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مقدمه ناشر

رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
به خود  را  انسانی  از دانشجویان علوم  زیادی  رشته های دانشگاهی کشور، گروه 
جلب نموده است. دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در 
مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. منابع علمی یی 
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 
کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کرده اند. این در حالی 
غیر  امری  سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  پژوهان  دانش  مبرم  نیاز  که  است 
انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع  قابل 
نیازهای علمی دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کتبی که از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، 
تناسب با نیاز دانش پژوهان در آن ها، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار 
گرفته باشد. موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های موثری در همراهی 
از  بهره مندی  با  افتخار دارد که  این موسسه  بردارد.  با دانشجویان رشته حقوق 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید 
یادگیری  آموزش و تسریع  ترین دستاورد آن ها، تسهیل  نماید که مهم  آثاری 
باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است که در این مسیر، بتواند با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند.

                              فرزاد دانشور
                   مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون مجازات اسالمي

كتاب اول: حقوق جزای عمومی
بخش اول: قواعد و اصول حقوق جزا در مکان و زمان

1- کدام مورد در خصوص سال تصویب »قانون راجع به مجازات اسالمی« صحيح نيست؟ 
                                      )ارشد سراسری- 1389(
د( هر سه مورد                            ج( ۱۳7۵   ب( ۱۳60   الف( ۱۳6۲ 

2- هر فعل یا ترک فعلی، جرم شمرده می شود که: ...                          )ارشد سراسری- 1375(
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.
3- قانون مجازات اسالمي جدید کدام یک از تعاریف زیر را در خصوص جرم پذیرفته است؟

الف( هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات یا اقدامات تأمیني و تربیتي 
تعیین شده است، جرم محسوب مي شود. 

ب( هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب 
مي شود.  

ج( هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون یا شرع براي آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتي 
تعیین شده باشد، جرم محسوب مي شود.  

د( هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون یا شرع براي آن مجازات تعیین شده باشد، جرم 
محسوب مي شود.   

4- معاهدات بين المللي در چه صورتي جزء منابع حقوق کيفري محسوب مي شود؟
ب( در هیچ صورت  الف( در هر صورت     

ج( در صورتي که به تصویب مجلس شوراي اسالمي برسد.  
د( در صورتي که به امضاي رئیس جمهوري برسد.         

از تعاریف زیر را در مورد جرم  5- قانون جدید مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 کدام یک 
پذیرفته است؟

الف( هر رفتاری اعم از فعل، ترك فعل، فعل ناشی از ترك فعل و حالت که در قانون برای آن مجازات 
تعیین شده است، جرم محسوب می شود.



7 مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی

ب( هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب 
می شود.

ج( هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی پیش 
بینی شده است، جرم محسوب می شود.

د( هر فعل یا ترك فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.
در  ارتکابی  جرایم  به  رسيدگی  خارجی،  و  داخلی  از  اعم  غيرجنگی  کشتی های  مورد  در   -6
آب های ساحلی ایران در شرایط فعلی، داخل در صالحيت 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  

7- اگر یک آلمانی در ایران به قصد قتل یک تبعه ی اتریشی، سالحی تهيه نماید و پس از عزیمت 
به ترکيه مبادرت به قتل او نماید:                    )ارشد سراسری- 1385(

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.

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

در  ایران،  در آب هاي ساحلي  در کشتي هاي جنگي خارجي  ارتکابي  به جرایم  8- رسيدگي 
صالحيت کدام کشور است؟

ب( کشور صاحب پرچم    الف( کشور ایران      
ج( در صورتي که مجرم ایراني باشد، در صالحیت کشور ایران است. 

د( کشور ایران یا کشور صاحب پرچم، هر کدام که زودتر شروع به رسیدگي کند. 
9- ارتکاب جرم در کدام یک از مکان های زیر، آن را به موجب اصل سرزمينی بودن قوانين 

کيفری، تحت شمول قوانين 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 فاصله آن ها از یکدیگر از دو برابر عرض 
دریای سرزمینی تجاوز کند.

د( موارد الف و ج ج( ارتکاب جرم در آب های ساحلی ایران  
10- در موردی که یک نفر از داخل خاک یکی از کشورهای همسایه ایران با شليک گلوله، شخصی 
را در خاک ایران به قتل می رساند، محل وقوع جرم کجاست؟               )وکالت- 1378(

ب( ایران الف( کشور همسایه  
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د( محل دستگیری قاتل ج( ایران و کشور همسایه  
11- رسيدگي به جرم واقع شده عليه تبعه ایران در داخل هواپيماي خارجي، طبق چه قانوني 
صورت مي گيرد؟                      )وکالت- 1391(
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

12- ماده 4 ق.م.ا جدید مقرر می دارد: هرگاه قسمتی از جرم یا نتيجه آن در قلمرو حاکميت 
ایران واقع شود، در حکم جرم واقع شده، در جمهوری اسالمی ایران است. با توجه به این ماده 

کدام یک از جرایم زیر مشمول این ماده می شود؟
ب( صرفاً جرایم مقید و مستمر   الف( صرفاً جرایم مقید   

د( هیچکدام ج( جرایم مقید، مرکب و مستمر  
13- تبعه یک کشور خارجی که در قلمرو کشوری خارجی، مرتکب جعل نوشته رسمی رئيس 
قوه قضائيه می شود و بر طبق مقررات به ایران مسترد می شود، طبق کدام اصل از اصول زیر به 
موجب قوانين ایران، قابل مجازات است؟                 )قضاوت- 1379(

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 

از موارد زیر مشمول قوانين  از کشور، کدام مورد  انجام شده در خارج  14- در خصوص جرم 
کيفری جمهوری اسالمی ایران است؟                   )قضاوت- 1380(

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

15- ارتکاب کدام یک از جرایم مذکور در ذیل توسط بيگانگان در خارج از ایران، موجب مجازات 
مرتکب آن، طبق قانون مجازات جمهوري اسالمي ایران مي شود؟          )ارشد سراسری- 1376(

ب( جرم قاچاق مواد مخدر. الف( جرم خالف اخالق حسنه و شرع.   
د( جرم علیه آزادي فردي مردم ایران. ج( جرم علیه امنیت داخلي و خارجي کشور ایران  

16- با توجه به قانون مجازات اسالمي جدید، کدام یک از جرایم ارتکابي زیر از سوي غير ایراني 
در خارج از قلمرو حاکميت ایران، قابل محاکمه و مجازات طبق قوانين ایران نيست؟

الف( جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمي رئیس دیوان محاسبات   
ب( جعل اجرائیه هاي صادره از مراجع قضایي یا استفاده از آن ها    

ج( جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمي اعضاي مجلس خبرگان رهبري   
د( موارد الف و ج 

17- ارتکاب کدام یک از جرایم زیر از سوي غيرایراني در خارج از قلمرو حاکميت ایران، قابل 
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محاکمه و مجازات طبق قوانين جزایي ایران تحت شرایطي است؟ 
الف( جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمي اعضاي مجلس خبرگان رهبري    

ب( جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمي معاونین وزراء.
د( هیچکدام ج( استفاده از اسکناس جعل شده رایج ایران    

18- ارتکاب کدام یک از جرایم زیر در خارج از قلمرو حاکميت ایران از سوي شخص بيگانه، 
تحت شرایطي، قابل محاکمه ومجازات طبق قوانين جزایي ایران است؟

الف( استفاده از اسکناس جعلي رایج ایران           ب( استفاده از اسناد جعلي تعهد آور بانکي ایران
ج( استفاده از آراء جعلي مراجع قضایي ایران        د( هر سه مورد

19- اصل صالحيت واقعی در مورد قلمرو قوانين جزایی در مکان، ارتکاب جرم از سوی کدام یک 
از اشخاص زیر را تحت شمول خود و به تبع آن قوانين جزایی ایران قرار می دهد؟

ب( اشخاص ایرانی یا اشخاصی که تبعه ایرانی دارند. الف( فقط اشخاص ایرانی  
د( اشخاص ایرانی و غیر ایرانی ج( فقط اشخاص غیر ایرانی  

20- ارتکاب کدام یک از جرایم زیر به موجب ق.م.ا جدید از سوی غير ایرانی، در خارج از قلمرو 
حاکميت ایران، او را تحت شمول قوانين جزایی ایران قرار می دهد؟

الف( جعل آراء مراجع قضایی یا جعل اجرائیه های صادره از سایر مراجع قانونی
ب( جعل دستخط رسمی معاونان رئیس قوه قضائیه

د( هر سه مورد ج( جعل امضای اعضای مجلس خبرگان رهبری  
21- شخص بيگانه در خارج از قلمرو حاکميت ایران، مرتکب جرم جعل امضاي رئيس جمهوری 
ایران شده است و در دادگاه کشور خارجي به دو سال حبس محکوم شده و حبس وي نيز اجرا 
شده است. در صورتي که چنين فردي در ایران یافت شود، آیا قابل محاکمه و مجازات طبق 

قوانين جزایي ایران است؟
الف( مطلقاً خیر به دلیل قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد  

ب( مطلقاً بله چرا که قانون مجازات اسالمي، قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد را نپذیرفته است. 
ج( بله ولي دادگاه ایران در تعیین مجازات، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه مي کند.   

د( خیر مگر اینکه شخص طبق قوانین استرداد به ایران آمده باشد.      
22- اگر جرم در کشتی مسافربری فرانسوی که در اجاره دولت جمهوری اسالمی است ارتکاب 
یابد، رسيدگی به آن:                      )ارشد سراسری- 1375(

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.
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23- به جرایم کدام یک از افراد زیر، طبق قوانين جزایي جمهوري اسالمي ایران رسيدگي مي 
شود؟

الف( جرایم مستخدمان دولت اعم از ایراني و خارجي که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران ارتکاب یافته 
است اعم از آنکه در رابطه با شغل و وظیفه بوده باشد و یا نبوده باشد.    

ب( جرایم در رابطه با شغل و وظیفه ارتکابي از سوي مستخدمان دولت که تبعه ایراني نیز باشند، در 
خارج از قلمرو حاکمیت ایران. 

ج( جرایم در رابطه با شغل و وظیفه ارتکابي از سوي مستخدمان دولت که تبعه کشور خارجي باشند 
در خارج از قلمرو حاکمیت ایران.  

د( جرایم در رابطه با شغل و وظیفه ارتکابي از سوي مستخدمان دولت اعم از ایراني و خارجي در خارج 
قلمرو حاکمیت ایران.  

24- هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود، طبق کدام یک از قوانين زیر مجازات 
می شود؟                       )ارشد سراسری- 1372(

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

د( طبق عهود بین المللی ج( طبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران و محل وقوع جرم 
25- یک تبعه ایراني در کشور فرانسه مرتکب جرم زناي محصنه شده و در کشور فرانسه نيز 
طبق قوانين آن کشور محاکمه شده است، در چه صورتي این شخص طبق قوانين جزایي ایران 

محاکمه و مجازات مي شود؟
الف( در صورتي که در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد.

ب( در هیچ صورتي چرا که طبق بند ب ماده 7 ق.م.ا جدید باید قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد 
در مورد او رعایت گردد.

ج( صرفاً در صورتي که طبق قوانین استرداد مجرمین، به ایران استرداد شود.  
د( در صورتي که طبق قوانین ایران، موجبي براي منع یا موقوفي تعقیب یا سقوط مجازات او نباشد و 

در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد.
26- اصل صالحيت شخصي فعال در ق.م.ا جدید مشروط به کدام یک از شرایط زیر است؟

الف( جرم بودن رفتار ارتکابي به موجب قوانین ایران 
ب( عدم محاکمه یا تبرئه شدن و عدم اجراي مجازات در صورت محکومیت در کلیه جرایم         

د( هیچکدام        ج( هر دو      
27- اصل صالحيت شخصی فعال یا اصل صالحيت مبتنی بر تابعيت بزهکار در ق.م.ا جدید:

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

28- اگر یک ایرانی در عراق، مرتکب کالهبرداری شده و سپس در ایران دستگير شود و معلوم 
شود 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.
بيني نشده  قانون مجازات اسالمي جدید پيش  از اصول صالحيت کيفري، در  29- کدام یک 

است؟
ب( اصل صالحیت شخصي فعال  الف( اصل صالحیت سرزمیني  
د( هر سه پیش بیني شده است.   ج( اصل صالحیت شخصي منفعل  

30- کدام یک از موارد زیر از جمله شروطی است که به موجب آن در صورتی که یک بيگانه 
در خارج از قلمرو ایران عليه یکی از اتباع ایرانی مرتکب جرمی شود، به جرم او مطابق قوانين 

جزایی ایران رسيدگی می شود؟
الف( باید در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد.

ب( رفتار ارتکابی، در جرایم مستوجب حد به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.
صورت  در  یا  نشده  تبرئه  و  محاکمه  جرم  وقوع  محل  در  تعزیر،  و  حد  موجب  جرایم  در  متهم  ج( 

محکومیت، مجازات کاًل یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
د( هر سه مورد

31- 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.
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32- کدام سيستم، صالحيت قانون و قاضی محل بازداشت مجرم را بدون در نظر گرفتن تابعيت 
وی یا تابعيت قربانی جرم، مورد تأیيد قرار می دهد؟            )سردفتری- 1380(

ب( سیستم جهانی       ج( سیستم شخصی        د( سیستم واقعی الف( سیستم سرزمینی 
33- افرادي که مرتکب جرایم سازمان یافته فراملي شده و طبق اصل صالحيت جهاني، کشورها 
مي توانند آن افراد را محاکمه کنند، در چه صورتي طبق قوانين جزایي ایران محاکمه مي شوند؟

الف( در صورتي که در قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمي شوند.         
ب( در صورتي که بخشي از جرم در ایران واقع شده باشد.          

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

34- در کدام مورد از موارد زیر، قانون الحق عطف بماسبق می شود؟                  )قضاوت- 1380(
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( مورد تشدید مجازات در جرم خیانت به کشور
35- به موجب حقوق جزایی ایران:                  )مشاوران حقوقی- 1383(

الف( قانون جزای ماهوی، مطلقاً عطف بماسبق نمی شود.
ب( قانون جزای ماهوی، مطلقاً عطف بماسبق می شود.

ج( قانون جزای ماهوی، عطف بماسبق نمی شود ولی استثنائاتی دارد.
د( قانون جزای ماهوی، عطف بماسبق می شود ولی استثنائاتی دارد.

36- اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق، تخفيف یابد:                
الف( قاضي اجراي مجازات موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم 

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

ج( از موجبات اعاده دادرسي طبق بند 7 ماده ۲7۲ ق.آ.د.ك خواهد بود.               د( موارد الف و ب  
37- قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين جزایي در کدام یک از موارد زیر جاري نمي گردد؟

ب( حدود و قصاص و دیات.   الف( قوانین تفسیري.    
د( هیچکدام ج( وضع قانون جدید مساعد به حال متهم.            

38- در صورتي که مجازات جرمي به موجب قانون الحق، تخفيف یابد کدام یک از اشخاص زیر 
باید اصالح آن را طبق قانون جدید، از دادگاه صادر کننده حکم قطعي تقاضا کند؟

ب( شخص محکوم الف( قاضي اجراي احکام    
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د( هیچکدام            ج( هر دو     
39- قانونگذار در ق.م.ا جدید اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزایي ماهوي را:

ب( مطلقاً نپذیرفته است.    الف( مطلقاً پذیرفته است.     
د( صرفاً در جرایم تعزیري پذیرفته است.  ج( صرفاً در حدود نپذیرفته است.    

هنوز  ولي  اوست  جرم  به  رسيدگي  حال  در  دادگاه  و  شده  کالهبرداري  مرتکب  فردي،   -40
حکم صادر نکرده است. مجازات این فرد بر اساس قانون فعلي که مجراست،  پنج سال حبس و 
مجازات تبعيد در مقام مجازات تکميلي اختياري است. قانون جدیدي در همين حين تصویب 
مي شود که مجازات تکميلي اختياري 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.  

ج( بر اساس هر قانوني که تشخیص دهد.         د( قانون سابق چرا که جرم در حال رسیدگي است. 
قانون  به موجب  نوجوانان  و  اطفال  تربيتي در خصوص  و  تأميني  اقدامات  که  41- در صورتي 

الحق، تخفيف یابد کدام یک از گزینه هاي زیر در این خصوص صحيح است؟
الف( قاضي اجراي احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم 

قطعي، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.       
ب( ولي یا سرپرست طفل مي تواند تخفیف اقدامات تأمیني و تربیتي را تقاضا نماید.      

ج( طفل یا نوجوان مي تواند تخفیف اقدامات تأمیني و تربیتي را تقاضا نماید.          
د( موارد الف و ب 

42- قانونگذار در ق.م.ا جدید اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزایی را:
ب( صرفاً در جرایم تعزیری پذیرفته است. الف( در کلیه جرایم پذیرفته است.  

د( پیش بینی نکرده است. ج( در جرایم حدی و تعزیری پذیرفته است. 
برای  بر اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزایی در مورد قوانينی که  43- استثنائات وارده 

مدت معين یا موارد خاص وضع شده است:
ب( مطلقاً اعمال می شود. الف( مطلقاً اعمال نمی شود.   

د( اعمال می شود مگر به تصریح قانون الحق ج( اعمال نمی شود مگر به تصریح قانون الحق 
44- استثنائات قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين جزایي از جمله در خصوص قوانين مساعد به 

حال متهم در مورد قوانيني که براي مدت معين یا موارد خاص وضع شده است:
ب( مطلقاً اعمال مي شود.           الف( مطلقاً اعمال نمي شود.     

ج( اعمال نمي شود مگر به تصریح خود قانون الحق  
د( اعمال مي شود مگر اینکه قانون الحق تصریح به عدم اعمال نماید.  
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45- کدام قانون اخف محسوب نمی شود؟
الف( قانونی که حداقل مجازات را کاهش دهد و حداکثر آن را افزایش دهد.
ب( قانونی که حداقل مجازات را افزایش دهد و حداکثر آن را کاهش دهد.

ج( قانونی که اسباب اباحه جدید پیش بینی کند.
د( قانونی که مجازات تبعی را به مجازات تکمیلی تبدیل کند.

46- کدام یک از قوانين زیر همواره عطف بماسبق مي شود؟                )ارشد سراسری- 1378(
ب( قانون تفسیري      الف( قانون شکلي   

د( قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام       ج( قانون مربوط به امنیت عمومي  
47- کدام یک از قوانين زیر عطف بماسبق نمي شوند؟              

الف( قوانین مربوط به تشکیالت قضایي و صالحیت   
ب( قانون مبني بر تخفیف یا عدم اجراي اقدام تأمیني و تربیتي      

د( هر سه عطف بماسبق مي شوند.     ج( قوانین مربوط به شیوه دادرسي و مرور زمان     
48- در مورد جرمی خاص، رسيدگی صورت گرفته و حکم قطعی صادر شده است. با این حال 
بعد از صدور حکم قطعی، قانون الحق جدیدی تصویب می گردد که ادله اثبات قانون سابق در 

مورد همان جرم خاص را فاقد اعتبار دانسته است. در چنين حالتی:
الف( پرونده برای بررسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می شود.

ب( قانون جدید در خصوص آن پرونده مطلقاً اعمال نمی شود.
ج( در صورت تأیید رئیس قوه قضائیه، قانون جدید اعمال می شود.

د( در صورت تأیید رئیس قوه قضائیه، پرونده برای بررسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال 
می شود.

49- کدام قانون الحق نسبت به جرایم سابق، عطف بماسبق نمی شود؟
الف( قوانین مربوط به تغییر صالحیت محاکم.

ب( قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا پس از اجرای حکم.
ج( قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا پیش از اجرای حکم.

د( قوانین مربوط به تغییر شیوه تجدیدنظر خواهی.
50- آیا دادگاه ها می توانند برای مجازات عمل خالف شرعی که در قانون برای آن مجازات تعيين 
نشده، به منابع شرعی از جمله کتب فقهی مراجعه کنند؟                   )ارشد سراسری- 1390(

الف( مطلقاً می توانند.
ب( اگر عمل خالف شرع بر اساس نظر مشهور فقها، گناه کبیره باشد، می توانند.

د( مطلقاً نمی توانند. ج( اگر عمل خالف شرع، طبق عرف، گناه کبیره باشد، می توانند. 
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51- اصل 36 قانون اساسي »حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به 
موجب قانون باشد.« مؤید کدام یک از اصول حقوق جزا مي باشد؟         )ارشد سراسری- 1380(

ب( اصل قانوني بودن جرم  الف( اصل قانوني بودن مجازات و دادرسي 
د( اصل شخصي بودن مجازات ج( اصل فردي کردن مجازات   

52- قاضي اجراي حکم، سهواً به جاي اینکه 74 ضربه شالق تعزیري را نسبت به محکوم اجرا 
کند، 99 ضربه شالق بر او مي زند. در چنين حالتي:                

الف( هیچ گونه مسئولیتي اعم از مدني و کیفري ندارد. 
ب( هیچ گونه مسئولیتي ندارد و خسارت محکوم از بیت المال جبران مي شود. 

د( حسب مورد، مسئولیت مدني و مسئولیت کیفري دارد.  ج( صرفاً مسئولیت مدني دارد. 

پاسخنامه
سؤال ۱: گزینه د صحیح است. قانون راجع به مجازات اسالمی در سال ۱۳6۱ بصورت آزمایشی و به مدت ۵ سال از 

تصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسالمی گذشت.
سؤال ۲: گزینه ج صحیح است. نظر به ماده ۲ قانون مجازات اسالمی. 

سؤال ۳: گزینه ب صحیح است. ایرادی که بر تعریف قانون مجازات اسالمي مصوب ۱۳70 وارد بود، بر این ماده نیز 
وارد است چرا که این ماده همانند ماده ۲ ق.م.ا سابق در تعریف جرم، اقدامات تأمیني و تربیتي را نیاورده است و این 
در حالي است که ماده ۱ ق.م.ا جدید چنین مقرر داشته است: قانون مجازات اسالمي مشتمل بر جرایم و مجازات 
هاي حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمیني و تربیتي، شرایط و موانع مسئولیت کیفري و قواعد حاکم بر 

آن هاست.   
سؤال ۴: گزینه ج صحیح است. مستند به اصل 77 ق.ا که مقرر مي دارد: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و 

موافقت نامه هاي بین المللي باید به تصویب مجلس شوراي اسالمي برسد.
سؤال ۵: گزینه ب صحیح است. مستند به ماده ۲ ق.م.ا جدید. الزم به ذکر است که قانونگذار در ق.م.ا جدید عبارت 
رفتار را که اعم است به کار برده است ولی با این حال به اشتباه آن را فقط شامل فعل و ترك فعل دانسته است. در 
حالی که در حقوق جزا رفتار اعم است از فعل، ترك فعل، فعل ناشی از ترك فعل وحالت از طرفی ایرادی که بر این 

ماده جدید وارد است، اینکه همانند قانون سابق، اقدامات تأمینی و تربیتی را در تعریف جرم نیاورده است.
سؤال 6: گزینه د صحیح است. با توجه به ماده ۳ قانون مجازات اسالمی و نیز ماده ۱0 قانون مناطق دریایی جمهوری 

اسالمی ایران در خیلج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳7۲.
سؤال 7: گزینه الف صحیح است. با توجه به مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسالمی؛ چرا که در این حالت حتی قسمتی 

از جرم )جرم قتل( هم در ایران اتفاق نیفتاده است.
سؤال 8: گزینه ب صحیح است. به موجب ماده 8 قانون نظارت دولت در دریاها مصوب ۱۳۱۳، رسیدگي به جرایم 
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ارتکابي در کشتي هاي جنگي خارجي از صالحیت دولت ایران خارج است. در همین راستا رسیدگي به جرایم ارتکابي 
در کشتي هاي جنگي در صورتي که مرتکب یا مجني علیه در زمره کارکنان کشتي باشد، حتي اگر مجرم از اتباع کشور 

ساحلي باشد نیز در صالحیت کشور صاحب پرچم است. 
سؤال ۹: گزینه د صحیح است. مستند به ماده ۳ ق.م.ا جدید. قلمرو دریایی بر حسب عرف بین المللی شامل بنادر، 
اسکله ها، تأسیسات بندری و آب های ساحلی می باشد. از طرفی به موجب ماده ۳ قانون مناطق دریایی جمهوری 
اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 7۲: آب های واقع بین خط مبدأ دریای سرزمینی و قلمرو خشکی 
و هم چنین 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 می شوند و تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران می باشند. از سوی 

دیگر عرض دریای سرزمینی ایران ۱۲ مایل می باشد.
سؤال ۱0: گزینه ب صحیح است. به استناد ماده ۴ قانون مجازات اسالمی.

سؤال ۱۱: گزینه الف صحیح است. به استناد ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری.
سؤال ۱۲: گزینه ج صحیح است. مستند به ماده ۴ ق.م.ا جدید. 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 از این رو هرگاه قسمتی از این 

جرایم و یا در جرایم مقید، نتیجه آن در قلمرو ایران واقع شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است.
سؤال ۱۳: گزینه ب صحیح است. با استناد به بند پ ماده ۵ قانون مجازات اسالمی.

سؤال ۱۴: گزینه د صحیح است. به استناد ماده ۵ قانون مجازات اسالمی. الزم به ذکر است که مورد مذکور در گزینه 
ج نیز با توجه به بند ث ماده ۵ ق.م.ا جدید و عبارت کلي و عام »اسناد تعهد آور بانکي ایران« مشمول ماده ۵ ق.م.ا 

جدید مي شود.
سؤال ۱۵: گزینه ج صحیح است. نظر به بند الف ماده ۵ قانون مجازات اسالمی.

سؤال ۱6: گزینه د صحیح است. مستند به ماده ۵ ق.م.ا جدید. الزم به ذکر است که موارد مذکور در بند پ این ماده 
با توجه به اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها، حصري بوده و مواردي را که در این بند ذکر نشده است، در بر نمي 
گیرد. از این رو با توجه به این بند، جعل موارد مذکور در این بند در خصوص رئیس دیوان محاسبات و یا هر سازمان 
دیگري که در این بند ذکر نشده است و هم چنین اعضاء مجلس خبرگان رهبري، مشمول این ماده نمي گردد ولي 
بایستي توجه داشت که همین موارد در صورت ارتکاب از سوي یک ایراني در خارج از قلمرو حاکمیت ایران به موجب 

ماده 7 ق.م.ا جدید طبق قوانین ایران قابل محاکمه و مجازات است.    
سوال ۱7: گزینه د صحیح است. با توجه به اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها و اصل تفسیر به نفع متهم، بایستي 
موارد مذکور در بندهاي ماده ۵ ق.م.ا جدید را به همان موارد مصرح محدود کرد. لذا هیچ کدام از جرایم ارتکابي 
مذکور در گزینه هاي سوال، از سوي غیر ایراني بر خالف شخص ایراني قابل محاکمه و مجازات طبق قوانین جزایي 

ایران نیست. 
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سوال ۱8: گزینه ج صحیح است. با توجه به بند ث ماده ۵ ق.م.ا جدید که در این بند برخالف بندهاي ب، پ و ت 
این ماده، صرفاً جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور بانکي ایران و هم چنین جعل اسناد خزانه واوراق مشارکت 
صادره یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل از سوي شخص بیگانه 
در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، قابل محاکمه و مجازات طبق قوانین جزایي ایران است و استفاده از اسناد جعلي 
مذکور در این بند از سوي بیگانه با توجه به اصل قانوني بودن جرایم و مجازات ها، قابل محاکمه و مجازات طبق 

قوانین جزایي ایران نیست.   
سوال ۱۹: گزینه د صحیح است. مستند به ماده ۵ ق.م.ا جدید. 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 غیر ایرانی علیه حاکمیت و کلیت نظام جمهوری اسالمی ایران واقع می شود یا به نحوی 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.
سوال ۲0: گزینه الف صحیح است. مستند به ماده ۵ ق.م.ا جدید از آنجایی که در خصوص قوانین جزایی، اصل قانونی 
بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر به نفع متهم حاکم است و از طرفی اصل صالحیت واقعی به عنوان استثنا بر 
اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی پذیرفته شده است، لذا 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 ۲ و ۳ از شمول 

بند پ این ماده خارج اند. 
سوال ۲۱: گزینه ج صحیح است. جرم جعل، جرمي تعزیري است و لذا مشمول صدر ماده ۵ ق.م.ا جدید مي گردد که 
مقرر مي دارد: هر شخص ایراني یا غیرایراني که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکي از جرایم زیر یا جرایم 
مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوري اسالمي ایران محاکمه و مجازات مي شود و هرگاه رسیدگي به 
این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراي آن منتهي شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات هاي 

تعزیري، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه مي کند.
سؤال ۲۲: گزینه ب صحیح است. با توجه به ماده 6 قانون مجازات اسالمی.

سوال ۲۳: گزینه د صحیح است. مستند به ماده 6 ق.م.ا جدید. 
سؤال ۲۴: گزینه الف صحیح است. نظر به ماده 7 قانون مجازات اسالمی.

سوال ۲۵: گزینه د صحیح است. با توجه به ماده 7 ق.م.ا جدید، بایستي توجه داشت که در بند ب قانونگذار قاعده 
منع محاکمه و مجازات مجدد را صرفاً در جرایم تعزیري پذیرفته است و لذا در حدود و قصاص و دیات در هر صورتي 
و در صورتي که شرایط ماده 7 وجود داشته باشد طبق قوانین جزایي جمهوري اسالمي ایران قابل محاکمه و مجازات 

است حتي اگر در خارج از کشور قباًل محکوم شده و مجازات را نیز تحمل کرده باشد.
سوال ۲6: گزینه الف صحیح است. با توجه به ماده 7 ق.م.ا جدید. لذا با توجه به بند پ، قانونگذار، قاعده منع محاکمه 
و مجازات مجدد را صرفاً در جرایم تعزیري پذیرفته است و در جرایم حدي، قصاص یا دیه در هر صورت حتي در 
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صورت محاکمه شدن در خارج از ایران، در صورتي که شخص در ایران یافت شود یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین 
ایران محاکمه و مجازات مي شود. 

سوال ۲7: گزینه ب صحیح است. مستند به ماده 7 ق.م.ا جدید. در این ماده بر خالف قانون سابق، این اصل مشروط 
و مقید به شرایطی شده است که عبارتند از: ۱- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران، جرم باشد. 
۲- 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. ۳- طبق قوانین 

ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
سوال ۲8: گزینه ب صحیح است. مستند به ماده 7 ق.م.ا جدید.

سؤال ۲۹: گزینه د صحیح است. مستند به مواد ۳، 7 و 8 ق.م.ا جدید. الزم به ذکر است که اصل صالحیت شخصي 
منفعل که مبناي آن تابعیت بزه دیده است، در ق.م.ا ۱۳70 پیش بیني نشده بود. در حالي که در ق.م.ا جدید این 

اصل در ماده 8 پیش بیني شده است.
سوال ۳0: گزینه الف صحیح است. مستند به ماده 8 ق.م.ا جدید. 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 ایراد اعاده گردد. از طرفی صرفاً  در جرایم موجب تعزیر الزم 
است که اصل مجرمیت متقابل وجود داشته باشد ولی در خصوص جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه چنین شرطی 
در جرایم تعزیری  ایران به طور کلی اصل منع محاکمه و مجازات مجدد را صرفاً  قانونگذار  از طرفی  الزم نیست. 

پذیرفته است و نه حدی، قصاص و یا دیه.
سوال ۳۱: گزینه ج صحیح است. مستند به ماده 8 ق.م.ا جدید؛ با این توضیح که جرم ارتکابی از نوع جرایم مستوجب 

حد می باشد و با لحاظ مفهوم مخالف ماده 8 ق.م.ا، از شمول قاعده منع محاکمه مجدد خارج خواهد بود.
سؤال ۳۲: گزینه ب صحیح است. به استناد ماده ۹ قانون مجازات اسالمی.

سوال ۳۳: گزینه ج صحیح است. مستند به ماده ۹ ق.م.ا جدید. 
سؤال ۳۴: گزینه ب صحیح است. با توجه به صدر ماده ۱0 قانون مجازات اسالمی.

سؤال ۳۵: گزینه ج صحیح است. با توجه به اصل و استنثائات ماده ۱0 قانون مجازات اسالمی.
سؤال ۳6: گزینه د صحیح است. مستند به بند ب ماده ۱0 ق.م.ا جدید، الزم به ذکر است که با وجود این بند از 
ماده ۱0 که الحق محسوب مي شود، بند 7 ماده ۲7۲ ق.آ.د.ك که مورد مذکور را از موجبات اعاده دادرسي دانسته 

است، نسخ ضمني مي شود.
سوال ۳7: گزینه د صحیح است. در خصوص قوانین تفسیري باید گفت که ماده قانوني که تفسیر ماده سابق را مي نماید 
چون در واقع قانون جدیدي به شمار نمي آید، عطف بماسبق مي گردد. از طرفي به موجب رأي وحدت رویه شماره ۴۵ 
هیئت عمومي دیوان عالي کشور، قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایي منصرف از قوانین و احکام الهي از جمله 
راجع به قصاص است که در صدر اسالم تشریع شده اند. و در نهایت به موجب صدر ماده ۱۱ ق.م.ا جدید ... لکن چنانچه 
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پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفیف یا عدم اجراي مجازات یا اقدام تأمیني و تربیتي یا از جهاتي مساعدتر به حال 
مرتکب، وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي، مؤثر است.

سوال ۳8: گزینه الف صحیح است. به موجب بند ب ماده ۱0 ق.م.ا جدید صرفاً قاضي اجراي احکام چنین تکلیفي 
دارد و محکوم در این خصوص حق دارد و نه تکلیف.   

سوال ۳۹: گزینه د صحیح است. مستند به صدر ماده ۱0 ق.م.ا جدید و عبارت در مقررات و نظامات دولتي، باید قاعده 
عطف بماسبق نشدن قوانین جزایي را صرفاً در جرایم تعزیري پذیرا باشیم و در خصوص سایر جرایم با توجه به رأي 
وحدت رویه سال 6۵ دیوان عالي کشور، این اصل در قوانین الهي از جمله حدود و قصاص و دیات، جایگاهي نداشته 

و این قوانین درهر صورت عطف بماسبق مي شوند. 
سوال ۴0: گزینه ب صحیح است. مستند به ذیل ماده ۱0 ق.م.ا جدید.

سوال ۴۱: گزینه د صحیح است. مستند به بند ب ماده ۱0 ق.م.ا جدید. 
سوال ۴۲: گزینه ب صحیح است. مستند به ماده ۱0 ق.م.ا جدید. لذا صدر این ماده همانند ماده ۱۱ ق.م.ا سابق 
اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی را صرفاً در جرایم تعزیری پذیرفته است. از این رو رأی وحدت رویه شماره 

۴۵-6۵/۱0/۲۵ همچنان اعتبار حقوقی دارد. 
سوال ۴۳: گزینه ج صحیح است. مستند به تبصره ماده ۱0 ق.م.ا جدید.

سوال ۴۴: گزینه ج صحیح است. مستند به تبصره ماده ۱0 ق.م.ا جدید.  
سوال ۴۵: گزینه الف صحیح است.

سؤال ۴6: گزینه الف صحیح است. مستفاد از ماده ۱۱ قانون مجازات اسالمی.  
سؤال ۴7: گزینه د صحیح است. مستند به مواد ۱0و۱۱ ق.م.ا جدید چرا که صدر ماده ۱۱ ق.م.ا جدید چنین مقرر 
داشته:... لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفیف یا عدم اجراي مجازات یا اقدام تأمیني و تربیتي یا از 
جهاتي مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي، موثر است. 

سوال ۴8: گزینه الف صحیح است. مستند به تبصره ماده ۱۱ ق.م.ا جدید.
سوال ۴۹: گزینه ب صحیح است. مستند به ماده ۱۱ ق.م.ا جدید.

سؤال ۵0: گزینه د صحیح است. باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده ۱۲ قانون مجازات اسالمی.
سؤال ۵۱: الف

سؤال ۵۲: گزینه د صحیح است. علت صحیح بودن این گزینه آن است قاضي صادرکننده حکم یا قاضي مجري حکم، هم 
در صورت عمد و هم در صورت تقصیر، حسب مورد مسئولیت مدني و کیفري مطابق ماده دارند. 




