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ناشــــرناشــــرسخنسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
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 آنها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
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 آنها، 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 منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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 قانون مجازات اسالمیقانون مجازات اسالمی

مصوب مصوب 11//22//13921392

  کتاب اول: کلیات کتاب اول: کلیات 

  بخش اول: مواد عمومی بخش اول: مواد عمومی 

  فصل اول: تعاریف فصل اول: تعاریف 
                                                                                              

ماده 1- قانون مجازات اسالمی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، 
اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

                                                                                              

نکته 1: برای تعریف حقوق جزا بین حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد؛ اما به بیان مختصر می توان 
فعل  ترک  و  فعل  بیان  مقام  در  که  است  داخلی  عمومی  از حقوق  رشته ای  که حقوق جزا  گفت 
مجرمانه بوده و با تعیین مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی همچنین بر نحوة اجرای مجازات این 

فعل یا ترک فعل مجرمانه، حکومت می کند.
نکته 2: سال 1304 هجری شمسی، اولین قانون مدون کیفری با عنوان »قانون مجازات عمومی« به 
تصویب رسید که در سال 1352 با تأثیر از مکتب دفاع اجتماعی نوین، اصالحات گسترده ای در 

آن صورت گرفت )این قانون ترجمه ای بود از قانون 1810 فرانسه، معروف به کد ناپلئون(.
نکته 3: پس از انقالب اسالمی در راستای تشکیل حکومت مذهبی، قوانین عرفی سابق که چندان 
مجازات  قانون  این رو،  از  و  شدند  همراه  گسترده ای  تغییرات  با  نبودند  شرعی  موازین  با  منطبق 
عمومی هم از این قاعده مستثنی نبود. به  همین جهت قانون حدود، قصاص و دیات و قانون راجع 
به مجازات اسالمی در سال 1361 به صورت آزمایشی و به مدت 5 سال، از تصویب کمیسیون امور 

قضایی مجلس شورای اسالمی گذشت.
نخستین قانون تعزیرات نیز در سال 1362 برای مدت 5 سال، به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس 
شورای اسالمی رسید و در نهایت در سال 1375 به عنوان یک قانون دائمی از مواد 498 تا 729 
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قانون  به  بازدارنده«،  مجازات های  و  »تعزیرات  اسالمی،  مجازات  قانون  پنجم  کتاب  تحت عنوان 
مجازات اسالمی اضافه گردید.

سال 1370 مصادف بود با تصویب قانون مجازات اسالمی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که این 
بار نیز همان روال قانون گذاری دهه شصت را تکرار نمود و به صورت آزمایشی و به مدت 5 سال 
به اجرا گذاشته شد. در پنج سال بعد، با تصویب ماده واحده های گوناگون به حجم آن افزوده شد.

نکته 4: در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای با 56 ماده و 25 تبصره به منزله یک قانون دائمی به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. بر اساس ماده 55 قانون مذکور شماره مواد 1 تا 54 قانون 
مجازات جرایم رایانه ای به عنوان مواد 729 تا 782 ق.م.ا و با عنوان فصل »جرایم رایانه ای« منظور 

و شماره ماده 729 ق.م.ا به شماره 783 اصالح گردید.
نکته 5: با توجه به ماده 1 ق.م.ا مصوب 1392 یکی از بارزترین تغییرات این قانون نسبت به قانون 
مجازات اسالمی سابق، حذف مجازات های بازدارنده است؛1 به گونه ای که ماده 14 ق.م.ا بیان می دارد: 

»مجازات های مقرر در این قانون، چهار قسم است: 1- حد 2- قصاص 3- دیه 4- تعزیر«.
نکته 6: در ماده 1 ق.م.ا نسبت به مقرره سابق بر آن، عبارت »شرایط و موانع مسئولیت کیفری و 
قواعد حاکم بر آنها« اضافه شده که ُمَقنِّن در بخش چهارم، شرایط و موانع مسئولیت کیفری را از 

ماده 140 به بعد تشریح کرده است.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- کدام مورد در خصوص سال تصویب »قانون راجع به مجازات اسالمی« صحیح نیست؟
)ارشد سراسری 1389(  

ج( 1375     د( هر سه مورد الف( 1362          ب( 1360  
2- در کدام یک از قوانین جزایی »جزای نقدی« مترادف با عبارت »غرامت در صورتی که مجازات 
)ارشد آزاد 1392( اصلی باشد« تعیین شده است؟ 

الف( قانون مجازات عمومی سال 1304  
ب( قانون مجازات عمومی سال 1352

ج( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1351
د( قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب سال 1361

3- در کدام یک از قوانین کیفری زیر، در  مورد »مستی« حکمی پیش بینی نشده بود؟      )ارشد سراسری 1393(
ب( قانون راجع به مجازات اسالمی 1361 الف( قانون مجازات عمومی 1304  

د( قانون مجازات اسالمی 1370 ج( قانون مجازات عمومی اصالحی 1352  

1- تعریف مجازات های بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسالمی سال 1370 بیان شده بود: »مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است 
که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل 
حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه 

یا نقاط معین و مانند آن«.
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پاسخنامه

	1	 د  قانون راجع به مجازات اسالمی در سال 1361 به صورت آزمایشی و به مدت ۵ سال از تصویب کمیسیون
امور قضایی مجلس شورای اسالمی گذشت. طرح این سؤال از اساس اشتباه است؛ چرا که قطعاً گزینه د صحیح 
خواهد بود. به فرض اگر کسی گزینه »ج« را انتخاب کند؛ یعنی سال تصویب این قانون هم 60 و هم 62 بوده است!

	2	 ب  با توجه به ماده 13 ق.م.ع مصوب 13۵2 )مراجعه شود به مختارزاده، میثم)1394(، قانون یار جزای 
عمومی، چتر دانش، نکته 7 ذیل ماده 19، ص 69(

	3	 الف 

                                                                                              
ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، 

جرم محسوب می شود.
                                                                                              

نکته 1: این ماده در مقام بیان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. برای اینکه عملی جرم باشد 
وجود سه عنصر الزم است: عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی.

نکته 2: مبانی حقوقی توجیه کننده اصل قانونی بودن جرم و مجازات عبارتند از: اصل 22 قانون 
اساسی، اصل 32 قانون اساسی، اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از 
طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 166 و 169 قانون اساسی، احکام دادگاه ها باید 
مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است؛ و هیچ فعلي 

یا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمي شود.
نکته 3: رفتار مجرمانه به رفتار مجرمانه مثبت )فعل(، رفتار مجرمانه منفی )ترک فعل( و فعل ناشی 
از ترک فعل تقسیم می شود که در واقع بخشی از عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد. گرچه برخی 
از حقوقدانان به این تقسیم بندی، مواردی همچون داشتن و نگهداری کردن را هم اضافه کرده اند 
و آن را تحت عنوان کلی »حالت« تعریف کرده اند؛ با این وصف، به نظر می رسد، مورد اخیر نیز در 

چارچوب فعل یا ترک فعل قرار می گیرد.
نکته 4: از جمله مواد مرتبط با این ماده در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات مواد 10، 

12 و 13 ق.م.ا و اصول 36 و 169 قانون اساسی است.
نکته 5: پذیرش و اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات از موجبات جلوگیری از تصمیم های 

خودسرانه، استبداد قضایی و یا نقض آزادی فردی شهروندان است.
نکته 6: جرایم را می توان به انواع مختلف تقسیم کرد ؛ اما مهم ترین تقسیم بندی جرایم عبارتند از: جرم 

عمومی و جرم سیاسی، جرم مطلق و جرم مقید، جرم آنی و جرم مستمر، جرم ساده و جرم مرکب.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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)ارشد سراسری 1375( 1- هر فعل یا ترک فعلی جرم شمرده می شود که: ... 
الف( در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی تعیین شده باشد.

ب( فقه جزایی، آن را جرم بداند.
ج( در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

د( مغایر با موازین شرع باشد، جرم محسوب است.
)تألیفی( 2- قانون مجازات اسالمی جدید کدام یک از تعاریف زیر را در خصوص جرم پذیرفته است؟ 

الف( هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین 
شده است، جرم محسوب می شود.

ب( هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.
ج( هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون یا شرع برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی 

تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.
د( هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون یا شرع برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب 

می شود.
)تألیفی( 3- معاهدات بین المللی در چه صورتی جزء منابع حقوق کیفری محسوب می شود؟ 

الف( در هر صورت
ب( در هیچ صورت

ج( در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
د( در صورتی که به امضای رییس جمهوری برسد.

)ارشد آزاد 1392( 4- کدام یک از این جرایم مطلق است؟ 
ب( سوءقصد به جان رهبر معظم انقالب الف( ورشکستگی به تلقب   

ج( نشر اکاذیب                                               د( افترای عملی
)ارشد آزاد 1393( 5- کدام گزینه در خصوص »جرم مستمر« صحت ندارد؟ 

الف( قصد مجرمانه باید در هر لحظه تکرار شود.
ب( در صورتی که در طول استمرار جرم، قانون جدیدی وضع شود، به موجب قانون الحق قابل مجازات است، 

هرچند شدیدتر باشد.
ج( رکن مادی جرم در برهه ای از زمان استمرار دارد.

د( رکن مادی جرم در یک لحظه واقع شده و آثار آن در طول زمان ادامه می یابد.
)ارشد سراسری 1392( 6- کدام گزینه در مورد مراحل ترتیبی تفسیر قوانین کیفری درست است؟ 

الف( تفسیر مضیق، احراز نظر قانون گذار، تفسیر به نفع متهم

ب( احراز نظر قانون گذار، تفسیر مضیق، تفسیر به نفع متهم

ج( تفسیر مضیق، تفسیر به نفع متهم، احراز نظر قانون گذار

د( تفسیر به نفع متهم، تفسیر مضیق، احراز نظر قانون گذار
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)ارشد سراسری 1393( 7- بر اساس قواعد تفسیر قوانین کیفری، کدام گزینه نادرست است؟ 
الف( تفسیر گسترده به ضرر متهم جایز نیست.

ب( قوانین کیفری در موارد ابهام به سود متهم تفسیر می شود.

ج( تفسیر گسترده به ضرر متهم می تواند، جایز باشد.

د( قوانین کیفری در موارد اجمال به سود متهم تفسیر می شود.

8- با توجه به اصول حقوق کیفری، کدام گزینه در خصوص رابطه میان »انگیزه« و »قصد مجرمانه« 
)ارشد سراسری 1393( صحیح است؟ 

الف( انگیزه از قصد مجرمانه جداست و به طور کلی از ارکان عنصر معنوی جرم به شمار نمی رود.

ب( انگیزه همان سوءنیت عام در جرایم عمدی است.

ج( انگیزه همان سوءنیت خاص در برخی جرایم عمدی است.

د( انگیزه همان قصد مجرمانه در جرایم عمدی است.

9- »الف« به کذب، به »ب« می گوید خانه او در طرح تعریض خیابان قرار دارد. »ب« بر اساس گفته 
»الف«، خانه اش را برای فروش گذاشته و پس از مراجعه مشتریان مختلف، به یکی از آن ها می فروشد، 
و بعدًا معلوم می شود که طرح تعریض خیابان، کنار خانه او بوده  و نفع کالنی را از دست داده است. 
)ارشد سراری 1397( وصف جزایی رفتار»الف« چیست؟ 

ب( نشر اکاذیب الف( کالهبرداری    

د( شروع به انتقال مال غیر ج( جرم نیست.    

10- عبارت »ارتکاب جرم، الزامًا مجازات در پی دارد«، ناظر بر کدام اصل حاکم بر واکنش هاست؟
)قضاوت 1396(  

ب( شخصی بودن مجازات الف( قطعیت     

د( فردی کردن مجازات ج( قانونی بودن جرم    

پاسخنامه

	1	 ج  مستند به ماده 2 ق.م.ا.
	2	 ب  ایرادی که بر تعریف قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 وارد بود، بر این ماده نیز وارد است؛ چرا که این 
ماده همانند ماده 2 ق.م.ا سابق، در تعریف جرم، اقدامات تأمینی و تربیتی را نیاورده است و این در حالی است 
که ماده 1 ق.م.ا جدید چنین مقرر داشته است: »قانون مجازات اسالمی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود، 
قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنهاست«.

	3	 ج  مستند به اصل 77 ق.ا که مقرر می دارد: »عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی 
باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد«.

	4	 ج  به استناد ماده 698 قانون تعزیرات مصوب 137۵؛ جرم مطلق، جرمی است که تحقق آن منوط به نتیجه 
نیست. البته با توجه به اینکه مطابق نظر حقوقدانان، سوءقصد به جان رهبر معظم انقالب و سایر مقامات موضوع 
مواد ۵1۵ و ۵16 قانون تعزیرات، شروع به قتل است و نیازی به نتیجه ندارد؛ بنابراین این مورد نیز جرم مطلق است.
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	5	 د  تعریف جرم مستمر: قصد مجرمانه در هر لحظه وجود دارد و لذا رفتار مجرمانه تشکیل دهندة عنصر مادی، 
مستمراً در جریان وقوع است مثل ترک انفاق. 

	6	 ب  )مراجعه شود به مختارزاده، میثم، قانون یار حقوق جزای عمومی، نکته 9 ذیل ماده 2 ص 1۵(
	7	 ج 

	8	 الف  انگیزه از قصد مجرمانه جداست و جزو عنصر روانی به  شمار نمی رود. )ر.ک مختارزاده، میثم، قانون یار 
جزای عمومی چتردانش، نکته 14 ذیل ماده 2، ص 17(

	9	 ج  اقدام مرتکب شبیه به کالهبرداری است؛ اما به این دلیل که از اقدام متقلبانه مرتکب نفعی نصیب خود او 
یا فردی که مد نظر اوست نرسیده، عمل مصداق کالهبرداری نیست.

	10	 الف  مقصود از حتمیت یا قطعیت مجازات اطمینان جامعه از اجرای مجازات هاست. حتمیت مجازات ها 
توسط بکاریا و به پیروی از منتسکیو به عنوان یکی از ویژگی های مجازات ها مطرح شده است.

  فصل دوم: قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان فصل دوم: قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان 
                                                                                              

ماده 3- قوانین جزایی ایران درباره کلیة اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی 
به  موجب قانون ترتیب  آنکه  اعمال می شود؛ مگر  ایران مرتکب جرم شوند،  جمهوری اسالمی 

دیگری مقرر شده باشد.
                                                                                              

نکته 1: مقرره فوق اشاره به اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات ها، به عنوان یکی از اصول حقوق جزای 
بین الملل دارد؛ بدین معنا که قوانین جزایی کشور محل وقوع جرم، بر جرم واقع شده حاکمیت دارد.

نکته 2: از جمله آثار و نتایج اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
2-1- به طور کلی در حقوق جزای ایران با 4 نوع صالحیت روبرو هستیم:

الف- صالحیت سرزمینی موضوع ماده 3؛
ب- صالحیت واقعی موضوع ماده 5؛

ج- صالحیت شخصی که از دو جنبه مثبت یا فعال و منفی یا منفعل برخوردار است موضوع ماده 7 و 8؛
د- صالحیت جهانی موضوع ماده 9.

اگر جرمی در ایران و معاونت در آن جرم در خارج از ایران رخ داده باشد، آنگاه معاون جرم به موجب 
قوانین ایران تعقیب خواهد شد و در مورد شرکای جرم نیز همین قاعده جاری است؛ اما رسیدگی 

به جرم یکی از آن ها، متوقف بر رسیدگی به جرم شریک یا مباشر یا معاون نیست.
2-2- به محض تحقق جرم در ایران، حق مکتسبه ای برای قوانین ایران به وجود می آید. بنابراین اگر مجرم از 
ایران خارج شود، باز همچنان صالحیت قوانین ایران پابرجاست و دادگاه ایرانی در مواردی که ممکن است، 

به صورت غیابی رسیدگی کرده و حکم را صادر می کند و در سایر موارد پرونده را مفتوح نگه می دارد.
2-3- اتهام متهمی که در ایران تحت تعقیب قرار گیرد از نظر نوع جرم، میزان مجازات و مسئولیت، با قوانین 
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ایران تطبیق داده می شود. پس به قوانین خارجی توجه نمی شود؛ چرا که برخالف قوانین حقوقی، قوانین 
کیفری مرتبط با حاکمیت یک کشور است و معموالً در خصوص این مقررات، دولت ها زیر بار قانون 

بیگانه نمی روند.
2-4- ملیت و تابعیت متهم، تأثیری در مجازات و مسئولیت او ندارد و افراد بیگانه نیز مانند متهمان 
ایرانی، تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند. اصواًل، هرکس در سرزمین جمهوری اسالمی ایران 
موارد  در  مگر  بود؛  خواهد  مجازات  و  تعقیب  قابل  ایران  قوانین  به موجب  شود،  مرتکب جرمی 
استثنایی که دو مورد را در بر می گیرد و شامل مصونیت دیپلماتیک و مصونیت ناشی از وظایف 

نمایندگی در مجلس می شود.
ایران  »مقررات جزایی  هواپیمایی کشوری مصوب 1328/05/30:  قانون  ماده 30  3: طبق  نکته 
اجرا  وقتی  شود،  ارتکاب  ایران  از  خارج  در  ایرانی  هواپیمای  یک  داخل  که  جرایمی  به  نسبت 
می شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی، برای تعقیب به کشور خارجی 
رد نشده یا در موردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.« همین طور ماده 
31 قانون مذکور مقرر می دارد: »به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز، 

ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل، محاکم ایران، رسیدگی خواهند کرد:
الف- جرم، مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

ب- متهم یا مجنی علیه، تبعه ایران باشد.
پ- هواپیما بعد از وقوع جرم، در ایران فرود آید. در هریک از موارد باال، رسیدگی در دادگاه محلی 

که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شود، به  عمل خواهد آمد«.
نکته 4: ماده 8 قانون تعیین آب های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب 1313/04/24، 
در رابطه با کشتی های جنگی بیان می دارد: »رسیدگی و تعقیب جنحه و جنایاتی که در کشتی  های 
جنگی خارجی واقع می شود، از صالحیت مقامات ایرانی خارج است- حکم  اعدام اشخاص که به وسیله 
مقامات خارجی صادر شده باشد، نمی تواند در آب های ساحلی و منطقه نظارت بحری ایران، به موقع 

اجرا گذاشته شود«.
نکته 5: ماده 10 قانون دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان چنین مقرر 
می دارد: »صالحیت کیفري، تعقیب، رسیدگی و مجازات جرایم ارتکابی در کشتی هاي در حال عبور 

از دریاي سرزمینی، در موارد زیر، در صالحیت مراجع قضایی جمهوري اسالمی ایران می باشد:
الف- چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوري اسالمی ایران گردد.

ب- چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و یا نظم عمومی دریاي سرزمینی باشد.
ج- چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضاي کمک 

و رسیدگی نماید.
د- چنانچه رسیدگی و تعقیب براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و روانگردان ضروري باشد«.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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1- در مورد کشتی های غیرجنگی اعم از داخلی و خارجی، رسیدگی به جرایم ارتکابی در آب های ساحلی 
ایران در شرایط فعلی، داخل در صالحیت کدام است؟              )ارشد سراسری 1374(

ب( کشور صاحب پرچم و کشور ایران هر دو الف( دیوان داوری بین المللی الهه  
د( محاکم ایرانی ج( کشور متبوع خارجی   

2- اگر یک آلمانی در ایران به قصد قتل یک تبعه اتریشی، سالحی تهیه نماید و پس از عزیمت به 
)ارشد سراسری 1385( ترکیه مبادرت به قتل او نماید: 

الف( ایران صالحیت تعقیب و مجازات او را به اتهام قتل عمدی ندارد.
ب( هر چهار دولت ترکیه، آلمان، اتریش و ایران صالحیت تعقیب و مجازات او را خواهند داشت.
ج( چنانچه در ایران یافت شود یا مسترد گردد، مطابق قوانین کیفری ترکیه مجازات خواهد شد.

د( چنانچه در ایران یافت شود یا مسترد گردد، مطابق قوانین مربوط به قصاص، تعقیب و مجازات می شود.
3- رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی های جنگی خارجی در آب های ساحلی ایران، در صالحیت کدام 
)تألیفی( کشور است؟ 

الف( کشور ایران
ب( کشور صاحب پرچم

ج( در صورتی که مجرم ایرانی باشد، در صالحیت کشور ایران است.
د( کشور ایران یا کشور صاحب پرچم، هریک که زودتر شروع به رسیدگی کند.

4- ارتکاب جرم در کدام یک از مکان های زیر، آن را به موجب اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری، 
)تألیفی( تحت شمول قوانین و مقررات جزایی ایران قرار می دهد؟ 

الف( ارتکاب جرم در آب های واقع بین خط مبدأ دریای سرزمینی و قلمرو خشکی.
ب( ارتکاب جرم در آب های واقع بین جزایر متعلقه به ایران، که فاصلة آنها از یکدیگر از دو برابر عرض 

دریای سرزمینی تجاوز کند.
ج( ارتکاب جرم در آب های ساحلی ایران  

د( موارد الف و ج
5- اگر جرم در کشتی مسافربری فرانسوی که در اجاره دولت جمهوری اسالمی است ارتکاب یابد، 
)ارشد سراسری 1375( رسیدگی به آن: 

الف( در صالحیت دادگاه های فرانسوی است. 
ب( در صالحیت دادگاه های ایران است.

ج( در صالحیت دادگاه های هر دو کشور است.
د( در صالحیت کشوری است که مجرم در قلمرو آن یافت می شود.

6- توریستی با مشارکت دو تبعه دولت ثالث، در هتل محل اقامت خود در ایران، اقدام به جعل 
ارز خارجی کرده است. رسیدگی به اتهام آنها در محاکم ایران، بر اساس کدام اصل صالحیتی صورت 
)قضاوت 1395( می گیرد؟ 

د( شخصی  ج( سرزمینی  ب( جهانی    الف( واقعی   
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پاسخنامه

	1	 د  مستند به ماده 3 ق.م.ا و نیز ماده 10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خیلج فارس و 
دریای عمان مصوب 1372.

	2	 الف  مستند به مواد 3 و 4 ق.م.ا، چرا که در این حالت حتی قسمتی از جرم )جرم قتل( هم در ایران صورت 
نپذیرفته است.

	3	 ب  مستند به ماده 8 قانون نظارت دولت در دریاها مصوب 1313؛ رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی های 
جنگی خارجی از صالحیت دولت ایران خارج است. در همین راستا رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی های 
جنگی در صورتی که مرتکب یا مجنی علیه در زمرة کارکنان کشتی باشد، حتی اگر مجرم از اتباع کشور ساحلی 

باشد نیز در صالحیت کشور صاحب پرچم است.
	4	 د  مستند به ماده 3 ق.م.ا؛ قلمرو دریایی برحسب عرف بین المللی شامل بنادر، اسکله ها، تأسیسات بندری و 

آب های ساحلی است. از سوی دیگر عرض دریای سرزمینی ایران 12 مایل است.
ارتکابی در  ایران است و جرایم  ایران و صاحب پرچم  اجاره دولت جمهوری اسالمی  ب  زیرا کشتی در   	5	

کشتی های صاحب پرچم ایران طبق اصل صالحیت سرزمینی قابل رسیدگی در ایران هستند.
	6	 ج  همواره باید این نکته را مد نظر قرار داد که وقتی جرم در قلمرو ایران ارتکاب یابد، مشمول صالحیت 
سرزمینی است. در جهت توضیح بیشتر الزم به یادآوری است که مطابق ماده 3 قانون مجازات اسالمی مصوب 
جمهوری  هوایی  و  دریایی  زمینی،  حاکمیت  قلمرو  در  که  اشخاصی  کلیة  دربارة  ایران  جزایی  قوانین   ،1392

اسالمی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

                                                                                              
ماده 4- هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، در حکم جرم 

واقع  شده در جمهوری اسالمی ایران است.
                                                                                              

نکته 1: در هر حال اگر جرم در قلمرو حاکمیت ایران شروع شده باشد یا اینکه نتیجه آن در ایران 
واقع گردد، محاکم ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.

نکته 2: مقصود از قلمروی حاکمیت، همان صالحیت سرزمینی ایران است. به عبارت دیگر، قلمروی حاکمیت، 
قسمتی از خشکی و دریا و فضای باالی آنها )تا جو( است که دولت در آنها اعمال حاکمیت می کند.

نکته 3: به موجب ماده 3 قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان 
مصوب 1372/01/31: »آب های واقع بین خط مبدأ دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و همچنین 
آب های واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آن ها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی، 

تجاوز نکند، جزء آب های داخلی محسوب و تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران است«.
نکته 4: تهیه مقدمات جرم در ایران و وقوع جرم در کشور دیگر را، نمی توان در حکم جرم واقع شده در 
ایران دانست؛ مگر اینکه تهیه مقدمات خود جرم مستقل باشد که تنها از لحاظ همین موضوع، دادگاه ایران 
صالح به رسیدگی است )ر.ک مختارزاده، میثم )1394(، قانون یار جزای عمومی انتشارات چتر دانش، 

نکته 3 ماده 4 ص 30(
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1- در موردی که یک نفر از داخل خاک یکی از کشورهای همسایه ایران با شلیک گلوله، شخصی را در 
)وکالت 1378( خاک ایران به قتل می رساند، محل وقوع جرم کجاست؟ 

ب( ایران الف( کشور همسایه       
د( محل دستگیری قاتل ج( ایران و کشور همسایه   

2- ماده 4 ق.م.ا مصوب 92 مقرر می دارد: هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت 
ماده  این  به  توجه  با  است.  ایران  اسالمی  جمهوری  در  شده،  واقع  جرم  حکم  شود،  واقع  ایران 
)تألیفی( کدام یک از جرایم زیر مشمول این ماده می شود؟ 

ب( صرفًا جرایم مقید و مستمر   الف( صرفًا جرایم مقید   
د( هیچ یک ج( جرایم مقید، مرکب و مستمر  

3- طبق قوانین جزایی ایران، جرم در صورتی در حکم جرم واقع شده در ایران محسوب می شود که ...
)تألیفی(  

الف( تمام ارکان آن در قلمرو ایران واقع شود.
ب( باید نتیجه جرم در قلمرو ایران واقع شود.

ج( قسمتی از جرم و نتیجه جرم در ایران واقع شود.
د( قسمتی از جرم یا نتیجه جرم در ایران واقع شود.

پاسخنامه

	1	 ب  مستند به ماده 4 ق.م.ا. زیرا نتیجه جرم در ایران رخ داده است.
	2	 ج  مستند به ماده 4 ق.م.ا، این ماده نیز در واقع بیانگر اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی است و برخی از 
حقوقدانان آن را اصل صالحیت سرزمینی عینی نامیده اند. جرایم مقید، مرکب و مستمر به گونه ای هستند که 
توانایی واقع شدن در دو یا چند جای مختلف را دارند، ازاین رو هرگاه قسمتی از این جرایم؛ یا در جرایم مقید، 

نتیجه آن در قلمرو ایران واقع شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است.
	3	 د  مستند به ماده 4 ق.م.ا.

                                                                                              
ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از 
جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و 
مجازات می شود؛ و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت 
و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا 

شده را محاسبه می کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقالل جمهوری اسالمی ایران.

ب- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن.
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پ- جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان 
یا  وزراء  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  اعضای  و  رییس  نگهبان،  شورای  اعضای  کشور،  کل 

معاونان رییس جمهور یا استفاده از آن ها.
ت- جعل آرای مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا 

استفاده از آن ها.
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق 
مورد  در  قلب  سکه  ترویج  یا  تهیه  یا  دولت  طرف  از  شده  تضمین  یا  صادرشده  مشارکت 

مسکوکات رایج داخل.
                                                                                              

نکته 1: ماده فوق، اشاره به اصل صالحیت واقعی، به عنوان یکی از اصول حقوق جزای بین الملل 
دارد. صالحیت واقعی محاکم، مبیِّن شایستگی رسیدگی محاکم ایران، نسبت به جرایمی، )منظور 
جرایم مهم یا به عبارتی جرایمی است که به نوعی علیه کشور یا کّلیت نظام، در خارج از کشور 
صورت می گیرد( است که در خارج مرزهای ایران واقع شده است. این موارد به صورت حصری و 

نه تمثیلی، در ماده فوق احصاء شده است.
    اصل صالحیت واقعی عبارت است از: چنانچه اتباع بیگانه در خارج از قلمروی کشوری، جرایمی 
را مرتکب شوند که علیه منافع اساسی و امنیت داخلی و خارجی کشور مذکور باشد، مراجع قضایی 

کشور مذکور، صالحیت رسیدگی به همان جرم را دارند.
نکته 2: مصداق بند یکم این ماده، مواد مذکور در فصل اول کتاب پنجم قانون تعزیرات )مواد 498 

الی 512 قانون تعزیرات(، با عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است.
نکته 3: مصادیق مذکور در بند دوم، محصور در جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری 

یا استفاده از آن ها است.
نکته 4: با توجه به اهمیت جرایم ارتکابی موضوع ماده 5، قانون گذار، محاکمه غیابی متهم، بدون حضور 
او در ایران را نیز ممکن دانسته است؛ یعنی شرط اعمال اصل صالحیت واقعی، یافت شدن متهم در 

ایران یا مسترد کردن او به ایران نیست.
نکته 5: در رابطه با این که کدام یک از دادگاه های کیفری ایران نسبت به جرایم مذکور در ماده 5 ق.م.ا 
)بحث صالحیت واقعی( صالح به رسیدگی است. )مراجعه شود به مختارزاده، میثم، قانون یار جزای 

عمومی، انتشارات چتردانش، ذیل ماده 5، نکته 9، ص 32(
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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1- تبعه یک کشور خارجی که در قلمرو کشوری خارجی، مرتکب جعل نوشته رسمی رییس قوه قضاییه 
می شود و بر طبق مقررات به ایران ُمْسَتَرد می شود، طبق کدام اصل از اصول زیر به موجب قوانین 
)قضاوت 1379( ایران، قابل مجازات است؟ 

ب( اصل واقعی بودن صالحیت قوانین کیفری الف( اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری  
د( هیچ یک از اصول کیفری ج( اصل شخصی بودن صالحیت قوانین کیفری 

زیر، مشمول قوانین کیفری  از موارد  از کشور، کدام مورد  2- در خصوص جرم انجام شده در خارج 
)قضاوت 1380( جمهوری اسالمی ایران است؟                    

ب( جعل اسناد تعهدآور بانکی الف( جعل نوشته رسمی رییس جمهوری  
د( هر سه مورد ج( جعل چک های صادره از طرف بانک ها  

ایران، موجب مجازات  از  خارج  در  بیگانگان  توسط  ذیل  در  جرایم مذکور  از  کدام یک  ارتکاب   -3
)ارشد سراسری 1376( مرتکب آن، طبق قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران می شود؟ 

ب( جرم قاچاق موادمخدر الف( جرم خالف اخالق حسنه و شرع  
د( جرم علیه آزادی فردی مردم ایران ج( جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ایران 

4- با توجه به قانون مجازات اسالمی جدید، کدام یک از جرایم ارتکابی زیر از سوی غیرایرانی در خارج 
)تألیفی( از قلمرو حاکمیت ایران، قابل محاکمه و مجازات طبق قوانین ایران نیست؟ 

الف( جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رییس دیوان محاسبات
ب( جعل اجراییه های صادره از مراجع قضایی یا استفاده از آن ها

ج( جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمی اعضای مجلس خبرگان رهبری
د( موارد الف و ج

5- ارتکاب کدام یک از جرایم زیر از سوی غیرایرانی در خارج از قلمروی حاکمیت ایران، قابل محاکمه 
)تألیفی( و مجازات طبق قوانین جزایی ایران تحت شرایطی است؟  

الف( جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمی اعضای مجلس خبرگان رهبری
ب( جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمی معاونین وزراء

ج( استفاده از اسکناس جعل شده رایج ایران
د( هیچ یک

6- ارتکاب کدام یک از جرایم زیر، در خارج از قلمروی حاکمیت ایران، از سوی شخص بیگانه، تحت 
)تألیفی( شرایطی، قابل محاکمه و مجازات طبق قوانین جزایی ایران است؟ 

ب( استفاده از اسناد جعلی تعهدآور بانکی ایران الف( استفاده از اسکناس جعلی رایج ایران  
د( هر سه مورد ج( استفاده از آرای جعلی مراجع قضایی ایران 

7- اصل صالحیت واقعی در مورد قلمرو قوانین جزایی در مکان، ارتکاب جرم از سوی کدام یک از 
)تألیفی( اشخاص زیر را تحت شمول خود، و به تبع آن قوانین جزایی ایران قرار می دهد؟ 
ب( اشخاص ایرانی یا اشخاصی که تبعه ایرانی دارند. الف( فقط اشخاص ایرانی   

د( اشخاص ایرانی و غیرایرانی ج( فقط اشخاص غیرایرانی   
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8- ارتکاب کدام یک از جرایم زیر به موجب ق.م.ا مصوب 92 از سوی غیرایرانی، در خارج از قلمروی 
)تألیفی( حاکمیت ایران، او را تحت شمول قوانین جزایی ایران قرار می دهد؟ 

الف( جعل آرای مراجع قضایی یا جعل اجراییه های صادره از سایر مراجع قانونی
ب( جعل دستخط رسمی معاونان رییس قوه قضاییه

ج( جعل امضای اعضای مجلس خبرگان رهبری  
د( هر سه مورد

9- شخص بیگانه در خارج از قلمروی حاکمیت ایران، مرتکب جرم جعل امضای رییس جمهوری ایران شده 
است و در دادگاه کشور خارجی به دوسال حبس محکوم شده و حبس وی نیز اجرا شده است. در صورتی که 
)تألیفی( چنین فردی در ایران یافت شود، آیا قابل محاکمه و مجازات طبق قوانین جزایی ایران است؟ 

الف( مطلقًا خیر، به دلیل قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد  
ب( مطلقًا بله، چرا که قانون مجازات اسالمی، قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد را نپذیرفته است.

ج( بله، ولی دادگاه ایران در تعیین مجازات، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند.   
د( خیر، مگر اینکه شخص، طبق قوانین استرداد به ایران آمده باشد.

10- هرگاه یک ایرانی در فرانسه مرتکب جرم جاسوسی علیه منافع جمهوری اسالمی ایران و فرانسه 
و به نفع آمریکا گردد و در دادگاه های کیفری فرانسه محاکمه و حکم محکومیت وی صادر گردد، 
)قضاوت 1392( دادگاه های ایران در مورد وی، کدام اقدام زیر را انجام می دهند؟  

الف( حکم صادره برای دادگاه های ایران، اعتبار امر مختومه نسبی دارد.
ب( اگر در ایران یافت شود یا در خارج توسط اینترپُل دستگیر شود، مورد محاکمه مجدد قرار می گیرد و 

وی را در ایران مجازات می کنند.
ج( در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کنند.

د( به حکم مذکور اعتنایی نکرده و می توانند وی را مجدداً محاکمه کنند.
11- فرد بیگانه در صورت ارتکاب کدام یک از جرایم ذیل در خارج از ایران طبق قانون مجازات اسالمی 
)ارشد سراسری 1393( ایران مجازات نمی شود؟ 

ب( جعل نوشته رسمی رییس جمهور الف( جعل دستخط مقام رهبری 
د( جعل نوشته رسمی یا غیر رسمی رییس جمهور ج( جعل اسکناس رایج ایران  

12- چنانچه یک آلمانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مبادرت به جعل آرای قضایی ایران نماید 
و منتهی به صدور حکم محکومیت و اجرای آن در آلمان گردد، دادگاه ایران کدام یک از تصمیمات 
)ارشد آزاد 1394( ذیل را اتخاذ می نماید؟ 

الف( با توجه به اصل ممنوعیت محاکمه مجدد، محاکمه و تعیین مجازات منتفی خواهد بود.
ب( در صورتی که در ایران یافت شود، محاکمه و مجازات خواهد شد.

ج( در ایران محاکمه و برای وی تعیین مجازات می گردد؛ ولی میزان محکومیت اجراشده محاسبه می شود.
د( با توجه به بی اعتباری حکم صادره در آلمان نسبت به جرم ارتکابی، مادام که مرتکب در ایران یافت نشود، 

محاکمه وی منتفی است.
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پاسخنامه

	1	 ب  مستند به بند »پ« ماده ۵ ق.م.ا.
	2	 د  به استناد ماده ۵ ق.م.ا، الزم به ذکر است که مورد مذکور در گزینه ج نیز با توجه به بند »ث« ماده ۵ 

ق.م.ا و عبارت کلی و عام »اسناد تعهدآور بانکی ایران« مشمول ماده ۵ ق.م.ا می شود.
	3	 ج  مستند به بند »الف« ماده ۵ ق.م.ا.

	4	 د  مستند به ماده ۵ ق.م.ا؛ باید توجه کرد که موارد مذکور در بند »پ« این ماده با توجه به اصل قانونی بودن 
جرایم و مجازات ها، حصری بوده و مواردی را که در این بند ذکر نشده است، در  بر  نمی گیرد.

	5	 د  با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اصل تفسیر به نفع متهم، موارد مذکور در بندهای ماده ۵ 
ق.م.ا را باید به همان موارد مصرح محدود کرد؛ لذا هیچ یک از جرایم ارتکابی مذکور در گزینه های سؤال، از سوی 

غیرایرانی، برخالف شخص ایرانی، قابل محاکمه و مجازات طبق قوانین جزایی ایران نیست.
	6	 ج  مستند به بند »ث« ماده ۵ ق.م.ا که در این بند، برخالف بندهای ب، پ و ت این ماده، صرفاً جعل 
اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران؛ همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادره یا تضمین شده 
از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل از سوی شخص بیگانه در خارج از 
قلمروی حاکمیت ایران، طبق قوانین جزایی ایران قابل محاکمه و مجازات است و استفاده از اسناد جعلی مذکور 
در این بند از سوی بیگانه با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، طبق قوانین جزایی قابل محاکمه و 

مجازات ایران نیست.
	7	 د  مستند به ماده ۵ ق.م.ا؛ این ماده بیانگر اصل صالحیت واقعی یا اصل صالحیت حمایتی قوانین جزایی 
است که به موجب آن، جرایمی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، از سوی افراد اعم از ایرانی یا غیرایرانی، 
علیه حاکمیت و کلیت نظام جمهوری اسالمی ایران واقع می شود یا به نحوی به منافع عالیه حکومت و کشور و 
یا تمامیت ارضی و استقالل آن و یا تمامیت سیاسی و نظامی و اقتصادی کشور لطمه وارد می آورد، مطابق قانون 

داخلی، مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرد.
	8	 الف  مستند به ماده ۵ ق.م.ا، از آن جایی که در خصوص قوانین جزایی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و 
اصل تفسیر به نفع متهم در موارد شک یا مواردی که قانون ساکت است، حاکم است و از طرفی اصل صالحیت 
واقعی به عنوان استثناء بر اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی پذیرفته شده است؛ بنابراین موارد مذکور در ماده 
۵ از جمله بند »پ« این ماده را باید به همان موارد محدود کرد و در مورد سایر جرایم، جاری ندانست؛ لذا موارد 

مذکور در گزینه های ب و ج از شمول بند »پ« این ماده خارج هستند.
	9	 ج  جرم جعل، جرمی تعزیری است؛ لذا مشمول صدر ماده ۵ ق.م.ا می گردد که مقرر می دارد: »هر شخص 
ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص 
گردد، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج 
از ایران، به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان 

محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند«.
	10	 ج  مستند به ماده ۵ ق.م.ا.
	11	 د  مستند به ماده ۵ ق.م.ا.
	12	 ج  مستند به ماده ۵ ق.م.ا.



27


ت
لیا
:ک
ول
با
کتا


                                                                                              
ماده 6- به جرایم مستخدمان دولت، اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه 
خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی 
جمهوری  قوانین  طبق  برخورداراند،  سیاسی  مصونیت  از  که  ایران  دولت  وابستگان  دیگر  و 

اسالمی ایران رسیدگی می شود.
                                                                                              

دولت،  مستخدمان  وظیفه  و  شغل  با  رابطه  در  جرایم  تنها  فوق،  ماده  نص صریح  مطابق   :1 نکته 
مشمول این ماده قرار خواهد گرفت؛ ولی در خصوص مأموران سیاسی و کنسولی و به طور کلی 
در خصوص جرایمی که مطابق کنوانسیون های بین المللی )که مورد مصونیت افراد دیپلماتیک و 
کنسولی به تصویب مجلس ایران رسیده است( از مصونیت برخورداراند، طبق قوانین ایران به آن ها 

رسیدگی می شود.
نکته 2: به طورکلی این ماده برای تحت شمول قرار دادن جرایم بیگانگانی است که در ایران، خدمه 
هستند یا ایرانیانی که در خارج از ایران، ولی برای کشور ایران فعالیت می کنند. در واقع ماده مذکور 

دو دسته از افراد را مورد حکم قرار داده است: مستخدمان دولت، مأموران سیاسی.
پیمان نامه های وین،  به موجب  مصونیت مأمورین سیاسی، دیپلماتیک و مأمورین کنسولی  نکته 3: 
مورخ 18 آوریل 1961 و 24 آوریل 1963، از طرف دولت ها به رسمیت شناخته شده است )جهت 
مشاهده تفاوت بین مأمورین سیاسی و کنسولی مراجعه شود به مختارزاده، میثم، قانون یار جزای 

عمومی، انتشارات چتردانش، نکته 2 ذیل ماده 6 ص 33(
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- به جرایم کدام یک از افراد زیر، طبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران رسیدگی می شود؟ )تألیفی(
الف( جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی و خارجی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران ارتکاب یافته است، 

اعم از آنکه در رابطه با شغل و وظیفه بوده باشد یا نبوده باشد.
ب( جرایم در رابطه با شغل و وظیفه از سوی مستخدمان دولت مشروط به اینکه مرتکب تبعه ایرانی باشد و 

جرم در خارج از قلمرو ایران ارتکاب یابد.
ج( جرایم در رابطه با شغل و وظیفه از سوی مستخدمان دولت مشروط به اینکه مرتکب تبعه کشور خارجی 

باشد و جرم در خارج از قلمرو ایران ارتکاب یابد.
ایرانی و خارجی در خارج  د( جرایم در رابطه با شغل و وظیفه ارتکابی از سوی مستخدمان دولت اعم از 

قلمروی حاکمیت ایران.

پاسخنامه

	1	 د  مستند به ماده 6 ق.م.ا.
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ماده 7- عالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی 
شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران 

محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه 
و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کالً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط 
آن نباشد.

                                                                                              

نکته 1: با توجه به مواد 7 و 115، می توان گفت اگر جرم ارتکابی توسط فرد ایرانی از جرایم مربوط 
به حدود، قصاص، دیات و تعزیر منصوص شرعی باشد، دادگاه های ایران صالحیت رسیدگی به 
این جرایم را دارند هرچند که مجرم در خارج از ایران محاکمه شده و تمام مجازاتش را نیز تحمل 

کرده باشد.
نکته 2: اعمال اصل صالحیت شخصی فعال، منوط به این است که مجرم در ایران یافت شود یا به 

ایران مسترد گردد.
نکته 3: یکی از اصولی که بر پایه آن، قوانین و دادگاه های یک کشور، صالحیت رسیدگی به جرمی 
را پیدا می کنند، اصل صالحیت شخصی است؛ یک جنبه این اصل مربوط به صالحیت کیفری دولت 
نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است )اصل صالحیت شخصی مثبت یا 
فعال( و جنبه دیگر آن ناظر بر صالحیت چنین دولتی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور 
علیه اتباع خود است )اصل صالحیت شخصی منفی یا منفعل(؛ بنابراین، توضیح ماده فوق، اشاره 
به اصل صالحیت شخصی از نوع مثبت یا فعال دارد. به عبارت دیگر اصل صالحیت شخصی فعال 
به این معنی است که دولت متبوع فرد می تواند تبعه خود را به دلیل ارتکاب جرم در هر نقطه از 

دنیا، به محاکمه بکشاند.
نکته 4: از جمله موارد مهمی که در خصوص اصل صالحیت شخصی مثبت باید رعایت گردد، آن 
است که محاکمه و مجازات به نحوی صورت نپذیرد که متهمی، دو بار به خاطر یک فعل مجرمانه، 
مجازات گردد که اصطالحًا به آن منع مجازات مضاعف می گویند. همچنین تابعیت در زمان ارتکاب 
جرم معتبر است و اگر مجرم بعد از ارتکاب جرم، ایران را ترک کند این امر مانع از محاکمه وی 

در ایران نیست.
نکته 5: با لحاظ تبصره 2 ماده 115 ق.م.ا، مقررات بند »ب« ماده 7، شامل تعزیرات منصوص شرعی، همچنین 

حدود، قصاص و دیات را نیز شامل نمی شود.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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1- هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود، طبق کدام یک از قوانین زیر مجازات می شود؟
)ارشد سراسری 1372(  

الف( طبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران
ب( طبق قوانین جزایی محل وقوع جرم

ج( طبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران و محل وقوع جرم
د( طبق عهود بین المللی

2- یک تبعه ایرانی در کشور فرانسه مرتکب جرم زنای محصنه شده و در کشور فرانسه نیز طبق 
قوانین آن کشور محاکمه شده است، در چه صورتی این شخص طبق قوانین جزایی ایران محاکمه 
)تألیفی( و مجازات می شود؟ 

الف( در صورتی که در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد.
ب( در هیچ صورتی؛ چرا که طبق بند »ب« ماده 7 ق.م.ا جدید، باید قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد 

در مورد او رعایت گردد.
ج( صرفًا در صورتی که طبق قوانین استرداد مجرمین، به ایران استرداد شود.

د( در صورتی که طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا سقوط مجازات او نباشد و در ایران 
یافت شود یا به ایران اعاده گردد.

)تألیفی( 3- اصل صالحیت شخصی فعال در ق.م.ا مصوب 92، مشروط به کدام یک از شرایط زیر است؟ 
الف( جرم بودن رفتار ارتکابی به موجب قوانین ایران 

ب( عدم محاکمه یا تبرئه شدن و عدم اجرای مجازات در صورت محکومیت در کلیه جرایم
ج( هر دو

د( هیچ یک
)تألیفی( 4- اصل صالحیت شخصی فعال یا اصل صالحیت مبتنی  بر تابعیت بزهکار در ق.م.ا جدید: 

الف( به صورت مطلق پیش بینی شده است. 
ب( به صورت مقید پیش بینی شده است.

ج( همانند قانون سابق، به صورت مقید پیش بینی شده است. 
د( همانند قانون سابق، به صورت مطلق پیش بینی شده است.

5- اگر یک ایرانی در عراق، مرتکب کالهبرداری شده و سپس در ایران دستگیر شود و معلوم شود 
)تألیفی( که در عراق تحت محاکمه قرار گرفته: 

الف( در ایران محاکمه نخواهد شد.
ب( در صورت محکومیت در عراق، اگر مجازات کاًل یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد، در ایران محاکمه می شود.

ج( در صورت محکومیت در عراق اگر مجازات کاًل اجرا نشده باشد، در ایران محاکمه می شود.
د( در صورت برائت در عراق، همچنان در ایران مطابق قوانین ایران محاکمه می شود.
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6- اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه شود، در 
)وکالت 1392( دادگاه های کیفری ایران:  

الف( در هر صورت قابل محاکمه مجدد نیست.
ب( در هر صورت قابل محاکمه مجدد است.

ج( به شرط آن که عمل ارتکابی از تعزیرات باشد، قابل محاکمه مجدد نیست.
د( به شرط آن که عمل ارتکابی از تعزیرات غیرمنصوص شرعی باشد، قابل محاکمه مجدد نیست.

7- ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق انسان مبنی بر این که »هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمروی 
حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد مشمول مقررات این قانون خواهد بود« 
)ارشد آزاد 1394( بیانگر کدام اصل است: 

ب( اصل صالحیت جهانی الف( اصل شخصی بودن فعال   
د( اصل شخصی بودن منفعل ج( اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری   

8- یک ایرانی در ترکیه، اقدام به جعل سند رسمی کرده و در آن جا به شش ماه زندان محکوم شده است. 
او پس از اتمام مدت محکومیت، به ایران می آید. با توجه به این که مجازات قانونی این جرم در ایران، 
)قضاوت1396( یک تا پنج سال حبس است، وضعیت محاکمه و مجازات او در ایران، چگونه است؟  

الف( قابل محاکمه است، ولی قاضی فقط می تواند شش ماه زندان برای او تعیین کند.
ب( قابل محاکمه است، ولی قاضی در تعیین مجازات ملزم است شش ماه زندان را محاسبه کند.

ج( قابل محاکمه است و به علت ارتکاب جرم در خارج از کشور، قاضی ملزم به تعیین حداکثر مجازات 
قانونی است.

د( قابل محاکمه و مجازات نیست.
9- چنانچه یک تبعه ایرانی، در خارج از کشور مرتکب جرم حدی شود و در ایران یافت شود، کدام 
)وکالت 1397( شرط برای محاکمه و مجازات او ضروری نیست؟ 

الف( رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران، جرم باشد.
ب( متهم در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد.

ج( طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب نباشد.
د( به موجب قوانین ایران، موجبی برای موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

10- یک ایرانی، در خارج از کشور، مرتکب جرمی شده و پیش از تعقیب و محاکمه در آنجا، در ایران 
یافت شده و تحت تعقیب قرار گرفته است. در جریان رسیدگی، قانون محل وقوع جرم نسخ شده 
)وکالت 1398( است. کدام مورد درباره ادامه رسیدگی به اتهام وی، صحیح است؟ 

الف( رسیدگی در هر حال ادامه می یابد.
ب( رسیدگی موقوف می گردد.

ج( اگر اتهام تعزیری باشد، رسیدگی موقوف می گردد وگرنه ادامه می یابد.
د( بسته به مورد، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می شود.
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پاسخنامه

	1	 الف  مستند به ماده 7 ق.م.ا.
	2	 د  مستند به ماده 7 ق.م.ا، باید توجه داشت که در بند »ب« قانون گذار، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد 
را صرفاً در جرایم تعزیری پذیرفته است؛ و لذا در حدود و قصاص و دیات در صورتی که شرایط ماده 7 وجود 
داشته باشد طبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران قابل محاکمه و مجازات است، حتی اگر در خارج از کشور 

قباًل محکوم شده و مجازات را نیز تحمل کرده باشد.
	3	 الف  با استناد به ماده 7 ق.م.ا، لذا با توجه به بند پ ماده 7 و همچنین تبصره 2 ماده 11۵ ق.م.ا، قانون گذار 
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در صالحیت شخصی فعال را صرفاً در تعزیرات غیرمنصوص پذیرفته است 
و در جرایم حدی، قصاص یا دیه یا تعزیرات منصوص در هر صورت حتی در صورت محاکمه شدن در خارج از 

ایران، با وجود سایر شرایط ماده 7 طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می شود.
	4	 ب  مستند به ماده 7 ق.م.ا، در این ماده برخالف قانون سابق، این اصل مشروط و مقید به شرایطی شده است 
که عبارتند از: 1- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران، جرم باشد. 2- در جرایم موجب تعزیر، 
اصل منع محاکمه و مجازات مجدد رعایت شده باشد. به عبارت دیگر در محل وقوع جرم، قباًل محاکمه یا تبرئه 
نشده و یا در صورت محکومیت، حکم کاًل یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. 3- طبق قوانین ایران، موجبی برای 

منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
	5	 ب  مستند به ماده 7 ق.م.ا.

	6	 د  مستند به بند »الف« ماده 7 ق.م.ا و همچنین تبصره 2 ماده 11۵ این قانون.
	7	 الف  به استناد ماده 7 ق.م.ا.

	8	 د  مستند به ماده 7 ق.م.ا مصوب 92 که مقرر داشته: عالوه بر موارد مذکور در مواد فوق، هریک از اتباع 
ایران در خارج از کشور مرتکب جرمي شود، در صورتي که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین 

جمهوري اسالمي ایران محاکمه و مجازات مي شود مشروط بر این که:
الف- رفتار ارتکابي به موجب قانون جمهوري اسالمي ایران جرم باشد.

ب- در صورتي که جرم ارتکابي از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا 
در صورت محکومیت، مجازات کاًل یا بعضاً درباره ی او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران، موجبي براي منع یا موقوفي تعقیب یا موقوفي اجراي مجازات یا سقوط آن نباشد.
	9	 ب  مستند به ماده 7 ق.م.ا.

	10		الف  ماده 7 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 در این خصوص مقرر می دارد: »عالوه بر موارد مذکور 
در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و 

یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد؛

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا 
در صورت محکومیت، مجازات کاًل یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد؛

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.«
به موجب این ماده، جرم بودن یا نبودن عمل در کشور محل ارتکاب، اهمیتی ندارد.
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ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران 
مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، 

طبق قوانین جزاء جمهوری اسالمی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر این که:
یا در صورت  الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده 

محکومیت، مجازات، کالً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به  موجب قانون جمهوری اسالمی ایران و قانون محل 

وقوع، جرم باشد.
                                                                                              

نکته 1: قاعده منع محاکمه مجدد فقط در مورد صالحیت شخصی اعم از مثبت یا منفی و فقط در 
مورد تعزیر غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. بر این اساس مستند به تبصره 2 ماده 115، 

این قاعده اجرا نخواهد شد.
نکته 2: همان گونه که ماده فوق نیز بیان داشته، شرط محاکمه نمودن متهم، یافت شدن یا اعاده او به 

ایران است. در واقع همانند اصل صالحیت شخص فعال است.
نکته 3: شرط دیگر آن است که در جرایم تعزیری غیر منصوصی شرعی، قاعده منع محاکمه مجدد 
رعایت شده باشد و در این جرایم، شخص قباًل محاکمه نشده و در صورت محاکمه، مجازات، کاًل یا 

بعضًا، درباره او اجرا نشده باشد.
نکته 4: شرط مهم تری که بند دوم ماده فوق بیان داشته، جرم انگاری متقابل است؛ بدین معنا که رفتار 
ارتکابی، هم به موجب قوانین ایران و هم به موجب قوانین کشور محل وقوع جرم، جرم انگاری شده باشد.

نکته 5: با لحاظ تبصره 2 ماده 115 ق.م.ا، بندهای »الف« و »ب« ماده 8 این قانون، شامل تعزیرات 
منصوص شرعی، حدود، قصاص و دیات نمی شود.

نکته 6: از جمله نوآوری های قانون مجازات اسالمی، نسبت به مقرره ی پیش از آن، همین ماده است. 
مطابق قوانین سابق، اصل صالحیت شخصی منفی یا منفعل پیش بینی نشده بود؛ با این حال در این 
قانون اصل مذکور شناسایی شده است. در واقع اصل صالحیت شخص منفعل عبارت است از: 
صالحیت دادگاه های یک دولت، نسبت به جرایم ارتکابی در خارج، علیه یکی از اتباع آن دولت.

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

1- کدام یک از اصول صالحیت کیفری، در قانون مجازات اسالمی مصوب 92 پیش بینی نشده است؟
)تألیفی(  

ب( اصل صالحیت شخصی فعال الف( اصل صالحیت سرزمینی   
د( هر سه پیش بینی شده است. ج( اصل صالحیت شخصی منفعل  

2- کدام یک از موارد زیر از جمله شروطی است که به موجب آن در صورتی که یک بیگانه در خارج از 
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قلمروی ایران، علیه یکی از اتباع ایرانی مرتکب جرمی شود، به جرم او مطابق قوانین جزایی ایران 
)تألیفی( رسیدگی می شود؟ 

الف( باید در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد.
ب( رفتار ارتکابی، در جرایم مستوجب حد به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

ج( متهم در جرایم موجب حد و تعزیر، در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، 
مجازات، کاًل یا بعضًا، درباره او اجرا نشده باشد.

د( هر سه مورد
)تألیفی( 3- اگر یک مرد ایرانی در فرانسه، مورد تجاوز به عنف قرار گرفته باشد: 
الف( مرتکب در صورت یافت شدن یا اعاده شدن در ایران، اگر در فرانسه تبرئه نشده باشد، در ایران محاکمه می شود.
ب( مرتکب در صورت یافت  شدن یا اعاده  شدن به ایران، اگر در فرانسه محاکمه نشده باشد، در ایران محاکمه می شود.

ج( مرتکب در صورت یافت  شدن یا اعاده شدن به ایران، ولو در فرانسه محاکمه شده باشد، در ایران محاکمه 
و مجازات خواهد شد.

د( مرتکب در صورت یافت  شدن یا اعاده شدن به ایران، اگر در فرانسه مورد مجازات قرار گرفته باشد در 
ایران محاکمه نمی شود.

4- یک ایرانی در ترکیه توسط تبعه ترکیه مورد ضرب و جرح واقع می شود. بعد از چند ماه که ضارب 
)قضاوت 1392( در ایران حضور می یابد، تبعه ایرانی از ایشان شکایت می کند. تکلیف شکایت چیست؟ 

الف( مطابق قانون محل وقوع جرم، رسیدگی در ایران انجام می شود.
ب( به دلیل صالحیت دادگاه محل وقوع جرم در امور کیفری، قابل رسیدگی در ایران نیست.

ج( به شرط جرم بودن عمل در محل وقوع جرم و عدم محاکمه یا تبرئه، مطابق قوانین ایران قابل رسیدگی است.
د( بدون توجه به قانون محل وقوع جرم، صرفًا مطابق قانون ایران رسیدگی می شود.

5- رسیدگی به جرم واقع شده علیه تبعه ایران در داخل هواپیمای خارجی، طبق چه قانونی صورت 
)وکالت 1391( می گیرد؟  

ب( طبق قانون کشور متبوع مجرم الف( طبق قانون ایران    
د( طبق قانون کشور صاحب پرچم ج( طبق قانون کشوری که جرم در قلمروی هوایی آن واقع شده. 

6- مجرمیت متقابل در اصل صالحیت مبتنی  بر تابعیت بزه دیده، در جرایم مستوجب کدام مجازات، 
)قضاوت 1393( اعمال می شود؟  

ب( تعزیرات منصوص و غیرمنصوص الف( قصاص، دیات و تعزیرات    
د( قصاص و تعزیرات ج( تعزیرات غیرمنصوص     

7- در قانون مجازات اسالمی 1392، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد .............. .      )ارشد آزاد 1393(
الف( در تمامی جرایم تعزیری به طور کامل پذیرفته شده است.

ب( به سکوت برگزار شده است.
ج( فقط در مقام اعمال اصل صالحیت شخصی در جرایم تعزیری پذیرفته شده است.

د( فقط در مقام اعمال صالحیت حمایتی و در جرایم تعزیری به  شرط تناسب مجازات پذیرفته شده است.
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)ارشد آزاد 1394( 8- کدام گزینه در خصوص اصل صالحیت شخصی درست نیست؟ 
الف( هم در ق.م.ا 1370 و هم طبق ق.م.ا 1392 محاکمه شخص منوط به یافت شدن در ایران است.
ب( در ق.م.ا 1370 فقط یک جنبه و در ق.م.ا 1392 دو جنبه این اصل صالحیتی پذیرفته شده است.

ج( طبق ق.م.ا 1392 قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد با جمع شرایطی فقط در تمام اعمال این اصل 
صالحیتی قابل اجراست.

د( این صالحیت حسب مورد به تابعیت مجرم )متهم( یا بزه دیده مبتنی است.
9- با توجه به قانون مجازات اسالمی 1370، همه اصول ناظر بر قلمرو مکانی قوانین کیفری در 
)ارشد سراسری 1392( حقوق ایران به رسمیت شناخته شده اند، به جز ............... 

الف( اصل شخصی بودن قوانین کیفری به اعتبار شخص بزهکار )صالحیت شخصی فعال(
ب( اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بر پایه قلمرو دریایی )صالحیت سرزمینی دریایی(

ج( اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بر پایه قلمرو هوایی )صالحیت سرزمینی هوایی(
د( اصل شخصی بودن قوانین کیفری به اعتبار شخص بزه دیده )صالحیت شخصی منفعل(

10- شخصی غیر ایرانی در کشور فرانسه به دلیل جعل چک عادی یک ایرانی تحت تعقیب قرار گرفته و 
تبرئه شده است. او سپس برای بازدید به ایران مسافرت می کند و شاکی ایرانی او، علیه وی در مراجع 
)وکالت 1396( کیفری مبادرت به طرح دعوا می نماید. مراجع قضایی با چه تکلیفی مواجه هستند؟ 

الف( چون در محل وقوع جرم تبرئه شده است، قابل تعقیب نیست.
ب( چون چک از اسناد رسمی تلقی نمی شود و صرفًا در حکم اسناد رسمی است، قابل تعقیب نیست.

ج( چون چک از اسناد تعهدآور است، در صورت استرداد مرتکب به ایران و یا آن که در ایران یافت شود، 
قابل تعقیب است.

د( هرگاه رفتار ارتکابی در ایران و محل وقوع جرم باشد، قابل تعقیب است، هرچند برائت حاصل کرده باشد.

پاسخنامه

	1	 د  مستند به مواد 3، 7 و 8 ق.م.ا، الزم به ذکر است که اصل صالحیت شخصی منفعل که مبنای آن تابعیت بزه دیده 
است، در ق.م.ا 1370 پیش بینی نشده بود. در حالی که در ق.م.ا مصوب 92 این اصل در ماده 8 پیش بینی شده است.

	2	 الف  مستند به ماده 8 ق.م.ا، این ماده، بیانگر اصل صالحیت شخصی منفعل یا اصل صالحیت مبتنی  بر 
تابعیت بزه دیده است. برای رسیدگی به جرم شخص بیگانه به موجب این ماده باید شخص در ایران یافت شود 
یا طبق قواعد استرداد مجرمین، به ایران اعاده گردد. از طرفی صرفاً  در جرایم موجب تعزیر، الزم است که اصل 
باشد ولی در خصوص جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه چنین شرطی الزم  مجرمیت متقابل وجود داشته 
تعزیری  جرایم  در  را صرفاً  مجدد  مجازات  و  محاکمه  منع  اصل  به طورکلی  ایران  قانون گذار  از طرفی،  نیست. 

پذیرفته است و نه حدی، قصاص و یا دیه.
	3	 ج  مستند به ماده 8 ق.م.ا، با این توضیح که جرم ارتکابی از نوع جرایم مستوجب حد است و با لحاظ مفهوم 

مخالف ماده 8 ق.م.ا، از شمول قاعده منع محاکمه مجدد خارج خواهد بود.
	4	 د  مستند به ماده 8 ق.م.ا، علت این امر آن است که جرم مزبور مستوجب دیه یا قصاص می تواند باشد و لذا 

از شمول بند »الف« و »ب« ماده خارج است.
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	5	 الف  مستند به ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری و ماده 8 ق.م.ا.
	6	 ج  مستند به صدر ماده 8 ق.م.ا، در مورد صالحیت شخصی منفعل و تبصره 2 ماده 11۵ همین قانون مواردی 

را که تعزیرات منصوص شرعی از شمول آن ها خارج هستند را مشخص نموده است.
	7	 ج  مستند به مواد 7 و 8 ق.م.ا در مورد اصل صالحیت شخص فعال و منفعل.

	8	 ج  مستند به مواد 7 و 8 ق.م.ا، ذکر عبارت »در تمام اعمال این اصل« نادرست است.
	9	 د  در قانون مجازات اسالمی 1370 اصل صالحیت شخص منفعل پیش بینی نشده بود.

	10	 الف  مستند به بند الف ماده 8.

                                                                                              
در  بین المللی  مقررات  و  عهدنامه ها  یا  خاص  قانون  موجب  به   که  جرایمی  مرتکب   -9 ماده 
هرکشوری یافت شود، در همان کشور محاکمه می شود. اگر در ایران یافت شود، طبق  قوانین 

جزایی جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات می گردد.
                                                                                              

نکته 1: مفهوم نخستیِن اصل صالحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور 
می توانند به جرمی رسیدگی نمایند که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده 
تبعه ی آن جا است و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است. موضوع مذکور، در ابعاد 
تعقیب  جرم دزدی دریایی گذشته،  برای  انتخاب  از حق  که  به طوری  است؛  یافته  مختلف تحول 
تئوری صالحیت جهانی از طریق عرف و معاهدات بین المللی توسعه یافته است، به مرحله ای که 
حاال دولت ها حتی تعهد به انجام مجازات جدیدترین جرایم موضوع اصل را می پذیرند. هرچند 
نگرش به این صالحیت، در هریک از نظام های حقوقی موجود، متفاوت است؛ لذا امروزه، رژیم های 
مختلفی از قانون گذاری داخلی در این زمینه وجود دارد؛ اما سیر تحول آن به سوی پذیرش و 
اجرای همگانی یا حداکثری است؛ بدین صورت که دادگاه های داخلی، منشأ صالحیت خود را در 
این مورد از عرف یا معاهدات بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب نموده و اعمال آن را نیز 

مداخله در حاکمیت سایر کشورها نمی دانند.
نکته 2: از جمله جرایمی که مشمول اصل صالحیت جهانی قرار می گیرند، می توان به نسل کشی، 

جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت اشاره کرد.
ارتکاب  به  متهم  »اشخاص  نسل کشی:  خصوص  در   1948 کنوانسیون   6 ماده  مطابق   :3 نکته 
)نسل کشی( یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سه، به دادگاه های صالح کشوری که جرم در 
آن جا ارتکاب شده و یا به دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهد، صالحیت  آن را شناخته 
باشد، جلب خواهند شد.« همچنین ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مقرر می دارد: »منظور 
از نسل کشی در این اساسنامه، هریک از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام 
می یابد.  ارتکاب  عناوین،  همین  حیث  از  مذهبی  یا  نژادی  قومی،  ملی،  گروه  یک  از  قسمتی  یا 
قتل اعضای یک گروه، ایراد صدمه شدید نسبت به سالمت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، 
قراردادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی 
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کلی یا جزیی آن بشود، اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه صورت گیرد، 
انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر«.

نکته 4: ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درصدد احصای موارد جنایت علیه بشریت برآمده است 
و چنین مقرر می دارد: »منظور از جنایات ضد بشریت در این اساسنامه، هر یک از اعمال مشروحه 
ذیل است، هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیرنظامی 
و با علم به آن حمله، ارتکاب می گردد. قتل، ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، اخراج یا انتقال اجباری 
یک جمعیت، حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخالف قواعد اساسی 
حقوق بین الملل انجام می شود؛ شکنجه، تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی 
اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی هم سنگ با آن ها. تعقیب و آزار مداوم 
هرگروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی یا علل 
دیگر، در ارتباط با هریک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صالحیت دیوان، که در 
سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل، غیرمجاز شناخته شده است. ناپدیدکردن اجباری اشخاص، 
جنایت آپارتاید )تبعیض نژادی(، اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا 

صدمه شدید به جسم یا به سالمت روحی و جسمی صورت پذیرد«.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- کدام سیستم، صالحیت قانون و قاضی محل بازداشت مجرم را بدون درنظرگرفتن تابعیت وی یا 
)سردفتری 1380( تابعیت قربانی جرم، مورد تأیید قرار می دهد؟ 

د( سیستم واقعی ج( سیستم شخصی  ب( سیستم جهانی  الف( سیستم سرزمینی 
2- افرادی که مرتکب جرایم سازمان یافته فراملی شده و طبق اصل صالحیت جهانی کشورها می توانند 
)تألیفی( آن افراد را محاکمه کنند، در چه صورتی طبق قوانین جزایی ایران محاکمه می شوند؟ 

الف( چنانچه در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی شوند.
ب( چنانچه بخشی از جرم در ایران واقع شده باشد.

ج( چنانچه در ایران یافت شوند.
د( چنانچه طبق قواعد استرداد مجرمین، به ایران اعاده گردند.

پاسخنامه

	1	 ب  مستند به ماده 9 ق.م.ا. 
	2	 ج  مستند به ماده 9 ق.م.ا.
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  فصل سوم: قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان فصل سوم: قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان 
                                                                                              

ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به  موجب قانونی 
باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را 
نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد؛ لکن چنانچه 
پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از 
جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور 
حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به  موجب قانون سابق، حکم قطعی الزم االجرا صادرشده باشد 

به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به  موجب قانون الحق، جرم شناخته نشود، 
حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد 

و همچنین در موردی که حکم قبالً اجرا شده است، هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به  موجب قانون الحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل 
از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصالح آن را طبق قانون جدید 
تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه 
صادرکننده حکم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد 
اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می شود نیز جاری است. در این صورت 

ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره- مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است؛ 

مگر به تصریح قانون الحق، اعمال نمی شود.
                                                                                              

نکته 1: این ماده اشاره به قاعده عطف به ماسبق  نشدن قوانین کیفری دارد؛ این قاعده نتیجه ضروری 
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. مفهوم این قاعده بدین معنی است که قانون برای آینده 

به تصویب می رسد و بر اعمالی که سابق بر این، ارتکاب یافته است، بار نمی شود.
نکته 2: اصل 169 قانون اساسی در همین راستا بیان می کند: »هیچ فعل یا ترک فعلی به  استناد 

قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود«.
نکته 3: مطابق ماده 4 قانون مدنی: »اثر قانون، نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود، اثر 

ندارد؛ مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد«.
نکته 4: اصوالً قاعده عطف  به  ماسبق نشدن قوانین کیفری در خصوص قوانین ماهوی اعمال می شود و در 
رابطه با قوانین شکلی مجرا نیست؛ چرا که قوانین اخیر معموالً در جهت مراعات حقوق متهم وضع می شوند.

نکته 5: در صورتی که رفتاری در گذشته جرم محسوب می شده به موجب قانون الحق )جدید( جرم 
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شناخته نشود، هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود؛ به این معنا که مثاًل دیگر نمی توان مرتکب 
را از حقوق اجتماعی محروم کرد یا این که در صورت ارتکاب جرم جدید از سوی او، مقررات تکرار 

جرم را در موردش اعمال کرد.
نکته 6: این ماده تنها در خصوص جرایم تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود؛ بنابراین 
مجازات های حدی، قصاص و دیه از شمول آن خارج می شوند. بنابراین در خصوص این ماده، 
همچنان رأی وحدت رویه شماره 45- 1365/10/25 قابلیت اجرایی دارد که مقرر می دارد: »ماده 
6 قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را 
بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی از 

جمله راجع به قصاص است که در صدر اسالم، تشریع شده اند«.
نکته 7: در صورت تخفیف مجازات، دادگاه صادرکننده حکم، مکلف به اصالح حکم صادره مطابق 

با قانون الحق است؛ بنابراین قاضی در این مورد تخییر ندارد.
نکته 8: مطابق تبصره ماده فوق، اصل بر آن است که مقررات قاعده عطف  به  ماسبق نشدن در مورد 
قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است، اعمال نخواهد شد؛ مگر آن که قانون 
الحق در این خصوص تصریح داشته باشد. مقصود از قوانین موقتی، قوانینی هستند که در شرایط 
خاص مثل جنگ، در لزوم مبارزه با گران فروشی و احتکار وضع می شوند و لذا با وضع قانون جدید 

خفیف نیز همچنان اعمال می شوند.
نکته 9: از جمله استثنائات قاعده عطف  به  ماسبق نشدن قوانین جزایی به شرح ذیل است:

1- قوانین تفسیری )قانونی که ماده سابق را تفسیر می کند؛ و لذا قانون جدید محسوب نمی گردد(؛          
2- قوانین مساعد به حال متهم؛

3- قوانین مربوط به حدود، قصاص و دیات؛
4- موارد مطرح شده در ماده 11 ق.م.ا مصوب 1392؛

 5- موارد تصریح خود قانون گذار )همانند تبصره ماده مذکور(.
به عبارت صدر ماده از جرایم حدود، قصاص و دیات  با توجه  نکته 10: مقررات ماده 10 ق.م.ا 

انصراف دارد. )رأی وحدت رویه 737 مورخ 1393/9/11.(
نکته 11: مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت المال، به شرح مقرر در قانون مجازات اسالمی که 
برگرفته از شرع انور است، شامل جرایم قبل از الزم االجرا شدن قانون مجازات اسالمی 1392 نیز 

هست. )نظریه شماره 1392/7/2040 اداره حقوقی قوه قضاییه(.
نکته 12: رأی وحدت رویه شماره 616 مورخ 1376/3/6 بیان می دارد: به  موجب ماده 5 قانون 
راجع به واگذاری معامالت ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه سال 1336 و تبصره یک 
آن، صادرکنندگان کاال باید در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران 
انتقال داده و به بانک های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور، تخلف از مفاد پیمان 
که اصطالحًا پیمان یا تعهد ارزی نامیده می شود، جرم محسوب می گردد و ماده 13 قانون مقررات 
فرآورده های  نفت خام و  )به استثنای  صادرات و واردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کاال 
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پایین دستی آن( را از تعهد ارزی معاف نموده، به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات 
مقرره نیست تا مشمول ماده 11 ق.م.ا )سابق( گردیده و از مجازات معاف شود؛ بلکه صرفًا ناظر به 
عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72 است؛ به خصوص که ماده اخیرالذکر، عدم اعمال مفاد آن را 
در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است، علی هذا 
رأی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و 

محکومیت اوست، در نتیجه صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود.
نکته 13:  رأی وحدت رویه شماره 765 بیان می دارد: مستفاد از مقررات ماده 10 قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 1392، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات 
یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرایم سابق 
بر وضع آن قانون، تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد شد و چون مقررات ماده واحده الحاق یک 
ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، مصوب 1396/7/12 از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم 
موادمخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق این قانون، به حال مرتکب مساعدتر است؛ لذا 
در مقام رسیدگی به فرجام خواهی کسانی که مطابق مقررات قانون اصالح قانون مبارزه با موادمخدر 
مصوب 1376 به مجازات اعدام محکوم شده اند، دادنامه معترٌض عنه به استناد شق 4 بند »ب« ماده 
469 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی 
اخیرالتصویب، به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع خواهد شد. بر این اساس 
رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص 
می گردد. این رأی مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی 

کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر قضایی الزم االتباع است.
نکته 14: در قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان بدل مناسب تر 
حبس، در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات و کیفر جایگزین حبس استفاده شده است که ماهیت 
خفیف تری از حبس دارد. رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 - رأی مذکور منطبق 

با بند ب ماده 10 ق.م.ا است.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

)قضاوت 1380( 1- در کدام مورد از موارد زیر، قانون الحق عطف به ماسبق می شود؟ 
الف( موارد تشدید مجازات در جرایم امنیت خارجی

ب( در موارد نفی جرم بودن عمل ارتکابی
ج( موارد تشدید مجازات در جرایم علیه مصالح عمومی کشور

د( موارد تشدید مجازات در جرم خیانت به کشور
)مشاوران حقوقی 1383( 2- به موجب حقوق جزایی ایران:  
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الف( قانون جزای ماهوی، مطلقًا عطف  به  ماسبق نمی شود.
ب( قانون جزای ماهوی، مطلقًا عطف  به  ماسبق می شود.

ج( قانون جزای ماهوی، عطف  به  ماسبق نمی شود؛ ولی استثنائاتی دارد.
د( قانون جزای ماهوی، عطف  به  ماسبق می شود؛ ولی استثنائاتی دارد.

)تألیفی( 3- اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق، تخفیف یابد: 
الف( قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم 

قطعی، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
ب( محکوم می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند.

ج( از موجبات اعاده دادرسی خواهد بود.
د( موارد الف و ب.

)تألیفی( 4- قاعده عطف  به  ماسبق نشدن قوانین جزایی در کدام یک از موارد زیر جاری می گردد؟ 
ب( حدود و قصاص و دیات الف( قوانین تفسیری   

د( هیچ یک ج( وضع قانون جدید مساعد به حال متهم  
5- در صورتی که مجازات جرمی به موجب قانون الحق تخفیف یابد، کدام یک از اشخاص زیر باید 
)تألیفی( اصالح آن را طبق قانون جدید، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند؟ 

ب( شخص محکوم  الف( قاضی اجرای احکام   
ج( هر دو                 د( هیچ یک

)تألیفی( 6- قانون گذار در ق.م.ا جدید اصل عطف  به  ماسبق نشدن قوانین جزایی ماهوی را: 
ب( مطلقًا نپذیرفته است. الف( مطلقًا پذیرفته است.     

د( صرفًا در جرایم تعزیری پذیرفته است. ج( صرفًا در حدود نپذیرفته است.  
7- فردی، مرتکب کالهبرداری شده و دادگاه در حال رسیدگی به جرم اوست؛ ولی هنوز حکم صادر 
نکرده است. مجازات این فرد بر اساس قانون فعلی که مجراست،  پنج سال حبس و مجازات تبعید 
در مقام مجازات تکمیلی اختیاری است. قانون جدیدی در همین حین تصویب می شود که مجازات 
)تألیفی( تکمیلی اختیاری را حذف کرده است. حال دادگاه باید بر اساس کدام قانون  عمل نماید؟ 

الف( قانون سابق، که اشد است.                ب( قانون جدید، که اخف است.
د( قانون سابق؛ چرا که جرم در حال رسیدگی است. ج( بر اساس هر قانونی که تشخیص دهد. 

8- در صورتی که اقدامات تأمینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان به موجب قانون الحق، 
)تألیفی( تخفیف یابد کدام یک از گزینه های زیر در این خصوص صحیح است؟ 

الف( قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، 
اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

ب( ولی یا سرپرست طفل می تواند تخفیف اقدامات تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
ج( طفل یا نوجوان می تواند تخفیف اقدامات تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

د( موارد الف و ب


