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رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله یکی از پرطرف دارترین رشته های 
دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ 
دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار 
متمادی  سالیان  طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 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 مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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خوانندگان گرامی! الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده 
در ابتدای هر سؤال نشانگر درجه اهمیت سؤال های ذکر شده می باشد. 
به طوری که سؤاالتی که دارای عالمت  می باشند از بیشترین درجه 
را  سؤاالت  این  هستند؛  برخوردار  سؤاالت  سایر  به  نسبت  اهمیت 
ممتاز می نامیم و بدیهی است سایر سؤاالت از لحاظ اهمیت آزمونی 
از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری که عالمت های  و کاربردی 
    در ابتدای آن ها به تدریج نشانگر درجه اهمیت خیلی مهم و 

مهم می باشند.
الزم به ذکر است آن دسته از سؤاالتی که در ابتدای آن ها هیچ 
نشانه ای وجود ندارد از درجه اهمیت آزمونی و کاربردی پایین تری 

نسبت به سایر سؤاالت قرار دارند.

راهنما
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 حقـــــــــــوق
جزای عمومی

1باب
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سؤاالت



سؤاالت کلیات »منابع و 1فصــــــل
مکاتب  حقوق کیفری«

سازش اختیاری و سازش اجباری به ترتیب در چه دوره ای از دوران  1
نخستین تحوالت حقوق کیفری به وقوع پیوسته اند؟

الف(	دوره	انتقام	جویی	خصوصی	-	دوره	دادگستری	خصوصی		
ب(	دوره	انتقام	جویی	خصوصی	-	دوره	دادگستری	عمومی	
ج(	دوره	دادگستری	خصوصی	-	دوره	دادگستری	عمومی		
د(	دوره	دادگستری	عمومی-	دوره	دادگستری	خصوصی	

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اولین بار توسط کدام مکتب حقوق  2
کیفری مطرح شد؟

ب(	مکتب	نئوکالسیک 	 الف(	مکتب	دفاع	اجتماعی	نوین	
د(	مکتب	فایده	اجتماعی 	 ج(	مکتب	عدالت	مطلق		

نوع رویه  آرای دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه قضایی چه  3
قضایی و جزو کدام دسته از  منابع حقوق کیفری به شمار می رود.؟

						ب(	مفهوم	عام-	اصلی	 الف(	مفهوم	خاص-	اصلی		
ج(	مفهوم	عام-	تکمیلی	و	اختیاری				د(	مفهوم	خاص	-	تکمیلی	و	اختیاری	

مبانی فکری طرفداران مکتب تحققی یا اثباتی کدام است؟ 4
		 	 	 الف(	بزه	کار	آزاد	و	مسئول	است.	

ب(	مجرم	آزاد	است	ولی	مسئولیت	اخالقی	ندارد.	
	 ج(	مجرم	مجبور	است	و	مسئولیت	اخالقی	ندارد.		

د(	هیچ	کدام	

عبارت زیر بیانگر اندیشه کدام یک از مکاتب حقوق کیفری به شمار  5
آن  بر  احتماالً   که  اصالحی  آثار  از  بزه کار  رساندن  »کیفر  می آید: 
اخالقی  اصل  تحقق  آن  لزوم  بلکه  نمی یابد  ضرورت  است  مترتب 
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محض است که به موجب آن ستمکار با کردار خود شایستگی درد و 
رنجی را می یابد که کفاره ستم اوست.«

ب(	اصالت	تحصل		 	 الف(	عدالت	مطلق			
د(	مکتب	اصالت	فایده			 	 ج(	مکتب	اثباتی		

عبارت زیر شعار کدام مکتب حقوق کیفری است:»نه بیش از آنکه  6
عدالت اقتضا می کند و نه بیش از آنچه سودمند است. فراتر از این 

دو مرز حق کیفر جامعه متوقف می ماند.«
ب(	مکتب	عدالت	مطلق				 	 الف(	مکتب	تحققی			
د(	مکتب	دفاع	اجتماعی				 ج(	مکتب	نئوکالسیک			

بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی افراطی کیست؟ 7
ب(	فلیپو	گراماتیکا			 	 الف(	مارک	آنسل			

د(	آدلف	پرنس		 	 ج(	ویلیام	جیمز			

مکتب دفاع اجتماعی نوین مبتنی است بر: 8
	 	 الف(	دفاع	اجتماعی	بر	مبنای	تهدید	جمعی	
ب(	دفاع	اجتماعی	به	مفهوم	حفظ	و	حراست	از	جامعه		
ج(	دفاع	اجتماعی،	حمایت	از	فرد	و	حیثیت	انسانی	او	

د(	نفی	حقوق	کیفری	و	حمایت	از	فرد	

کدام یک از موارد زیر جزو منابع الزامی حقوق جزای موضوعه ایران  9
محسوب می گردد؟

		 	 الف(	قوانین	اعم	از	قانون	اساسی	و	قوانین	عادی					
ب(	آرای	وحدت	رویه	هیئت	عمومی	دیوان	عالی	کشور					

		 ج(	معاهدات	بین	المللی	که	به	تصویب	مجلس	رسیده	باشد.				
د(	هر	سه	مورد						

نخستین شکل گیری  دوران  از  کدام یک  با  مترادف  اجباری  سازش  10
حقوق کیفری می باشد؟

	 الف(	دوره	انتقام	جویی	و	جنگ	های	خصوصی	
ب(	دوره	دادگستری	خصوصی				
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	 	 	 ج(	دوره	دادگستری	عمومی				
د(	هیچ	کدام								

کدام یک از مکاتب کیفری زیر معتقد به اجرای کیفر بدون توجه به  11  
سودمندی یا عدم سودمندی آن است؟

ب(	مکتب	اصالت	فایده														 الف(	مکتب	عدالت	مطلق										
د(	مکتب	دفاع	اجتماعی	نوین	 	 ج(	مکتب	نئوکالسیک		

اجتماعی  به  جایگزینی حقوق دفاع  معتقد  زیر  افراد  از  12 کدام یک   
به جای حقوق کیفری بود؟

ب(	فلیپو	گراماتیکا 	 	 الف(	مارک	آنسل	
د(	وان	هامل														 	 	 ج(	آدلف	پرینس	

13 منابع الزامی و صوری حقوق کیفری عبارت است از: 
الف(	قانون								

ب(	معاهدات	بین	المللی	که	به	تصویب	مجلس	رسیده	باشد.					
ج(	رویه	قضایی	به	معنای	خاص		

د(	هر	سه	مورد															

و  بودن جرایم  قانونی  زیر نشانگر پذیرش اصل  از موارد  14 کدام یک 
مجازات ها در حقوق کیفری اسالم است؟

													ب(	»الیکلف	اهلل	نفساً	اال	ما	آتیها«				 الف(	قاعده	قبح	عقاب	بالبیان				
ج(	»ما	کّنا	نعذبین	حتی	نبعث	رسوالً«				د(	هر	سه	مورد										

منابع  از  کدام یک  جزو  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبات   15
حقوق جزا است؟

ب(	منابع	صوری	 	 	 الف(	منابع	اصلی	
د(	موارد	الف	و	ب 	 	 ج(	منابع	فرعی	

که  داشت  عقیده  کیفری  حقوق  مکاتب  دانشمندان  از  کدام یک   16
مجرم در ارتکاب جرم، سود و زیان خود را می سنجد و تابع اصل 

حسابگری است؟
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	 ب(	کانت	 	 	 الف(	آدولف	پرنس	
د(	دومستر 	 	 ج(	ژرمی	بنتام	

تعبیر »نه بیش از  آنکه عدالت اقتضا می کند و نه بیش از آن اندازه  17
که ضروری است.« شعار کدام یک از مکتب های حقوق کیفری درباره 

حق مجازات است؟
الف(	مکتب	تحققی																															ب(	مکتب	کالسیک
ج(	مکتب	اصالت	سودمندی																					د(	مکتب	التقاطی

18 اصطالح حالت خطرناک در باب مسئولیت کیفری از ابداعات کدام 
مکتب حقوق کیفری می باشد؟

الف(	تحققی																																							ب(	دفاع	اجتماعی
ج(	عدالت	مطلق																																		د(	کالسیک

19 کدام مکتب حقوق کیفری مرتکب جرم را فاقد مسئولیت کیفری اما 
واجد مسئولیت اجتماعی می داند؟

ب(	تحققی الف(	دفاع	اجتماعی	نوین																				
د(	اصالت	فایده ج(	کالسیک																																				

20 به نظر کانت هدف از اجرای مجازات کدام یک از موارد زیر است؟
ب(	نفع	جامعه الف(	اجرای	عدالت	و	اخالق															

د(	نفع	فرد	و	جامعه ج(	نفع	فرد																																				

21 کدام یک از محققان زیر در زمینه حقوق کیفری معتقد به نامحدود   
بودن ضمانت اجرای جرم بود؟

ب(	ارتوالن الف(	مارک	آنسل																								
د(	گیزو ج(	آدولف	پرنس																									
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پاسخنامه



پاسخنامه کلیات »منابع و 1فصــــــل
مکاتب  حقوق کیفری«

یکی از گام های مهمی که در زمینه تعدیل انتقام جویی فردی به  ج  گزینه1
وقوع پیوسته خون بها بوده است و به این  دلیل به آن سازش اختیاری می گویند 
اقتدار دولت ها  به تدریج که  ولی  تعیین می شد.  توافق دو طرف  با  آن  نرخ  که 
افزایش یافت گذر از مرحله دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب 
بیشتری گرفت و در این دوره سازش و مصالحه برای افراد اجباری شد؛ به همین 

دلیل به آن سازش اجباری می گویند.
مکتب  توسط  اولین بار  برای  مجازات  و  جرم  بودن  قانونی  اصل  د  گزینه2 
فایده اجتماعی )اصالت سودمندی( با انتشار کتاب )جرایم و مجازات ها( سزار 
بکاریا مطرح شد که معتقد بود فقط قانون می تواند برای جرایم مجازات تعیین 
کند و نباید اختیار تعیین مجازات برعهده قاضی باشد و برای اولین بار به طور 

رسمی در اعالمیه حقوق بشر فرانسه 1789 پذیرفته شد.

الف  گزینه3

ج  گزینه4
الف  گزینه5 آرا و عقاید مکتب عدالت مطلق مبتنی بر اصول اخالقی است. جرم 
از دیدگاه این مکتب، یعنی خروج از عدالت که با اجرای کیفر دوباره استقرار 
می یابد. بنابراین درصورت وقوع جرم تحت هر شرایطی باید مجازات اجرا شده، 
هرچند اثر و فایده ای بر آن مترتب نباشد. الزم به ذکر است که کانت و دومستر 

از بنیان گذاران و پیروان این مکتب به شمار می روند.    
نمایندگان مکتب نئوکالسیک گیزو،  روسی و ارتوالن هستند که  ج  گزینه6
با پیوند عقاید دو مکتب عدالت مطلق و اصالت سودمندی مکتب نئوکالسیک 

را مطرح کردند.    
گراماتیکا معتقد است که »حقوق دفاع اجتماعی« باید جایگزین  ب  گزینه7
اجتماعی پدیدآورنده حق  ارتکاب عمل ضد  او  از منظر  و  حقوق کیفری شود 
کیفر برای جامعه نیست بلکه منشأ تکالیفی برای دولت است که به موجب آن 
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پاسخنامه کلیات »منابع و 1فصــــــل
مکاتب  حقوق کیفری«

یکی از گام های مهمی که در زمینه تعدیل انتقام جویی فردی به  ج  گزینه1
وقوع پیوسته خون بها بوده است و به این  دلیل به آن سازش اختیاری می گویند 
اقتدار دولت ها  به تدریج که  ولی  تعیین می شد.  توافق دو طرف  با  آن  نرخ  که 
افزایش یافت گذر از مرحله دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب 
بیشتری گرفت و در این دوره سازش و مصالحه برای افراد اجباری شد؛ به همین 

دلیل به آن سازش اجباری می گویند.
مکتب  توسط  اولین بار  برای  مجازات  و  جرم  بودن  قانونی  اصل  د  گزینه2 
فایده اجتماعی )اصالت سودمندی( با انتشار کتاب )جرایم و مجازات ها( سزار 
بکاریا مطرح شد که معتقد بود فقط قانون می تواند برای جرایم مجازات تعیین 
کند و نباید اختیار تعیین مجازات برعهده قاضی باشد و برای اولین بار به طور 

رسمی در اعالمیه حقوق بشر فرانسه 1789 پذیرفته شد.

الف  گزینه3

ج  گزینه4
الف  گزینه5 آرا و عقاید مکتب عدالت مطلق مبتنی بر اصول اخالقی است. جرم 
از دیدگاه این مکتب، یعنی خروج از عدالت که با اجرای کیفر دوباره استقرار 
می یابد. بنابراین درصورت وقوع جرم تحت هر شرایطی باید مجازات اجرا شده، 
هرچند اثر و فایده ای بر آن مترتب نباشد. الزم به ذکر است که کانت و دومستر 

از بنیان گذاران و پیروان این مکتب به شمار می روند.    
نمایندگان مکتب نئوکالسیک گیزو،  روسی و ارتوالن هستند که  ج  گزینه6
با پیوند عقاید دو مکتب عدالت مطلق و اصالت سودمندی مکتب نئوکالسیک 

را مطرح کردند.    
گراماتیکا معتقد است که »حقوق دفاع اجتماعی« باید جایگزین  ب  گزینه7
اجتماعی پدیدآورنده حق  ارتکاب عمل ضد  او  از منظر  و  حقوق کیفری شود 
کیفر برای جامعه نیست بلکه منشأ تکالیفی برای دولت است که به موجب آن 

هر فرد حق دارد سازگاری خود را با دیگران از دولت بخواهد.  
ج  گزینه8 دفاع اجتماعی از منظر مکتب تحققی )اثباتی،  تحّصلی( عبارت 
است از حفظ و حراست از جامعه و اتخاذ هرگونه سیاست مقابله با بزهکاران 
اجتماعی  دفاع  طرفدار  که  نیز  گراماتیکا  دیدگاه  از  آنان  طرد  قیمت  به  حتی 
افراطی یا نفی حقوق کیفری بود دفاع اجتماعی یعنی دفاع اجتماعی بر مبنای 
حمایت مطلق از فرد. ولی از دیدگاه دفاع اجتماعی نوین که بنیان گذار آن مارک 
آنسل فرانسوی است، مبداء سیاست جنایی دفاع اجتماعی حمایت از فرد و حتی 
حیثیت رفیع انسانی او در چارچوب حقوق جزا است. دفاع اجتماعی نوین ادعا 
نمی کند که تمام تالش ها برای اجتماعی کردن بزهکاران ممکن است مؤثر باشد 
ولی اجرای تدابیر اصالحی را پیش از هرگونه اقدام کیفری درباره تمام بزهکاران 

ضروری می داند. 
 -1 از:  عبارتند  ایران  در  کیفری  حقوق  الزامی  یا  صوری  منابع  د  گزینه9
مصوب  تشخیص،  قوانین  مجمع  مصوب  قوانین  اساسی،  قانون  از  )اعم  قوانین 
مجلس و کمیسیون های داخلی مجلس( 2- آیین نامه و مصوبه های قوه مجریه. 

3- معاهده بین المللی. 4- آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 
با تثبیت خون بها که در دوره سازش اختیاری مطرح شده بود،  ج  گزینه10
اصحاب دعوا ناگزیر بودند به مصالحه با یکدیگر تن در دهند؛ به همین خاطر 
دوره دادگستری عمومی که مصادف بود با مداخله مقامات دولتی در رسیدگی 

به جرایم، سازش اجباری نام گرفت.  
به  معتقد  مکتب  این  پیداست،  مکتب  این  نام  از  که  همان طور  الف  گزینه11
کانت  نباشد.  یا  باشد  مترتب  آن  بر  فایده ای  اینکه  از  اعم  است  عدالت  اجرای 
را  بنتام  نظر  اصالت سودمندی مورد  این مکتب  بنیان گذاران  از  به عنوان یکی 

رد می کند.  
طریق  از  جامعه  بهبود  جز  اجتماعی  دفاع  گراماتیکا  نظر  از  ب  گزینه12
اجتماعی کردن بزهکاران هدف دیگری ندارد و اصوالً هدف غایی حقوق کیفری 
از نظر گراماتیکا اعتالی فرد و بهبود وضع اوست و به نظر او این امر از طریق 
اقداماتی غیر از حقوق کیفری میسر می شود. از همین روست که از عقیده او 

تحت عنوان دفاع اجتماعی افراطی یاد می شود. 
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مقصود از منابع صوری یا الزامی حقوق کیفری مواردی است که  د  گزینه13
دادگاه ها در هنگام صدور حکم حق استناد به آن ها را داشته و از نظر قانونی 
معتبر تلقی می شوند. البته آیین نامه در حقوق ایران نیز جزو منابع الزامی حقوق 

کیفری تلقی می شود. 
مفهوم هر سه مورد مذکور همان مفهوم اصل قانونی بودن جرایم  د  گزینه14

و مجازات هاست که در حقوق غربی مورد پذیرش قرار گرفته است.   
با اینکه به اعتقاد اکثر حقوقدانان مجمع تشخیص مصلحت نظام  د  گزینه15
به هیچ وجه حق قانون گذاری ندارد، چرا که به موجب اصل 112 قانون اساسی 
که مصوبات  است  مواردی  در  تشخیص مصلحت  این مجمع  وظیفه  مهم ترین 
مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع یا قانون اساسی 
بداند؛ با این حال در مواردی مجمع تشخیص بدون اینکه اختالفی به او ارجاع 
شده باشد، مبادرت به تصویب قوانین جزایی نموده است از جمله قانون تشدید 

مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس، کالهبرداری و یا قانون مبارزه با مواد مخدر.
بنتام به عنوان یکی از بنیان گذاران مکتب اصالت فایده و یا مکتب  ج  گزینه16
و  منافع  جرم،  ارتکاب  از  قبل  فرد  که  داشت  عقیده  کیفری  حقوق  کالسیک 
ضررهای ناشی از آن را در نظر می گیرد و اگر نفع آن بیشتر بود، مرتکب جرم 
می شود و از همین رو، معتقد بود مهم ترین راهکار برای پیشگیری از وقوع جرم 
این است که مجازات جرم ارتکابی باید به گونه ای باشد که مرتکب سود و نفع 

خود را در عدم ارتکاب جرم بداند.
مکتب  بنیان گذاران  از  یکی  به عنوان  اورتوالن  از  مذکور  شعار  ب  گزینه17
نئوکالسیک حقوق کیفری می باشد که در کتب برخی اساتید از جمله مرحوم 

نوربها ذیل مکتب کالسیک حقوق کیفری قرار گرفته است.
که  می باشد  تحققی  مکتب  ابداعات  از  خطرناک  حالت  اصطالح  الف  گزینه18
بنیان گذاران این مکتب سزار لومبروزو، گاروفالو و انریکو فری هستند. به اعتقاد 

گاروفالو حالت خطرناک دارای دو رکن عمده است که عبارتند از:
1- استعداد و ظرفیت جنایی  
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2- قدرت سازگاری فرد با جامعه 
و  است  بزهکاری  پدیده  بودن  جبری  به  معتقد  تحققی  مکتب  ب  گزینه19
می گوید باید برای دفاع از اجتماع صرفاً برای آن ها مسئولیت اجتماعی قائل شد.

امانوئل کانت از بنیان گذاران مکتب عدالت مطلق، با طرح نظریه  الف  گزینه20
جزیره متروک هدف از اجرای مجازات را اجرای عدالت و اخالق می داند.

آدولف پرینس از پیروان مکتب اصالت عمل معتقد بود ضمانت  ج  گزینه21
اجرای جرم باید نامحدود باشد.
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