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ناشــــــــرسخن
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 آن ها 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 
انتشارات چتر  باشد.  پژوهندگان  یادگیری  آموزش و تسریع  دستاورد آن ها، تسهیل 
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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حقوق جزای عمومی
فصل اول: تعاریف و اصول حقوق جزا

 قانون مجازات اسالمی 1392 چه اعمالی را جرم می داند؟
 

1

الف( اعمالی که به قید مجازات، مقید شده اند.        
ب( اعمالی که به قید اقدامات تأمینی و تربیتی مقید شده اند.

ج( گزینة الف و ب             
د( قانون جدید برخالف قانون سابق در این خصوص ساکت است.

 به تصریح قانون مجازات اسالمی 92، رکن مادی جرایم، به چه صورت هایی می تواند مشخص شود؟
 

2

ب( فقط فعل الف( فعل، ترک فعل، حالت 
د( قانون جدید در این خصوص صراحت ندارد. ج( فعل و ترک فعل  

 قوانین جزایی ایران دربارة کلیة اشخاصی که در قلمرو حاکمیت .......... جمهوری اسالمی ایران 
 

3

مرتکب جرم شوند، اعمال می شود.
د( زمینی، دریایی و هوایی الف( زمینی    ب( زمینی و دریایی        ج( زمینی و هوایی  

مادة 3 قانون مجازات اسالمی که حاکی است از اعمال قوانین جزایی ایران بر جرایمی که در قلمرو 
 

4

زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران، داللت بر کدام اصل از اصول حقوق جزا دارد؟
ب( اصل قانونی بودن مجازات ها   الف( اصل قانونی بودن جرایم   

د( اصل صالحیت جهانی ج( اصل صالحیت سرزمینی  
 اصل صالحیت سرزمینی اصلی است:

 
5

الف( مطلق و فاقد استثنا
ب( دارای استثنائات متعدد مصّرح در قانون مجازات اسالمی 

ج( که دارای استثنا می باشد، این استثنا در قانون مجازات اسالمی مورد اشاره قرار نگرفته است.
د( که قانون مجازات اسالمی استثنا را درخصوص آن پذیرفته؛ لیکن به استثنای آن اشارة صریح 

ننموده است.
 جرم، زمانی در حکم جرم واقع شده در قلمرو ایران محسوب می شود که .....

 
6

الف( تمامی ارکان آن در قلمرو ایران محقق یافته باشد.
ب( نه تنها تمامی ارکان آن در ایران محقق شده باشد، بلکه نتیجة آن نیز در ایران واقع شود.

ج( نتیجة آن یا بخشی از ارکان آن در ایران واقع شده باشد.
د( در این خصوص باید به عرف رجوع کرد.

 کدام یک از موارد زیر جرم واقع شده در ایران محسوب می شوند؟
 

7

ایران است، به سمت تقی شلیک نموده و تقی درحالی که  1( علی، در حالی که در داخل مرزهای 
داخل خاک ترکیه است، مورد اصابت گلوله قرار گیرد و پس از مسافرت به ایتالیا به علت وجود گلوله 
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در بدن بمیرد.
2( علی با خط تلفن ایرانی برای تقی در لس آنجلس مزاحمت تلفنی ایجاد نماید.

3( علی با خرید یک اسلحه مجاز از یکی از شهرهای جنوبی ایران و مسافرت به عراق، در عراق به 
نقی شلیک کرده و او را بکشد.

الف( 1 و 2           ب( 2 و 3 و 1    ج( فقط 1     د( هیچ کدام
 مادة 5 ق.م.ا 92 که مقرر می دارد: »هر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی 

 
8

از جرایم زیر شود، به عمل او طبق قانون ایران رسیدگی خواهد شود.« گویای چه اصلی است؟
ب( اصل صالحیت جهانی الف( استثنای اصل صالحیت سرزمینی 

د( اصل صالحیت واقعی ج( اصل صالحیت شخصی   
 جرایم مشمول صالحیت واقعی...

 
9

الف( تنها همان جرایمی اند که در مادة 5 ق.م.ا برشمرده شده است.
ب( در ق.م.ا مورد اشاره قرار نگرفته اند، بلکه به تصریح قانون مذکور در قوانین خاص مشخص گردیده اند.

ج( عالوه بر جرایم مذکور در ق.م.ا، در قوانین خاص نیز مورد اشاره قرار گرفته اند.
د( مشخص نیست که مصادیق این نوع از صالحیت، در کدام قانون یا قوانین موجود است.
 صالحیت واقعی قوانین جزایی ایران درخصوص جرایم خاص علیه ........ جاری می شود.

 
10

ب( مرتکب غیرایرانی الف( مرتکب ایرانی و غیرایرانی   
د( مرتکب ایرانی ج( قانون در این خصوص تصریحی ندارد. 

 درصورتی که مرتکب جعل آرای مراجع قضایی ایران در خارج از ایران محاکمه شده و مجازات 
 

11

به موجب اصل صالحیت واقعی، محاکم ایرانی خود را صالح به رسیدگی  را تحمل نماید، متعاقباً 
بدانند، تکلیف چیست؟

الف( جرم مذکور موجب جریان اصل صالحیت واقعی نبوده و محاکم ایرانی صالح به رسیدگی نمی باشند. 
ب( به استناد قاعدة منع محاکمة مجدد، محاکم ایرانی قادر به رسیدگی نمی باشند.

ج( محاکم ایرانی وارد رسیدگی شده و در تعیین مجازات اعم از حدی و تعزیری، ملزم به لحاظ مجازات 
اجرا شده می باشند.

د( محاکم ایرانی وارد رسیدگی شده و در تعیین مجازات تعزیری، ملزم به لحاظ مجازات اجرا شده 
می باشند.

 درصورتی که جرم مشمول صالحیت واقعی در ایران مورد رسیدگی قرار گیرد...
 
12

الف( اگر در خارج از ایران یک بار محاکمه شده باشد، محکمه مجازات مورد حکم وی را به تناسب 
تقلیل خواهد داد.

ب( اگر مجرم در خارج از ایران به دلیل همان جرم محاکمه شده و مجازات او اجرا گردیده باشد، 
محکمه مجازات او را تقلیل خواهد داد.

ج( در هیچ حالتی مجازات اجرا شده در خارج موجب تقلیل مجازات وی نخواهد شد.



دانش چترمجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزا 12

د( اگر مجرم در خارج از ایران به دلیل همان جرم محاکمه شده و مجازات علیه وی اجرا گردیده 
باشد، تنها درخصوص مجازات تعزیری، دادگاه مجازات وی را تقلیل خواهد داد.

 آقای جرج در هنگام سفر رئیس جمهور ایران به انگلیس، در انگلیس به وی سوءقصد می نماید. اقدام 
 
13

وی منجر به قطع پای رئیس جمهور ایران می گردد. آیا دادگاه ایران صالح به رسیدگی می باشد؟
الف( خیر؛ زیرا جرم در خاک کشور انگلیس اتفاق افتاده است.

ب( بله؛ به موجب قاعدة صالحیت واقعی، اقدام علیه امنیت ایران گرچه در خارج از قلمرو ایران واقع 
شده باشد، در صالحیت محاکم ایران است.

ج( خیر؛ زیرا مرتکب دارای تابعیت انگلیسی است.
د( بله؛ به استناد اصل صالحیت جهانی، اقدام علیه امنیت ایران گرچه در خارج از قلمرو ایران واقع 

شود، در صالحیت محاکم ایرانی خواهد بود.
 جرج در هنگام سفر رئیس جمهور ایران به انگلیس، در انگلیس، به وی سوءقصد می کند و سوءقصد 

 
14

وی منجر به قطع دست رئیس جمهور می گردد. وی در محاکم انگلیس به دلیل اقدام خود به 5 سال 
حبس محکوم می شود. پس از محکومیت وی و اجرای مجازات، محاکم ایرانی بار دیگر اقدام به 

محاکمة وی می نمایند. کدام یک از گزینه های زیر در این خصوص صحیح است:
الف( محاکم ایران به دلیل محاکمة وی در انگلیس و قاعدة منع محاکمة مجدد  قادر به رسیدگی 

نخواهند بود.
ب( محاکم ایران در ضمن رسیدگی به جهات اقدام علیه امنیت وی، مجازات اجرا شده را از حکم او 
کسر می نمایند؛ لیکن درخصوص ایراد صدمة بدنی عمدی به وی قادر به تخفیف یا تبدیل مجازات 

نخواهد بود.
ج( محاکم ایران به دلیل فقدان صالحیت سرزمینی صالح به رسیدگی نخواهند بود.

د( محاکم ایران ضمن رسیدگی خود ملزم اند 5 سال حبس وی را به لحاظ ایراد صدمة عمدی به 
رئیس جمهور لحاظ نموده و قصاص را تبدیل به دیه نمایند.

15 جعل کدام یک از موارد زیر،  ایجاد کنندة صالحیت واقعی برای محاکم ایران است؟

2( دست خط شخص رهبر  1( دست خط رسمی رهبر   
4(  دست خط شخص رئیس جمهور 3( دست خط رسمی رئیس جمهور        
ب(  3 و 2 و 1   ج( 4 و 3 و 1     د( 3 و 1 الف( همة موارد  

 برای این که به جرم مستخدم دولت که خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شده است، 
 
16

طبق قانون ایران رسیدگی شود، چه شرط یا شروطی الزم است؟
الف( ایرانی باشد و در حین انجام وظیفه مرتکب جرم گردیده باشد.

ب( ایرانی باشد و در رابطه با شغل و وظیفة خود مرتکب جرم شده باشد.
ج( ایرانی بودن یا نبودن او فاقد تأثیر است؛ لیکن جرم باید در حین انجام وظیفه ارتکاب یافته باشد.
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د( ایرانی بودن یا نبودن او فاقد تأثیر است؛ لیکن باید در رابطه با شغل و وظیفة خود مرتکب شده 
باشد.

 رسیدگی غیابی درخصوص جرایمی که با توسل به اصل صالحیت شخصی فعال، در محاکم ایرانی 
 
17

مطرح می  شوند، میسر......... و درخصوص جرایم مشمول صالحیت واقعی میسر.........
ب( نیست، نیست      ج( است، است       د( است، نیست. الف( نیست، است. 

 برای اعمال صالحیت شخصی فعال، الزم است عمل ارتکابی در ............. جرم باشد و درخصوص 
 
18

صالحیت شخصی منفعل نسبت به جرم تعزیری الزم است عمل ارتکابی در ........... جرم انگاری 
شده باشد.

الف( ایران- ایران            
ب( ایران و کشور محل وقوع جرم- ایران
ج( ایران- ایران و کشور محل وقوع جرم 

د( ایران و کشور محل وقوع جرم- ایران و کشور محل وقوع جرم
  برای اعمال صالحیت شخصی منفعل در جرایم حدی ............. و در جرایم تعزیری ........

 
19

الف( جرم بودن عمل در ایران کافی است- جرم بودن عمل در ایران و کشور محل وقوع جرم الزم است.
ب( جرم بودن عمل در ایران کافی است- جرم بودن عمل در ایران کافی است.

ج( جرم بودن عمل در ایران و در کشور محل وقوع جرم الزم است- جرم بودن عمل در ایران کافی است.
د( جرم بودن عمل در ایران و در کشور محل وقوع جرم الزم است- جرم بودن عمل در ایران و محل 

وقوع جرم الزم است.
 خانمی ایرانی در سفر به انگلیس، بدون حجاب شرعی در خیابان اقدام به راه رفتن می نماید. آیا 

 
20

عمل فرد قابل مجازات است؟
و  است  نشده  مقید  اجرای کیفری  قید ضمانت  به  وقوع جرم،  زیرا عمل وی در محل  الف( خیر؛ 

بی حجابی در انگلیس جرم نیست.
ب( خیر؛ زیرا برای اعمال صالحیت شخصی فعال، عالوه بر جرم بودن عمل در ایران، در محل وقوع 

نیز باید جرم انگاری شده باشد.
ج( بله؛ درصورتی که در ایران یافت شود یا به ایران اعاده شود.

د( بله؛ حتی اگر در ایران یافت نشود یا به ایران اعاده نشود.
21 مادة 9 ق.م.ا که مقرر می دارد: »مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات   
بین المللی، در هر کشوری یافت شوند، در همان کشور محاکمه می شوند...« اشاره به کدام اصل 

حقوق جزا دارد؟
ب( اصل صالحیت واقعی   الف( اصل صالحیت جهانی    

د( اصل صالحیت شخصی فعال ج( اصل صالحیت سرزمینی   
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فصل اول: تعاریف و اصول حقوق جزا

گزینه الف  قانون جدید برخالف قانون قدیم در مادة 2، اعالم می دارد که تنها اعمالی که به موجب قانون  1
برای آن ها مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود و در نظر گرفتن اقدامات تأمینی و تربیتی برای عملی، آن 

را جرم نمی سازد. 

گزینه ج  به استناد مادة 2، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، درصورتی که مقید به قید ضمانت اجرای  2
مجازات باشد، جرم محسوب می شود. 

گزینه د  به استناد مادة ۳ قانون جدید، جرایمی که در قلمرو زمینی، دریایی و هوایی ایران ارتکاب یابند،  3
به موجب قوانین جزایی ایران رسیدگی خواهند شد. 

گزینه ج  این ماده ناظر بر اصل صالحیت سرزمینی جرایم و مجازات هاست. 4

گزینه د  قانون مجازات اسالمی ورود استثنا در اصل سرزمینی بودن را پذیرفته است؛ لیکن به تعداد این  5
اسثنائات و نیز بیان موارد آن ها نپرداخته است. یکی از این استثناها ارتکاب جرم از سوی مأموران سیاسی و کنسولی 

کشورهای دیگر در قلمرو ایران است که از مصونیت برخوردارند.

گزینه ج  به استناد مادة 4 قانون م.ا ۹2، درصورتی که بخشی از جرم یا تنها نتیجة آن در ایران واقع شود،  6
جرم در ایران واقع شده و محاکم ایران بر مبنای قانون جزایی ایران بدان رسیدگی خواهند نمود. 

گزینه ج  زیرا فرض دوم )مزاحمت تلفنی( به صراحت رأی وحدت رویة شمارة 74۱، در صالحیت دادگاه  7
محل حدوث نتیجة مزاحمت تلفنی قرار گرفته است. در فرض سوم نیز گرچه خرید اسلحه در ایران انجام گرفته است، 
لیکن چون خرید اسلحه از مقدمات جرم است و در زمرة اعمال اجرایی آن محسوب نمی شود تا گفته شود »بخشی از 
جرم« همانند آنچه در مادة 4 ق.م.ا مورد اشاره قرار گرفته است، در قلمرو ایران رخ داده است. بنابراین، این دو مورد، 
جرم واقع شده در ایران محسوب نمی شود. لیکن در فرض اول از آن جایی که شلیک )فعل فیزیکی قتل( در داخل مرز 
ایران واقع شده، پس جرم رخ داده در ایران محسوب می شود؛ ولو اینکه اصابت و حصول نتیجه در خارج از ایران اتفاق 

افتاده باشد.

واقعی  به صالحیت  قرار گرفته است، همان اصل موسوم  اشاره  مادة ۵ فوق، مورد  آنچه در  گزینه د   8
می باشد. 

گزینه ج  به تصریح مادة ۵ ق.م.ا، مصادیق این صالحیت نه فقط همان هایی است که در مادة ۵ برشمرده  9
شده اند، بلکه در قوانین خاص نیز موجود است. 
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گزینه الف  به گواهی مادة ۵ ق.م.ا، صالحیت واقعی علیه مرتکب ایرانی و غیرایرانی جریان می یابد.  10

گزینه د  اگرچه اصل منع محاکمة مجدد در این خصوص قابل دفاع است، لیکن به تصریح مادة ۵ ق.م.ا  11
محاکم، حق رسیدگی دارند؛ البته در تعیین مجازات، تنها درصورتی که جرم ارتکاب یافته را از زمرة تعزیرات بدانند، ملزم 

به لحاظ مدت مجازات اجرا شده خواهند بود. 

گزینه د  نکاتی که در پاسخ به این سؤال باید مدنظر قرار گیرد، عبارتند از: 12
۱- صرف محاکمة فرد در خارج، موجب تقلیل مجازات قانونی فرد نخواهد بود، بلکه مجازات مورد حکم در محاکم کشور 

خارجی باید به اجرا درآمده باشد.
2- اگر محکمة ایرانی مجازات فرد را از نوع تعزیری محسوب نماید، به تناسب از آن کسر خواهد نمود. درخصوص حدود 

و قصاص، محکمة ایرانی اختیار کسر مجازات نخواهد داشت.

گزینه ب  زیرا اوالً در صالحیت واقعی، تابعیت مرتکب مالک عمل نیست؛ ثانیاً اصل صالحیت سرزمینی  13
رعایت نمی شود.

گزینه ب  با توجه به تصریح مادة ۵ ق.م.ا به این که تنها در اعمال مجازات تعزیری، مجازات اجرا شدة  14
قبلی کسر می شود؛ بنابراین، درخصوِص مجازاِت جرِم مستوجِب قصاص، محکمة ایرانی قادر به کسر مجازات نیست. البته 
باید توجه داشت که مالک اعمال صالحیت ایران درخصوص رسیدگی به جرم ایراد ضرب و جرح عمومی علیه رئیس 

جمهور اصل صالحیت شخصی منفعل موضوع ماده 8 ق.م.ا است. 

گزینه ب  در بند ب مادة ۵، دست خط مقام رهبری به صورت عام اعم از رسمی و غیررسمی مدنظر قرار  15
گرفته است؛ حال آنکه در بند پ دست خط رسمی رئیس جمهور مورد اشاره قرار گرفته است.

گزینه د  به تصریح مادة ۶، تابعیت مرتکب مهم نیست؛ لیکن باید اوالً مستخدم دولت ایران باشد و ثانیاً  16
جرم را در رابطه با شغل و وظیفة خود مرتکب شده باشد. 

گزینه الف  مادة 7 ق.م.ا ۹2 که به معرفی اصل صالحیت شخصی فعال پرداخته است، مقرر می دارد که:  17
این عبارت گویای آن است که  اعاده شود.«  ایران  به  یا  یافت شود  ایران  »رسیدگی زمانی ممکن است که متهم در 
در صورتی که متهم نتواند در محکمه حاضر شود، رسیدگی غیرممکن است. این در حالی است که در مادة ۵ که به بحث 

صالحیت واقعی پرداخته شده است، عبارات مشابهی وجود ندارد. 

گزینه ج  از مقایسة بند الف مادة 7 و بند ب مادة 8 ق.م.ا، این نتیجه حاصل می شود که گزینة »ج«  18
صحیح است.

گزینه الف  قوانین جزایی ما مبتنی بر آموزه های شرع مقدس اسالم هستند. در شرع مقدس، برای ممانعت  19
اعمال مجازات های ثابتی که حد نامیده می شوند، هیچ عذری پذیرفته نمی شود. از این رو در بند ب مادة 8 نیز، تنها 
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به بحث جرایم تعزیری و لزوم جرم انگاری  شدن عمل، هم در ایران و هم در محل وقوع جرم اشاره شده است. از مفهوم 
مخالف این بند، این نتیجه حاصل می شود که درصورت حدی بودن جرم، لزومی به جرم دانسته شدن عمل در محل 

وقوع جرم وجود ندارد.

گزینه ج  فرض سؤال اشاره به اصل صالحیت شخصی فعال دارد؛ یعنی صالحیت دولت متبوع مرتکب.  20
برای اعمال این اصل چند شرط الزم است: اول: عمل در ایران جرم باشد. جرم بودن عمل در محل وقوع جرم اهمیتی 

ندارد. دوم: متهم در ایران یافت شود یا به ایران اعاده شود. بنابراین رسیدگی غیابی غیرممکن است. 

برخی  مرتکبین  مانِی  بی کیفر  از  برای جلوگیری  است که  اصل صالحیت جهانی  اصل،  این  گزینه الف   21
جرایم، امروزه در اغلب نظام های حقوقی به رسمیت شناخته شده است. 

گزینه د  فرض سؤال، بیانگر اصل صالحیت شخص منفعل یا مبتنی بر تابعیت بزه دیده است که در مادة  22
8 ق.م.ا، مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب این ماده، برای مجازات مرتکب غیرایرانی که جرمی را علیه یک ایرانی 

مرتکب شده است، چند شرط الزم است:
اول: جرم تعزیری، هم در ایران و هم در محل وقوع، جرم انگاری شده باشد.

دوم: متهم در جرایم تعزیری در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه شده یا درصورت محکومیت، مجازات کاًل یا بعضاً در 
مورد او به اجرا در نیامده باشد.

سوم: متهم در ایران یافت یا به ایران اعاده شود. 
با عنایت به اینکه ایراد ضرب و جرح عمدی حسب مورد مستوجب قصاص یا دیه می باشد علیهذا با عنایت به ماده 8 

ق.م.ا جرم بودن عمل در محل وقوع شرط نیست و گزینه د صحیح است. 

گزینه ج   البته باید در نظر داشت که در فرض سؤال سخنی از اجرای مجازات به میان نیامده است. لذا  23
سوال به دقت طرح شده است ولی گزینه ج از سایر گزینه ها صحیح تر است. فرض سؤال بیانگر اصل صالحیت واقعی 

است که در مادة ۵ ق.م.ا مورد اشاره قرار گرفته است. نکات قابل توجه درخصوص صالحیت واقعی به قرار زیر است:
اول: حضور متهم در ایران یا اعادة وی به ایران الزم نیست. بنابراین گزینة »ب« نادرست است.

دوم: درصورتی که جرم ارتکابی تعزیری باشد، قاضی مکلف است مقدار مجازات اجرا شده را محاسبه نماید. بنابراین، 
گزینة »د« به دلیل اشاره به بی اعتنایی به حکم صادره نادرست است. 

گزینه ج  درخصوص صالحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده، تنها در دستة تعزیرات غیرمنصوص  24
شرط جرم انگاری متقابل الزم دانسته شده است. مراجعه شود به مادة8 و تبصرة 2  مادة ۱۱۵.

گزینه ج  این سؤال بیانگر تعریف جرم است. تا پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی ۱۳۹2، جرم به هر  25
فعل یا ترک فعلی اطالق می شد که برای آن، مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی در نظر گرفته شده بود. لیکن در قانون 

جدید، تنها به افعالی جرم اطالق می شود که به قید مجازات، مقید شده باشند.

گزینه الف  بنا به تصریح ماده ۱ ق.م.ا مصوب ۹2، قانون مجازات اسالمی، جرایم و مجازات ها و اقدامات  26
تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن ها را در بر می گیرد.
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جزای اختصاصی
فصل اول: حدود

الف: کلیات

»الف« پس از اینکه جرم حدی اش با بینه به اثبات رسید، مدعی گردید نسبت به حرمت شرعی 
 

1

عمل انجام شده بی اطالع بوده است. تکلیف چیست؟ 
الف( جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، مطلقآ.

ب( درصورتی  که احتمال صدق گفتار وی داده شود، ادعایش پذیرفته می شود.
ج( درصورتی  که برای ادعای خود، بینه اقامه کند، ادعایش پذیرفته می شود.
د( درصورتی  که برای ادعای خود، سوگند یاد کند، ادعایش پذیرفته می شود.

 الف پس از اقرار به ارتکاب جرم حدی، مدعی می گردد که اقرار با شکنجه از وی اخذ گردیده 
 

2

است. تکلیف دادگاه چیست؟
الف( ادعای وی باید با بینه اثبات گردد.       

ب( ادعای وی باید با سوگند اثبات گردد. 
ج( ادعای مذکور پذیرفته می شود؛ بدون نیاز به اثبات با بینه و سوگند.      

د( قاضی در تصمیم گیری مختار است.
 درصورتی که متهم مدعی باشد که به ارتکاب زنا اکراه شده......

 
3

از موانع مسئولیت کیفری، مسئولیت وی  ادعای وجود یکی  به صرف  استناد مادة 218،  به  الف( 
ساقط می شود.

ب( به استناد مادة 218، ادعای موانع مسئولیت کیفری درصورتی که احتمال صدق گفتار وی داده 
شود، مسئولیت وی ساقط می شود.

ج( در جرایم منافی عفت به عنف، دادگاه موظف به رسیدگی است و صرف ادعا کافی نیست.
د( دادگاه مختار به پذیرش ادعا یا رسیدگی است.

اقرار در کدام یک از موارد زیر اعتبار شرعی دارد؟
 

4

ب( در حضور دو مرد عادل            الف( نزد ضابطین   
د( نزد قاضی ج( در حضور یک مرد عادل  

 x در حضور قاضی محکمه و در منزل وی اقرار به شرب خمر می کند؟
 

5

الف( اقرار معتبر است چون نزد قاضی بوده است.
ب( اقرار معتبر است چون در حضور فردی غیر از خود بوده است.

ج( اقرار معتبر نیست چون شاهدی غیر از قاضی در آن جا حضور نداشته که شنوندة اقرار باشد.
د( اقرار معتبر نیست چون گرچه نزد قاضی بوده ولی در محکمه نبوده است.

 مجازات حدی اصوالً........... است.
 

6
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ب( غیر قابل تخفیف و غیر قابل تعلیق. الف( قابل تعلیق و غیر قابل تخفیف.  
د( قابل تعلیق و قابل تخفیف. ج( غیر قابل تعلیق و قابل تخفیف.  

 تقلیل مجازات های حدی.......؟
 

7

ب( مطلقاً جایز است. الف( مطلقاً جایز نیست.               
د( جایز نیست؛ مگر با توسل به عفو و توبه. ج( جایز نیست؛ مگر با توسل به توبه.  

 در خصوص جرایم حدی که قانون گذار بدان اشاره نکرده است؟
 

8

الف( صدور حکم به مجازات، به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات منطقی است.
ب( به استناد منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر به صدور حکم بدان اقدام می شود.

ج( قاضی با توسل به قیاس با جرایم مشابه اقدام به تعیین مجازات می کند.
د( قاضی به صالحدید خود اقدام به تعیین مجازات می کند.

 در کدام یک از جرایِم مستوجب حد و تعزیر ذیل، اجراي حد و یا تعزیر، موقوف به شکایت شاکي 
 

9

خصوصي است؟  سراسری 80
الف( سرقت تعزیري       ب( شرب خمر            ج( قذف          د( مساحقه

 در جرایم موجب حد، هرگاه متهم مدعی فقدان قصد در زمان ارتکاب جرم شود، حکم قضیه کدام 
 
10

دکتری 94 است؟  
الف( درصورتی  که احتمال صدق گفتار وی داده شود، ادعای او بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

ب( اگر موجب علم قاضی درخصوص مدعی به شود، پذیرفته می شود.
ج( باید ادعای خود را ثابت کند وگرنه پذیرفته نمی شود.

د( ادعای او هرگز پذیرفته نمی شود. 

ب: زنا

 کدام مورد از موارد زیر موجب سلب عنوان زنا، از عمل جنسی صورت گرفته می شود؟
 

11

الف( وطی در دبر          ب( فقدان علقة زوجیت           ج( وطی به شبهه          د( همة موارد
جماع با چیزی غیر از آلت تناسلی مردانه در قبل یک زن............

 
12

ب( عنوان زنا ندارد.  الف( عنوان زنا دارد.   
د( لواط است. ج( مساحقه است.   

 x اقدام به دخول اندام تناسلی مردانه به قدر ختنه گاه در ُقبُل y دختر و پسری نابالغ اند که y و x 
 
13

می نمایند؟ 
الف( با اقدام آنان، زنا محقق می شود ولی مجازات اجرا نمی شود.

ب( با اقدام آنان، زنا محقق نمی شود و مجازات یا اقدام تأمینی اجرا نمی شود.
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ج( عمِل انجام شده زناست و مجازات حدی اجرا می شود.
د( به نظر قاضی بستگی دارد.

 جماع با میت؟
 
14

الف( زناست، مطلقاً.  
ب( نظر به عدم حیات یکی از طرفین زنا نیست، مطلقاً.

ج( زناست، مگر متوفی زوجة مرتکب باشد 
د( زناست، مگر متوفی زوج مرتکب باشد.

 x با میت رابطة جنسی )زنا( برقرار می کند. مجازات وی؟
 
15

الف( حد است.             ب( تعزیر است.    ج( اقدام تاًمینی است.            د( ممکن نیست.
 مجازات مردی که با زوجة متوفِی خود زنا کند، چیست؟

 
16

الف( حد زنا.     ب( شالق تعزیری درجة 6.
ج( حبس تعزیری درجة 6.    د( شالق تعزیری درجة 5.

 x که متهم است به زنا، مدعِی وطی به شبهه می شود. تکلیف چیست؟
 
17

الف( ادعای وی معتبر است، مگر آنکه خالف آن با حجت شرعی ثابت شود.
ب( ادعای وی معتبر است، درصورتی  که سوگند یاد نماید.
ج( ادعای وی معتبر است، درصورتی  که اقامة بینه نماید.

د( به نظر دادگاه بستگی دارد.
 حد زنا در کدام یک از موارد زیر اعدام است؟

 
18

الف( زنای محصنه          ب( زنای غیرمحصنه با نابالغ
ج( زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان        د( همة موارد

 زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان موجب .......... است.
 
19

ب( رجم هر دو     ج( اعدام زانی      د( اعدام زانیه الف( اعدام هر دو 
 زنا با زِن پدر موجب؟

 
20

ب( رجم هر دو    ج( اعدام زانی    د( اعدام زانیه الف( اعدام هر دو 
 زنا با محارم درصورتی موجب تشدید مجازات مرتکبین است که.....

 
21

ب( محارم سببی باشند. الف( محارم نسبی باشند.   
د( محارم نسبی تا طبقة دوم باشند. ج( محارم نسبی تا طبقة اول باشند.  

 کدام یک از موارد زیر در حکم زنای به عنف است؟
 
22

1( زنا با اغفال زن بالغ.
2( زنا در خواب با زنی که راضی به زنا نباشد.

3( زنا با ترساندن اگرچه موجب تسلیم وی بشود.
د( 2 و 3 ج( 1 و 3   ب( تنها مورد شمارة 2  الف( هر سه مورد 
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 تبدیل مجازات رجم.......
 
23

الف( در قانون جدید مسکوت است.   
ب( در قانون جدید پیش بینی شده است.

ج( در قانون جدید همانند قانون قدیم پیش بینی شده است. 
د( در قانون جدید برخالف قانون قدیم پیش بینی شده است.

 تبدیل مجازات رجم درصورت عدم امکان اجرای آن............ امکان پذیر است.
 
24

الف( به اختیار قاضی صادرکنندة رأی.     
ب( به اختیار دادستان کل کشور.

ج( به اختیار مقام معظم رهبری.     
د( به پیشنهاد دادگاه صادرکنندة رأی و موافقت رئیس قوة قضائیه.

 مجازات رجم درصورت عدم امکان اجرا به چه مجازاتی بدل می شود؟
 
25

الف( اعدام                        ب( صد ضربه شالق      
ج( حسب مورد، اعدام یا صد ضربه شالق       د( حبس ابد

 x به مجازات زنای محصنه محکوم شده و جرم وی با بینه به اثبات رسیده است. درصورتی  که 
 
26

امکان اجرای رجم وجود نداشته باشد، x............... می شود.
ب( به صد ضربه شالق محکوم  الف( به اعدام محکوم   

د( به تبعید محکوم ج( به حبس ابد محکوم   
 کدام یک از افراد زیر محصن محسوب می شوند؟

 
27

ب( فردی که دارای زوجة موقت است. الف( فردی که دارای زوجة دائمی است.  
د( همة موارد ج( فردی که دارای زوجة دائمی و نابالغ است.  

 مردی دارای همسر دائمی بالغی است که در حال بلوغ با وی، از ُدبُر رابطة جنسی داشته است:
 
28

ب( این فرد محصن نیست. الف( این فرد محصن است.   
د( قانون ساکت است. ج( به نظر قاضی بستگی دارد.  

 کدام یک از موارد زیر در خصوص خروج از احصان نادرست است؟
 
29

ب( مسافرت زن، هر دو را خارج می سازد. الف( حیض زن، فقط مرد را خارج می سازد. 
د( همة موارد ج( نفاس زن، هر دو را خارج می سازد.  

 x که یک زن محصنه است، با y که طفلی نابالغ است زنا می کند. مجازات زانیه چیست؟
 
30

الف( رجم        ب( اعدام       ج( صد ضربه شالق    د( تبعید
 مجازات تبعید در خصوص جرم زنا...

 
31

الف( پیش بینی نشده است.
ب( درخصوص زنای محصنه پیش بینی شده است.
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جزای اختصاصی
فصل اول: حدود

الف: کلیات

جزای اختصاصی
فصل اول: حدود

الف: کلیات

گزینه ب  جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؛ یک اصل پذیرفته شده حقوقی است. لیکن قانون گذار  1
در مادة 217 قانون جدید آن را درباب حدود بی اعتبار ساخته و در مادة 218 مقرر می دارد: »ادعای وجود یکی از موانع 

مسئولیت کیفری در باب حدود، درصورتی پذیرفته است که احتمال صدق گفتار وی داده شود.«

گزینه ج  به استناد مادة 218 قانون جدید.  ادعای اخذ اقرار با شکنجه، تهدید و ارعاب در جرایم حدی،  2
بدون نیاز به اثبات پذیرفته می شود.

گزینه ج  اگرچه مادة 218 دربردارندة یک قاعده درخصوص جرایم حدی است ولی تبصرة 1 این ماده، حکم  3
خاصی را درخصوص سه جرم محاربه، افساد فی االرض و جرایم منافی عفت با عنف و اکراه، ربایش یا اغفال بیان می دارد.

گزینه د  اقرار شرعی آن است که نزد قاضی، در محکمه ادا می شود. 4

گزینه د  اقرار معتبر شرعی آن است که در محکمه و نزد قاضی ادا شود. 5

گزینه ب  حدود، مجازات هایی ثابت و تغیرناپذیرند و قاضی دادگاه درخصوص تقلیل، تخفیف، تبدیل،  6
تعلیق و مواردی از این دست اختیاری ندارد.

بیان می دارد که تقلیل مجازات های حدی علی االصول جایز  گزینه د  مادة 219 قانون جدید صراحتاً  7
نیست، مگر با توسل به عفو و توبه.

گزینه ب  مادة 220 قانون جدید فرض را صراحتاً تحت شمول اصل 167قانون اساسی قرار داده است. 8

مادة 255 قانون جدید مقرر می کند حد قذف، حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات  گزینه ج   9
منوط به مطالبة مقذوف است

گزینه الف  به استناد مادة 218 قانون جدید، هرگاه مرتکب جرم حدی مدعی فقدان قصد بوده و احتمال  10
صدق گفتار وی وجود داشته باشد، از مجازات معاف است.
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ب: زنا

گزینه ج  زنا عمل دخول آلت تناسلی مردانه به قدر ختنه گاه در ُقُبل یا ُدبُر، درصورِت فقداِن علقة زوجیت  11
است. لیکن اگر وطی به شبهه بوده باشد، عنوان زنا منتفی است.

گزینه ب  قانون گذار به تبِع شارع مقدس، تنها موارد دخول اندام تناسلی مردانه به قدر ختنه گاه را زنا  12
نامیده است.

گزینه الف  علی رغِم فقداِن شرِط بلوِغ مرتکبین، عمل انجام شده، زنا نامیده می شود؛ ولی اجرای مجازات  13
منتفی است و به جای آن اقدام تأمینی و تربیتی به اجرا در خواهد آمد.

گزینه ج  زنا با میت، زنا است، مگر در مواردی که مرتکب با زوجة متوفی خود رابطة جنسی برقرار نماید. 14

گزینه الف  زنا با میت، زنا بوده و مرتکب مستحق مجازات حدی است؛ مگر در مواردی که متوفی، زوجة  15
مرتکب باشد که در این صورت تعزیر می شود. فرض سئوال، اصل را مد نظر قرار داده است.

گزینه ب  اگر متوفی، زوجة مرتکب باشد، اجرای مجازات حد منتفی است و به جای آن، شالق تعزیری  16
درجة 6 اجرا خواهد شد.

گزینه الف  ادعای زوجیت و وطی به شبهه از سوی مرتکب زنا، بدون نیاز به سوگند و بینه پذیرفته می  17
شود، مگر اینکه خالف آن با حجت شرعی اثبات شود.

گزینه ج  مجازات زنای محصنه رجم است. علی رغم اینکه به نظر می رسد زنای با نابالغ نیازمند تشدید  18
مجازات مرتکب است، این مسئله در قانون پیش بینی نشده است و مجازات گزینة »ج« تشدید نمی شود.

گزینه ج  تشدید مجازات در این حالت، تنها به مرد غیرمسلمان تحمیل می شود. 19

گزینه ج  تشدید مجازات در این فرض تنها به زانی تحمیل می شود و در زانیه بی تأثیر است. 20

گزینه الف  محرمیت مرتکبین تنها اگر نسبی باشد، موجب تشدید مجازات مرتکبین است؛ از هر طبقه و  21
درجه ای که باشد.

گزینه د  زنا با اغفال، فقط درصورتی که بزه دیده نابالغ باشد، در حکم زنای به عنف است. )حذف گزینة   22
ج و الف( زنا در خواب با زنی که راضی به زنا نیست، زنا با ترساندن گرچه موجب تسلیم وی شود، در حکم زنای به 

عنف است.
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گزینه د  قانون مجازات اسالمی جدید برای اولین بار، امکان تبدیل مجازات رجم را درصورت عدم امکان  23
اجرای آن پیش بینی نموده است.

گزینه د  قانون جدید امکان تغییر مجازات رجم را درصورت عدم امکان اجرای آن به پیشنهاد دادگاه  24
صادرکنندة حکم قطعی و موافقت رئیس قوة قضائیه پیش بینی نموده است.

گزینه ج  مجازات رجم به یکی از مجازات های اعدام یا صد ضربه شالق تبدیل می شود و در این خصوص  25
نوع اثبات جرم مالک عمل است.

گزینه الف  درصورتی که زنای مستوجب رجم با بینه اثبات شود و امکان اجرای رجم وجود نداشته باشد،  26
مرتکب اعدام می شود.

گزینه الف  برای احراز احصان مرد چند شرط الزم است: اوالً داشتن زوجة دائمی، ثانیاً داشتن زوجة بالغ،  27
ثالثاً وطی از ُقُبل با زوجه، رابعاً امکان جماع هر وقت که بخواهد.

گزینه ب  قانون گذار شرایط احصان را به دقت مشخص نموده است )حذف گزینة »ج« و »د«(. در احراز  28
احصان فرد، الزم است الاقل یک بار وطی از ُقُبل صورت گرفته باشد.

گزینه الف  مادة 227، مواردی را که زوجین را از احصان خارج می کند برشمرده است، حیض و نفاس نه  29
فقط مرد را، بلکه زن را نیز از احصان خارج می کند.

گزینه ج  گرچه منطقاً زنا با نابالغ باید موجب تشدید مجازات شود، لیکن قانون گذار آن را از عوامل تخفیف  30
مجازات بر شمرده است.

گزینه د  این مجازات تنها در خصوص مردی که علی رغم داشتن همسر دائم، هنوز با وی دخول نداشته است،  31
پیش بینی شده است.

گزینه الف  مجازات زانی ای که علی رغم داشتن همسر دائم هنوز با وی دخول نکرده است، تبعید به مدت  32
یک سال قمری، تراشیدن موی سر و صد ضربه شالق است.

زنا  جرم  در  مردان  درخصوص  تنها  که  هستند  مجازات هایی  تبعید،  و  سر  موی  تراشیدن  گزینه الف   33
پیش بینی شده اند.

گزینه ب  پرداخت ارش البکاره تنها درصورتی متصور است که زن به برقراری رابطة جنسی راضی نبوده  34
باشد؛ بنابراین زنای به عنف و در حکم آن مشمول حکم پرداخت ارش البکاره هستند.
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