
 

  1چاپ  20 دوره حقوق جزا آزمون وکالت درستنامه
  
  

  آدرس
  اصالحیه

  عنوان  صفحه

 20سؤال  پاسخنامه  31
  ، ...1339قانون اقدامات تأمینی مصوب   ابتداي سطر

 18سؤال  پاسخنامه  58
  ...بخش تعزیراتق.م.ا  542مستند به ماده   ابتداي سطر

 14پاسخنامه سؤال   99
  ...منجر....در صورتی که   4سطر 

  صحیح است. جگزینه   12پاسخنامه سؤال   110

 13سؤال پاسخنامه   124
  ضمنی .... نسخق.م.ا جدید  728به موجب ماده   3سطر 

 13سؤال پاسخنامه   124
  ...تاریخی و فرهنگی...اموال   5 سطر 

  صحیح است. دگزینه    14پاسخنامه سؤال   124
  دو سال ... پنج...  -پ  7پاسخنامه سؤال  136
  صحیح است. الفگزینه   10پاسخنامه سؤال   151
  صحیح است. الفگزینه   16پاسخنامه سؤال   153

 4پاسخنامه سؤال   174
  ...شده ضمنی نسخ تعزیرات قانون...  2سطر 

 7پاسخنامه سؤال   176
  گردد...می تفویض...شرایط مخصوص،   8ابتداي صفحه سطر 

 9پاسخنامه سؤال   177
  زمانی عفو،... محدوده...قانونگذار خود با تعیین   2سطر ابتداي صفحه 

 7سؤال پاسخنامه   238
  تعقیب... قابل...تبرئه شده است   2سطر 



 

  آدرس
  اصالحیه

  عنوان  صفحه

 15سؤال پاسخنامه   251
  شود؛...محسوب نمی سرقت...فرآیند   5سطر 

 3سؤال پاسخنامه   261
  نیست. کالهبرداري....عمل مصداق اختالس...تملک،   3و  2سطر 

  4سؤال پاسخنامه   261
  ...1392مصوب  اسالمیق. مجازات  434....ماده   1ابتداي سطر 

  1پاسخ سؤال   261

 شود:به شرح ذیل اصالح می تعزیرات بخش اسالمی مجازات. ق 669 ماده
 یا نفسی ضررهاي یا قتل به تهدید نحو هر به را دیگري کسی گاه هر«

 از اعم نماید، او بستگان یا خود به نسبت سري افشاء به یا و مالی یا شرفی
 فعلی ترك یا امر انجام تقاضاي یا مال یا وجه تقاضاي واسطه این به که این

 ماه دو از زندان یا ضربه) 74( تا شالق مجازات به باشد، ننموده یا نموده را
  ».شد خواهدمحکوم سال دو تا

  5سؤال پاسخ   261

 شود:به شرح ذیل اصالح می تعزیرات بخش اسالمی مجازات. ق 705 ماده
 حبس ماه شش تا یک به آن مرتکبین و ممنوع، ايوسیله هر با قماربازي«
 به قماربازي به تجاهر درصورت و شوندمی محکوم شالق ضربه) 74( تا یا و

 ».گردندمی محکوم مجازات دو هر

  6پاسخ سؤال   261

  :شودمی اصالح ذیل شرح به تعزیرات بخش اسالمی مجازات. ق 674 ماده
 و چک و سفته قبیل از هایینوشته یا غیرمنقول یا منقول اموال گاه هر«

 با کار هر یا وکالت براي یا رهن یا امانت یا اجاره عنوان به آن نظایر و قبض
 مذکور اشیاء که است بوده این بر بنا و شده داده کسی به اجرت بی یا اجرت

 بوده او نزد اشیاء آن که شخصی و برسد معینی مصرف به یا شود مسترد
 مفقود یا تلف یا تصاحب یا استعمال آنها متصرفین یا مالکین ضرر به را آنها

  ».شد خواهد محکوم سال سه تا ماه شش از حبس به نماید،

  8پاسخ سؤال   262

 شود:تعزیرات به شرح ذیل اصالح می بخش اسالمی مجازات. ق 562 ماد 1 تبصره
 به تصادف حسب را ماده این موضوع فرهنگی -تاریخی اموال کس هر«

 تحویل به نسبت کشور فرهنگی میراث سازمان مقررات طبق و آورد دست
  ».گرددمی محکوم مکشوفه اموال ضبط به ننماید اقدام آن

 18پاسخنامه سؤال   263
  مشمول... راننده...عمل   1ابتداي سطر 

  


