کو نمونه تقلبم آثار فرهنگم ت تاریخم اعم از ایرانم و خارجم را به   »:داردمیقانون مزبور اشعار  566ماده 

م از تقلبتم جای اثر اصلم بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفم، حمل یا نگهداری کند یا با آگاه

بودن اثر خریداری کند به حبو از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلم با اخذ نظر 

 .شودممکارشناس از سازمان میراث فرهنگم، صنایع دستم و گردشگری مککوم 



و از حیتث نقتوش، خطتوط،  ت نمونه تقلبم به اشیایم اطالق مم گردد که در دوره معاصر ساخته شتده1تبصره       

شکل، جنو، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگم ت تاریخم اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلم وجود داشته 

باشد به عنوان اثر فرهنگم ت تاریخم اصیل معرفم شتود و عالمتتم از ستوی ستازنده یتا ستازمان میتراث فرهنگتم، 

 .، بر روی آن حک نشده باشدصنایع دستم و گردشگری برای تشخیص از اصل

ت چنانچه شمء تقلبم نمونه اصلم نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توستا کارشناستان ستازمان 2تبصره       

 .میراث فرهنگم، صنایع دستم و گردشگری تعیین مم گردد

و گردشگری ضبا مم ت اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگم، صنایع دستم 3تبصره       

 «.گردد. حکم این تبصره شامل اشیایم که قبل از الزم االجراء شدن این قانون ضبا شده نیز مم گردد

نخعود طعالی مسعکوک اسعت. سعهم العف  ۱۰مالک مالی هستند که ارزش آن مععادل « ب»و « الف. »۱۴۱

کعه متع ع  بعه ب اسعت درصد است. الف بدون رضایت ب آن را مخفیانه از حعرزی ۶۰درصد و سهم ب ۴۰

 رباید؛ الف مرتکب کدام جرم شده است؟می

 . سرقت حدی۴. خیانت در امانت             ۳. جرمم مرتکب نشده است     ۲. سرقت تعزیری     ۱

  .صحیح  است 4گزینه 

 ق.م.ا.  268ماده ی  «چ»بند  به استناد

 ر باشد موجب حد است:یا زیتمام شرا یاراه دک مسرقت در صورت »:داردمیقانون مزبور اشعار  268ماده 

 مالمش -الف
 
 ت داشته باشد.یء مسروق شرعا

 مال مسروق در حرز باشد. - 

 ند.کحرز  کسارق هت -پ

 ند.کسارق مال را از حرز خارج  -ت

 انه باشد.یهتک حرز و سرقت مخف -ث

 صاحب مال نباشد. یا جد پدریسارق پدر  -ج

 باشد. کو کمس یم نخود طالیاج از حرز، معادل چهار و نارزش مال مسروق در زمان اخر  -چ

 ا وقف بر جهات عامه نباشد.ی، وقف عام و ما عمومی ممال مسروق از اموال دولت -ح

 رد.یصورت نگ مسرقت در زمان قکط -خ

 ند.کت یشکا مصاحب مال از سارق نزد مرجع قضائ -د

 صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. -ذ



 رد.ید مالک قرار نگیمسروق قبل از اثبات سرقت تکت مال  -ر

 د.یایت سارق در نیمال مسروق قبل از اثبات جرم به ملک -ز

 «ا مرصو  نباشد.یمال مسروق از اموال سرقت شده  -ژ

که از کارکنان یکی از بنیادهای انقالبی است، بدون آن کعه قکعد تم عک داشعته باشعد، رایانعه « الف. »۱۴۲

گرداند. الف مرتکب کعدام جعرم د را برای دخترش به منزل برده و پس از نند روز آن را باز میمتع   به بنیا

 شده است؟

 . اختالس۴. مرتکب جرمم نشده است     ۳. خیانت در امانت          ۲. تصرف  یرقانونم     ۱

  .صحیح  است 1گزینه 

  )تعزیرات(. 1375مکوب  ق.م.ا. 598به استناد ماده ی 

 ایت و شتوراها ایت هتاستازمان و ادارات کارکنتان و کارمنتدان از کیت هتر  »:داردمعیقانون مزبور اشععار  598ماده 

 ریز که ممؤسسات و ادهایبن و مانقالب ینهادها ای و دولت به وابسته ای و مدولت یهاشرکت و مؤسسات و هایشهردار

 دارندگان ای و شوندمم اداره دولت مستمر کمک به که ممؤسسات و مکاسبات وانید و شوندمم اداره هیفق مول نظر

 معموم خدمات به نیمأمور و مسلح یروهاین نیهمچن و گانه سه یقوا کارکنان و اعضا مکل طور به و یمقضا یهیپا

 امتوال ریستا ایت بهادار اوراق و اسناد ریسا و سهام ای حوالجات ای مطالبات ای ینقد وجوه مررسمی  و مرسم از اعم

 را استت شده سپرده هاآن به فهیوظ حسب بر که ماشخاص ای الذکرفوق مؤسسات و هاسازمان از کی هر به علقمت

 متصترف باشتد، داشتته یگترید ایت ختود نفتع به را هاآن تملک قصد که آن بدون دهد قرار رمجازی  استفاده مورد

 مککتوم ضتربه )۷4( تتا شتالق بته لمثتلااجترت پرداختت و وارده خستارات جبتران بر عالوه و مکسو  مرقانونی 

 مککتوم مانتفتاع مبلتغ معتادل ینقتد یجزا به مذکور مجازات بر عالوه باشد شده منتفع که مصورت در و شودمم

 آن ای و گردد مدولت وجوه و اموال عییتض موجب ایتفر ای اهمال علت به که مصورت در است نیهمچن و شد خواهد

 نموده مصرف اعتبار بر دیزا ای نیمع مورد ری  در ای نشده منظور آن یبرا یاعتبار نونقا در که برساند ممصارف به را

 .شدبا

کنعد، بعه نحعوی کعه ای، تکویر دیگری را تغییعر داده و آن را منتشعر می. فردی به وسی ه سامانه رایانه۱۴۳

 شود؟شود. او به مجازات نه جرمی محکوم میموجب ریختن آبروی او می

 . هتک حیثیت۴ای         . جعل رایانه۳. استفاده از داده مجعول           ۲یب           . نشر اکاذ۱

  .صحیح  است 4گزینه 



  انون جرایم رایانه ای.ق 16به استناد ماده ی 

فتیلم یتا صتوت یتا  هرکو به وسیله سیستم های رایانته ای یتا مختابراتم،  »:داردمیقانون مزبور اشعار  16ماده 

 تصویر 
 
دیگری را ترییر دهد یا تکریف کند و آن را منتشر یا با علم به ترییر یا تکریف منتشر کند، به نکوی کته عرفتا

موجب هتک حیثیت او شود، به حبو از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هتر 

 .دو مجازات مککوم خواهد شد

یف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر مککتوم خواهتد تبصره ت چنانچه ترییر یا تکر

 «.شد

. متکدی یک مغازه تایپ و تکثیر، برای ناپ کردن فای ی، آن را از روی دیسک مشتری بر روی رایانعه ۱۴۴

یح کند. کدام مورد، صحکند و پس از ناپ کردن، نسخه کپی را حاف نمیخود کپی کرده و آن را ناپ می

 است؟

 شود. متصدی به مجازات شنود  یرمجاز مککوم مم۱

 شودای مککوم مم. درصورتم که مشتری اجازه کپم کردن نداده باشد، متصدی به مجازات سرقت رایانه۲

. درصورتم که مشتری اجازه کپتم کتردن نتداده باشتد، متصتدی بته مجتازات جترم دسترستم  یرمجتاز مککتوم ۳

 شودمم

 مم نشده است. متصدی مرتکب جر۴

 صحیح  است.  ۴گزینه 

 نون ف اا نکرد پاک را مزبور فایل سپس و داد انجام( کپی) را اینکار مشتری رضایت با مرتکب که آنجایی از

 نیعت سعوم بنعابراین بعود مالعک رضعایت بعا فایل انتقال و نبود سرقت قکد فیزیکی رفتار وقوع ی لحظه در

 .نیست شدن محسوب جرم برای موجبی فایل، کردن پاک عدم در وی بعدی

پعس از « ج»دهد. که یک مأمور دولتی است وعده پرداخت وجهی را می« ج»به « ب»از طرف « الف. »۱۴۵

بعه نعه مجعازاتی محکعوم « العف»زنعد. مااکره به دلیل عدم تواف  بر مب ع،، از قبعول آن وععده سعر بعاز می

 شود؟می

 . مرتشم۴. قابل مجازات نیست           ۳. شروع به ارتشا           ۲. راشم        ۱

  .صحیح  است 3گزینه 



 )تعزیرات(.1375مکوب ق.م.ا.  592به استناد ماده ی 

  کو هر »:داردمیقانون مزبور اشعار  592ماده 
 
  و عالما

 
 از که یامر انجام از امتناع ای یامر به اقدام یبرا عامدا

 مصتو  یکالهبتردار و اختتالس ارتشتا، نیمترتکب مجتازات دیتشتد قتانون   3متاده در متذکور اشتخاص فیوظتا

 میمستق را ممال میتسل ای وجه پرداخت سند ای ممال ای وجه باشدمم نظام مصلکت صیتشخ مجمع ۱۳۶۷/۹/۱۵

 شتش از حتبو به ارتشا از مناش مال، ضبا بر عالوه مجازات عنوان به و است مراش حکم در بدهد میرمستقی  ای

 .شودمم مککوم شالق ضربه  74تا  ای و سال سه تا ماه

 دینما تیشکا ای دهد گزارش را آن پرداخت ای و بوده مضطر رشوه پرداخت یبرا دهندهرشوه که مصورت در :تبصره

 «.گرددمم مسترد یو به مال و بود خواهد معاف مزبور حبو مجازات از

 دود ماده۱۴۶
ب
 حکم او نیست؟کند. کننده را استنشاق میای مست. فردی عمدا

 شود. تنها در صورتم که مست شود، به حد مصرف مسکر مککوم مم۱

 شود. به مجازات تعزیری بابت استعمال این ماده مککوم مم۲

 شود. به حد مصرف مسکر مککوم مم۳

 شودکننده خالص باشد به مجازات تعزیری بابت آن مککوم مم. تنها در صورتم که ماده مست۴

  .ستصحیح  ا 3گزینه 

 ق.م.ا.  264به استناد ماده ی 

اد، یتا زیتن آن کتم باشتد یق و تتدخیتل خوردن، تزریمصرف مسکر از قب »:داردمیقانون مزبور اشعار  264ماده 

کته آن را از مستکر بتودن ختارج نکنتد،  یاا مخلوط بته گونتهیا نکند، خالص باشد یع، مست کند یا مایجامد باشد 

 موجب حد است.

 «اورد.ین مر( موجب حد است هرچند مستکقاع)آ  جو مسخوردن ف -تبصره

زند. جنین پس از زنده متولعد شعدن، بعر ا عر ای میبه قکد کشتن جنین، به شکم مادر ضربه« الف. »۱۴۷

 نیست؟« الف»کند. حکم همان ضربه فوت می

 شود. فقا به پرداخت دیه مککوم مم۱

 شودم. عالوه بر پرداخت دیه جنین، به تعزیر مککوم م۲



 پردازدشود و عاقله، دیه جنین را مم. فقا به تعزیر مککوم مم۳

 شود. به قصاص نفو مککوم مم۴

  .صحیح  است 4گزینه 

 .ق.م.ا  306ماده تبکره  به استناد

اگر جنینم زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیتات  -تبصره»:داردمیقانون مزبور اشعار  306ماده تبکره 

ایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پو از تولد شود و یا نقص او بعد از تولتد بتاقم بمانتد قصتاص باشد و جن

 «ثابت است.

. کسی در یک کونه تاریک، به تکور این که سیاهی انتهای کونه، حیوانی اسعت و بعرای دفعع حم عه ۱۴۸

در حال تردد بوده که سنگ به  کند، ولی سیاهی در اصل یک انساناحتمالی، سنگی به سوی او پرتاب می

 شود. جنایت از کدام نوع است؟سر وی اصابت کرده و مجروح می

 . جنایت نیست۴. شبه عمدی              ۳. خطای مکض           ۲. عمد            ۱

  .صحیح  است 3گزینه  

 ق.م.ا.  291ماده ی  «ب»بند  به استناد

 :شودمممکسو   یعمدر شبهیت در موارد زیجنا »:داردمیقانون مزبور اشعار  291ماده 

ر آن را نداشتته یتا نظیتت واقع شده یرا داشته لکن قصد جنا یه قصد رفتاریعلمهرگاه مرتکب نسبت به مجن -الف

 گردد، نباشد.مم یات عمدیف جنایکه مشمول تعر یباشد و از موارد

ا یتء مشت یه موضوع رفتار وکنیرا با اعتقاد به ا متیاه جنکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکهرگاه مرت - 

 ند، سپو خالف آن معلوم گردد.که وارد یعلمن قانون است به مجنی( ا302ا افراد مشمول ماده)یوان و یح

ه جنایتت واقتع شتده مشتمول تعریتف جنایتت کنیب واقع شود، مشروط بر اکر مرتیت به سبب تقصیهرگاه جنا -پ

 «عمدی نباشد.

 رساند. حکم او نیست؟ساله را برای ارتکاب لواط به هم می ۱۳و  ۱۲پسر  ی دو. فرد۱۴۹

 شود. درصورت تکرار به حد قوادی و در  یر این صورت به تعزیر مککوم مم۱

 شود. به حبو و شالق تعزیری مککوم مم۲



 شود. به حد قوادی مککوم مم۳

 شودتعزیر مککوم مم . درصورت وقوع لواط، به حد قوادی و در  یر اینصورت به۴

  .صحیح  است ۲گزینه  

ا لواط به هم برستاند مستتوجب حتد یزنا  یا چند نابالغ را برایکه دو  مکس »:داردمیاشعار  م.ا قانون  244ماده 

 «.شودمموم کدرجه شش مک یریتعز تا هفتاد و چهار ضربه شالق و حبو یکو  مست لکن به سین

فروشد و پس از فروش، با سعند ععادی آن را می« ب»با تنظیم سند رسمی، آپارتمان خود را به « الف. »۱۵۰

 کدام است؟« الف»دهد. عنوان مجرمانه رفتار اجاره می« ج»به 

 . انتقال مال  یر۴. فاقد عنوان مجرمانه       ۳. تصرف عدوانم          ۲. معامله معارض      ۱

  .صحیح  است 4گزینه 

 . 1308انتقال مال غیر مکوب  قانونبه استناد 

 یتا  »:داردمیقانون مزبور اشعار  1ماده 
 
کسم که مال  یر را با علم به اینکه مال  یر است به نکوی از انکاء عینتا

 بدون مجوز قانونم به دیگری منتقل کنتد کالهبردار
 
قتانون عمتومم مککتوم  ۲۳۸اده مکستو  و مطتابق متمنفعتا

اگر مالتک از گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنتده باشتد.و همچنین است انتقال.شودمم

وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پو از حصول اطالع اظهاریه برای ابالغ به انتقال گیرنده و مطلتع کتردن او از 

اسناد یا دفتر بدایت یا صلکیه یا یکم از دوائتر دیگتر دولتتم تستلیم ننمایتد معتاون جترم مالکیت خود به اداره ثبت

مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در –مکسو  خواهد شد 

 «به طرف برسانند.

 بندی شده است؟یک از جرایم زیر، متضمن نقض محرمانگی اطالعات طبقه. کدام۱۵۱

 . تشکیل جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور۴. جرم سیاسم    ۳. جاسوسم       ۲. اقدام تروریستم     ۱

  .صحیح  است 2گزینه 

 قانون جرایم رایانه ای. 3به استناد ماده ی 

انتقتال یتا ذخیتره هرکو به طور  یرمجاز نسبت به داده ای سری در حتال  »:داردمیقانون مزبور اشعار  3ماده 

بته مجتازات هتای مقترر  شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتم یا حامل هتای داده مرتکتب اعمتال زیتر شتود،

 :مککوم خواهد شد



الف( دسترسم به داده ای مذکور یا تکصیل آنها یا شنود مکتوای سری در حال انتقال، به حبو از یک تا سه سال 

 .هر دو مجازات میلیون ریال یا یا جزای نقدی از بیست تا شصت

 . ( در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای اشخاص فاقد صالحیت، به حبو از دو تا ده سال

ج( افشا یا در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یتا گتروه بیگانته یتا عتامالن آنهتا، بته 

 .حبو از پنج تا پانزده سال

 .زندای سری داده ای است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملم لطمه ممت داده 1تبصره 

ت آئین نامه نکوه تعیین و تشخیص داده ای سری و نکوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ 2تبصره 

و فنتاوری  تصویب این قانون توستا وزارت اطالعتات بتا همکتاری وزارتخانته هتای دادگستتری، کشتور، ارتباطتات

 «اطالعات و دفاع و پشتیبانم نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید

 . در تحق  کدام یک از جرایم زیر، ورود ضرر، شرط تحق  جرم است؟۱۵۲

 نامه. جعل یک اجاره۱

 . تقدیم تاریخ چک از سوی دارنده چک۲

 نامه خالف واقع علیه دیگری. صدور تصدیق۳

 هر یک شرکت  یردولتم. ساختن م۴

  .صحیح  است 3گزینه 

 )تعزیرات(. 1375ق.م.ا. مکوب  540به استناد ماده ی 

 مثتالث شتخص ضترر موجب که واقع خالف یهانامهقیتصد ریسا یبرا »:داردمیقانون مزبور اشعار  540ماده 

 به ای ضربه  74تا  شالق به وارده خسارت جبران بر عالوه مرتکب آورد وارد دولت یخزانه بر مخسارت که آن ای باشد

 «.شد خواهد مککوم ینقد یجزا الیر ونیلیم دو تا هزار ستیدو

 دو انگشت دست راست خانم « الف». آقای ۱۵۳
ب
 کند. حکم او نیست؟را قطع می« ب»عمدا

 شود. مککوم به قصاص دو انگشت مم۱

 ودش. پو از دریافت دیه یک انگشت، مککوم به قصاص دو انگشت مم۲

 شودعلیه، دو انگشت یا پرداخت حداکثر دیه یک انگشت مککوم مم. بسته به نظر مجنم۳



 شود. مککوم به قصاص یک انگشت مم۴

  .صحیح  است 1گزینه 

 ق.م.ا.  388به استناد ماده ی 

ه بته کت مبیزن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آس »:داردمیقانون مزبور اشعار  388ماده 

امل باشد، کهیش از ثلث دی، مساوی یا بت وارد بر زنیه جنایلکن اگر د شودمموم کد، به قصاص مککنممزن وارد 

ه یتعل  مه مجنکت مور درصورتکم مذک. حشودممه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء یقصاص پو از پرداخت نصف د

ه، زن مستلمان و مرتکتب، مترد یعل  ماگر مجن مول است. یز جاریرمسلمان باشد نیرمسلمان و مرتکب مرد  یزن  

 «.شودممه، قصاص یرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دی 

 دهم دیه کامل است. دیه هر انگشت، یک*

شعود. نعه حکمعی اش، در حال مستی در خیابعان ظعاهر می. غیرمس مانی پس از شرب خمر در خانه۱۵۴

 شد؟درخکوص او صادر می

 شودت مقرر برای تشویق به فساد مککوم مم. به مجازا۱

 شود. به حد مصرف مسکر مککوم مم۲

 . عمل او فاقد عنوان کیفری است۳

 شود. به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام مککوم مم۴

  .صحیح  است 4گزینه  

 ق.م.ا. 266ماده ی تبکره  به استناد 

وم بته حتد کتر، مککان تنها در صورت تظتاهر بته مصترف مسترمسلمی  »:داردمیقانون مزبور اشعار  266ماده 

 .شودمم

 من عمتومکا امتایتدر معابر  مب در حال مستکن مرتکنباشد ل مرمسلمان علنیر توسا  کاگر مصرف مس -تبصره

 «گردد.موم مکتظاهر به عمل حرام مک یظاهر شود به مجازات مقرر برا

ع یعه بیهعوش شعده و بعه حالعت اغمعا فعرو ا ر آن، مجنیکند که در وارد می« ب»ای به صدمه« الف. »۱۵۵

 آید. جنایت نه حکمی دارد؟بدون هیچ آسیبی به هوش می« ب»رود. پس از سه روز می



 شود. نسبت به سه روز، ارش ثابت مم۱

 . جانم باید دیه زوال عقل را بپردازد۲

 . هیچ ضمانم در پم ندارد۳

 علیه باید مصالکه کنند. جانم و مجنم۴

  .صحیح  است 1گزینه 

 ق.م.ا. 680به استناد ماده ی 

هوش شود و به ا متاء بترود، چنانچته یه بیعلممجن متیهرگاه در اثر جنا »:داردمیقانون مزبور اشعار  680ماده 

هوش بوده، ارش ثابت یه بک مد، نسبت به زمانیو چنانچه به هوش آ شودممه نفو ثابت یبه فوت او گردد، د ممنته

 «د پرداخت شود.یز بایا ارش عوارض مزبور نیه ید، دیوجود آز بهین یگرید یهابیو چنانچه عوارض و آس شودمم

 است؟« حال». پرداخت دیه در جنایت بر کدام مورد، ۱۵۶

 . جنین۲. زن، مشروط بر آن که کمتر از یک سوم دیه کامل باشد                                ۱

 . اعضا مشروط بر آن که کمتر از یک دهم دیه کامل باشد۴                 . میت               ۳

  .صحیح  است 3گزینه 

 ق.م.ا. 725به استناد ماده ی 

 استت مگتر ایتت بتر میته جناید »:داردمیقانون مزبور اشعار  725ماده 
ّ

 آن را کته مرتکتنیت حتال
 
ب نتوانتد فتورا

 «.شودممب داده ن صورت به او مهلت مناسیه در اکند کپرداخت 

. اگر کسی به مجازاتی غیر از س ب حیات محکوم شده است، بدون عمد یا تقکعیر مجعری حکعم، در ۱۵۷

 ا ر اجرای مجازات کشته شود، حکم آن نیست؟

 شودالمال پرداخت مم. در قصاص، ضمان منتفم است ولم در حدود و تعزیرات، دیه از بیت۱

 شودالمال پرداخت ممولم در تعزیرات، دیه از بیت . در حدود و قصاص، ضمان منتفم است۲

 شودالمال پرداخت مم. در تعزیرات، ضمان منتفم است ولم در حدود و قصاص، دیه از بیت۳

 . چون عمد یا تقصیری در کار نبوده، فارغ از نوع مجازات، ضمان منتفم است۴



  .صحیح  است 2گزینه 

 ق.م.ا. 485به استناد ماده ی 

هرگاه مککوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد  یرمستوجب سلب حیتات  »:داردمیقانون مزبور اشعار  485ماده 

ای بیش از مجازات مورد حکم بته او وارد شتود، چنانچته قتتل یتا صتدمه، در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه

. در  یر این صورت در شودممعمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه مککوم 

 .شودممالمال پرداخت مورد قصاص و حد، ضمان منتفم است و در تعزیرات، دیه از بیت

 «علیه باشد ضمان منتفم است.اضافم مستند به مککوم   چنانچه ورود آسیب -تبصره

تی . اگر مستأجر م کی به عنوان مالک، تقاضعای  بعت م عک را بکنعد، عم عش مسعتوجب نعه مجعازا۱۵۸

 است؟

 . جعل در اسناد ثبتم۴. تصرف عدوانم        ۳. کالهبرداری         ۲. خیانت در امانت      ۱

  .صحیح  است 2گزینه  

 قانون  بت. 107ماده به استناد 

هر کو به عنوان اجاره یا عمری یا رقبم یا سکنم و یا مباشترت و بطتور  »:داردمیقانون مزبور اشعار  107ماده 

مالکیت تقاضای ثبت انرا بکنتد بته مجتازات کالهبتردار و نسبت بملکم امین مکسو  بوده و به عنوان کلم هر ک

 «.مککوم خواهد شد

کنعد کعه سعند ازدواجعی کعه در دسعت با مراجعه به یک شخص نیکوکعار، بعه دروو وانمعود می« الف. »۱۵۹

دارد و از ایعن طریع ، بعا فریعب  اوست مربوط به دخترش است و برای تهیه جهیزیه او، نیاز بعه کمعک معالی

یک از عناوین زیعر مشمول کدام« الف»کند. رفتار می یون تومان از او دریافت می ۱۰شخص نیکوکار، مب ، 

 است؟

 . تکدی۲. دروغ صرف و فاقد عنوان مجرمانه                                    ۱

 وسایل متقلبانه و کالهبرداری . توسل به۴. کالشم                                 ۳

 .صحیح  است 1گزینه 

  .الهبرداریکن ارتشام و اختالس و یبکد مجازات مرتیقانون تشد 1به استناد ماده ی  



ا یت یا تجارتخانته هتایتتها کله و تقلب مردم را به وجود شتر یو از راه حکهر  »:داردمیقانون مزبور اشعار  1ماده 

ا از ید یدوار نمایر واقع امیا به امور  یب دهد یفر مارات واهیا به داشتن اموال واختیات موهوم مؤسسا یارخانه ها ک

ا یتور و کل متذیاز وستا یکتمنتد و بته کار یا عنوان مجعول اختیا اسم و یر واقع بترساند و ی  یش آمدهایحوادث و پ

رده و از کتل یا  و امثال آنهتا تکصتا مفاصا حسیا قبوض یا حوالجات یا اسناد یا اموال یگر وجوه و ید مل تقلبیوسا

ستال و  7تتا  یتکالهبردار مکسو  و عالوه بر رد اصل مال به صتاحبش، بته حتبو از کرا ببرد  یگرین راه مال دیا

 «...شودمموم کرده است مککه اخذ ک ممعادل مال ینقد یپرداخت جزا

 نیست؟ «الف»حکم «. ایتو با فالن زن زنا کرده»گوید: می« ب»به « الف. »۱۶۰

 شود. نسبت به مخاطب، مرتکب توهین و نسبت به آن زن، قاذف مکسو  مم۱

 شود. هم نسبت به مخاطب و هم نسبت به آن زن، قاذف مکسو  مم۲

 شود. فقا نسبت به مخاطب قاذف مکسو  مم۳

 شود. هم نسبت به مخاطب و هم نسبت به آن زن، مرتکب توهین مکسو  مم۴

  .صحیح  است 3گزینه 

 .ق.م.ا 249استناد ماده ی  به

ا بتا فتالن مترد لتواط یتتو با فتالن زن زنتا »د یبگو یگریبه د مسکهرگاه  »:داردمیقانون مزبور اشعار  249ماده 

 «.شودممفقا نسبت به مخاطب، قاذف مکسو  « یاردهک

 ارتباط با نویسنده: شناسه ت گرام

 

  → برای عضویت در کانال ت گرام اختبار اینجا ک یک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان ت گرام اختبار اینجا ک یک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا ک یک کنید ←

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