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  شناسي جرم و حقوق جزا ١٤٠١پاسخنامه تحليلي آزمون دكتري 

  شناسي دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه) تنظيم: رضا محفوظي (دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم

  آيين دادرسي كيفري

هران، جهت (با مجازات يك تا هفت سال حبس و جزاي نقدي معادل مال تحصيل شده) در ت برداري كاله. فردي پس از ارتكاب ٢٦

) در شويي پولو جزاي نقدي معادل مال موضوع  ٤(با مجازات قانوني حبس درجه  شويي پولپول مبادرت به  منشأمخفي كردن 

  كند. كدام دادگاه صالح به رسيدگي است؟ اصفهان و شيراز مي

  است. منشأ) تهران، چون محل وقوع جرم ١

  ي نمايند.) اصفهان يا شيراز، هركدام زودتر شروع به رسيدگ٢

  هاي هر سه شهر صالح هستند. ) به علت وقوع جرم در هر سه شهر، دادگاه٣

  ، اصفهان و شيراز صالح هستند.شويي پول، تهران و نسبت به منشأ) نسبت به جرم ٤

د. اگر كه جرم در حوزه آن واقع شو شود يمحاكمه م يمتهم در دادگاه«قانون آدك  ٣١٠صحيح است؛ مطابق ماده  ٢گزينه پاسخ: 

جرم در حوزه آن  ترين مهمكه  گيرد ميصورت  يدر دادگاه يدگيمختلف گردد، رس ييقضا هاي حوزهمرتكب چند جرم در  يشخص

 ها آنشود، به همه  ريدستگ آنكه مرتكب در حوزه  يباشد، دادگاه يمجازات مساو ثياز ح يارتكاب جرائمواقع شده باشد. چنانچه 

 تيدر حوزه آن شروع شده است، صالح بيتعق ابتداكه  يدادگاهنشده باشد،  ريمتهم دستگكه  ي. در صورتكند يم يدگيرس

بنابراين از آنجايي كه فرد سه جرم در صالحيت دادگاه كيفري دو انجام داده است و مجازات دو » را دارد. جرائمبه تمام  يدگيرس

شديدتر است، دادگاه اصفهان يا شيراز هركدام زودتر شروع به  در تهران برداري كالهدر اصفهان و شيراز از مجازات  شويي پولجرم 

  .باشند ميرسيدگي نمايند، صالح به رسيدگي به هر سه جرم 

نمايد. پس از  . دادگاه در خصوص يك جرم مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب به دليل نسخ مجازات قانوني مي٢٧

جرمانه بودن رفتار طبق قانون سابق دارد. دادگاه تجديدنظر چه اقدامي انجام تجديدنظرخواهي، دادگاه تجديدنظر عقيده به عدم م

  دهد؟ مي

  كند. مي بال ارجاع) قرار موقوفي تعقيب را نقض ١

  نمايد. ) قرار موقوفي تعقيب را نقض و مبادرت به صدور قرار منع تعقيب مي٢

  دهد. طبق قانون سابق را تذكر مي و موضوع عدم مجرمانه بودن رفتار، تائيد) قرار موقوفي تعقيب را ٣

  كند. ) قرار موقوفي تعقيب را نقض و با ارشاد دادگاه بدوي، پرونده را براي صدور قرار مقتضي به دادگاه بدوي ارسال مي٤
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 قانون آدك ٤٥٠ماده  ت؛ مطابق بند ها صحيح نيستند هيچكدام از گزينهرا صحيح دانسته اما  ٢هرچند پاسخنامه گزينه  پاسخ:

 ريسا ايو  يبه لحاظ شمول عفو عموم ايبه اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده  هيعل كه محكوم ياگر عمل«

دقت داشته باشيد ) ٤و  ٣(رد گزينه » .كند يصادر م (برائت يا موقوفي تعقيب) يمقتض ينباشد، رأ بيمتهم قابل تعق يجهات قانون

دادگاه تجديدنظر استان قرار منع تعقيب صادر  گاه هيچ) و همچنين ١الي كشور است (رد گزينه مختص ديوان ع بال ارجاعنقض 

 ٢يفري دكتر علي خالقي و جلد دوم آيين دادرسي ك ٣٢٩نمايد (بنگريد به آيين دادرسي كيفري دكتر هادي رستمي صفحه  نمي

  ها وجود ندارد. يك از گزينه ايد راي برائت صادر كند كه در هيچ. بنابراين در اين مورد دادگاه تجديدنظر ب)٢(رد گزينه  )١٥١صفحه 

كند كه مرتبط با جرم در حال بررسي  ساله را كشف مي ١٦. بازپرس در ضمن تحقيق، ارتكاب جرمي قابل گذشت توسط پسر ٢٨

  دهد. نيست. وي چه اقدامي انجام مي

  دهد. ) مراتب را به دادستان اطالع مي١

  دهد. ديده اطالع مي حوزه قضائي و بزه ) مراتب را به رئيس٢

  ) مراتب را به رئيس دادگاه اطفال و نوجوانان اطالع دهد.٣

  دارد. ديده اطالع داده و در صورت شكايت او پرونده را به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال مي ) مراتب را به بزه٤

را كشف كند كه با جرم اول  يگريجرم د ق،يزپرس ضمن تحقهرگاه با«قانون آدك  ٩٩ماده مطابق صحيح است؛  ١پاسخ: گزينه 

حفظ آثار و عالئم وقوع جرم و  يباشد، اقدامات الزم را طبق قانون برا بيقابل تعق زين يشاك تيمرتبط نباشد و بدون شكا

صورت ارجاع دادستان، و در  دهد يم طالعو همزمان مراتب را به دادستان ا آورد يم به عملشدن متهم  يمخف اياز فرار  يريجلوگ

است، مراتب در صورت  بيقابل تعق يشاك تيكه با شكا باشد  ميجرائاز  شده كشفچنانچه جرم  - تبصره .دهد يرا ادامه م قاتيتحق

نجايي كه جرم قابل گذشت، بازپرس بايد مطابق  بنابراين از آ» .رسد يم دهيد  به اطالع بزه يامكان، توسط دادستان به نحو مقتض

  ديده رساند. قانون آدك به دادستان اطالع دهد و دادستان نيز به نحو مقتضي به اطالع بزه ٩٩ماده  تبصره

شود. دادسراي سنندج چه  هاي جعلي در سنندج از وي كشف مي نمايد. داده اي مي هاي رايانه . الف مبادرت به جعل برخي داده٢٩

  دهد؟ اقدامي را انجام مي

دهد و پس از آن قرار عدم  تحقيقات مقدماتي را تا مشخص شدن محل وقوع جرم انجام مي صرفاً مينتأ) بدون امكان صدور قرار ١

  كند. صالحيت به شايستگي آن مرجع صادر مي

) تحقيقات مقدماتي را انجام داده و پس از صدور قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست، در صورت مشخص شدن محل وقوع جرم، ٢

  دارد. ه ارسال ميپرونده را به آن دادگا

دهد. در صورت مشخص شدن محل وقوع جرم، قرار عدم صالحيت به شايستگي آن مرجع صادر  ) تحقيقات مقدماتي را انجام مي٣

  كند. قرار مقتضي صادر مي اين صورتنموده و در غير 

https://t.me/ekhtebar


٣ 
 

خص شدن محل وقوع جرم، پرونده را با اي، فارغ از مش ) تحقيقات مقدماتي را تا پايان ادامه داده و به دليل ماهيت جرم رايانه٤

  دارد. صدور كيفرخواست به دادگاه سنندج ارسال مي

 ايكشف  يدر محل رانيا هاي دادگاه در صالحيت اي رايانهچنانچه جرم « قانون آدك ٦٦٥ماده مطابق صحيح است؛  ٣پاسخ: گزينه 

محل  كه يرا انجام دهد. درصورت يمقدمات قاتيست تحقمحل كشف مكلف ا يمحل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرا يول گزارش شود، 

و  كند مي فرخواستياقتضاء صدور ك در صورتمبادرت به صدور قرار و  قاتيدادسرا پس از اتمام تحق  وقوع جرم مشخص نشود،

  ».كند يرا صادر م يمقتض رأي زيدادگاه مربوط ن

  شود؟ ي. كدام مورد شامل اعاده دادرسي توسط رئيس قوه قضائيه نم٣٠

  ) گزارش اصالحي ناظر به موضوع حقوقي پرونده كيفري پس از تقديم دادخواست حقوقي١

  ) آراي شوراي حل اختالف در امور كيفري٢

  ) قرارهاي ديوان عالي كشور٣

  ) قرار منع تعقيب دادسرا٤

از مراجع  كيصادره از هر يقطع رأي هييقوه قضا رئيس كه  يدر صورت«قانون آدك  ٤٧٧ماده مطابق صحيح است؛  ١گزينه : پاسخ

خاص كه توسط  يكشور ارسال تا در شعب ديوان عاليپرونده را به  ،ياعاده دادرس زيدهد، با تجو صيتشخ نيرا خالف شرع ب ييقضا

 نيبر خالف شرع ب اًي. شعب خاص مذكور مبنديصادر نما يقطع رأيو  يدگيرس ابدي يم صيامر تخص نيا يبرا هييقوه قضا رئيس

 .ندينما يصادر م يمقتض رأيو  آورند يم به عمل يو ماهو يمجدد اعم از شكل يدگيرا نقض و رس يقبل يقطع رأيعالم شده، ا

 يروهاين ييكشور، سازمان قضا ديوان عالي ياحكام و قرارها) شامل يفريو ك ي(اعم از حقوق ييمراجع قضا يآراء قطع - ١ تبصره

كشور در باب  ديوان عاليآراء شعب  -٢ تبصره .باشند مي حل اختالف يدادسراها و شوراها ،يو بدو دنظريتجد يها مسلح، دادگاه

قوه قضاييه خالف شرع بين تشخيص داده شود، مشمول  رئيسها، اگر توسط  دادگاه موقت يدستورها زيو ن ياعاده دادرس زيتجو

  ».احكام اين ماده خواهد بود

شود. در پي اعتراض وي در  به صورت غيابي به تحمل يك سال حبس محكوم مي ٦ه . الف به اتهام ارتكاب جرم تعزيري درج٣١

صادره  رأيعليه نسبت به  نمايد. محكوم ي رسيدگي واخواهي دادگاه ايشان را به تحمل يك سال و نيم حبس محكوم مي مرحله

نسبت به  صرفاً، دادگاه تجديدنظر كند. در صورت رعايت مقررات دادرسي و وجود دليل كافي براي اثبات مجرميت اعتراض مي

  كند؟ تشديد مجازات چه تصميمي اتخاذ مي

  تواند متهم را به يك سال حبس يا كمتر از آن محكوم كند. صادره را نقض و مي رأي) ١

  دهد. ي آن ارجاع مي صادره را نقض و پرونده را براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي) ٢

  ه مكلف است مجازات تعيين شده را از يك سال و نيم به يك سال اصالح كند.صادر رأي تائيد) ضمن ٣
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 تائيدصادره را  رأيتواند  نبوده و دادگاه تجديدنظر با لحاظ ساير جهات قانوني مي رأي) مجازات مزبور في نفسه از موارد نقض ٤

  كند.

استفاده از حق واخواهي نبايد مجوز تشديد مجازات  هرچند برخي معتقدند طبق نظريه اداره حقوقي صحيح است؛ ٤گزينه  پاسخ:

قاطي واخواهي دادگاه در رسيدگي مجدد اختيار تشديد مجازات را دارد سرسد با توجه به اثر ا عليه تلقي گردد؛ اما به نظر مي محكوم

  و از اين باب فرد امكان تجديدنظرخواهي ندارد.

  ابل اجراست؟. دستور دادستان در ضبط وثيقه با چه شرايطي ق٣٢

  ) پس از قطعيت و با صدور اجرائيه به وسيله اجراي احكام كيفري مطابق مقررات اجراي احكام مدني١

  ) پس از قطعيت و با صدور اجرائيه به وسيله اجراي احكام كيفري مطابق مقررات اجراي احكام كيفري٢

  طابق مقررات اجراي احكام مدني) پس از قطعيت و بدون صدور اجرائيه به وسيله اجراي احكام كيفري م٣

  ) پس از قطعيت و بدون صدور اجرائيه به وسيله اجراي احكام كيفري مطابق مقررات اجراي احكام كيفري٤

گذاشته  قهيوث ايصادر و خود ملتزم شده  تأميناو قرار  يكه برا يمتهم«قانون آدك  ٢٣٠طابق ماده م صحيح است؛ ٣گزينه پاسخ: 

و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابالغ  شود يضورش الزم باشد، احضار مكه ح ياست، در صورت

. چنانچه شود يشده معادل وجه قرار ضبط م دهسپر قهياز وث ايو  اخذشده به دستور دادستان  نييوجه التزام تع ه،ياخطار يواقع

ماه متهم  كيكه ظرف  شود يگذار اخطار م  قهيوث اي ليده باشد به كفسپر قهياو وث يبرا يگريشخص د ايكرده  يمعرف ليمتهم، كف

 قه،ياز وث ايو  اخذالكفاله  متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه ليو عدم تحو هياخطار يدهد. در صورت ابالغ واقع ليرا تحو

و مطابق مقررات  يفرياحكام ك ير اجراد هيبدون صدور اجرائ ت،يدستور دادستان پس از قطع. شود يمعادل وجه قرار، ضبط م

  ».شود يم اجرا ياحكام مدن ياجرا

شود يگان محل خدمت او  . الف سرباز وظيفه در كرمانشاه مشغول انجام خدمت است. در زمان مرخصي در ايالم به وي اعالم مي٣٣

د. ايشان از معرفي خود به يگان جديد به كردستان منتقل شده است و بايد پس از اتمام مرخصي خود را به آن محل معرفي نماي

شود. تحقيقات مقدماتي اين جرم بر عهده چه  خودداري نموده و طبق مقررات فراري محسوب شده و سپس در ايالم دستگير مي

  مرجعي است؟

  انقالب ايالم ) دادسراي عمومي و١

  ) دادسراي نظامي ايالم٢

  ) دادسراي نظامي كرمانشاه٣

  تان) دادسراي نظامي كردس٤
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 قانون آدك ٦١١ماده مطابق  ؛باشدصحيح  ٢گزينه رسد  را صحيح دانسته است؛ اما به نظر مي ٤پاسخ: هرچند پاسخنامه گزينه 

كننده،  اعزام يعموم فهيتحت امر خود را بالفاصله به حوزه وظ فهيگزارش فرار كاركنان وظ اند مكلف يو انتظام ينظام هاي يگان«

 اند موظفمربوط  يو دژبان نظام يانتظام مأموران -تبصره .نديمحل سكونت افراد مزبور اعالم نما يانتظام يدژبان مربوط و فرمانده

 ليتحو يريمحل دستگ ينظام يدادسراو به  ريبرابر مقررات دستگ ،ييماده را پس از شناسا نيموضوع ا يفرار فهيكاركنان وظ

  »دهند.

شود. در پي اعتراض وي پرونده در دادگاه تجديدنظر استان  يفري دو محكوم مي. الف به اتهام خيانت در امانت در دادگاه ك٣٤

  كند؟ شود. دادگاه تجديدنظر اعتقاد دارد رفتار ارتكابي سرقت است. در اين صورت چه تصميمي اتخاذ مي مطرح مي

  شود. ه كيفري دو ارسال ميكند و پرونده جهت رسيدگي به سرقت به دادگا ) در مورد خيانت در امانت، حكم برائت صادر مي١

) پس از نقض حكم صادره و تشكيل جلسه دادرسي و تفهيم اتهام جديد و رعايت ساير ضوابط دادرسي حكم مقتضي صادر ٢

  كند. مي

 تائيدرا عيناً  رأيتر است و دادگاه تجديدنظر حق تشديد مجازات ندارد، ضمن اصالح عنوان اتهام،  ) چون سرقت جرم سنگين٣

  كند. مي

) چون در مورد سرقت كيفرخواست صادر نشده است، پس از صدور حكم برائت در مورد خيانت در امانت، پرونده را جهت صدور ٤

   كند. كيفرخواست به دادسرا ارسال مي

حدود، قصاص و  هاي مجازاتهرگاه جرم از جرائم مستوجب «... قانون آدك  ٤٥٠مطابق بند ث ماده  صحيح است؛ ٢گزينه پاسخ: 

درجه  يريدرجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعز يريجرائم تعز ايو  هياز نصف د شيمستوجب ب يرعمديرائم غج

وقت  نييبا صدور دستور تع دنظريجرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجد ريبه حبس و در سا تيشش و هفت در صورت محكوم

  ..».كند مياست احضار  يرا كه حضورشان ضرور يو اشخاص نيطرف ،يدگيرس

. تحقيقات مقدماتي گيرد مي) تحت تعقيب قرار ٤ربايي به عنف (با مجازات قانوني حبس درجه  ساله به اتهام آدم ١٤. الف پسري ٣٥

  اين جرم به عهده چه مرجعي است؟

  ) دادگاه كيفري دو١

  ) دادسراي نوجوانان٢

  ) دادگاه اطفال و نوجوانان٣

  ه رسيدگي به اتهام نوجوانان) دادگاه كيفري يك ويژ٤
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طور  پانزده سال به ريافراد ز جرائم يتمام يمقدمات قاتيتحق«قانون آدك  ٢٨٥ماده  ١مطابق تبصره صحيح است؛  ٣پاسخ: گزينه 

و  يرا كه طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستر يفيوظا هيو دادگاه مذكور كل ديآ يدر دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل م ميمستق

  ».دهد يدادسرا است انجام م

شود. پس از  . الف رئيس اداره راهداري و حمل و نقل شهرستان كرج است. وي عليه ب در رودبار مرتكب جرم نشر اكاذيب مي٣٦

كند. دادسراي كدام حوزه قضايي صالح به  ارتكاب جرم، وي از سمت خود عزل شده و متعاقباً ب عليه وي شكايت كيفري مطرح مي

  دگي به اتهام نشر اكاذيب است؟رسي

  ) رودبار١

  ) كرج٢

  ) رشت٣

  ) تهران٤

قانون آدك دادسراي صالح،  ٣٠٨با توجه به اين كه الف مدير سازمان دولتي است، مطابق ماده صحيح است؛  ٣پاسخ: گزينه 

مقام  نيباالتر ران،ين وزبه اتهامات مشاورا يدگيرس«قانون آدك  ٣٠٨باشد. ماده  دادسراي مركز استان محل وقوع جرم مي

ها،  مؤسسه رانيكل، فرمانداران، مد رانيمد ،يردولتيغ يعموم هاي مؤسسهو نهادها و  يدولت يها و مؤسسه ها شركتها،  سازمان

 ،يو مراكز آموزش عال ها دانشگاه يها، رؤسا ها و شهرستان استان يردولتيغ يعموم هاي مؤسسهو نهادها و  يها، ادارات دولت سازمان

مركز استان محل وقوع جرم است، مگر  يفريك يها دادگاه تيها و بخشداران، حسب مورد، در صالح شهرداران مراكز شهرستان

 مادههمچنين دقت داشته باشيد مطابق » .باشد يگريمراجع د تيخاص در صالح نياتهامات به موجب قوان نيبه ا يدگيآنكه رس

قانون، اعم از آن است كه در  ني) ا٣٠٨) و (٣٠٧اشخاص موضوع مواد ( جرائمبه  يدگيرس يدادگاه برا تيصالح« قانون آدك ٣٠٩

  »قبل از آن مرتكب جرم شده باشند. ايمذكور  يها سمت يزمان تصد

  زير قابل رسيدگي در حوزه قضايي بخش نيست؟ جرائم. كدام يك از ٣٧

  ) داير كردن مركز فحشا (با مجازات قانوني يك تا ده سال)١

  ميليون ريال جزاي نقدي) ٥٠داري كمتر از يك گرم شيره ترياك (با مجازات قانوني ) نگه٢

  ضربه شالق) ٧٤) اخالل در نظم و آرامش عمومي با هياهو و حركات غيرمتعارف (با مجازات حبس سه ماه تا يك سال و تا ٣

ضربه شالق و جزاي نقدي به  ٧٤حبس و تا  ساز (با مجازات قانوني شش ماه تا يك سال ) حمل يكصد ليتر مشروبات الكلي دست٤

  برابر ارزش عرفي مشروبات) ٥ميزان 
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در حوزه بخش،  هييقوه قضا رئيس صيدر صورت ضرورت به تشخ«قانون آدك  ٢٩٩مطابق ماده ست؛ صحيح ا ٢گزينه  پاسخ:

بنابراين دادگاه » .كند يم يدگيرس دو يفريدادگاه ك تيدر صالح جرائم يبه تمامدادگاه  ني. اشود يم ليبخش تشك يدادگاه عموم

تمامي جرائم  ٣٠٣بخش صالحيت رسيدگي به جرائمي كه در صالحيت دادگاه انقالب هستند، دارا نيست و طبق بند پ ماده 

باشد. دقت كنيد كه تنها قاچاق (واردات و صادرات)  مربوط به مواد مخدر از جمله نگهداري اين مواد در صالحيت دادگاه انقالب مي

  باشد. مشروبات الكلي در صالحيت دادگاه انقالب است و ساخت و حمل و نگهداري آنان در صالحيت دادگاه كيفري دو مي

  خصوص كدام گزينه ممنوع است؟ كيفري در. صدور قرار اناطه ٣٨

  ) ادعاي وجود نسب در تصرف عدواني تركه١

  ) ادعاي نفي ولد در اتهام ترك انفاق اقارب٢

  در اتهام ترك انفاق زوجه روحبودن عقد نكاح توسط ) ادعاي موقتي ٣

  ) ادعاي نماينده قانوني نبودن مرتكب جرم به وسيله وكيل شخص حقوقي در دفاع از شخص حقوقي٤

ادعاي نسب، نفي ولد و نكاح بايد توسط دادگاه حقوقي بررسي گردد و به همين علت صدور قرار اناطه  صحيح است؛ ٤گزينه  پاسخ:

   رسد. نظر ميضروري به 

هاي اطالعاتي كاربر  دهد كه داده دهنده خدمات ميزباني دستور مي . بازپرس دادسراي عمومي و انقالب به يك شركت ارائه٣٩

هاي اطالعاتي را بيش از  خاصي را كه نزد شركت وجود دارد، حفاظت كند. شركت مزبور با بيان اينكه اشتراك خاتمه يافته و داده

روز چه  ١٥ها بيش از  كند. دستور بازپرس مبني بر نگهداري داده واند نگهداري كند، دستور بازپرس را اجرا نميت پانزده روز نمي

  حكمي دارد؟

  باشد. نمي االجرا الزم اين صورتاالجرا بوده و در غير  هاي شخصي نباشد، الزم ) در صورتي كه دستور بازپرس ناظر داده١

  ه با قرارداد و تعهد شركت ميزبان، اجراي آن توسط شركت خالف قانون است.) به دليل مغاير بودن دستور صادر٢

  دهنده خدمات ميزباني الزامي است. ) دستور بازپرس براي تحقيق در امر كيفري بوده و براي شركت ارائه٣

  دهنده خدمات ميزباني خالف قانون و غير قابل اجراست. ) دستور بازپرس به شركت ارائه٤

الزم  يدادرس اي قيتحق يبرا شده رهيذخ اي رايانه هاي دادههرگاه حفظ « قانون آدك ٦٦٩ماده مطابق  صحيح است؛ ٣گزينه  پاسخ:

  ..»كنترل دارند صادر كند. ايتحت تصرف  يكه به نحو ياشخاص يرا برا ها آندستور حفاظت از  تواند مي مقام قضائيباشد، 

  شود. كدام دادگاه صالح به رسيدگي است؟ ده و عليه وي كيفرخواست صادر ميساله به اتهام محاربه تعقيب ش ١٧. نوجواني ٤٠

  ) دادگاه انقالب١
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  ) دادگاه كيفري يك٢

  ) دادگاه اطفال و نوجوانان٣

  ) دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم نوجوانان٤

انقالب در  نيو همچن كي يفريك دادگاه تيجرائم مشمول صالح«قانون آدك  ٣١٥مطابق ماده  صحيح است؛ ٤گزينه پاسخ: 

 كي يفريدر دادگاه ك ابديارتكاب  يهجده سال تمام شمس رياگر توسط افراد بالغ ز شود مي يدگيرس يكه با تعدد قاض يموارد

 مند بهره، شود مينوجوانان اعمال  وكه در دادگاه اطفال  يازاتيامت هيو متهم از كل يدگيبه جرائم نوجوانان رس يدگيرس ژهيو

  گيرد. سال در دادگاه انقالب صورت نمي ١٨رسيدگي به جرائم افراد زير  گاه هيچدقت كنيد كه » .گردد يم

  جزاي عمومي

  . تعيين مجازات تكميلي در كدام مورد موافق با قانون است؟٤١

  ) تعيين ده سال منع از اقامت در محل وقوع اختالس ده ميليارد ريالي١

  مات برق به مدت يك سال در بزه استفاده غيرمجاز از برق) تعيين ممنوعيت از دريافت خد٢

  در صدور چك بالمحل به مبلغ كمتر از ده ميليون ريال دو سال) ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت ٣

ايف ) تعيين يك سال انفصال از شغل قضا به عنوان مجازات اصلي و شش ماه به عنوان مجازات تكميلي در بزه امتناع از انجام وظ٤

  قانوني

(رد گزينه  ،قانون مجازات اسالمي اصوالً مدت مجازات تكميلي بيش از دو سال نيست ٢٣مطابق ماده  صحيح است؛ ٣گزينه پاسخ: 

از  يو مجازات اصل يليچنانچه مجازات تكم) و ٢) ممنوعيت از دريافت خدمات برق جزء موارد مجازات تكميلي نيست (رد گزينه ١

  )٤(رد گزينه  .گيرد ميمورد حكم قرار  يازات اصلنوع باشد، فقط مج كي

  . در كدام مورد شروع به ارتكاب جرم محقق است؟٤٢

  ربايد. خواهد كه مال ج را با آزار و اذيت بربايد ولي ب به اشتباه با آزار و اذيت مال د را مي ) الف از ب مي١

كنند ولي با آگاهي پليس موفق  به اين منظور وسيله نقليه فراهم ميربايي شوند و  كنند كه مرتكب آدم ) دو نفر اجتماع و تباني مي٢

  شوند. به انجام عمليات خود نمي

شود قرباني وجهي به حساب وي واريز  دهد و مقرر مي ) فردي با مانور متقلبانه خود را وكيل معرفي و شماره حساب به قرباني مي٣

  كند. كيل ديگري انتخاب ميو و دهد كند ولي قرباني به توصيه دوستش انصراف مي
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) كارمندي كه با آماده كردن ميوه گنديده و نشستن در صندلي رديف جلو، قصد اهانت و پرتاب ميوه به سمت رئيس اداره را در ٤

  كند. كند رئيس بيمار است و به جاي وي معاونش سخنراني مي هنگام سخنراني دارد ولي گوينده اعالم مي

در شروع به جرم فرد بايد وارد عمليات اجرايي يا ركن مادي جرم گردد و بدون انصراف ارادي نتواند  صحيح است؛ ٣گزينه پاسخ: 

ربايي شروع عمليات اجرايي با شروع به جابجايي قرباني صورت  دقت كنيد كه در آدم) ٤و  ١هد. (رد گزينه آن جرم را انجام د

  ).٢(رد گزينه  گيرد مي

كند. ب با مراجعه به  كند و منزل ج را معد سرقت معرفي مي ند و مدام در حال سفر معرفي مي. الف با فريب ب، ج را ثروتم٤٣

ربايد. الف مشمول  شود. با اين حال مالي از حياط وي مي از ديوار متوجه حضور ج و نيز ثروتمند نبودن وي مي باال رفتنمنزل ج و 

  كدام عنوان است؟

  ) مسئول ناشي از رفتار غير١

  ) معاون٢

  ) سبب اقوي از مباشر٣

  ) فاقد وصف مجرمانه٤

هركس،  -الف :شوند ميمعاون جرم محسوب  رياشخاص ز« قانون مجازات اسالمي ١٢٦ماده مطابق  صحيح است؛ ٢گزينه پاسخ: 

جرم  موجب وقوعسوءاستفاده از قدرت،  اي بيفر اي سهيبا دس ايبه ارتكاب جرم كند  كيتحر اي ع،يتطم د،يتهد ب،يرا ترغ يگريد

صورت گرفته است، الف  و فريب ب با توجه به آن كه اين سرقت با معد سرقت معرفي كردن منزل ج توسط الفبنابراين .» گردد

   تواند معاون در اين سرقت باشد. مي

ينده توان نما بيند. در بررسي به عمل آمده، نمي . خودروي توليدي يك شركت خودروسازي دچار حريق شده و راننده صدمه مي٤٤

شود. در  رساني در زمان توليد علت حادثه ذكر مي قانوني مقصر را يافت وليكن به كاربردن وسيله نامناسب در سيستم سوخت

  شود؟ خصوص دريافت ديه چه حكمي صادر مي

  ) به دليل انتساب صدمه به شخص حقوقي، ديه از شخص حقوقي قابل مطالبه است.١

  هاي بدني قابل مطالبه نيست. خسارت تأمينه قانوني مقصر، ديه از شخص حقوقي يا صندوق ) در صورت عدم امكان تعيين نمايند٢

هاي بدني پرداخت  خسارت تأمين) ديه از شخص حقوقي قابل مطالبه نبوده و تنها در صورت بيمه بودن اتومبيل، ديه از صندوق ٣

  شود. مي

هاي  خسارت تأمينمقصر، ديه از صندوق  قانونيماينده ) در صورت احراز انتساب صدمه به شخص حقوقي و مشخص نشدن ن٤

  بدني قابل پرداخت است.
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و  يرفتار شخص حقوق نيب تيچنانچه رابطه عل«قانون مجازات اسالمي  ١٤مطابق تبصره ماده  صحيح است؛ ١گزينه پاسخ: 

  »و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. هيد ،خسارت وارد شده احراز شود

  بيني نشده است؟ حكمي پيش ١٣٩٢در قانون مجازات اسالمي  ١٣٣٠ تأمينييك از احكام قانون اقدامات  . در مورد كدام٤٥

  ) ضبط اشيائي كه ابزار ارتكاب جرم بوده يا در نتيجه جرم حاصل شده باشد.١

  الضمان از سوي وي به تقاضاي تهديدشده ) تعهد تهديدكننده و ارائه وجه٢

  حالت خطرناك در محل مناسب) نگهداري مجرم مجنون داراي ٣

  ) اخراج بيگانه محكوم از كشور پس از تحمل مجازات٤

قانون مجازات  ٢٣و اخراج بيگانه در ماده  ١٥٠، نگهداري مجنون در ماده ٢١٥ضبط اشيا در ماده  صحيح است؛ ٢گزينه پاسخ: 

 بيني شده است. پيش ١٣٩٢اسالمي 

  شود. كدام گزينه در مورد رفتار دختر صحيح است؟ غ مياي مرتكب زنا با فرد بال ساله . دختر هشت٤٦

  شود. ) در صورت اثبات كمال عقل، تنها به نگهداري در كانون اصالح و تربيت محكوم مي١

  شود. ) در صورت اثبات درك و كمال عقل محكوم به حد مي٢

  شود. و تربيتي مقرر در قانون محكوم مي تأميني) به اقدامات ٣

   شود. رد و واكنشي نسبت به او اعمال نمي) مسئوليتي ندا٤

 اياز جرائم موجب حد  يكيهرگاه نابالغ مرتكب «قانون مجازات اسالمي  ٨٨ماده  ٢تبصره مطابق  صحيح است؛ ٣گزينه پاسخ: 

محكوم  (ث) اي و (ت) ياز اقدامات مقرر در بندها يكيداشته باشد به  يكه از دوازده تا پانزده سال قمر يصورت قصاص گردد در

دقت داشته » .گردد مياتخاذ  ها آنماده در مورد  ني(الف) تا (پ) ا ياز اقدامات مقرر در بندها يكيصورت  غير اينو در  شود مي

  شود. سال جرم تعزيري انجام دهد، مسئوليتي ندارد و واكنشي نسبت به او اعمال نمي ٩باشيد اگر فرد زير 

داراي گردش مالي بالغ بر ده ميليارد تومان در سال است، در راستاي منافع شركت، در . الف به عنوان مديرعامل شركت ب كه ٤٧

يك سال چهار بار مرتكب خيانت در امانت (با مجازات قانوني سه ماه تا يك سال و نيم حبس) با عايدي جمعاً بيست ميليون تومان 

  شود. كدام مجازات در خصوص شركت قابل تعيين است؟ مي

  ) انحالل١

  جزاي نقدي) ٢
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  ) مصادره اموال٣

  ) انتشار حكم محكوميت٤

شود كه  در رابطه با مجازات شخص حقوقي دقت داشته باشيد كه جزاي نقدي در صورتي داده مي صحيح است؛ ٤گزينه  پاسخ:

د كه در اين مسئله قانون مجازات اسالمي دو تا چهار برابر نمو ٢١مطابق ماده  جرم داراي مجازات جزاي نقدي باشد تا بتوان آن را

شود كه شخص حقوقي  قانون مجازات اسالمي در جايي داده مي ٢٢)؛ انحالل و مصادره نيز مطابق ماده ٢گونه نيست (رد گزينه  اين

داده  رييخود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغ تيفعال ن،يبا انحراف از هدف مشروع نخست ايارتكاب جرم، به وجود آمده  يبرا

  )٣و  ١د گزينه (ر باشد.

  ي بدني غيرعمدي به نحو تسبيب كدام است؟ . مجازات دو شريك در ايراد صدمه٤٨

  شود. ) هر يك به پرداخت ديه به نسبت ميزان تقصير و حداكثر مجازات تعزيري در قانون محكوم مي١

  شود. يمستقل محكوم م فاعلرفتار و نصف مجازات تعزيري  تأثير) هر يك به پرداخت ديه به نسبت ٢

  شود. ) هر يك به پرداخت نصف ديه و نصف حداكثر مجازات تعزيري در قانون محكوم مي١

  شود. ) هر يك به پرداخت نصف ديه و مجازات تعزيري فاعل مستقل محكوم مي١

اص اشخ ايهر كس با شخص « قانون مجازات اسالمي ١٢٥ماده در رابطه با شركت در جرم مطابق  صحيح است؛ ٤گزينه  پاسخ:

وقوع جرم  يبرا ييبه تنها كيباشد خواه رفتار هر  ها آنمشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه  يجرم ياجرائ اتيدر عمل گريد

 تقلمجازات او مجازات فاعل مسدر جرم محسوب و  كيباشد خواه متفاوت، شر يباشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساو يكاف

در جرم محسوب  كيچند نفر باشد مقصران، شر ايدو  ريچنانچه جرم، مستند به تقص زين يرعمديم غدر مورد جرائ آن جرم است.

در مورد  اتياعمال مجازات حدود، قصاص و د - تبصره از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. كيو مجازات هر  شوند مي

در رابطه با ديه دقت داشته باشيد مطابق » .گيرد مين انجام قانو نيدوم، سوم و چهارم ا هاي كتابمواد  تيبا رعا تيشركت در جنا

كه  يگردند به طور يگريبر د يخسارت اي تيچند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنا ايهرگاه دو «قانون مجازات اسالمي  ٥٣٣ماده 

شود ولي مجازات  ه تقسيم ميبنابراين دي» .باشند ميضامن  يبه طور مساومستند باشد،  يهمگ ايخسارت به هر دو  اي تيآن جنا

  تعزيري هر يك مجازات تعزيري فاعل مستقل جرم است.

  . توبه در كدام جرم باعث سقوط مجازات اصلي و جايگزيني مجازات ديگر است؟٤٩

  ) قذف١

  ) زناي به عنف٢

  ) زناي مستوجب جلد٣
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 ) محاربه چنانچه توبه قبل از دستگيري محارب بايد.٤

با  ايدر زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و «قانون مجازات اسالمي  ١١٤ماده  ٢تبصره مطابق  ت؛صحيح اس ٢گزينه پاسخ: 

درجه  يريشالق تعز ايحبس ماده به  نيتوبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در ا در صورتمرتكب  رد،يانجام گ دهياغفال بزه د

  شود. باعث سقوط مجازات به صورت كلي مي در ساير موارد توبه» .شود ميمحكوم  ها آنهر دو  ايشش 

  ي آن صادق است. داراي جزاي نقدي نسبي به ميزان سه تا شش برابر عوايد حاصل از جرم است. كدام حكم درباره صرفاً. جرمي ٥٠

  ) شروع به جرم آن قابل كيفر نيست.١

  ) معاونت در اين جرم قابل مجازات نيست.٢

  شود. يزان عايدي از جرم تعيين مي) مرور زمان تعقيب آن بر اساس م٣

  ) چنانچه عوايد حاصل از جرم بيش از يكصد ميليون ريال باشد، مجازات قابل تعليق نيست.٤

است با  ينسب ينقد يكه طبق قانون جزا جرائميمجازات « ٧٥٩شماره  هيرو  وحدت رأيمطابق  صحيح است؛ ١گزينه  پاسخ:

قانون  ١٢٧طبق بند ت ماده  همچنين» .شود يدرجه هفت محسوب م ريد اشاره، تعزماده مور ٣توجه به حكم مقرر در تبصره 

شود (رد  ي محكوم مياز مجازات جرم ارتكاب تر پايينتا دو درجه  كي ، معاون بهريجرائم موجب تعزمعاونت در در مجازات اسالمي 

تصريح  سؤالكه در  آنجايي) و از ٣ندارد (رد گزينه  ارتباطي به ميزان عايدي از جرم ١٠٥) مرور زمان تعقيب مطابق ماده ٢گزينه 

قانون  ٤٧به اقتصادي بودن جرم نشده است، قابل تعليق يا غيرقابل تعليق بودن آن نيز ربطي به عوايد حاصل از جرم مطابق ماده 

 پذير امكانم درجه هفت قانون مجازات اسالمي شروع به جرم در جرائ ١٢٢) اما مطابق ماده ٤مجازات اسالمي ندارد (رد گزينه 

  نيست.

  . كدام گزينه در خصوص حبس درجه هشت صحيح است؟٥١

  ) در صورتي كه جرم سياسي باشد، قابل تعليق نخواهد بود.١

  باشد. ) در مقام تخفيف، قابل تبديل به جزاي نقدي يا شالق درجه هشت مي٢

  ي درجه هشت است.) توبه در جرم مستوجب اين حبس، باعث تبديل مجازات به جزاي نقد٣

  شود. ) بدون رضايت شاكي خصوصي و يا وجود جهات تخفيف به جايگزين حبس تبديل مي٤

) ١د (رد گزينه ارقانون مجازات اسالمي مانعي براي تعليق در جرائم سياسي وجود ند ٤٧مطابق ماده  ؛استصحيح  ٤  گزينه پاسخ:

) و ٢شود؛ (رد گزينه  اين حبس الزاماً به جايگزين حبس تبديل مي ٦٥ده شود؛ زيرا مطابق ما در جرم درجه هشت تخفيف داده نمي

)؛ ٣شود (رد گزينه  كلي مجازات مي قانون مجازات اسالمي در جرائم درجه هشت منجر به سقوط ١١٥توبه مطابق ماده همچنين 
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حبس درجه هشت) نيازي به گذشت باشد (مانند  در مواردي كه صدور جايگزين حبس الزامي مي ٧٤٦وحدت رويه  رأيمطابق  اما

   باشد. شاكي يا وجود جهات تخفيف نمي

شود. پس از طي اين مدت از  سال محكوم مي ٥به محروميت از حقوق اجتماعي به مدت  صرفاً. فردي به عنوان مجازات اصلي ٥٢
  شود؟ كدام حق به صورت دائم محروم مي

  جمهور رئيس) تصدي معاونت ١

  ) عضويت در هيئت منصفه و امنا٢

  ) داوطلب شدن در انتخابات شوراهاي شهر و روستا٣

  شود. ي حقوق اجتماعي برخوردار مي ) پس از طي اين مدت، از همه٤

قانون مجازات اسالمي مجازات محروميت از حقوق اجتماعي داراي مجازات تبعي و  ٢٥مطابق ماده  صحيح است؛ ٤گزينه پاسخ: 
  باشد. نمياجتماعي حقوق  محروميت از

  شود؟ . كدام جرم مستمر محسوب مي٥٣

  ) عدم ثبت ازدواج دائم١

  ي رايانه ديگري پس از ورود غيرمجاز ) باقي ماندن در سامانه٢

  ها به شخصي در سه روز متوالي ) سه بار توهين در رسانه٣

  ) افترا مادامي كه مرتكب نتواند صحت اسناد را ثابت نمايد.٤

بلكه الزمه  ؛افتهيلحظه و مدت كوتاه تحقق ن كيترك فعل در  اياست كه فعل  يجرم مستمر جرم صحيح است؛ ١زينه گپاسخ: 
 كيثبت واقعه ازدواج  نكه،يبا توجه به اشوند؛ اما  آني محسوب مي ٤و  ٣و  ٢هاي  گزينه در زمان است. يتحقق آن استمرار ماد

و جرم مستمر محسوب  بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد رد،يانجام نگ فيتكل نيكه ا يزوج است، تا زمان يبرا يقانون فيتكل
  گردد. مي

. الف با جعل سند، ملك ب را به عنوان مال خود معرفي و با استفاده از سند مجعول مربوطه، ملك مزبور را به ج كه به مالك ٥٤
  فروشد. كدام مورد در خصوص وصف رفتارهاي الف صحيح است؟ ينبودن الف ناآگاه است در عوض دريافت پنج ميليارد تومان م

  ) تعدد نتيجه است.١

  ) تعدد مادي است.٢

  ) تعدد معنوي است.٣

  قانونًا يك عنوان مجرمانه دارد. جرائم) مجموع ٤
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اين سه جرم  الف در اين مثال مرتكب جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غير شده است كه صحيح است؛ ٢گزينه  پاسخ:
  .باشند ميمشمول مقررات تعدد مادي جرم 

  . عقيده زير متعلق به كدام انديشمند و از چه مكتبي است؟٥٥

ها خود  باشد. اين مي ها آن، اين دزد، جاعل و قاتل است كه خالق واقعي عذابي است كه كيفر بال واسطهدر مفهوم مستقيم و «

  »ار هستند.ها و برپاكنندگان چوبه د سازندگان زندان

  ) بنتام، دفاع اجتماعي١

  ) لمبروزو، اصالت تحصيل٢

  تر، عدالت مطلق) دومس٣

  ) گاروفالو، دفاع اجتماعي جديد٤

  صحيح است. ٣گزينه  پاسخ:

و جرم سلب آزادي شخصي افراد ملت شده است. دادگاه براي جرم اول وي را به هفت سال حبس  برداري كاله. الف مرتكب جرم ٥٦

يارد ريال جزاي نقدي و رد مال و براي جرم دوم به سه سال انفصال از خدمت و محروميت از مشاغل حكومتي و سه سال و دو ميل

  شود؟ دهد. عالوه بر رد مال، كدام مجازات (ها) اجرا مي حبس حكم مي

  ) هفت سال حبس و دو ميليارد ريال جزاي نقدي١

  يت از مشاغل حكومتي) هفت سال حبس و سه سال انفصال از خدمت و محروم١

  ) ده سال حبس و دو ميليارد ريال جزاي نقدي و سه سال انفصال از خدمت و محروميت از مشاغل حكومتي١

  ) هفت سال حبس و دو ميليارد ريال جزاي نقدي و سه سال انفصال از خدمت و محروميت از مشاغل حكومتي١

 قياز مصاد يكي يجرم يهرگاه در قانون برا« مجازات اسالميقانون  ١٣٤ماده ح مطابق بند  صحيح است؛ ٤گزينه پاسخ: 

 شود، يم اجرادر هر صورت   مقرر شده باشد، آن مجازات يعنوان مجازات اصل قانون به ني) ا٢٦( اي) ٢٣مندرج در مواد ( يها مجازات

و ميليارد ريال جزاي نقدي)، سه بنابراين عالوه بر مجازات اشد (هفت سال حبس و د» باشد غير اشداگر مربوط به مجازات  يحت

  سال انفصال از خدمت و محروميت از مشاغل حكومتي نيز بر اين فرد بار خواهد شد.

  شود؟ . كدام مورد مشمول مرور زمان تعقيب مي٥٧

  ) حمل ترياك به ميزان ده گرم١

  به ميزان دو ميليارد ريال برداري كاله) ٢
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  نظامي جمهوري اسالمي ايران مأمورانلباس رسمي ) استفاده بدون مجوز و به صورت علني از ٣

  ) جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد كند.٤

 يكم و اجراصدور ح ب،يمشمول مرور زمان تعق ليجرائم ذ« مجازات اسالمي قانون ١٠٩ماده مطابق  صحيح است؛ ٣گزينه  پاسخ:

و جرائم  برداري كالهشامل  يجرائم اقتصاد - ب؛ )٤(رد گزينه  كشور يو خارج يداخل تيامن هيجرائم عل - الف :شوند ميمجازات ن

(رد  جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر -پ؛ )٢(رد گزينه  مبلغ مقرر در آن ماده تيقانون با رعا ني) ا٣٦ماده (موضوع تبصره 

   )١گزينه 

  بيني شده است؟ اجراها پيش . آزادي مشروط در كدام يك از ضمانت٥٨

  ) حبس تعزيري و بازداشت بدل از جزاي نقدي و شالق١

  ) حبس تعزيري و نگهداري در كانون اصالح و تربيت٢

  ها و نگهداري در كانون اصالح و تربيت ) تمامي حبس٣

  ) فقط حبس تعزيري٤

حكم  صادركننده، دادگاه حبس تعزيريدر مورد محكوميت به « قانون مجازات اسالمي ٥٨ه مادمطابق  صحيح است؛ ٢گزينه پاسخ: 

در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات به  تواند مي

 ٩٠ماده همچنين مطابق ...» صادر كندشروط را پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي م

 تيكانون اصالح و تربنوجوان و رفتار او در  اياز وضع طفل  دهيرس هاي گزارشبا توجه به  تواند ميدادگاه « قانون مجازات اسالمي

 اي ينوجوان به ول ايطفل  ميرا به تسل ينگهدار ايدهد  ليسوم تقل كيرا تا  يكند و مدت نگهدار دنظريخود تجد رأيبار در  كي

پنجم  كينوجوان حداقل  ايكه طفل  شود مياتخاذ  در صورتي دنظريبر تجد يدادگاه مبن مي. تصمدينما لياو تبد يسرپرست قانون

 يامر مانع استفاده از آزاد نياست. ا يمورد قطع نيدادگاه در ا رأيرا گذرانده باشد.  تيدر كانون اصالح و ترب ياز مدت نگهدار

  ».ستين ها آن طيبا تحقق شرا يقانون فاتيتخف ريو سا مشروط

  آزادي در كدام بزه قابليت اعمال دارد؟ . نظام نيمه٥٩

  ) حبس تا سه ماه١

  ) يك تا پنج سال حبس٢

  ) دو تا ده سال حبس مشروط به گذراندن حداقل يك سوم از دوران حبس٣

  س) ده تا بيست سال حبس مشروط به گذراندن حداقل يك دوم حب٤
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 ٥(بيش از سه ماه تا  درجه پنج تا هفت يريتعز هاي حبسدر «قانون مجازات اسالمي  ٥٧ماده مطابق  صحيح است؛ ٢گزينه سخ: پا

 تيفعال كيمناسب و تعهد به انجام  تأمينو سپردن  يمشروط به گذشت شاك تواند مي يحكم قطع صادركنندهدادگاه  سال حبس)

 جبران اياصالح  نديكه در فرآ يماريب اي اديدرمان اعت اي يخانوادگ يمشاركت در تداوم زندگ ،يآموز حرفه ،يآموزش ،اي حرفه ،يشغل

در  تواند ميمحكوم  نيقرار دهد. همچن يآزاد مهيخود او، تحت نظام ن تيمؤثر است، محكوم را با رضا دهيخسارت وارد بر بزه د

 يدگيو دادگاه موظف به رس ديرا تقاضا نما يآزاد مهيدور حكم نص ،يقانون طيطول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرا

 ،سال حبس) ٢٥(بيش از ده سال تا  درجه دو، درجه سه و درجه چهار يريتعز هاي حبسماده در مورد  نيـ مقررات ا تبصره .است

   »قابل اعمال است. مدت حبس چهارم كيدر صورت گذراندن 

ي ناشي از رانندگي بدون داشتن گواهينامه به سه سال حبس محكوم شده است. وي سه . فردي به دليل ارتكاب قتل غيرعمد٦٠

 ٣تا  ٢ماه پس از تحمل كل مجازات مجدداً بدون داشتن گواهينامه مرتكب قتل غيرعمدي ناشي از رانندگي (با مجازات قانوني 

  شود؟ شود. وي بابت جرم اخير به چه مجازاتي محكوم مي سال حبس) مي

  شود. س از دو تا سه سال محكوم مي) به حب١

  شود. ) به حبس از دو سال و نيم تا سه سال محكوم مي٢

  شود. ) به حبس از سه سال تا سه سال و نه ماه محكوم مي٣

  شود و تعيين مجازات جايگزين حبس در مورد او ممنوع است. ) به حبس از سه سال تا سه سال و نه ماه محكوم مي٤

به  يبه موجب حكم قطع يعمدارتكاب جرم  به علتهركس «قانون مجازات اسالمي  ١٣٧ماده مطابق  ست؛صحيح ا ١گزينه پاسخ: 

شمول مرور  اي تيثيحكم تا حصول اعاده ح تيقطع خيتا درجه پنج محكوم شود و از تار كياز درجه  يريتعز هاي مجازاتاز  يكي

حداقل و  نيب نيانگيم يردد، حداقل مجازات جرم ارتكابتا شش گ كيدرجه  يريتعز يمجازات، مرتكب جرم عمد يزمان اجرا

بنابراين » آن محكوم كند. چهارم كياز حداكثر مجازات تا  شيرا به ب يو تواند ميآن جرم است و دادگاه  يحداكثر مجازات قانون

  جرم غيرعمدي مشمول مقررات تكرار جرم نخواهد شد.

  جزاي اختصاصي

  گردد؟ ي. در كدام مورد حد قذف، ساقط م٦١

  هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند. )١

  ) هرگاه مقدوف فوت كند و حداقل يكي از وراث، قاذف را عفو كند.٢

  ) هرگاه مردي همسرش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت لعان كند.٣

  ند.همانند يكديگر باش ها آن) هرگاه دو نفر همديگر را قذف كنند، البته به شرط آن كه قذف ٤
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 ب،يحد قذف در هر مرحله از مراحل تعق ريدر موارد ز« قانون مجازات اسالمي ٢٦١ماده مطابق  صحيح است؛ ٣گزينه پاسخ: 

هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت  -ب .دينما قيهرگاه مقذوف، قاذف را تصد -الف :شود ميساقط  اجراو  يدگيرس

زنش را پس از قذف به  يهرگاه مرد -ت .ورثه او، گذشت كند ،يفوت و در صورتف و مقذوهرگاه  -پ .اثبات شود يعلم قاض اي

همانند، خواه مختلف  ها آنرا قذف كنند، خواه قذف  گريكديهرگاه دو نفر  -ث .لعان كند تيزمان زوج اي تياز زوج شيپ يزنا

  )»٤(رد گزينه  درجه شش است. يريه شالق تعزتا هفتاد و چهار ضرب كيو  يث)، سبند (رتكبان در مجازات م - تبصره .باشد

گذارد. ب با استفاده از كليد و با  سازد و به همين منظور سالحي نيز در اختيار وي مي . الف به منظور سرقت، كليدي براي ب مي٦٢

  ) شده است؟ئميجراكند. الف مرتكب چه جرمي ( همراه داشتن سالح از منزل مورد نظر كه كليد براي آن ساخته شده، سرقت مي

  ) بزه ساخت كليد براي جرم و دو فقره معاونت در سرقت مسلحانه١

  ) بزه ساخت كليد براي جرم و معاونت در سرقت مسلحانه٢

  ) معاونت در سرقت مسلحانه و تباني براي بردن مال غير٣

  ) فقط معاونت در سرقت مسلحانه٤

 اي دياقدام به ساخت كل يارتكاب جرم يهر كس عالماً عامداً برا« اتقانون تعزير ٦٦٤ماده مطابق  صحيح است؛ ٢گزينه پاسخ: 

) ضربه شالق ٧٤سال و تا ( كيبه حبس از سه ماه تا  كند  هيهت ايارتكاب جرم بسازد،  يبرا يا لهيهر نوع وس اي ديآن نما رييتغ

  مسلحانه نيز شده است. عالوه بر اين جرم، فرد با دادن سالح مرتكب جرم معاونت در سرقت» محكوم خواهد شد.

  رشا و ارتشا شود؟ جرائمتواند با وجود ساير شرايط قانوني، باعث تحقق  . كدام گزينه مي٦٣

  ) انجام معامله با كارمند دولت از سوي ارباب رجوع با بهاي غيرواقعي فاحش١

  رجوع به كارمند دولت و پذيرش آن قول از سوي كارمند ) قول دادن پول از سوي ارباب٢

  اي به كارمند رجوع مبني بر بخشيدن خانه ) پذيرش پيشنهاد كارمند دولت از سوي ارباب٣

  ) ثبت نام خارج از نوبت فرزند كارمند دولت در مدرسه دولتي تحت مديريت ارباب رجوع٤

و صرف قول  گيرد ميدقت داشته باشيد كه رشا و ارتشا با دادن و گرفتن مال يا انجام معامله صورت  صحيح است؛ ١گزينه  پاسخ:

) همچنين موضوع رشا و ٣و  ٢شود (رد گزينه  ه است، رشا و ارتشا محسوب نميدادن يا پذيرفتن وعده تا وقتي كه مال گرفته نشد

  )٤گردد. (رد گزينه  ارتشا بايد مال باشد و موارد غير مالي رشا و ارتشا محسوب نمي

  شره است؟. كدام معيار ضمان ديه در جنايت خطاي محض بالمبا٦٤

  صدق استناد صرفاً) ١
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  تقصير مرتكب صرفاً) ٢

  ) تقصير مرتكب و صدق استناد٣

  ) تقصير مرتكب و استناد جنايت به وي هيچ يك معيار نيست.٤

كه از نامش پيداست، براي ضمان ديه نيازي به تقصير نيست و  گونه هماندر جنايت خطاي محض صحيح است؛  ١گزينه : پاسخ

  كند. نايت به مرتكب كفايت ميصرف صدق استناد ج

هاي كنترل ذهن در فضاي مجازي با انجام اقداماتي ضمن تسلط رواني بر سه تن، اطالعات  . اعضاي يك گروه با استفاده از شيوه٦٥

چه  كنند. اعضاي گروه مرتكب ، حساب بانكي هر سه نفر را خالي ميها آنرا تحصيل و با ورود آنالين به پنل كاربري  ها آنمالي 

  اند؟ جرمي (جرائمي) شده

  اي ) فقط سرقت رايانه١

  اي رايانه برداري كاله) فقط ٢

  اي ) عنوان مجرمانه خاص تسلط رواني بر ديگري و سرقت رايانه٣

  اي رايانه برداري كاله) عنوان مجرمانه خاص تسلط رواني بر ديگري و ٤

مانند آن و استفاده از  اي تيهر كس در قالب فرقه، گروه، جمع«ات قانون تعزير مكرر ٥٠٠ماده مطابق  صحيح است؛ ٤گزينه پاسخ: 

مشمول حد نباشد، به  يچنانچه رفتار و گردد، ريمرتكب اقدامات ز يمجاز اي يواقع يدر فضا يكنترل ذهن و القائات روان هاي شيوه

. مجازات گردد ميه پنج محكوم درج ياجتماع قاز حقو تيدو مجازات و محروم نياز ا يكي ايدرجه پنج  ينقد يحبس و جزا

  :شود مي نييتع ١٣٩٢/٢/١مصوب  ي) قانون مجازات اسالم١٣٠ه (گروه مزبور مطابق ماد ايفرقه  يسردستگ

 اي يجسم ،يو سوءاستفاده جنس كشي بهرهكه فرد مورد  يشود به نحو يگريبر د يجسم اي يكه موجب تسلط روان يهر اقدامـ ١

 عفت، ياعمال مناف لياز قب يبه ارتكاب جرائم يو قيفرد و تشو گيري تصميمبه قدرت  رساني سيبآدر اثر  ايو  واقع شود يمال

دقت داشته ..» اقدامات گردد. نيفرد مرتكب ا ،يگرزنيد اي ي، خودآزارگردان روانا مواد يمواد مخدر و  ،يمصرف مشروبات الكل

  اند. اي نيز شده انهباشيد كه اين افراد با تحصيل اطالعات مالي، مرتكب سرقت راي

  . توزيع داروهاي رايج در سقط جنين در چه صورتي جرم است؟٦٦

  ) مطلقاً جرم است.١

  يافته جرم است. ) تنها به صورت سازمان٢

  ) تنها توزيع از طريق فضاي مجازي و بدون نسخه پزشك جرم است.٣
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  پزشكي جرم است. آموزشيت و درمان و دارويي وزارت بهداش هاي فراورده) خارج از سامانه رديابي و رهگيري ٤

فقط  نيدر سقط جن جيرا يداروها عيتوز« تيجمع ياز خانواده و جوان تيقانون حما ٥٨ماده مطابق صحيح است؛  ٤پاسخ: گزينه 

ت. مجاز اس ها آن يها در داروخانه يمجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يدارا يمارستانيب يعرضه مراكز درمان يبرا

درمان و  اشت،وزارت بهد ييدارو يها فرآورده يريو رهگ يابيمذكور، خارج از سامانه رد يفروش و پخش داروها د،يهرگونه خر

درجه سه تا شش  يريتعز يها داروها بدون نسخه پزشك جرم است و مشمول مجازات نيا و حمل يو نگهدار يآموزش پزشك

  ».ودش يم ي) قانون مجازات اسالم١٩موضوع ماده (

  كدام جمله درست است؟ شويي پول. درباره ٦٧

) چنانچه كارمند دولت به جهت عدم موفقيت در انجام كار، بخشي از رشوه را به راشي برگرداند، راشي و مرتشي مرتكب ١

  اند. نيز شده شويي پول

، منشأي خودرويي بخرد، عالوه بر جرم را بفروشد و ريال دريافت كند و با مبلغ ريال برداري كاله) اگر كالهبردار، ارز موضوع ٢

  شده است. شويي پولمرتكب دو فقره 

 شويي پول) اقدام مدير دولتي مبني بر برداشت و تصاحب وجه سپرده شده و سپس خريد وياليي با آن مال براي همسرش ٣

  شود. محسوب نمي

  شده است. شويي پولجام معامله مرتكب ) در معامله معارض، اگر خريدار از مالك نبودن فروشنده آگاه باشد، با ان٤

  :عبارت است از شويي پول« شويي پولقانون مبارزه با  ٢ماده مطابق  صحيح است؛ ٢. گزينه ٦٧

  .مجرمانه آن به منشأحاصل از ارتكاب جرائم با علم  دياستفاده از عوا اي يتملك، نگهدار ل،يـ تحص الف

 اي ميبه طور مستق نكهيمجرمانه آن با علم به ا منشأ كتمان كردن اير پنهان به منظو يديانتقال عوا اي مبادله ل،يـ تبد ب

ارتكاب آن  يمشمول آثار و تبعات قانون يكه و ينحو  به منشأجرم  به مرتكبكمك  ايدست آمده  از ارتكاب جرم به ميرمستقيغ

  .جرم نشود

در  ميرمستقيغ اي ميطور مستق كه به يديعوا تيمالك اي ييجا ه، منبع، محل، نقل و انتقال، جابمنشأ كتمان كردن ايپنهان      ـ  پ

  »شده باشد.  ليجرم تحص جهينت

شود. وي با  اي مي هاي سري در حال انتقال در سامانه رايانه . كاربري در حال جستجو در فضاي مجازي متوجه برخي داده٦٨

نمايد.  كي از صرافان داخلي مبالغ قابل توجهي دريافت ميها كه مربوط به سياست ارزي كشور است و ارائه آن به ي تحصيل داده

  اقدام اين شخص چه جرمي است؟

  ) اخالل در نظام اقتصادي كشور١
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  هاي متعلق به دولت اي از طريق ربايش داده ) سرقت رايانه٢

  اي و مخابراتي هاي رايانه ها و سامانه ) ايجاد اخالل در داده٣

  ها به اشخاص فاقد صالحيت دسترس قرار دادن دادهاي از طريق در  ) جاسوسي رايانه٤

نسبت به  رمجازيهركس به طور غ« اي اي در فصل جاسوسي رايانه قانون جرائم رايانه ٣مطابق ماده  صحيح است؛ ٤گزينه پاسخ: 

شود، به  رياعمال زداده مرتكب  هاي حامل اي يمخابرات اي اي رايانه هاي سامانهشده در  رهيذخ ايدر حال انتقال  يسر هاي داده

  :مقرر محكوم خواهد شد هاي مجازات

 يجزا ايتا سه سال  كي، به حبس از در حال انتقال يسر يشنود محتوا اي ها آن ليتحص ايمذكور  هاي دادهبه  ي) دسترسالف

  .هر دو مجازات اي الير )٦٠,٠٠٠,٠٠٠( ونيليتا شصت م الي) ر٢٠,٠٠٠,٠٠٠( ونيليم ستياز ب ينقد

  »به حبس از دو تا ده سال. ت،ياشخاص فاقد صالح يمذكور برا هاي دادهرس قرار دادن ) در دستب

  شود؟ . در كدام مورد، شخص مشمول منع مداخله در معامالت دولتي نمي٦٩

  ) معامله كاالي انحصاري دولت با دولت توسط معاون وزير١

  درصد سهام شركت را داراست. ٥شهردار  كاري با شهرداري توسط شركتي كه عروس العمل ) انعقاد قرارداد حق٢

  يكي از كاركنان يك سازمان دولتي است. ي بر عهده) شركت در مناقصه يك شركت دولتي توسط شركتي كه بازرسي آن ٣

اي كه از دولت كمك مستمر دريافت  يهربرداري از معادن طبقه سوم با وزارت صمت توسط كارمند بنگاه خي ) انعقاد قرارداد بهره٤

   كند. مي

و كارمندان  نيمجلس ندگانيو نما وزراقانون راجع به منع مداخله ماده اول  ١و تبصره  ١مطابق بند  صحيح است؛ ١گزينه پاسخ: 

ماده  ٤) و طبق تبصره ٤ماده اول (رد گزينه  ٧) و بند ٣ماده اول (رد گزينه  ٧) و بند ٢ي (رد گزينه و كشور يدر معامالت دولت

  ».است يقانون مستثن نيموضوع ا ها شهرداريدولت و  يدولت و امور مطبوعات يانحصار يو كاالها معامالت اجناس«اول 

  پذير است؟ يك از افراد امكان قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) از ناحيه كدام ٥٩٨م تصرف غيرقانوني موضوع ماده . تحقق جر٧٠

  ل باشند.) كارمندان اعم از اينكه در هر شركت خصوصي يا دولتي شاغ١

  ) كارمندان شاغل در شوراي صنفي كارگري٢

  هاي خصوصي ) كارمندان بانك٣

  خيريه مؤسسات) كارمندان ٤
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به  نيمأمور ١٣٧٥مصوب  يقانون مجازات اسالم ٥٩٨مطابق ماده « ٧٩٨وحدت رويه  رأيطبق  صحيح است؛ ٣گزينه پاسخ: 

اموال سپرده شده  ريسا اينسبت به وجوه  يرقانونيتصرف غ مقرر در خصوص همانند كاركنان دولت مشمول حكم يخدمات عموم

 يو بانك يپول ردهبه ارائه خدمات گست ،يكه تحت نظارت بانك مركز يخصوص يها هستند. كاركنان بانك فهيبرحسب وظ ها آنبه 

  »الذكر هستند. ده فوقو مشمول مجازات مقرر در ما شوند يمحسوب م يبه خدمات عموم نيمأمور قياز مصاد پردازند، يبه مردم م

  شود؟ االرض محسوب نمي . در كدام مورد، مرتكب مفسد في٧١

  كيلوگرم ترياك به داخل ايران ٤٠) وارد كردن ١

  سال ١٨گرم هروئين با استفاده از نوجوانان زير  ٥٠) حمل كردن ٢

  اي كه موجب اخالل شديد در نظم عمومي كشور گردد. ) پخش گسترده مواد سمي به گونه٣

  مأمورانگرم هروئين به قصد مقابله با  ٤٠) به همراه داشتن سالح شكاري توسط يكي از شركاي حمل ٤

)، ٤(رد گزينه  به آن يقانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواد ٤٥مطابق بند الف ماده  صحيح است؛ ١گزينه پاسخ: 

قانون مجازات  ٢٨٦داند و طبق ماده  االرض مي كيلوگرم ترياك را افساد في ٥٠ند ت كه وارد كردن بيش از ) و ب٢بند ب (رد گزينه 

  )٣(رد گزينه  ياسالم

  ؟گيرد ميمتصرف قرار  بر عهدهدر چه صورتي اثبات صحت معامالت و تحصيل اموال  شويي پول. در جرم ٧٢

  ) هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت وجود داشته باشد.١

  ر صورتي كه ارزش اموال بيش از يك ميليارد ريال باشد.) د٢

  ترديد وجود داشته باشد. ها آن) هرگاه در مورد صحت ٣

  دادستان است. بر عهده) در همه حاالت، مسئوليت اثبات ٤

معامالت و  به علم به عدم صحت كيهرگاه ظن نزد« شويي پولمبارزه با قانون  ٢ماده  ١ تبصرهمطابق  صحيح است؛ ١گزينه  پاسخ:

زمان مشخص وجود  كيدر  ييدارا زانيآن م ليامكان تحص طيبه شرا با توجهاموال وجود داشته باشد مانند آن كه نوعاً و  ليتحص

  »متصرف است. بر عهده ها آناثبات صحت  تينداشته باشد مسؤول

گردد و مدعي گردد  موجب جنايت ايجادشده مي. در مورد جنايت بر نفس و عضو، هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً ٧٣

شود؛ اگر جنايت به علت حساسيت  كه قصد ارتكاب آن جنايت را نداشته و متوجه نبوده كه آن كار نوعاً موجب چنين جنايتي مي

  زياد موضوع واقع شده باشد كه نوعًا شناخته شده نباشد، چنين جنايتي چه حكمي خواهد داشت؟

  مرتكب در ايراد صدمه، جنايت واقع شده در حكم جنايات عمدي است.) با احراز قصد فعل ١
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  ) جنايت واقع شده غيرعمدي بوده و مشمول جنايات در حكم شبه عمد خواهد بود.٢

  ) آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود واال جنايت غيرعمدي خواهد بود.٣

  د بود.) عدم آگاهي را مرتكب بايد ثابت كند و اال جنايت عمدي خواه٤

اثبات  ديو توجه مرتكب با يب) عدم آگاهبند (در «قانون مجازات اسالمي  ٢٩٠ماده  ١تبصره مطابق  صحيح است؛ ٣گزينه پاسخ: 

واقع شده باشد  ب،يموضع آس اديز تيواقع شده فقط به علت حساس تياست مگر جنا يعمد تيگردد و در صورت عدم اثبات، جنا

شود و در صورت  تاثبا ديو توجه مرتكب با يآگاهصورت  نيغالباً شناخته شده نباشد كه در ا زين بيموضع آس اديز تيو حساس

گزينه داشته باشيد مواردي مانند در حكم عمد يا در حكم شبه عمد در هر حالتي دقت » .شود ميثابت ن يعمد تيعدم اثبات، جنا

  نادرست هستند.

  شود؟ يب محكوم نمي. در كدام مورد، مرتكب به مجازات جرم نشر اكاذ٧٤

  ) اهانت به مراجع مسلم تقليد در نشريات١

  ) تبليغ و ترويج اسراف و تبذير در نشريات٢

  هاي ديگران به خود به صورت ترجمه در نشريات ) نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشته٣

  ي باشد كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.اي كه اكثر مطالب آن مغاير با آن چيز ) انتشار نشريه به گونه٤

(رد  ١٠) و بند ١(رد گزينه  ٨) بند ٢قانون مطبوعات (رد گزينه  ٦ماده  ٢و بند  ٢مطابق تبصره  صحيح است؛ ٤گزينه پاسخ: 

ه نوع آن متعهد ب يباشد با آنچه كه متقاض ريكه اكثر مطالب آن مغا يا به گونه هيار نشرانتشباشد.  صحيح مي ١) گزينه ٣گزينه 

  گردد. الذكر جرم مستقل محسوب مي قانون فوق ٧، به موجب ماده شده است

  شود؟ . كدام مورد با قسامه ثابت نمي٧٥

  ) ديه ناشي از قتل غيرعمدي١

  ) مجازات تعزيري ايراد جرح عمدي٢

  ) قصاص ناشي از قتل عمدي٣

  ) ديه ناشي از ايراد جراحت غيرعمدي٤

 يقانون مجازات اسالم ٣١٣در ماده » قسامه« فيبه تعر تيبا عنا« ٨١٥وحدت رويه  رأيمطابق  ست؛صحيح ا ٢گزينه پاسخ: 

ارش و ضرر  ه،يلكن قصاص، د شود ياثبات نم اي يبا سوگند نف راتيحدود و تعز«قانون  نيا ٢٠٨مطابق ماده  نكهيو ا ١٣٩٢مصوب 

 نكهيبر ا يقانون مبن نيهم ١٦٠ ادهو صراحت تبصره م »گردد يثبات مقانون با سوگند ا نيمطابق مقررات ا ،جرائماز  يناش انيو ز
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بر  تيدر جنا ادشده،يقانون  ٤٥٦مطابق ماده  نكهيبا توجه به ا ن،يو همچن» معتبر است هيقصاص و د ينف اياثبات  يبرا«قسامه 

 دراشخاص  ياثبات حق خصوص يبرا اًصرفاست كه  يليدل» قسامه« ن،يبنابرا شود، ياعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نم

جرم، بر اساس آن،  يجنبه عموم يبرا يريمجازات تعز نييتع جهيدر نتموارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و 

  »است. يفاقد وجاهت قانون

  شناسي جرم

  است؟يك از شرايط ضروري  هاي روزمره براي وقوع جرم وجود كدام . بر اساس نظريه فعاليت٧٦

  مهارت در ارتكاب جرم –ديده  زهبدسترسي به  – مؤثر) فقدان مانع ١

  بزهكار بالقوه –مهارت در ارتكاب جرم  –) آماج مناسب ٢

  بزهكار بالقوه -مؤثرفقدان مانع  –) آماج مناسب ٣

  مؤثروجود مانع  –آماج مناسب  -) بزهكار بالقوه ٤

: باشد ميمهم  ريشدن در ارتباط با سه متغ يوقوع جرم و قربان زانيمروزمره  هاي در نظريه فعاليت صحيح است؛ ٣گزينه  پاسخ:

 كيهستند)؛ دوم، وجود  قيمت گراناجناس مرغوب و  يكه دارا اييه خانه(مانند  مناسب يا آماج نخست، در دسترس بودن اهداف

مالك خانه، دوستان و  س،يل(مانند پنع مناسب ماو سوم، عدم حضور  )كاريافراد ب ادي(مانند شمار ز زهيبا انگ بزهكار بالقوه و

  .دهد مي شيرا افزا جرائمعوامل، احتمال وقوع  نيبستگان). اجتماع ا

  . قيود چهارگانه نظريه تقيد (پيوند) اجتماعي هيرشي كدام است؟٧٧

  ) پيوستگي، وابستگي، مشاركت، تعهد١

  بودن قانون) وابستگي عاطفي، تعهد و پايبندي، مشاركت، اعتقاد به خوب ٢

  ) پذيرش اجتماعي، باورمندي به حكومت، همنوايي با فرهنگ اجتماعي، تعهد و پايبندي٣

  هاي اجتماعي، تعهد و پايبندي ب بودن قانون، توانمندي) پيوستگي با جامعه مدني، اعتقاد به خو٤

 يوابستگ :شوند ميعه فرد و جام ونديباعث پ يمعتقد است كه چهار عنصر اصل يرشيه صحيح است؛ ٢گزينه پاسخ: 

)Attachment،(  تعهد)Commitment،( مشاركت )Involvement(  و اعتقاد)Belief(  

  نقاط ضعف و قوت مكتب تحققي (اثباتي) به ترتيب كدام است؟ ترين مهم. ٧٨

  پذيرش نظام كيفري –) سلب مسئوليت از مجرم ١
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  مطالعه علمي پديده مجرمانه –جرائم  بندي طبقه) ٢

  هاي تجربي در تبيين جرم استفاده از روش –ايي ) جبرگر٣

  مطالعه فيزيولوژيك مجرمان –) قائل شدن به مجرم بالفطره ٤

   صحيح است. ١گزينه  پاسخ:

  بيني ميزان خطرناكي و نوع رفتار مجرمان در آينده، ناظر به كدام نظريه است؟ . استفاده از عدالت آماري براي پيش٧٩

  ) مديريت ريسك١

  هاي ترجيحي ) معاشرت٢

  گرايي كيفري ) عوام٣

  ) كيفرگرايي٤

 سازي ناتوان ايبر يوضع يريشگيو اقدامات پ ها مجازاتاستفاده از  بر جرم سكير تيريمد ي نظريه صحيح است؛ ١گزينه پاسخ: 

داشتن اطالعات  ارياختبا در  تواند مي فريك نيياست و نظام تع ندهيمجرم در آ يرفتارها بيني پيشمستلزم  سازي ناتوان. دارد تأكيد

خطر مذكور  تيريمد يدر مورد چگونگ يم، با استفاده از اطالعات آمارمجر يو درجه خطرناك نينسبت به مجرم يفيو ك يكم

  كند. گيري تصميم

  گيري است؟ نمونه هاي روشديدگان مستلزم استفاده از كدام يك از  پذيري نتايج به دست آمده از نظرسنجي از بزه . تعميم٨٠

  ) گلوله برفي١

  اي ) خوشه٢

  ) تصادفي٣

  شماري ) تمام٤

   صحيح است. ٣. گزينه ٨٠

  شناسي چيست؟ هاي جرم . مقصود از اعتبار تجربي در آزمون نظريه٨١

  ) نظريه تا چه اندازه قابليت آزمون دارد.١

  ) نظريه تا چه اندازه شفاف و قابل درك است.٢
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  شود. ي حمايت مي) نظريه تا چه اندازه از طريق شواهد تجرب٣

  هاي تجربي استفاده كرده است. ) نظريه تا چه اندازه از روش٤

   .صحيح است ٣گزينه پاسخ: 

  بيني نشده است؟ ) پيش١٣٩٥گري در امور كيفري (مصوب  نامه ميانجي . كدام گزينه در آئين٨٢

  ه هستند.عن هاي دولتي شاكي يا مشتكي در مواردي كه دستگاه گري ميانجي) امكان ارجاع به ١

  براي كاركنان شاغل در قوه قضائيه گري ميانجي) ممنوعيت تقاضاي ايجاد موسسه ٢

  گري ) محرمانه بودن كليه مطالب و اظهارات طرفين در فرايند ميانجي٣

  گري حضور مستقل وكالي طرفين در فرايند ميانجي ممنوعيت) ٤

كه ادارات و  يدر موارد يگر يانجيارجاع به م«ري در امور كيفري گ ينامه ميانج آئين ٣ماده صحيح است؛ مطابق  ٤گزينه پاسخ: 

 ١٢) همچنين طبق تبصره ماده ١(رد گزينه » و مقررات مربوط بالمانع است. نيقوان تيهستند با رعا يشاك يدولت هاي دستگاه

 گري ميانجيمؤسسه  جاديا يمتقاض توانند ينم يضابطان دادگستر نيو همچن يو ادار يياعم از قضا هييكاركنان شاغل در قوه قضا«

(رد گزينه » جنبه محرمانه دارد. يگر يانجيم نديدر فرا نيمطالب و اظهارات طرف هيكل« ٢٢) و نيز مطابق ماده ٢(رد گزينه » شوند.

٣(  

  گيرند؟ يابي قرار نمي يك از مشاغل در حوزه جرم . كدام٨٣

  تعليق مراقبتي و اصالح مجرمان مأموران) ١

  بازسازي صحنه جرم مأموران) ٢

  ) افسران تشخيص هويت٣

  ) پزشكان قانوني٤

   صحيح است. ١گزينه پاسخ: 

  شود؟ شناسي سبز مطرح مي مسئله ريزگردها در خوزستان ذيل كدام مبحث جرم به. ضرورت توجه ٨٤

  شناختي ) عدالت بوم١

  ) عدالت اكولوژيك٢

  محيطي ) دموكراسي زيست٣
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  محيطي ) عدالت زيست٤

   صحيح است. ٤ه گزين پاسخ:

  شناسي مطرح است؟ هاي براون فون برنر در حيطه كدام شاخه جرم . تئوري سيستم٨٥

  ) سبز١

  ) رشدمدار٢

  ) سايبري٣

  ) اقتصادي٤

را  يمتفاوت اريبس دگاهيدو انسان است  به رشد يكرديروبراون فون برنر  ،ييكايآمر شناس روانرويكرد  صحيح است؛ ٢گزينه پاسخ: 

روابط رشد  دهيچيپ ستميس كيكه در  گيرد ميدر نظر  يشخص را به صورت هينظر ني. اهدد مي ارائهبر رشد  يبافت اتتأثيردر مورد 

  .گذارند مي تأثيراطراف بر او  طيسطح از مح نيكه چند كند مي

  شناسي علمي، براي جامعه خطرناك است؟ گذاران جرم . كدام حالت باليني زير در انديشه پايه٨٦

  دن استعداد مجرمانه و قابليت انطباق اجتماعي) باال بو١

  ) پايين بودن استعداد مجرمانه و قابليت انطباق اجتماعي٢

  ) باال بودن استعداد مجرمانه و پايين بودن قابليت انطباق اجتماعي٣

  ) پايين بودن استعداد مجرمانه و باال بودن قابليت انطباق اجتماعي٤

   صحيح است. ١گزينه  پاسخ:

  هاي تضاد چيست؟ وم محوري در تعريف جرم در نظريه. مفه٨٧

  ) تعارض منافع١

  ) توافق اجتماعي٢

  ) نقض هنجارهاي اخالقي٣

  ) نقض هنجارهاي قانوني٤

   صحيح است. ١گزينه  پاسخ:
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  شناسي، به دنبال مجازات رفتار بزهكارانه است نه شخصيت بزهكار . كدام مكتب جرم٨٨

  ) تحققي١

  ) نئوكالسيك٢

  ) كالسيك٣

  ) دفاع اجتماعي٤

  صحيح است. ٣گزينه پاسخ: 

  داند؟ هاي اجتماعي مبتني بر جنسيت مي شناسي خانواده را مركز آموزش . كدام نظريه جرم٨٩

  فرهنگ كوهن ) خرده١

  ) پيوند تراويس هيرشي٢

  ) كاركردگرايي تالكوت پارسونز٣

  ) معاشرت ترجيحي ادوين ساترلند٤

  صحيح است. ٣گزينه پاسخ: 

  شناسي جرم، ارائه فراروايت (نظريه عام) نفي شده است؟ هاي جامعه يك از نظريه كدام . در٩٠

  ) پست مدرن١

  ) كاركردگرا٢

  ) كنش متقابل٣

  آميز (خطر) ) جامعه مخاطره٤

) است. از نظر Metanarrativesپست مدرنيسم، انكار فراروايت ها ( هاي ويژگي ترين عمدهيكى از صحيح است؛  ١گزينه پاسخ: 

و الگوهاى عقالنى، تاريخى، اقتصادى، اجتماعى و ارزشى هستند كه  ها بندي صورتاز  اي مجموعه، فراروايت ها، ها مدرنيست پست

 كه بايد آن را نفي نمود. بخشند ميمشتركى به مدرنيته  هاي پايه
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