
 

 

 1400مهر23 -آزمون وکالت دادگستری مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

 Fدفترچه 

 حقوق جزای عمومی و اختصاصی

. کندیمسال حبس محکوم  3، مرتکب جرم تعزیری با مجازات قانونی یک تا ده سال حبس شده است. دادگاه، مرتکب را به «الف» .۶1

 ؟شودیمبه ترتیب، مجازات تبعی مرتکب چند سال است و از چه زمانی شروع 

 پس از قطعیت حکمـ  ( دو سال۲ .( محکومیت مذکور، فاقد مجازات تبعی است۱

 شمول مرور زمانیا پس از اجرای حکم  ـ( دو سال 4 ا شمول مرور زمانیپس از اجرای حکم ـ ( سه سال ۳

دادگاه مجازات مرتکب را  ، به جهت وجود جهاتشودیمفردی مرتکب جرم تعزیری با مجازات قانونی شش ماه تا دو سال حبس  .۶2

 ؟. در این صورت، کدام مورد صحیح استدهدیمبه میزان دو درجه تقلیل 

 .شودیممجازات تخفیف یافته به مجازات جایگزین حبس تبدیل ( ۱

 .شودیم( درصورت فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، مرتکب به مجازات جایگزین حبس محکوم ۲

 .به مجازات جایگزین حبس حکم دهد تواندیم( دادگاه ۳

 .به مجازات جایگزین حبس حکم دهد تواندینم( دادگاه 4

 ؟است اتخاذر در خصوص وی، قابل یمیمات زاز تص کیکدام. شودیمساله مرتکب شرب خمر  13پسری  .۶3

 ( اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم با نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال۱

 ( تنها نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال۲

 .حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه مصلحت بداند لیم به اشخاصسسرپرست قانونی و درصورت عدم صالحیت ایشان، ت( تسلیم به والدین با ۳

 از سه ماه تا یک سالبه وسیله قاضی دادگاه با نگهداری در کانون اصالح و تربیت  حتینص( 4

پس از « ب». کندیم تا یک سال و نیم حبس( تحریکرا به ارتکاب جرم خیانت در امانت )با مجازات قانونی سه ماه « ب»، «الف. »۶4

 ؟شوندیمبه ترتیب به مجازات جه جرمی محکوم « ب»و « الف». شودیمشروع به جرم خیانت در امانت دستگیر 

 هیچ جرمی ـ( معاونت در شروع به جرم خیانت در امانت ۱

 مانت شروع به جرم خیانت در ا ـ( معاونت در شروع به جرم خیانت در امانت ۲

 جرمی چیه ـهیچ جرمی  (۳

 شروع به جرم خیانت در امانت ـجرمی  چیه( 4

ضربه و مجازات  ۷4تا  ، مجازات اولی، حبس از سه ماه تا ده سال و شالق تعزیریشودیمدولتی، مرتکب دو جرم  نیمأموریکی از  ۶۵

 ؟ شودیماجرا  هیعلمحکومزیر، در حق  یهامجازاتدومی، انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال است، کدام یک از 

 ( شش سال حبس و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال۱

 ضربه شالق تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال 4۰و س ( شش سال حب۲

 ضربه شالق تعزیری 4۰( شش سال حبس و ۳

 ضربه ۷4( شش سال حبس و شالق تعزیری تا 4

 



 

 

هنگام استفاده از  . در حین اجرای مجازات و درشودیمبه موجب حکم قطعی، به مجازات تعزیری درجه شش محکوم « الف» .۶۶

از مقررات تعدد یا تکرار جرم، در خصوص جرم جدید وی اعمال  کیکدام. شودیممرخصی، او مرتکب یک جرم تعزیری درجه پنج 

 ؟ شودیم

 ( هیچ یک از مقررات تعدد و تکرار جرم۲ ( تعدد جرم۱

 با تکرار جرم تعدد( حسب مورد، مقررات 4 ( تکرار جرم۳

 است؟ شده تجویز جرایم از کیکدام در تکمیلی، مجازات .۶۷

 و تمام جرایم عمدی تعزیری  قصاص حدود،( ۱

 ( حدود، قصاص و فقط جرایم تعزیری درجه یک تا شش۲

 ( حدود، قصاص و تمام جرایم تعزیری۳

 ( حدود، قصاص، دیات و تمام جرایم تعزیری4

 ؟است ریپذامکاناز جرایم زیر،  کیکدامتعلیق مجازات  -۶۸

  ییرباآدم ـقاچاق مواد مخدر  ـ( جرایم اقتصادی با نساب کمتر از یکصد میلیون ریال ۱

 قاچاق مواد مخدرـ  ریال میلیون یکصد از بیش نصاب با کالهبرداری ـ( بخشی از جرایم علیه امنیت در صورت همکاری مؤثر مرتکب ۲

 انتقال مال غیر ـقاچاق مواد مخدر  ـ( جرایم سازمان یافته ۳

 قاچاق انسان ـمعاونت در جرایم علیه امنیت ـ  ( جرایم علیه عفت عمومی4

متعلق  متیقگراننسبت به اینکه قرارداد استخدامی وی را تمدید نخواهد کرد. او را به آتش زدن اتومبیل  «ب» با تهدید« الف. »۶۹ 

 ؟اندشدهبه ترتیب مرتکب چه جرمی  «ب»و « الف». داردیموا « ج»به 

 تخریب به عنوان مباشر ـ( تخریب به عنوان اکراه کننده ۱

 مرتکب جرمی نشده است. ـ( تخریب به عنوان اکراه کننده ۲

 تخریب ـ( معاونت در تخریب ۳

 مرتکب جرمی نشده است. ـ( معاونت در تخریب 4

صد . چنانچه میزان خسارت وارده به مالک، چهاراندشدهبا مشارکت یکدیگر، مرتکب تخریب خودروی متعلق به دیگری  نفر. چهار ۷0

 ؟میلیون ریال ارزیابی شود، کدام مورد صحیح است

 .شوندمیمحکوم و مرتکبان به مجازات حبس مقرر در قانون  شودیمجرم ارتکابی نسبت به همه آنها، قابل گذشت محسوب  (۱

 .شوندمیمحکوم  و مرتکبان به مجازات حبس مقرر در قانون شودمی( جرایم ارتکابی نسبت به همه آنها، غیر قابل گذشت محسوب ۲

 .شوندمعادل خسارت وارده محکوم می به جزای نقدی تا دو برابر مرتکبانو  شودمی( جرم ارتکابی نسبت به همه آنها، غیر قابل گذشت محسوب ۳

 .شوندمیوم خسارت وارده محک به جزای نقدی تا دو برابر معادل مرتکبانو  شودمی( جرم ارتکابی نسبت به همه آنها، قابل گذشت محسوب 4

درج امضایی متفاوت با  از درون صندوق نسوز متعلق به پدر خود، دسته چک وی را بدون اجازه او برداشته و با قید مبلغ و« الف» .۷1

مرتکب چه جرم )جرایمی( شده  عالوه بر سرقت، «الف». کندمیامضای واقعی پدر، آن را به دیگری داده و خودروی او را خریداری 

 ؟است

 ( صدور چک بالمحل۲ کالهبرداری ـ( صدور چک بالمحل ۱

 کالهبرداری ـاستفاده از سند مجعول  ـ( جعل 4 جعل و استفاده از سند مجعول ـ( صدور چک بالمحل ۳



 

 

، شودمیمذکور مطلع  بازرس یک شرکت سهامی که از اخالل در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز توسط شرکت .۷2

 . کدام مورد درخصوص رفتار وی، صحیح است؟دهدنمیهیچ اقدامی در جهت جلوگیری از جرم مذکور انجام 

 .شودمیبه مجازات مقرر برای معاون محکوم اگر شرکت مذکور دولتی باشد، معاون جرم محسوب و  صرفاً( ۱

 .شودمیمحکوم  ( اعم از آنکه شرکت مذکور دولتی یا خصوصی باشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برای معاون۲

 .گرددنمی( صرف ترک فعل، موجب تحقق معاونت در جرم ۳

 .شودمی( اگر شرکت مذکور دولتی باشد، معاون جرم محسوب و به مجازات مقرر برای مباشر محکوم 4

درصورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یاید و جمع اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی  .۷3

 تکب چه میزان است؟کمتر از ده میلیارد ریال باشد، مجازات حبس تعزیری مر

 ( درجه شش۲ ( درجه پنج۱

 ( درجه چهار4 ( درجه سه۳

اقدام به حذف فایل  و سپس دهدمیغیرمجاز، ابتدا از رایانه وی به کارت حافظه خود انتقال  طوربهرا « ب»فایل متعلق به « الف» .۷4

 ر شده است؟ یمرتکب کدام یک از جرایم ز ،کند، الفمی« ب»مذکور از رایانه 

 یاانهیرا( تخریب ۲ از باب تعدد معنوی یاانهیرا( سرقت و تخریب ۱

 یاانهیراسرقت ( 4 از باب تعدد مادی یاانهیرا( سرقت و تخریب ۳

 کند، نوع قتل چیست؟ اصابت« ج»ه به سمت وی تیراندازی کند، ولی تیر او به خطا رود و ب« ب»به قصد کشتن « الف»چنانچه  .۷۵

 مورد، عمد، شبه عمد یا خطای محض( حسب ۲ شبه عمد یا خطای محض  ،( حسب مورد۱

 ( خطای محض4 شبه عمد (۳

 صحیح است؟ ،کندمیکدام پاسخ در مورد کسی که دست راست سالمی دارد و دست راست فلج دیگری را قطع  ۷۶

 .شودمیپرداخت دیه دست فلج به مجنی علیه  بهمحکوم( مرتکب ۱

 .شودمیاست و جانی فقط تعزیر  یمنتف( قصاص و دیه ۲

 خواستار قصاص دست سالم مرتکب شود. تواندیمبه پرداخت دیه ترجیح دهد، مجنی علیه جانی قصاص شدن را  کهیدرصورت( ۳

 ( درهرصورت، مجنی علیه بین اخذ دیه و قصاص دست جانی مختار است4 

مقررات را رعایت کرده  بهکلشخصی به قصد خودکشی، خود را از روی پل عابر پیاده جلوی خودروی در حال حرکتی که راننده  .۷۷

 ؟شودیممل چه مجازاتی محکوم حاننده به تر .دزبایمو بر اثر برخورد با خودرو جان  اندازدیمولی فاقد گواهینامه رانندگی است، 

 ( مجازات تعزیری مشدد قتل ناشی از رانندگی بدون داشتن گواهینامه ۱

 و مجازات تعزیری مشدد قتل ناشی از رانندگی بدون داشتن گواهینامه نفس( پرداخت دیه ۲

 ( جزای نقدی ناشی از رانندگی بدون گواهینامه۳

 ناشی از رانندگی بدون گواهینامه ( پرداخت دیه نفس و جزای نقدی4

 

 

 



 

 

 . پرداخت دیه بر عهده چه شخصی است؟شودیمغیرعمد، باعث قطع یک بند انگشت دیگری  طوربهشخصی  .۷۸

 .در هر صورت، بر عهده خود مرتکب است( ۱

 .عاقله است بر عهده( در هر صورت، ۲

 .بر عهده عاقله است، نانچه رفتار مرتکب خطای محض باشدمرتکب و چ( در صورتی که رفتار مرتکب شبه عمد باشد، بر عهده خود ۳

 .( در صورت اثبات یا اقرار، بر عهده مرتکب و در غیر این صورت، بر عهده عاقله مرتکب است4

با چوب خطر را  تواندیم به منظور دفاع از خود و در حالی که« ب»، کندیم، با چاقو به سمت وی حمله «ب»به قصد قتل « الف» .۷۹

 ؟شودیمزیر محکوم  یهامجازاتبه کدام یک از « ب». شودیمشلیک و موجب قتل وی « الف»دفع کند، ابتدائا با سالح به سمت 

 ( فقط مجازات تعزیری۱

 ( دیه و مجازات تعزیری۲

 ( فقط دیه۳

 ( قصاص نفس4

نسبت به مسروقه بودن آن  ، ولیاطالعیبکه از محتوای چمدان  گذاردیمسارقی چمدان حاوی اموال مسروقه را در مغازه شخصی  .۸0

 ؟شودیم. صاحب مغازه به ارتکاب چه جرمی محکوم دیگوینمآگاه است و صاحب مغازه چیزی 

 .( به دلیل فقدان سوءنیت، مرتکب جرمی نشده است۱

 .شودینممال مسروقه را قبول نکرده، به مداخله در مال مسروقه محکوم  صراحتاً( چون ۲

 ( معاونت در سرقت۳

 ( مداخله در مال مسروقه4

 

 

 


