
جزای عمومی 1دانش چتر

مؤلف: گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

انتشارات چتر دانش- 1397

مجموعه پرسش های 
چهارگزینه ای حقوق جزا



دانش چترمجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزا 2

فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقالب، خ منیری جاوید)اردیبهشت شمالی(، پالک 88

تلفن مرکز پخش: 66492327 - تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com

کلیه حقوق برای مؤلف و ناشر محفوظ است.

   عنوان و نام پدیدآور: مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزا/ مولف: گروه علمی موسسه 
         آموزش عالی آزاد چتر دانش.

   مشخصات نشر: تهران: چتر دانش،   ۱۳۹۶.   
   مشخصات ظاهری: 78۱ص.   

   شابک: ۹78-۶00-4۱0-۱۹8-۱  
   وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر

   شناسه افزوده: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
   شماره کتابشناسی ملی: 4۹۲7۵۲۶  

 نام کتاب: مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزا
 ناشر: چتر دانش

 مؤلف: گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
: دوم- ۱۳۹7  نوبت و سال چاپ 

 شمارگان: ۲000
۹78-۶00-4۱0-۱۹8-۱   :  شابک 

 قیمت: 70000 تومان

@



جزای عمومی 3دانش چتر

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 
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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...
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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.
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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 
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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...
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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.
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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 
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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 
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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، 
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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 
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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 
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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 ........
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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 
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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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 یک ایراني در ترکیه توسط تبعة ترکیه مورد ضرب و جرح واقع می شود. بعد از چند ماه که ضارب 
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در ایران حضور مي یابد، تبعة ایراني از ایشان شکایت مي کند. تکلیف شکایت چیست؟ قضاوت 1392
الف( مطابق قانون محل وقوع جرم، رسیدگي در ایران انجام مي شود.

ب( به دلیل صالحیت دادگاه محل وقوع جرم در امور کیفري، قابل رسیدگي در ایران نیست.
ج( به شرط جرم بودن عمل در محل وقوع جرم و عدم محاکمه یا تبرئه، مطابق قوانین ایران قابل 

رسیدگي است.
د( بدون توجه به قانون محل وقوع جرم، صرفاً مطابق قانون ایران رسیدگي مي شود.

 هرگاه یک ایراني در فرانسه مرتکب جرم جاسوسي علیه منافع جمهوري اسالمي ایران و فرانسه 
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و به نفع آمریکا گردد و در دادگاه هاي کیفري فرانسه محاکمه و حکم محکومیت وي صادر گردد، 
قضاوت 1392 دادگاه هاي ایران درمورد وي، کدام اقدام زیر را انجام مي دهند؟  

الف( حکم صادره براي دادگاه هاي ایران، اعتبار امر مختومة نسبي دارد.
ب( اگر در ایران یافت شود یا در خارج توسط اینترپل دستگیر شود، مورد محاکمة مجدد قرار داده 

و وي را در ایران مجازات مي کنند.
ج( در تعیین مجازات هاي تعزیري، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه مي کنند.

د( به حکم مذکور اعتنایي نکرده و مي توانند وي را مجدداً محاکمه کنند.
 مجرمیت متقابل در اصل صالحیت مبتني بر تابعیت بزه دیده، در جرایم مستوجب کدام مجازات، 
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قضاوت 1393 اعمال مي شود؟ 
ب( تعزیرات منصوص و غیرمنصوص  الف( قصاص، دیات و تعزیرات   

د( قصاص و تعزیرات ج( تعزیرات غیرمنصوص    
مشاوران 1380  هر فعل یا ترک فعل درصورتی جرم است که... 
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الف( قانون برای آن اقدامات تأمینی تعیین کرده باشد. 
ب( قانون برای آن اقدامات تربیتی تعیین کرده باشد.

ج( قانوناً دارای مجازات باشد.        
د( انجام و ترک آن به موجب قانون منع شده باشد.

مشاوران 1384  گسترة قانونی مجازات اسالمی دربرگیرندة کدام یک از موارد زیر است؟  
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الف( انواع جرایم و مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.  
ب( انواع مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.

ج( انواع جرایم و تدابیر تأمینی و تربیتی کیفرهای قانونی.  
د( انواع جرایم و مجازات ها.

مشاوران 1386  کدام منبع جزو منابع اصلی حقوق جزای عمومی ایران محسوب نمی شود؟ 
 
27

الف( قانون اساسی     ب( قانون مجازات          ج( منابع فقهی و معتبر       د( عرف
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مشاوران  1386  کدام مورد جزو ویژگی های مجازات ها نمی باشد؟ 
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ب( آزاردهی و آسیب رسانی. الف( ایجاد هراس در مجرم.  

د( اعادة وضع به حال سابق. ج( تحقیرآمیز بودن.   
از  بازدارنده درکدام یک  و مجازات هاي  تعزیرات  زیر عنوان  قانون مجازات اسالمي  پنجم  کتاب   29

وکالت 1381 سال هاي زیر تصویب شده است؟ 
الف( 1362             ب( 1370              ج( 1375             د( 1378

وکالت 1382   در کدام یک از سال هاي زیر قانون راجع به مجازات اسالمي تصویب شده است؟ 
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ج( 1370      د( 1375 الف( 1361            ب( 1362  
 کدام یک از موارد زیر از حقوق اجتماعي مندرج در مادة 62 قانون مجازات اسالمي خارج است؟
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وکالت 1382  
الف( عضویت در هیئت امنا و منصفه  

ب( اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري
ج( انتخاب شدن به سمت داوري و کارشناسي در کلیة مراجع  

د( انتخاب شدن به سمت داوري و کارشناسي در مراجع رسمي
 مادة 11 قانون مجازات اسالمي می گوید: ››در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تأمیني 
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و تربیتي باید به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلي 
را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود...‹‹ منظور قانون گذار از ››مقررات و 
وکالت 1386 نظامات دولتي‹‹ چیست؟ 

الف( قوانین مربوط به تخلفات اداري       
ب( قوانین مربوط به تعزیرات حکومتي

ج( مجازات هاي بازدارنده   
د( کلیة قوانین کیفري غیر از مقررات مربوط به حدود و قصاص دیات

وکالت  1386   کدام یک از قوانین زیر همواره عطف به ماسبق مي شود؟   
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الف( قانون تفسیري        ب( قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
ج( قانون مربوط به امنیت ملي      د( قانون شکلي مربوط به هزینة دادرسي

  چنانچه مجازات جرمي به موجب قانون الحق تخفیف پیدا کند و کسي در زمان اعتبار قانون سابق 
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وکالت 1388 محکوم شده باشد: 
الف( فقط رئیس قوة قضاییه مي تواند تقاضاي تخفیف کند.

ب( دادگاه رأساً تخفیف را اعمال خواهد کرد.
ج( محکوم علیه باید درخواست اعادة دادرسي کند.

د( دادستان تقاضاي تخفیف مي کند و دادگاه مکلف به قبول تقاضاست.



دانش چترمجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزا 16

وکالت 1389  در نظام کیفري ایران، اگر یک ایراني، در خارج از ایران مورد کالهبرداري قرار گیرد:  
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الف( دادگاه هاي ایران صالح به رسیدگي هستند.
ب( دادگاه هاي ایران صالح به رسیدگي نیستند.

ج( درصورت یافت شدن مجرم در ایران، دادگاه هاي ایران صالح به رسیدگي اند.
د( اگر در کشور محل وقوع جرم، مجازات نشده باشد، دادگاه هاي ایران صالح به رسیدگي اند.

 آیا مقنن مي تواند با تصویب قانوني، جرم تعزیري یا بازدارنده را وضع کرده و در آن قانون تصریح 
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وکالت 1389 به عطف به  ماسبق شدن آن نماید؟    
الف( بستگي به نظر دادگاه صادرکنندة حکم دارد.

ب( خیر، چنین مصوبه اي خالف قانون اساسي است.
ج( آري، اگر جرایم علیه امنیت داخلي و خارجي کشور باشد.

د( آري، یکي از استثنائات اصل عطف به  ماسبق نشدن قوانین ماهوي، تصریح مقنن است.
 شخصي که تبعة بلژیک بوده در پاکستان مرتکب قتل یک نفر افغاني مي شود و به ایران فرار مي کند، 
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دولت هاي پاکستان و بلژیک تقاضاي استرداد وي را مي نمایند. در فرضي که تقاضاي استرداد هر دو 
وکالت 90  گیالن کشور قابل استماع باشد، مطابق قانون استرداد مجرمین، دولت ایران: 

الف( باید مجرم را به بلژیک مسترد نماید. 
ب( باید مجرم را به پاکستان تحویل دهد. 

ج( اختیار دارد که مجرم را به هر کدام از کشورهاي متقاضي مسترد کند. 
د( باید براساس اینکه تقاضاي کدام دولت از لحاظ زماني زودتر بوده، تصمیم گیري کند.

 رسیدگي به جرم واقع شده علیه تبعة ایران در داخل هواپیماي خارجي، طبق چه قانوني صورت 
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وکالت 1391 مي گیرد؟   
الف( طبق قانون ایران      

ب( طبق قانون کشور متبوع مجرم            
ج( طبق قانون کشوري که جرم در قلمرو هوایي آن واقع شده           

د( طبق قانون کشور صاحب پرچم هواپیما
وکالت 1391  قاعدة عطف به ماسبق نشدن قانون، شامل کدام مورد نمي شود؟  
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ب( حدود و قصاص و دیات                       الف( مجازات هاي بازدارنده       
د( اقدامات تأمیني و تربیتي ج( مجازات هاي تعزیري و بازدارنده       

وکالت 1392  کدام یک از قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا نمي شود؟ 
 
40

الف( قوانین مربوط به مرور زمان  
ب( قوانین مربوط به تشکیالت قضایي و صالحیت

ج( قوانیني که براي مدت معین و یا موارد خاص وضع شده باشد.
د( قوانین مربوط به ادلة اثبات دعوي تا قبل از اجراي حکم
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 اگر عملي در گذشته جرم بود، به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود و حکم قطعي مجازات نیز 
 
41  

وکالت 1382 اجرا شده باشد؛ در چنین صورتي:    
الف( اثر کیفري به درخواست محکوم رفع مي شود. 

ب( عالوه بر فقدان اثر کیفري از محکوم علیه اعادة حیثیت خواهد شد. 
ج( عالوه بر فقدان اثر کیفري از محکوم مي تواند خسارات خود را نیز از دولت مطالبه کند. 

د( هیچ گونه اثر کیفري براي محکوم نخواهد داشت و نیازي به درخواست او از این جهت نیست.
 تعقیب و محاکمة یک تبعة خارجي جاعل اسکناس رایج ایران در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، 
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ارشدسراسری  1380 با چه اصلي در محاکم ایران توجیه پذیر است؟   
الف( اصل سرزمیني بودن قوانین کیفري             ب( اصل صالحیت واقعي        

ج( اصل صالحیت جهاني               د( اصل صالحیت شخصي
  اصل 36 قانون اساسي »حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب 
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ارشدسراسری 1380 قانون باشد.« مؤید کدام یک از اصول حقوق جزا مي باشد؟ 
ب( اصل قانوني بودن جرم  الف( اصل قانوني بودن مجازات و دادرسي  

د( اصل شخصي بودن مجازات ج( اصل فردي کردن مجازات   
در حقوق موضوعة ایران »اصل عطف به  ماسبق نشدن قوانین جزایي غیرمساعد به حال متهم«:        
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ارشدسراسری  1380  
الف( اصاًل فاقد وجاهت شرعي است.  

ب( از ابتداي قانون گذاري تا کنون همواره رعایت شده است.
ج( صرفاً مشمول جرایم مستوجب مجازات  هاي بازدارنده است. 

د( منصرف از قوانین و احکام الهي است.
ارشد آزاد 1380  قاعدة َجّب در اسالم ناظر به کدام یک از بنیاد هاي حقوق کیفري است؟  
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الف( اضطرار         ب( عطف نشدن قوانین کیفري به ماسبق     
ج( اکراه           د( ضمان عاقله

 اگر عملي که در گذشته جرم بوده به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود و حکم اجرا شده باشد:        
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ارشد آزاد 1380  
الف( هیچ گونه اثر کیفري بر آن مترتب نخواهد بود.   

ب( محکوم علیه مي تواند تقاضاي اعادة حیثیت نماید. 
ج( محکمه موظف است نسبت به اعادة حیثیت محکوم علیه اقدام کند.  

د( محکوم علیه فقط مي تواند تقاضاي ضرر و زیان نماید.
از طرف  تقاضاي تخفیف مجازات  با  یافته است.  قانون الحق تخفیف  به موجب   مجازات جرمي 

 
47

ارشدسراسری  1381 محکوم علیه، دادگاه صالحیت دار چه تکلیفي دارد؟   
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الف( در تخفیف دادن مجازات قبلي اختیار دارد.
ب( در رد تقاضاي تخفیف به تشخیص خود اختیار دارد. 

ج( مکلف است با لحاظ قانون الحق مجازات قبلي را تخفیف دهد. 
د( به لحاظ رعایت قاعدة عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایي نمي تواند مبادرت به تخفیف مجازات 

نماید.
ارشدسراسری  1381  کدام یک از قوانین زیر عطف به ماسبق مي شود؟   

 
48

الف( قانوني که کیفر هاي تبعي جدید مقرر کند. 
ب( قانوني که معارض حقوق مکتسب متهم باشد. 

ج( قانوني که تعقیب کیفري را به شکایت شاکي موکول کند. 
د( قانوني که امارة قانوني جدید دال بر تقصیر متهم پیش بیني کند.

ارشد آزاد 1381  قاعدة َجّب ناظر به کدام یک از اصول ذیل است؟  
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الف( تناسب جرم و مجازات          ب( فردي کردن مجازات ها 
ج( مسئولیت فردي          د( عطف به ماسبق نشدن قانون

ارشد آزاد 1381  کدام یک از این قوانین نسبت به قانون سابق شدیدتر است؟   
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الف( قانوني که گذشت شاکي خصوصي را در جرایم خاص لغو کند. 
ب( قانوني که از شرایط اعطاي آزادي مشروط بکاهد.

ج( قانوني که جرایم جدید را از شمول تعلیق مجازات خارج کند. 
د( قانوني که عذر هاي معاف کنندة جدیدي وضع کند.

51 شخصي درسال 1356 مرتکب قتل عمد شد و فرار کرد. در سال 1371 وي دستگیر شده و در   
جریان دادرسي اقرار به قتل عمد کرده است. مجازات وي براساس کدام قانون خواهد بود؟  

ارشدسراسری 1382    
الف( قانون مجازات اسالمي 1370  

ب( قانون حدود و قصاص مصوب 1361
ج( قانون مجازات عمومي 1304 اصالحي 1352 

د( مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب نمي باشد.
 قانون الحق، حداقل مجازات جرمي را در قانون سابق افزایش مي دهد و حداکثر آن را کاهش...
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ارشد آزاد 1382   
الف( قانون الحق اخف از قانون سابق است.
ب( قانون الحق اشد از قانون سابق است. 

ج( قانون الحق از حیث شدت و ضعف برابر قانون سابق است.
د( هیچ یک از دو قانون شدیدتر و خفیف تر از دیگري نیست.

 آیة مبارکة »و التزروا وازره وزر اخري« داللت بر قبول کدام اصل حقوقي در مکتب اسالم دارد؟
 
53
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ارشدسراسری  1383       
الف( اصل فردي کردن مجازات ها         ب( اصل شخصي بودن مجازات ها

ج( اصل قانوني بودن جرم و مجازات          د( اصل منتفي شدن مجازات درصورت تردید و شک
ارشدسراسری  1383 54  حاکمیت اصل برائت در حال شک بیانگر کدام اصل حقوق جزاست؟   

ب( اصل منع دلیل تراشي الف( اصل تفسیر به نفع متهم    
د( اصل منع تحصیل دلیل به وسیلة دادستان ج( اصل قانوني بودن جرم و مجازات    

  درمورد رابطة میان اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها و قاعدة عطف به  ماسبق نشدن قوانین 
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ارشدسراسری  1383 کیفري کدام مورد صحیح است؟   
الف( هر دو اصل و قاعده از نتایج مسلم اصل برائت هستند.             

ب( قاعدة عطف به  ماسبق نشدن از نتایج مسلم اصل قانوني بودن است.
ج( اصل قانوني بودن تنها اختصاص به جرایم با مجازات  هاي تعزیري یا بازدارنده دارد درحالي که 

قاعدة عطف به  ماسبق نشدن شامل تمامي جرایم است.
د( هر سه گزینه صحیح است.

ارشد آزاد 1383 56 کدام یک از این قوانین نسبت به قانون سابق مساعدتر است؟   

الف( قانوني که اسباب اباحه را تقلیل دهد.
ب( قانوني که کیفیات مشدد عیني جدیدي وضع کند. 

ج( قانوني که تعقیب کیفري را به شکایت شاکي خصوصي منوط کند.
د( قانوني که جرم را از شمول تعلیق مجازات خارج کند.

  در ارتباط با اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها و قاعدة عطف به  ماسبق نشدن قوانین جزایي، 
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ارشدسراسری  1384 کدام مورد صحیح است؟ 
الف( هر دو اصل و قاعده از نتایج دلیل اثبات جرم و اعالم کیفر است.

ب( هر دو اصل و قاعده از نتایج مسلم اصل برائت در امور کیفري است.
ج( قاعدة عطف به  ماسبق نشدن قوانین جزایي از نتایج اصل قانوني بودن جرایم و مجازات هاست.

د( اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها حاکم بر جرایم و مجازات هاي تعزیري و بازدارنده است، ولي 
قاعدة عطف به  ماسبق نشدن قوانین کیفري تمامي جرایم را شامل مي شود.

ارشد آزاد  1384  کدام یک از این قوانین نسبت به قانون سابق »مساعد« تر تلقي مي شود؟  
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الف( قانوني که مجازات جرمي را تقلیل دهد. 
ب( قانوني که اقدامات تربیتي را جایگزین مجازات کند.

ج( قانوني که اختیار قاضي را در تبدیل مجازات محدود کند.
د( قانوني که مدت تعلیق اجراي مجازات را افزایش دهد.

در ایران رعایت قاعدة مهم تناسب بین جرم و مجازات، بیشتر در کدام یک از نهادها مورد توجه 
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ارشدسراسری  1385 قرار مي گیرد؟ 
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الف( عرف و عادت   ب( رویة قضایي         ج( دادگاه        د( قانون
60 طبق رأي وحدت رویة دیوان عالي کشور: »تشخیص مجازات اخف و اعمال آن در مادة 11 قانون   
ارشدسراسری 1385 و ارشد آزاد1391 مجازات اسالمي محمول به نظر ............... است.«  

ب( دادگاه تجدیدنظر استان الف( مجرم     
د( قاضي صادرکنندة حکم یا جانشین او ج( منحصراً قاضي صادرکنندة حکم    

 اگر یک آلماني در ایران به قصد قتل یک تبعة اتریشي، سالحي تهیه نماید و پس از عزیمت به 
 
61

سراسری 85 ترکیه مبادرت به قتل او نماید:  
الف( ایران صالحیت تعقیب و مجازات او را به اتهام قتل عمدي 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 کیفري ترکیه مجازات خواهد شد. 

د( چنانچه در ایران یافت شود یا مسترد گردد مطابق قوانین مربوط به قصاص تعقیب و مجازات 
مي شود.

  در کدام یک از سال هاي زیر، کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي تصویب و به مورد اجرا گذاشته 
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شد؟      ارشد آزاد 1385
د( 1382 ج( 1378   الف( 1370             ب( 1375  

ارشدسراسری 1386  قوانین کیفري ایران در کدام موارد عطف به   ماسبق مي شود؟  
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ب( موارد تغییر صالحیت محاکم الف( تمامي موارد تبدیل مجازات حبس 
د( تمامي قوانین شکلي ج( تمامي قوانین ماهوي      

ارشد آزاد 1386 64 حقوق جزا در شمار کدام یک از رشته هاي حقوق با ویژگي هاي  ذیل است؟ 

ب( خصوصي داخلي       الف( عمومي داخلي   
د( خصوصي خارجي ج( عمومي خارجي          

ارشد آزاد1386  کدام یک از این قوانین نسبت به قانون سابق اشد است؟   
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الف( قانوني که سبب هاي  رفع مسئولیت کیفري را افزایش دهد.
ب( قانوني که مهلت تجدیدنظرخواهي را کاهش دهد.

ج( قانوني که متضمن جعل عذر هاي معاف کننده باشد.     
د( قانوني که جهات تخفیف مجازات را افزایش دهد.

66 آخرین مهلت مجلس به قوة قضائیه براي تمدید قانون مجازات اسالمي ......... بوده است.  

ارشدسراسری  1387  
الف( شش ماه          ب( یک سال          ج( دو سال          د( سه سال

67 کدام یک از ادلة زیر توجیه کنندة اصل قانوني بودن جرم و مجازات در کشور ما مي باشد؟ 

ارشدسراسری 1387  
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