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 زان محترم به تمامی سواالت ذیل به طور مستدل و مستند به قانون مجازات اسالمی پاسخ دهید: وکارآم

علی، حسین و محمد با یکی از همسایگان خود به نامهای رضا و کریم در کوچه درگیر می شوند. در    -1
یکی   –این درگیری رضا با ضربه چاقو و ضربه چوب به سر به شدت مجروح می شود. زنی به نام فاطمه 

ها پرتاپ  ئی را به سمت آنبا شنیدن سر و صدای این درگیری عصبانی شده و شی  –دیگر از همسایه ها 
می کند که شیء مذکور به سرِ محمد خورده و باعث خونریزی سرِ وی می شود. متعاقبا علی اقدام به  
فرار از صحنه درگیری می کند که در خیابان مجاور با اتومبیلی که راننده آن مرتکب تخلفی نشده و با  

شود. پس از مداخله    سرعت مطمئنه در حال حرکت بوده، تصادف نموده و منجر به نقص عضو او می
پلیس و پایان درگیری، رضا به بیمارستان منتقل، لیکن در اثر شدت جراحات فوت می نماید. تحقیقات  
مقدماتی نسبت به این جرایم انجام، اما باالخره مشخص نمی شود که چه کسی ضربات چاقو و چوب  

 را به رضا وارد نموده اند. 

را به تفکیک مشخص و مستند به قانون  اعم از قصاص، دیه و  جرایم و مجاراتها   تعزیر افراد مذکور 
 نمره (  8تعیین نمائید. ) 

پدری، دیگری را که فردی بالغ و عاقل بوده، اکراه می کند که فرزند او را بکشد. فرد مورد نظر هم    -2
ات جرایم افراد  رونده و انجام تحقیقات الزم و اثب فرزند این پدر را به قتل می رساند. پس از تشکیل پ 

مذکور، سایر اولیای دم مقتول نسبت به اکراه شونده، گذشت خود را اعالم و حاضر به دریافت دیه می  
نمره    5ه کننده و اکراه شونده را در فرض مذکور تعیین نمائید. )  ا ر شوند. مسئولیت کیفری و مجازات اک

) 

ن آن فوت می کند. کارشناس، شرکت  خودرویی در حین سفر برون شهری دچار حادثه شده و سرنشی  -3
ا مقصر اعالم می کند. وکیل  درصد مشترک  20و    80خودروسازی و اداره راه و ترابری را به ترتیب به میزان  

انجام وظایف  اداره   اداره ی مذکور در حین  انتسابی، اظهار می دارد که  اتهام  از  ترابری در دفاع  و  راه 
و  مسئول  دفاع وکیل یاد شده، نوع جنایت،    عدم پذیرشو    پذیرش حاکمیتی خود بوده است. در فرض  

 نمره (  5اعم از دیه و تعزیر را به تفکیک مشخص نمائید. )  مجازات

قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات ) جرم سقط جنین( را    623عنصر مادی جرم موضوع ماده    -4
مسئول پرداخت دیه مطابق مقررات در  در حالتهای مختلف با ذکر مثال تشریح نمایید و بیان نمائید،  

 نمره (  2ذیل ماده، چه کسی می باشد؟. ) 
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