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سخن
ناشــــــــر
رشته حقوق با تمام شاخهها و گرایشهایش ،بهمنزله یکی از پرطرفدارترین
رشتههای دانشگاهی کشور ،تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را بهخود جلب
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل ،وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و

جایگاههای گوناگون به ایفای وظیفه مشغول میشوند.

منابعیکه در دانشکدههای حقوق ،مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر
مدار آنها قرار دارد ،در واقع ،مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی

چنانکه باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکردهاند.

این ،درحالی است که نیاز مبرم دانشپژوهان به مجموعههای پربار و سودمند،

امری انکارناپذیر است .بهاینترتیب ،ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشتههای متأثر از آن ،باید بیش

از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتابهایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر ،مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده،
قرار گرفته باشد.

مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش ،در مقام مؤسسهای پیشگام در امر نشر کتب
آموزشی روزآمد و غنی ،توانسته است گامهای مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق
بردارد .این مؤسسه افتخار دارد که با بهرهمندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق

نیازهای علمی دانشجویان ،به تولید آثاری همت گمارد که مهمترین دستاورد آنها ،تسهیل
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد .انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات

منصه ظهور برساند.
درخشان ،شایستگیهای خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به ّ

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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 20دوره حقوق جزا آزمون وكالت

سؤاالت آزمون وکالت سال 1380

 -2در قتل خطای محض ،عاقله در كدامیك از موارد ذیل ضامن است؟ [موضوع:
اختصاصی دیات]

حقوق جزای

الف) در صورتی كه قتل به شهادت شهود ثابت میشود .
ب) در صورتی كه قتل در نتیجه خودداری متهم از قسامه ثابت شود .
ج) در صورتیكه قتل به اقرار متهم ثابت شود .
د) در صورتیكه قتل در نتیجه نكول متهم از سوگند انجام شود .

 -3اگر شخصی به ارتكاب عملی كه جرم بوده به حبس تعزیری محكوم و حكم قطعی شده باشد
و قبل از اجرای حكم به موجب قانون الحق آن عمل دیگر جرم شناخته نشود به ترتیب ذیل
عمل خواهد شد[ :موضوع :حقوق جزای عمومی قلمرو اجرایی قوانین جزایی در زمان]
الف) مجازات حبس اجرا میشود		 .
ب) نصف مجازات اجرا بقیه آن اجرا نمیشود .
ج) حكم اجرا نمیشود ولی سابقه كیفری برای محكو ٌم علیه باقی میماند .
د) حكم اجرا نمیشود و سابقه كیفری برای وی مترتب نمیگردد .
 -4شخصی به وكالت از دیگری چك بالمحلی صادر مینماید  .در این صورت با كدامیك از
وضعیت های ذیل مطابقت دارد؟ [موضوع :حقوق جزای اختصاصی صدور چک بالمحل]
الف) صادركننده چك (وکیل) و صاحب حساب هر دو مسئولیت كیفری دارند .
ب) صادركننده چك به طور مطلق مسئولیت كیفری دارد .
ج) صادركننده چك مسئولیت كیفری دارد مگر اینكه ثابت كند عدم پرداخت وجه چك مستند به
عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی او بوده است .
د) فقط صاحب حساب مسئولیت كیفری دارد .

 -5پس از تبدیل مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده دادگاه[ :موضوع:
تخفیف مجازات]

حقوق جزای عمومی

نــــــــــشر چتر دانش

 -1شخصی كلید ساز كه از سرقت سارق اطالع داشته كلیدی برای ورود به مكان وقوع سرقت
میسازد و در اختیار سارق قرار میدهد لكن قبل از وقوع سرقت كلید گم میشود سرقت مورد
نظر انجام نمیشود .اقدام سازنده كلید[ :موضوع :حقوق جزای اختصاصی سرقت]
ب) جرم تام است .
الف) جرم محال است		 .
د) شروع به جرم است .
ج) جرم عقیم است		 .
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الف) در تخفیف آن اختیار دارد		 .
ب) نمیتواند آن را تخفیف دهد .
ج) ملزم است آن را تخفیف دهد .
د) در مواردی ملزم و در بعض دیگر مختار است كه آن را تخفیف دهد .
 -6درباره مجازات ها عبارت« :نه بیش از آنچه كه مفید است و نه بیش از آنچه عدالت اقتضاء
میكند»  .شعار كدامیك از مكتب های حقوق كیفری ذیل است؟ [موضوع :حقوق جزای عمومی
نــــــــــشر چتر دانش

مکاتب کیفری]

الف) اثباتیون 	

ب) عدالت مطلقه  	       ج) دفاع اجتماعی افراطی	          د) نئوكالسیك

 -7اگر در بین اولیای دم مقتول بعضی صغیر و بعض دیگر كبیر باشند اولیای كبیر[ ....موضوع:
حقوق جزای اختصاصی قصاص]
الف) تا رسیدن صغیر به سن بلوغ حق تقاضای قصاص ندارند .
ولی دم صغیر باشد میتواند تقاضای قصاص كند .
ولی َدم كبیرّ ،
ب) چنانچه همان ّ
ج) میتوانند با تأمین سهم صغار و تودیع آن در صندوق دادگستری تقاضای قصاص كنند .
ولی صغیر تقاضای قصاص كنند .
د) میتوانند توأم با ّ

 -8اگر كسی به اعتقاد قصاص یا مهدوالدم بودن ،دیگری را بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود
ولی معلوم گردد كه مقتول مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است در این صورت[ :موضوع :حقوق

جزای اختصاصی قصاص]

الف) به منزله خطای محض است	 .
ج) شبه عمدی است		 .
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ب) در حكم خطاء شبیه عمد است .
د) عمدی است .

 -9مجازات مادری كه فرزند خود را عمدا ً به قتل برساند[ :موضوع :حقوق جزای اختصاصی قصاص]
الف) به مجازات تعزیری محكوم میشود	 .
ب) مجازات ندارد .
ج) قصاص میشود		 .
د) به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم میشود .

 -10تعدد جرم مانع  ...........است[ .موضوع :حقوق جزای عمومی تعلیق اجرای مجازات]
			
الف) اعمال عفو
ج) تخفیف مجازات 		

		
ب) آزادی مشروط
د) تعلیق مجازات

 -11شخصی برابر حكم قطعی محكوم به خلع ید از مال غیر مقتول شده و حكم نیز درباره وی
اجرا گردیده است .این شخص بعد از اجرای حكم ،مورد حكم را مجددا ً به طور عدوان تصرف
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مینماید؛ در این صورت[ :موضوع :حقوق جزای اختصاصی هتک حرمت منازل و امالک غیر]
الف) به زندان از شش ماه تا دو سال و رفع تجاوز محكوم میشود .
ب) مجازات چنین فردی زندان از شش ماه تا دو سال است .
ج) مجازات چنین فردی رفع تجاوز و جزای نقدی به میزان پانصد هزار ریال است .
د) موضوع فاقد جنبه كیفری است ذینفع میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه نمایند .

نــــــــــشر چتر دانش

 -12یكی از كارمندان دولت به اتهام اختالس مبلغ ده میلیون ریال تحت تعقیب قرار میگیرد .
در جریان تحقیقات اولیه و قبل از صدور دادنامه مبلغ مورد اختالس را به صندوق دولت مسترد
مینماید .در این صورت[ :موضوع :حقوق جزای اختصاصی اختالس]
الف) با استرداد وجه مورد اختالس دادگاه وی را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای
مجازات زندان را معلق میسازد ولی حكم انفصال را درباره او اجرا میكند .
ب) به جزای نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختالس محكوم میشود .
ج) دادگاه حكم برائت متهم را از بزه انتسابی صادر مینماید .
د) استرداد وجه تأثیری در برائت وی ندارد دادگاه او را به  7تا  10سال حبس و انفصال دایم از خدمات
دولتی و جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ مورد اختالس محكوم مینماید .
 -13علی وسیله نقلیه خود را در اختیار حسن كه فاقد گواهینامه رانندگی است قرار میدهد
حسن با آن وسیله نقلیه رانندگی نموده و مرتكب قتل غیرعمدی اصغر میشود و در این صورت
علی به اتهام  ....تحت تعقیب قرار میگیرد[ .موضوع :حقوق جزای عمومی معاونت در جرم]
ب) قتل غیرعمدی
الف) رانندگی بدون پروانه 		
د) معاونت در امر رانندگی بدون پروانه
ج) معاونت در قتل غیرعمدی   	
 -14به موجب حكم قطعی دادگاه پرویز مبلغ ده میلیون ریال به هوشنگ بدهكار است .پرویز با
قصد فرار از ادای دین تنها خودروی خود را به ایرج انتقال میدهد .بقیه اموالش برای پرداخت
بدهی او كافی نمیباشد .در صورتیكه ایرج با علم به این موضوع اقدام به خرید خودرو كرده
باشد این عمل[ :موضوع :حقوق جزای اختصاصی انتقال مال به قصد فرار از ادای دین]
ب) عنوان معاونت دارد .
الف) شریك در جرم است		 .
د) مباشر جرم است .
ج) عنوان كیفری ندارد		 .
 -15شهردار یكی از شهرهای ایران اعتباری در اختیار دارد كه باید صرف احداث پرورشگاهی
شود .وی به جای احداث پرورشگاه اعتبار مزبور را صرف احداث كتابخانه مینماید .عمل شهردار
 ........است[ .موضوع :حقوق جزای اختصاصی تصرف غیرقانونی]
ب) تصرف غیرقانونی
			
الف) اختالس
د) فاقد وصف جزایی
ج) خیانت در امانت 		
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 -16شخصی كه كارمند دولت است بجای داوطلب اصلی در آزمون ورودی دانشگاه ها شركت میكند .
مراقبان آزمون او را شناسایی و دستگیر میكنند این عمل[ :موضوع :حقوق جزای اختصاصی جعل]
الف) اساساً جرم نیست		 .
ب) جرم محسوب شده و قابل تعقیب كیفری است .
ج) فقط موجب مسئولیت اداری و انتظامی است .
د) واجد مسئولیت مدنی بوده و اوراق امتحانی باطل محسوب میشود .
نــــــــــشر چتر دانش

 -17چهارنفر در اثر بی احتیاطی و بی مباالتی مرتكب قتل مرد مسلمانی شده اند .هر چهار نفر
ولی دم مقتول نیز مطالبه دیه
به اتهام شركت در قتل غیرعمدی تحت تعقیب قرار گرفته اند ّ
نموده است در این صورت[ :موضوع :حقوق جزای اختصاصی دیات]
الف) شركت در قتل غیرعمدی جنبه كیفری ندارد و متهمین باید از اتهام انتسابی تبرئه شوند .
ب) متهمین فقط به طور متساوی به پرداخت دیه یك مرد مسلمان محكوم میشوند .
ج) هر یك از متهمین به یك تا سه سال حبس محكوم میشوند .
د) هر یك از متهمین به یك تا سه سال حبس محكوم میشوند و باید متساویاً دیه یك مرد مسلمان
را بپردازند .
 -18دو وسیله نقلیه در حین شركت با هم برخورد میكنند و هر دو خسارت میبینند .كارشناس
فنی اعالم میدارد كه هر دو راننده مقصرند .در این صورت[ :موضوع :حقوق جزای اختصاصی دیات]
الف) راننده هر وسیله نقلیه ضامن نصف خسارت وسیله نقلیه دیگر است .
ب) هر دو راننده مسئولیت دارند ولی مسئولیت آنها نسبت به میزان تقصیر آنهاست .
ج) كارشناس فنی باید اظهارنظر نماید كه كدامیك از دو راننده ضامن خسارت راننده دیگر است.
د) هیچ یك از دو راننده مسئولیت ندارند و ضامن هیچ خسارتی نیستند.
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 -19اگر كسی به علت لغزش و یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود و موجب
جنایت گردد در این صورت[ :موضوع :حقوق جزای اختصاصی دیات]
الف) نه خود وی و نه عاقله هیچ یك ضامن نیستند  		.
ب) عاقله ضامن است نه خود شخص
ج) خودش ضامن است نه عاقلهاش
د) عاقله ضامن است اگر عاقله نبود یا عاقله نداشت شخص او ضامن است.
 -20كارمند امور مالی یكی از سازمانهای دولتی به منظور تحصیل منفعت ،جنسی را به حساب
دولت گرانتر از قیمت خرید در دفاتر ثبت میكند این عمل او  .......محسوب میشود[ .موضوع:

حقوق جزای اختصاصی تصرف غیرقانونی]

الف) اختالس	   ب) جعل               ج) تدلیس           د) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی

 20دوره حقوق جزا آزمون وكالت

پاسخنامه سؤاالت آزمون وکالت سال 1380

نــــــــــشر چتر دانش

 -1گزینه ب صحیح است .مستند به ماده  664قانون تعزیرات ،مصوب  1375که مقرر میدارد :هر
کس عالماً و عامدا ً برای ارتکاب جرمی ،اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید ،یا هر نوع وسیله ای
برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند ،به حبس از سه ماه تا یک سال و تا  74ضربه شالق ،محکوم
خواهد شد.
الزم به تذکر است که تهیه وسیله ارتکاب جرم در اینجا ،صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم اصلی،
قابل کیفر است و صرف ارتکاب آن ،جرم میباشد و لیکن اگر کسی با وسیله تهیه شده ،جرمی را
مرتکب شود ،عمل مذکور از شمول این ماده خارج شده و در محدوده بند ب ماده  126ق.م.ا جدید
و با توجه به ماده  127همین قانون ،قابل کیفر است و هر گاه جرمی را مرتکب نگردد و یا از آن
وسایل استفاده نشود ،عمل تهیه مقدمات ،توسط شخص ثالث به موجب این ماده ،قابل کیفر است.
 -2گزینه الف صحیح است .مستند به ماده  463ق.م.ا جدید که مقرر میدارد :در جنایت خطای محض،
در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ،پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر
با اقرار مرتکب یا نکولی او از سوگند یا قسامه ثابت شد ،بر عهده خود اوست.
تبصره -هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی ،عاقله اظهارات او را تصدیق نماید ،عاقله مشمول
پرداخت دیه است .
الزم به ذکر است که ماده  305ق.م.ا سابق نیز در حکمی مشابه ،چنین مقرر میداشت :در قتل
خطای محض ،در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ،پرداخت دیه به عهده عاقله
است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود ،به عهده خود اوست.
 -3گزینه د صحیح است .مستند به ماده  10ق.م.ا جدید که مقرر میدارد :در مقررات و نظامات دولتی،
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است
و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل و ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدام
تامینی و تربیتی محکوم کرد .لکن چنان چه پس از وقوع جرم ،قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای
مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی ،مساعدتر به حال مرتکب واقع شود ،نسبت به جرایم
سابق بر وضع آن قانون ،تا صدور حکم قطعی مؤثر است .هرگاه به موجب قانون سابق ،حکم قطعی
الزم االجرا صادر شده باشد ،به ترتیب زیر عمل میشود :الف -اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده
است به موجب قانون الحق ،جرم شناخته نشود ،حکم قطعی ،اجرا نمیشود و اگر در جریان اجرا
باشد ،اجرای آن موقوف میشود .در این موارد و هم چنین در موردی که حکم ،قب ً
ال اجرا شده است،
هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست ،لذا با توجه به این بند و صدر ماده ،اگر قانون الحق ،رفتار
مجرمانه قانون سابق را حذف کند ،از تاریخ وقوع جرم تا قبل از صدور حکم قطعی ،تأثیر گذاشته و
با توجه به ماده  6ق.آ.د.ک ،قرار موقوفی تعقیب ،صادر میشود ولی اگر حکم قطعی الزم االجرا صادر
شده باشد ،در صورتی که هنوز اجرا نشده باشد ،دیگر اجرا نمیشود و اگر در جریان اجرا باشد ،اجرای
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نــــــــــشر چتر دانش
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آن موقوف میشود و در این دو مورد و هم چنین ،موردی که حکم قبل به طور کامل اجرا شده است،
هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست و از سجل کیفری شخص ،محو میشود.
الزم به ذکر است که حکم ماده  10و بند الف آن ،دقیقاً تکرار حکم صدر ماده  11و بند الف ماده
 11ق.م.ا سابق است.
 -4گزینه ج صحیح است .مستند به ماده  19قانون صدور چک اصالحی  82که مقرر میدارد :در
صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب ،اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ،صادر
شده باشد ،صادر کننده چک و صاحب حساب ،متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه
و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن ،علیه هر دو صادر میشود به عالوه ،امضاء کننده چک ،طبق
مقررات این قانون ،مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت ،مستند
به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است .که در این صورت ،کسی که موجب
عدم پرداخت شده از نظر کیفری ،مسئول خواهد بود.
به موجب این ماده ،امضا کننده میتواند برای رهایی از مجازات ،اثبات کند که عدم پرداخت ،مستند
به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است .مثل این که حسابداری که چک را
از حساب ،بیرون کشیده یا حساب را مسدود کرده است .یا مدیر عامل شرکتی ،اثبات نماید که در
زمان امضای چک ،وجه کافی در حساب موجود بوده اما مدیر عامل بعدی ،اقدام به بیرون کشیدن
وجه از حساب نموده است .در این گونه موارد ،مسئولیت کیفری با کسی خواهد بود که موجب عدم
پرداخت شده است.
 -5گزینه ب صحیح است .مستند به صدر ماده  37ق.م.ا جدید که مقرر میدارد :در صورت وجود یک 
یا چند جهت از جهات تخفیف ،دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب
تر باشد ،به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند.
درست است که این سؤال بر اساس ماده  22ق.سابق ،طرح شده است ولی همان طور که از صدر
ماده  37ق.م.ا جدید نیز پیداست ،قانونگذار مقرر داشته که قاضی یا میتواند تخفیف دهد و یا تبدیل
کند و نمیتواند هم تخفیف دهد و هم تبدیل کند .الزم به ذکر است که اداره حقوقی قوه قضائیه ،در
نظریه مشورتی در سال  73در این خصوص ،چنین نظر داده است :تبدیل مجازات ،خود نوعی تخفیف
است .لذا حرف عطف «یا» مذکور در صدر ماده ،داللت بر این مطلب دارد که قاضی فقط حق تخفیف
یا تبدیل کیفر را دارد و نمیتواند هم تخفیف دهد و هم کیفر را به مجازات دیگری تبدیل نماید.
 -6گزینه د صحیح است .این شعار از سوی اورتوالن به عنوان یکی از بنیان گذاران مکتب نئوکالسیک 
مطرح شده است .قسمت اول این شعار ،مبنی بر این که نه بیش از آن چه که عدالت اقتضا میکند،
به منزله رد کردن و محکوم کردن شکنجه ها و عقوبات متداول در حقوق قدیم و مجازات های سخت
و شدیدی است که بنتام به خاطر ترساندن عموم و ارعاب عام ،طرفدار آن بوده است و قسمت دوم
این شعار به مشابه تخطئه جرایمی است که ژوزف دومستر برای حمایت مذهب ،از آن طرفداری
میکرده است.
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 -7گزینه ج صحیح است .مستند به ماده  354ق.م.ا جدید که مقرر میدارد :اگر مجنی علیه یا همه
اولیا دم یا برخی از آنان ،صغیر یا مجنون باشند ،ولی آنان با رعایت مصلحت شان حق قصاص ،مصالحه
و گذشت دارد و هم چنین میتواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان ،منتظر بماند .اگر برخی از اولیا دم ،کبیر
و عاقل و خواهان قصاص باشند ،میتوانند مرتکب را قصاص کنند .لکن در صورتی که ولی صغیر یا
مجنون ،خواهان ادا یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آن ها باشد ،باید مطابق خواست او
عمل کنند .مفاد این ماده ،در مواردی که حق قصاص ،به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم ،به ورثه
آنها منتقل میشود نیز جاری است .این حکم در مورد جنایاتی که پیش از الزم االجرا شدن این
قانون ،واقع شده است ،نیز جاری است .الزم به ذکر است که متن این سؤال بر اساس رأی وحدت
رویه شماره  1365/8/20 -31طرح شده است .مفاد این رأی بدین شرح است :در مورد قتل عمدی،
اگر بعضی از اولیا دم ،کبیر و بعضی دیگر ،صغیر باشند و اولیا دم کبیر ،تقاضای قصاص نمایند با تأمین
سهم صغار از دیه شرعی ،میتوانند جانی را قصاص نمایند.
 -8گزینه ب صحیح است .با توجه به تبصره  2ماده  295ق.م.ا سابق که چنین مقرر میداشت :در
صورتی که شخص ،کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه
ثابت شود و بعدا ً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است ،قتل به منزله
خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند ،قصاص
و دیه از او ساقط است .الزم به ذکر است ،اگر چه که درست است که قانونگذار ،در ق.م.ا جدید به
صراحت چنین قتلی را به منزله خطا شبیه عمد ندانسته است ولی حکمی تقریباً مشابه همین ماده،
مقرر کرده است .ماده  303ق.م.ا جدید در این خصوص مقرر میدارد :هرگاه مرتکب ،مدعی باشد که
مجنی علیه ،حسب مورد ،در نفس یا عضو ،مشمول ماده  302این قانون است ،وی با چنین اعتقادی،
مرتکب جنایت بر او شده است ،این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است،
نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند .اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده  302است و
نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی ،مرتکب جنایت شده است ،مرتکب ،به قصاص
محکوم میشود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی ،دست به جنایت زده و مجنی علیه
نیز موضوع ماده  302نباشد ،مرتکب عالوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات
محکوم میشود.
 -9گزینه ج صحیح است .مستند به ماده  301ق.م.ا جدید که مقرر میدارد :قصاص در صورتی ثابت
میشود که مرتکب ،پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب،
مساوی باشد.
از طرفی ماده  309این قانون چنین مقرر میدارد :این ادعا که مرتکب ،پدر یا کسی از اجداد پدری
مجنی علیه است ،باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات ،حق قصاص حسب مورد با سوگند
ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ،ثابت میشود.
الزم به ذکر است که با توجه به نظریه مشورتی سال  ،1368حکم مقرر در ماده  220ق.م.ا سابق
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( 301فعلی) ،استثنا است و تنها در خصوص پدر اجرا میشود و شامل مادر و سایر اقارب نمیگردد .
از طرفی پدر یا جد پدری ،هر چند کافر بوده است و فرزند او مسلمان باشد ،به کشتن فرزند ،قصاص
نمیگردد.
 -10گزینه د صحیح است .با توجه به ماده  36ق.م.ا سابق که مقرر میداشت؛ مقررات مربوط به تعلیق
مجازات درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم میشوند ،قابل اجرا نیست . ...
در حال حاضر ،قانونگذار ،چنین مقررهیی را در ق.م.ا جدید نیاورده است  .با این  حال ،ماده 55
ق.م.ا جدید چنین مقرر میدارد :هرگاه پس از صدور قرار تعلیق ،دادگاه احراز نماید که محکوم،
دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها،
محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن ،اجرای مجازات ،معلق شده است ،قرار تعلیق را
لغو میکند .دادستان یا قاضی اجرای احکام ،موظف است در صورت اطالع از موارد فوق ،لغو تعلیق
مجازات را از دادگاه ،درخواست نماید .حکم این ماده ،در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.
 -11گزینه الف صحیح است .مستند به ماده  693قانون تعزیرات مصوب  :1375اگر کسی به موجب
حکم ،قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقول یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق،
شده باشد ،بعد از اجرای حکم ،مجددا ً مورد حکم را عدواناً ،تصرف یا مزاحمت یاممانعت از حق نماید،
عالوه بر رفع تجاوز ،به حبس از شش ماه تا دو سال ،محکوم خواهد شد.
الزم به ذکر است که حکم قطعی قبلی مبنی بر رفع تصرف عدوانی ،ممانعت یا مزاحمت ،ممکن است
کیفری و یا  حقوقی باشد.
بایستی توجه داشت که ماده  176ق.آ.د.م نیز به این ماده ارجاع داده است .این ماده چنین مقرر
میدارد :اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق،
دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی
یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم ،وادار نمایند ،به مجازات مقرر در قانون مجازات اسالمی،
محکوم خواهند شد.
 -12گزینه الف صحیح است .مستند به تبصره  3ماده  5ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  1367که مقرر میدارد:
هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفرخواست ،تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد نماید،
دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزا معاف مینماید و اجرای مجازات حبس را معلق ،ولی حکم انفصال
درباره او ،اجرا خواهد شد.
 -13گزینه د صحیح است .این سؤال بر اساس حکم شماره  34/3/18-986شعبه دوم دیوان عالی کشور
طرح شده است که مفاد آن بدین شرح است :اگر کسی به دیگری با علم به این که فاقد گواهینامه
رانندگی است ،اتومبیلی بدهد که به هر منظوری ،رانندگی کند و بعداً ،راننده تصادف نموده و موجب
وقوع قتل یا سایر صدمات بدنی غیر عمدی شود ،تنها معاون در جرم رانندگی بدون پروانه میباشد
و نه معاونت در قتل غیر عمدی ارتکابی راننده.
الزم به ذکر است که غالب حقوق دانان ،فرض معاونت در جرایم غیر عمدی را نپذیرفته اند زیرا با
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عنایت به تبصره ماده ( 126تبصره ماده  43ق.م.ا سابق) ق.م.ا جدید وحدت قصد بین عمل معاون
و مباشر ،ضروری است .این تبصره چنین مقرر میدارد :برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و
تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم ،شرط است.
 -14گزینه الف صحیح است  .مستند به ماده  4قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب
 1377/8/10که مقرر میدارد :هر کسی که به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد
الزم االجرا و کلیه محکومیت های مالی ،مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی مانده
اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد ،عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس
تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع ،اقدام کرده باشد،
شریک جرم محسوب میگردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد ،عین آن و
در غیر این صورت ،قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده ،بابت تأدیه دین ،استیفاء خواهد شد.
 -15گزینه ب صحیح است .مستند به ماده  598قانون تعزیرات مصوب  1375که مقرر میدارد :هر
یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت
های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقالبی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره
میشوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت ،اداره میشوند و یا دارندگان پایه
قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات
عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ،وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق
بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب
وظیفه ،به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها
را به نفع خود یا دیگری داشته باشد ،متصرف غیر قانونی محسوب و عالوه بر جبران خسارات وارده و
پرداخت اجرت المثل ،به شالق تا  74ضربه محکوم میشود و در صورتی که منتفع شده باشد ،عالوه
بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی
که به علت اهمال یا تفریط ،موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که
در قانون ،اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار ،مصرف نموده باشد.
همان طور که از این ماده بر میآید ،جرم موضوع این ماده ،تصرف غیر قانونی است که از طور خاص
خیانت در امانت است و تشابه زیادی با جرم اختالس دارد .زیرا در تصرف غیر قانونی نیز همانند
اختالس الزم است که اوالً شئ به مأمور دولت سپرده شده باشد و ثانیاً سپردن بر حسب وظیفه باشد .
و لیکن از این جهت که عنصر مادی جرم اختالس ،تصاحب و برداشت و یا اتالف عمدی میباشد .و
لیکن عنصر مادی تصرف غیر قانونی ،استفاده غیر مجاز و بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری و
هم چنین اهمال یا تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی و نیز به مصرف رسانیدن در اموری
که قانون ،اعتباری برای آن قائل نشده و یا به مصرف رسانیدن در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار
میباشد؛ میتوان اختالس و تصرف غیر قانونی را از یکدیگری بازشناخت.
 -16گزینه ب صحیح است .مستند به ماده  541قانون تعزیرات مصوب  :75هرکس به جای داوطلب
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اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دانشسراها ،مراکز
تربیت معلم ،اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات
دبیرستان ها ،مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیره ،در جلسه امتحان شرکت نماید ،حسب مورد
مرتکب و داوطلب عالوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی
محکوم خواهد شد.
الزم به ذکر است که این جرم ،ماهیتا ً،جعل محسوب نمیشود ،لیکن قانونگذار به دلیل حیله و تقلبی
که در این کار ،نهفته است ،آن را در فصل راجع به جعل و تزویر آورده است.
عنصر مادی جرم موضوع ماده  541برای فرد شرکت کننده ،نفس شرکت در آزمون است و شرکت
در آزمون منوط به آن است که آزمون ،عم ً
ال برگزار شده و فرد در آن یا الاقل در بخشی از آن ،حضور
به هم رسانده باشد.
 -17گزینه د صحیح است .مستند به بند ب ماده  291ق.م.ا جدید که مقرر میدارد :جنایت در موارد
زیر ،شبه عمدی محسوب میشود :ب -هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب ،واقع شود ،مشروط بر
این که جنایت واقع شده ،مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
از طرفی ماده  369این قانون ،چنین مقرر میدارد :قتل یا هر جنایت دیگر ،میتواند نسبت به هر یک 
از شرکاء حسب مورد ،عمدی ،شبه عمدی یا خطای محض باشد.
در ضمن ماده  533چنین مقرر میدارد :هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت ،سبب وقوع جنایت یا
خسارت بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد ،به طور
مساوی ضامن میباشند.
در خصوص حبس یک تا سه سال نیز ماده  616چنین مقرر میدارد :در صورتی که قتل غیر عمد به
واسطه بی احتیاطی یا بی مباالتی یا اقدام به امری که مرتکب ،در آن مهارت نداشته است یا به سبب
عدم رعایت نظامات واقع شود ،مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت
مطالبه از سوی اولیای دم ،محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد.
 -18گزینه الف صحیح است .مستند به ماده  528ق.م.ا جدید که مقرر میدارد :هرگاه در اثر برخورد
دو وسیله نقلیه زمین ،آبی یا هوایی ،راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند ،در
صورت انتساب برخورد به دو راننده ،هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله
نقلیه است و چنان چه ،سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند ،هر یک از رانندگان ،مسئول یک سوم
دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه میباشد و به همین صورت در وسایل نقلیه
بیشتر ،محاسبه میشود و هرگاه یکی از طرفین ،مقصر باشد به گونهیی که برخورد به او مستند شود،
فقط او ،ضامن است.
الزم به ذکر است که ماده  336ق.م.ا سابق نیز در حکمی مشابه ،چنین مقرر میداشت :هرگاه در اثر
برخورد دو سوار وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل ،خسارت ببینند ،در صورتی که تصادم و برخورد به
هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند و یا هیچکدام مقصر نباشد ،هرکدام ،نصف خسارت وسیله
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نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود .خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تأثیر
آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد ،فقط مقصر ،ضامن است.
 -19گزینه الف صحیح است .مستند به ماده  502ق.م.ا جدید که مقرر میدارد :هرگاه کسی خود را از
جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود ،بر اساس تعاریف انواع جنایت،
حسب مورد به قصاص یا دیه ،محکوم میشود .لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علت قهری هم چون
طوفان و زلزله ،پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند ،کسی ضامن نیست.
الزمه به ذکر است که در قانون سابق ،قانونگذار به دلیل اشتباه تایپی گفته بود :خودش ضامن است
نه عاقله اش.
 -20گزینه ج صحیح است .مستند به ماده  599قانون تعزیرات مصوب  1375که مقرر میدارد :هر
شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن ،برای هر
یک از ادارات و سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده  598بوده است ،به واسطه تدلیس در معامله
از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،
نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند ،عالوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج
سال محکوم خواهد شد.
الزم به ذکر است که این جرم از صور خاص جرم کالهبرداری است.
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تعداد سؤاالت جمع بر مبنای موضوع کلی
موضوع جزیی
موضوع کلی
ادله اثبات دعوی
اقدامات تأمینی و تربیتی
آزادی مشروط
1
تخفيف مجازات
تعاریف
تعدد جرم
1
تعلیق اجرای مجازات
تقسیمبندی جرم از لحاظ عنصر مادی
تکرار جرم
عوامل موجهه جرم
رابطه علیت
شرکت در جرم
شروع به جرم
علل سقوط مجازات
حقوق جزای
عوامل رافع مسئولیت کیفری
5
عمومی
فاعل جرم
قانونی بودن جرایم مجازاتها و
دادرسی کیفری
1
قلمرو اجرایی قوانین جزایی در زمان
قلمرو اجرایی قوانین جزایی در مکان
مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی
اطفال و نوجوانان
مجازاتهای تبعی
مجازاتهای تکمیلی
مجازاتهای جایگزین حبس
معافیت از کیفر
معاونت در جرم
مکاتب کیفری
نحوه تعیین و اعمال مجازاتها
نظارت الکترونیکی

-

1
1
-
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موضوع کلی

موضوع جزیی
اختالس

تعداد سؤاالت جمع بر مبنای موضوع کلی
1
-

آدم ربایی
احراق و تخریب و اتالف اموال و
حیوانات
ارتشاء

-

انتقال مال به قصد فرار از ادای دین

1

تحصیل مال از طریق نامشروع

-

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

-

-

توهین به مقامات سیاسی خارجی

-

تهدید

-

تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

حقوق جزای
تهیه و ترویج سکه تقلبی
اختصاصی جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی
کشور
جرایم بر ضد حقوق و تکالیف
خانوادگی
جرایم رایانهای
جرایم ضد عفت اخالق عمومی
جرایم مرتبط با قانون استفاده غیرمجاز
از عناوین علمی
جرایم مرتبط با قانون حمایت خانواده
جرایم مرتبط با قانون تجارت
جرایم مرتبط با قانون ثبت
جرایم مرتبط با قانون قاچاق کاال و ارز
جرایم مرتبط با قانون وکالت
جرايم مندرج در قانون جرم سياسي
جرايم مرتبط با قانون راجع به انتقال
مال غير
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تصرف غیرقانونی
تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

2
-

-

4

-
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20

حقوق جزای
اختصاصی

موضوع جزیی
جرایم مندرج در قانون مبارزه با
پولشویی
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
جرایم ورشکستگی
جعل
حدود
خیانت در امانت
دیات
ربا
سرقت
سقط جنین
صدورچک بالمحل
غصب عناوین و مشاغل
فرار محبوسین و اختفای مقصرین
قسم و شهادت دروغ
قصاص
کالهبرداری
هتک حرمت منازل و امالک غیر

تعداد سؤاالت جمع بر مبنای موضوع کلی
1
4
1
1
3
1
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