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تسلطنامه
قانونمجازاتاسالمی

شـامل سـواالت آزمـــون وکــالت بصــورت موضـــوعی و مــبتنی بـــر 

 قـانون مجـازات اسالمی با لحاظ آخــرین تغـییرات و اصـالحات آن

همراه با پاسخ تشریحی، تست های ناب تألیفی و نکته ها 
و  درسنامه های تفصیلی

مجید قاضی زاده
گذار تدریس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمزنگاری( )بنیان 

هب انم دادگر هستی
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به همت اساتید، مشاوران و اعضای اتاق فکر مجموعه حقوقی داداِستان، نظام نوین آموزشی حقوق 
توانسته است افتخاراتی در خور تحسین ایجاد نماید و تا به امروز بیش از هفت هزار نفر وکیل با 
استفاده از نظام نوین آموزشی داداِستان موفق به پوشیدن ردای وکالت شده اند همچنین کسب 
رتبه تک رقمی و رتبه های زیر موید گستره تأثیر نظام نوین آموزش حقوق داداِستان در سطح 

ایران است:
سال 1391: کسب رتبه های تک رقمی1، 2، 3، 4، 7، 8، 9 در آزمون وکالت

سال 1392: کسب رتبه های تک رقمی 1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 9 در آزمون وکالت
سال 1393: کسب رتبه های تک رقمی1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9 در آزمون وکالت
سال 1394: کسب رتبه های  1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 در آزمون وکالت

سال 1395: کسب رتبه های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 
18، 19، 20 در آزمون وکالت

سال 1396:کسب رتبه های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20
درآزمون وکالت

سال 1397: کسب رتبه های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 
18، 19، 20 در آزمون وکالت 

سال 1398: کسب رتبه های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 
18، 19، 20 در آزمون وکالت

سال 1399: کسب رتبه های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 
19، 20 در آزمون وکالت، همچنین کسب رتبه یک کل کشور در آزمون وکالت با باالترین تراز 
علمی ایران از جمله این مفاخر می باشند که البته طرح های آموزشی و خالقانه سیناد، تارد، ماجد، 

تکاد، ثنا، تیماد ، نیماد، مشگاد، درسنامه و... در کسب این موفقیت ها موثر بوده است.
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خدا را شاکریم که اساتید و همکاران مجموعه داداِستان با ابداع روش های نو و سبک های جدید 
موجب تقویت آموزش و افزایش یادگیری های حقوقی شده اند، از جمله آنها تدریس حقوق جزا به 
شیوه مفهومی و رمزنگاری می باشد که با استفاده گستره حقوقدانان ایران در کالس حضوری و 

آنالین مواجه شده است.
در کنار کسب افتخارات علمی و آموزشی تعالی و ارتقاء مهارت های زندگی از مهمترین برنامه ها 
و اهداف این مجموعه داداِستان می باشد چرا که هدف، صرفاً موفقیت علمی نیست بلکه هدف، 

نیل به »انسان موفق«  است.
به همین جهت ابتکار برگزاری آمایش های انگیزشی و انسان ساز از اقدامات موثر این مجموعه بوده 
است که اکنون در سراسر کشور با استقبال گسترده حقوقدانانی مواجه گردیده است که خودشان، 

فرمانده موفقیت هستند.
امیدوارم که در جامعه حقوقی، کار گروهی کار تخصصی و کار مبتنی بر اخالق حرفه ای هر روز 

شایسته  تر از گذشته مورد توجه فرماندهان سرنوشت قرارگیرد.

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان )داداِستان(
و دهکده بین المللی سفید

مجید قاضی زاده
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بنام یگانه عادل هستی

فکر  زاییده  آنها  که همه  بوده  اختراعات  و  ابداعات  نوآوری ها،  از  ناشی  و پیشرفت  هرگونه تحول 

از  برهه  این  در  که  کنون  ا است.  اندیشه  و  فکر  تکامل،  جوهره  بنابراین  می باشد؛  بشر  اندیشه  و 

که توانسته ایم با استعانت از خداوند بلند مرتبه شاهد  گذشته خود می نگریم، مفتخریم  زمان به 

می دانیم.  الهی  بیکران  الطاف  از  را  آنها  تمامی  که  باشیم  حقوق  عرصه  در  سترگ  موفقیت های 

بدیهی است آنچه یک مجموعه را متمایز از سایرین می کند، صرفًا یک عامل نیست بلکه عوامل 

که همگان آن  گونه ای  بسیاری دست به دست یکدیگر می دهند و تمایزات را ایجاد می کنند، به 

را تحسین می کنند و با اظهارات خود مهر تأیید بر تمایزات می زنند و آن مجموعه نیز در پاسخ به 

کمی بر می دارد و زمینه را برای  کیفی و  کنندگان قدمی بزرگتر در جهت ارتقاء سطح  الطاف اظهار 

ایجاد تحولی بزرگ فراهم می نماید.

به لطف حضرت حق، ابتکارات این مجموعه آموزشی دادِاستان بسترساز ایجاد تحول در »نظام 

آموزش  کیفی  ارتقاء  بخش  نوید  که  امری  است،  گردیده  حقوقی«  آزمون های  آمادگی  آموزشی 

کشور می باشد. از دیدگاه صاحب نظران از جمله تمایزات دادِاستان قدرت ابتکار،  حقوق در سطح 

که می تواند زمینه ساز نیل به هدف  خالقیت و نوآوری آن در حوزه آموزش تخصصی حقوق است 

جامعه  و  حقوقدان  حقوق،  می تواند  که  هدفی  باشد؛  حقوق«  حوزه  در  تخصص  »نمود  عالیه 

کشور عزیزمان ایران را به جایگاه متعالی برساند. حقوقی 

از 280 مرتبه قانون  از تدریس بیش  با تجربه و جهدی است بی وقفه ناشی  کتاب حاضر مرتبط 

که اینک به منظور تسلط و تثبیت  مجازات اسالمی به روش مفهومی و رمز نگاری توسط اینجانب 

مفاهیم قانون مجازات اسالمی تدوین شده است.

در مجموعه حاضر، مباحث به ترتیب و براساس نظم مواد قانونی نگارش یافته است؛ نحوه بیان 

مطالب و نکات با هدف آماده سازی جهت شرکت در آزمون های حقوقی تدوین شده است. 
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آن  نکات  و  شده  داده  توضیح  قانونی،  مواد  به  مربوط  مطالب  و  مباحث   ،» »درسنامه  در         

ح سؤاالت تألیفی متعدد و نیز ارائه برخی از سؤاالت آزمون های  گردیده است؛ همچنین با طر بیان 

ضمن  بتوانند  تا  شده،  فراهم  حقوقدانان  برای  امکان  این  برگزیده،  به صورت  گذشته  سال های 

گاهی  آ ضمن  و  دهند  افزایش  نیز  را  زنی  تست  مهارت های   خود،  قدرت  و  ضعف  نقاط  یافتن 

توجه  و  استفاده  مورد  بیشتر  قبل  سنوات  آزمون های  در  که  نکاتی  و  مطالب  تستی،  تله های  از 

طراحان سؤال بوده است را نیز، فرا بگیرند.

کتاب اشاره می کنیم: گی های این  در زیر به برخی از ویژ

کاربردی به همراه انطباق مواد قانونی  1. وجود درسنامه همراه با نثر روان و مثال ها و مسئله های 

برای تثبیت ذهنی بیشتر.

۲. طراحی تست های تألیفی متعدد و ارائه نکات آزمونی و نکات جامع مواد قانونی.

کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹. ۳. تطبیق با آخرین تغییرات قانون 

۴. تطبیق با قوانین خاص )اعالم شده توسط اسکودا و مرکز وکالی قوه قضاییه(.

کارشناسی ارشد و دکتری  ۵. مناسب برای تمامی آزمون های حقوقی )قضاوت، وکالت، سردفتری، 

حقوق جزا و جرم شناسی(.

۶. بیان مطالب به ترتیب مواد قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و قانون تعزیرات مصوب 1375.

کامل ترین مرجع برای مرور مطالب.  .۷

کلیدی. کلمات  کید شکلی بر مطالب مهم و   ۸ .تأ

۹. ارائه برخی از سؤاالت آزمون های حقوقی سال های پیشین به صورت برگزیده )قضاوت، وکالت، 

کارشناسی ارشد و دکتری حقوق جزا و جرم شناسی( در پایان هر بخش.

کتاب مشتمل بر حدود  1400 تست جزا می باشد و هر تست نکات متعددی  حقوقدانان عزیز، این 

را در بردارد و بدیهی است نظارت تمامی شما اساتید و به ویژه دانشجویان عزیزم می تواند به غنای 

را  خود  پیشنهاد  و  انتقاد  هرگونه  تا  است  خرسندی  موجب  لذا  بیفزاید  درسنامه ها  و  کتاب  این 

کتاب به ایمیل اینجانب به آدرس                             @Ghazizadeh14 ارسال نمایید. درباره این 

 در خاتمه، آرزوی فیروزی را برای شما فرماندهان سرنوشت و رهپویان حق و عدالت آرزومندم.

که آسودگی ما عدم ماست که آرام نگیریم                                       موجیم           ما زنده به آنیم 
                                                                                                                                        بهار  1401

                                                                                                                               مجید قاضی زاده

gmail.com
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گزینه می تواند صحیح باشد؟ کدام   .1

مواد )1 تا 13(

تعریــفجــرم،صالحیــت
بــودن قانونــی اصــل و

مجازاتهــا و جرائــم

کتاب اول _ کلیات 
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کلیات کتاب اول _ 
تعریف جرم، صالحیت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها )مواد ۱ تا ۱۳(

گزینه می تواند صحیح باشد؟ کدام   .1

1( جرم ممکن است با ترک فعل محقق نشود.

2( هیچ گاه برای ارتکاب جرمی اقدامات تأمینی اتخاذ نمی شود.

3( مطابق ماده قانون مجازات اسالمی در مقابل ارتکاب جرم اقدامات تأمینی نیز اتخاذ می شود.

گزینه صحیح است. 4( هر سه 

2. توریست آلمانی در هتل قصر مشهد اقدام به جعل ین ژاپن می نماید، رسیدگی به اتهام 

کدام اصل صالحیتی صورت می گیرد؟ وی در ایران بر اساس 

1( سرزمینی         2( واقعی                      3( جهانی                     4( شخصی فعال

کدام  3. مجرمیت متقابل در اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده، در جرائم مستوجب 

مجازات اعمال می شود ؟

1( قصاص، دیات و تعزیرات                                         2( تعزیرات منصوص و غیرمنصوص

3( تعزیرات غیرمنصوص                                               4( قصاص و تعزیرات

گزینه منطبق بر قانون مجازات اسالمی1392 و سایر قوانین موضوعه نمی باشد؟ کدام   .4

که  است  پرداخته  قواعدی  به  و  کرده  عدول  ماهوی  قواعد  از  بعضًا  جدید  مجازات  قانون  در   )1

جایگاه آن در قانون شکلی می باشد.

که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. 2( هر فعل یا ترک فعلی 

3( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

4( همه موارد.

کنید. گزینه صحیح را انتخاب  5. مطابق قانون مجازات جدید مصوب1399، 

1( جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی و غیرایرانی در صالحیت قوانین ایران می باشد.

2( جرائم مأموران سیاسی اعم از ایرانی و غیرایرانی در صالحیت قوانین ایران می باشد.

3( جرائم وابستگان دولت ایران اعم از ایرانی و غیرایرانی در صالحیت قوانین ایران می باشد.

گزینه صحیح وجود ندارد.  )4
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که ایرانی است در دبی مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر می شود، دادگاه امارات وی  6. »الف« 
کمه و رأی برائت او را صادر می کند. را محا

کمه می شود.    گر او در ایران یافت شود، مجددًا محا 1( ا

کمه مجدد او حتی به صورت غیابی ممکن است. 2( امکان محا

3( دیگر در ایران به جرم او رسیدگی نمی شود.   

گر مدعی العموم تقاضا نماید به جرم او رسیدگی می شود. 4( ا

گزینه از حیث حکم صحت متفاوت است؟ کدام   .7

گر نتیجه جرم در ایران و فعل مجرمانه در ترکیه باشد، در حکم جرم واقع شده در ایران است. 1( ا

2( جعل دست خط اعضاء مجلس خبرگان از موارد مذکور در ماده 5 )صالحیت واقعی( است.

3( جعل دالر رایج از موارد مذکور در ماده 5 )صالحیت حمایتی( است.

4( استفاده از مبایعه نامه فروش )جعلی( یک اتومبیل میان نماینده مجلس شورای اسالمی با یک 

کشور، موجب صالحیت دادگاه ایران نمی شود. ج از  شهروند عادی در خار

8. قوانین جزایی ایران .......  .

کمیت ایران مرتکب جرم شوند.  که در قلمرو حا 1( درباره افرادی )نه اشخاصی( است 

2( عطف به ماسبق می شوند.  

3( در دریای ساحلی ایران اعمال می شوند. 

4( هر رفتاری را که  برای آن در قانون، مجازات یا اقدامات تأمینی تربیتی تعیین شده باشد، جرم می دانند.

کمه و مجازات  کشور محا کشور آلمان مرتکب سرقت شده و طبق قانون آن  9. »فرشید« در 

شده است، چنانچه وی در ایران یافت شود: 

کمه و مجازات می شود.  1( به موجب قانون ایران نیز محا

کمه و مجازات نمی شود.  2( چنانچه سرقت تعزیری باشد، محا

کمه و مجازات نمی شود.  3( چنانچه سرقت حدی باشد، محا

4( چنانچه سرقت تعزیری باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازات تعزیری میزان محکومیت اجراء 

شده را محاسبه می کند. 

و  جعل  مورد  را  ایران  بانکی  تعهدآور  اسناد  کشورش  در  افغانستان  تبعه  یک  چنانچه   .10
استفاده قرار دهد و در همان جا به جرائمش رسیدگی و به صدور حکم محکومیت و اجرای آن 

منتهی شود، در این صورت دادگاه ایران:

مجازات هــا و  جرائــم  بــودن  قانونــی  اصــل  و  صالحیــت  جــرم،  تعریــف 
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1( صالح به رسیدگی نمی باشد. 

2( چون جرمش تعزیری بوده و مجازاتش اجراء شده دیگر در ایران مجازات نمی شود. 

3( صالح به رسیدگی است و در تعیین مجازات تعزیری میزان محکومیت اجراء شده محاسبه می شود.

گردد. 4( صالح به رسیدگی است مشروط به این که در ایران یافت شود یا اعاده 

برای  را  مجرم«  اعاده  یا  شدن  یافت  »شرط  قانون گذار  صالحیت  انواع  از  قسم  کدام  در   .11

کم ایرانی  ضروری دانسته است؟ رسیدگی در محا

1( صالحیت واقعی                                    2( صالحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده 

3( صالحیت جهانی                                    4( صالحیت سرزمینی

کشور انگلستان،  کشور فرانسه در طی یك مأموریت سیاسی، با هواپیمای  12. مأمور سیاسی 

ایرانی  به یك  توهین  ترکیه، مرتکب جرم  کشور  فراز آسمان  بر  و  ایران سفر می کند  به مقصد 

می شود. رسیدگی به این جرم در صالحیت دادگاه ........ می باشد.

1( انگلستان                                 2( فرانسه                                          3( ایران                                       4( ترکیه

13. یك فرانسوی در آلمان مرتکب جعل آراء مراجع قضائی ایران می شود:

1( دادگاه ایران صالح به رسیدگی به جرم وی می باشد.

گر متهم در ایران  2( با توجه به صالحیت ذاتی یا عینی دادگاه ایران صالح به رسیدگی است حتی ا

یافت نشود.

3( دادگاه ایران صالح به رسیدگی نیست.

گزینه صحیح وجود دارد. 4( بیش از یك 

گزینه به درستی بیان شده است؟ کدام  کم بر مجازات ها در  14. اصول حا

1( اصل قانونی بودن- اصل جمعی بودن - اصل تفرید - اصل تساوی مجازات ها 

2( اصل فردی بودن- اصل شخصی بودن- اصل قانونی بودن- اصل تساوی مجازات ها

3( اصل تساوی مجازات ها - اصل تفرید- اصل فردی بودن- اصل قانونی بودن 

گزینه ها به صورت صحیح بیان شده است. 4( تمام 

کدام قانون، عطف به ماسبق نمی شود؟  .15

که مدت تعلیق را از دو تا پنج سال به یك تا پنج سال تبدیل نماید. 1( قانونی 

کثر مدت آزادی مشروط را از 5 سال به 7 سال افزایش دهد. که حدا 2( قانونی 
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3( قوانین مربوط به مرور زمان

4( هر سه مورد

گزینه از حیث حکم صحت متفاوت است؟ کدام   .16

1( قوانین مربوط به مرور زمان، عطف به ما سبق می شوند.

2( قوانین تفسیری به معنی توضیحی، همواره عطف به ما سبق می شوند.

3( قوانین جدید مخففه نسبت به قوانین موقت سابق، عطف به ماسبق نمی شود.

که عنوان مجرمانه جدیدی را ایجاد نموده  4( در صورتیکه مقنن تصریح نماید، قانون جدیدی 

است، عطف به ما سبق می شود.

کدام عمل جرم می باشد؟  .17

1( دوچرخه سواری خانم ها در خیابان های اصلی                          2( عدم تأدیه دین

کدام جرم نمی باشد. کارت ماهواره                                                                    4( هیچ  کردن  3( وارد 

گزینه از حیث صحت متفاوت است؟ کدام   .18

1( تفسیر مضیق قوانین جزائی، از نتایج اصل قانونی بودن جرم ومجازات است.

کردن و اصل شخصی بودن به یک معنا می باشد. 2( اصل فردی 

کردن مجازات ها مطابقت دارد. 3( توجه به پرونده ی شخصیت، با اصل شخصی 

4( اصل قانونی بودن در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود.

گزینه از حیث صحت متفاوت است؟ کدام   .19

1( میان سوء نیت خاص و مطلق و مقید بودن جرم هیچ مالزمه ای وجود ندارد.

2( هر زمان جرمی مقید باشد نیازمند قصد نتیجه می باشد. 

کاذیب و افترای قولی هر سه مطلق می باشند. 3( جرائم توهین و نشر ا

ح می شود. 4( مبحث مطلق و مقید بودن یک جرم در عنصر مادی هر جرمی مطر

که بر فراز آسمان ایران در حال حرکت است، مرتکب  کستانی در هواپیمای عراقی  20. یك پا

کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ قتل می شود 

کستان               2( عراق                             3( ایران                     4( ایران و عراق 1( پا

رئیس  رسمی  غیر  دست خط  جعل  به  اقدام  کشور  از  ج  خار در  نیست  ایرانی  که  آرش   .21

مجلس شورای اسالمی می نماید  .......  .

مجازات هــا و  جرائــم  بــودن  قانونــی  اصــل  و  صالحیــت  جــرم،  تعریــف 
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1( دادگاه ایران صالح به رسیدگی است به شرط یافت شدن. 

گر وی در ایران یافت نشود. 2( دادگاه ایران صالح به رسیدگی است حتی ا

3( دادگاه ایران صالح به رسیدگی نیست.   

کمه و مجازات شود بازهم دادگاه ایران صالح به رسیدگی است. کشور خارجی محا گر آرش در  4( ا

محسوب  سرزمینی  صالحیت  اصل  بر  وارده  استثنائات  از  زیر  گزینه های  از  یک  کدام   .22

نمی شود؟

. کشور  ج از  1( جعل حکم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خار

کارمند غیرایرانی سفارتخانه ی ایران در ترکیه. 2( سرقت توسط 

3( دزدی دریایی در اقیانوس آرام.    

کستان. کشور پا کیف دستی یک ایرانی در  4( سرقت 

که در قانون الحق مجازات  23. »سینا« در زمان حکومت قانون سابق مرتکب جرمی می شود 

آن تخفیف یافته است:

1( او باید تقاضای اعاده دادرسی نماید.    

کند. 2( قاضی اجرای احکام مکلف است، تخفیف مجازات را تقاضا 

گر قانون سابق موقت باشد، قانون جدید عطف به ماسبق می شود.  3( ا

گر قانون جدید شکلی باشد عطف به ماسبق می شود. 4( فقط ا

کشور واقع شده باشد  ج از  گزینه های زیر درصورتی که جرم ارتکابی در خار کدام یک از  24. در 

و مجازات نیز  اجراء شده باشد با حصول شرایط دیگر مانع رسیدگی مجدد در ایران نیست؟

1( شخص ایرانی در آلمان مرتکب جرم معاونت در سرقت حدی می شود. 

2( »الف« اقدام به جعل اسناد خزانه صادر شده توسط دولت می نماید.

کشور عراق.     3( توهین به فرد ایرانی در 

4( بیش از یک گزینه صحیح می باشد.

کمک شخص »ب« خودرو را  کرده و به  کشور  25. »الف« مبادرت به ربودن خودرو دیگری در 

کرده و مخفی می کند. پس از مدتی توسط »ج« در کشور افغانستان خودرو  کستان منتقل  به پا

قانون  به  باتوجه  حال  می کنند.  تقسیم  خود  میان  را  فروش  از  حاصله  وجه  و  می فروشد  را 

کشورها صالحیت رسیدگی به جرائم حاصله را دارند؟ کدام یک از  جدید مجازات اسالمی 
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1( افغانستان در خصوص فروش مال مسروقه 

کردن مال مسروقه  کستان در خصوص مخفی  2( پا

3( ایران 

4( ایران صرفًا در سرقت

می نماید  قذف  پرتغال  در  را  محمد  الفاظی  استعمال  با  است  آلمانی  فردی  که  »الف«   .26

گذشت دوسال در ایران  )استعمال این الفاظ در پرتغال جرم نیست( شخص »الف« بعد از 

یافت می شود در این فرض؟

کشور محل وقوع صالح به رسیدگی است. 1( دادگاه پرتغال به عنوان 

2( چون قانون محل وقوع استعمال آن الفاظ را جرم نمی داند لذا طبق بند »ب« ماده8 دادگاه 

ایران صالح نیست.

3( دادگاه ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.

4( دادگاه ایران می تواند صالح به رسیدگی نباشد.

کدام قانون عطف به ماسبق می شود؟  .27

1( قوانین مربوط به مرور زمان.    

2( قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اتمام اجرای حکم. 

که جرم جدیدی را تعریف می کنند با تصریح مقنن.   3( قوانینی 

4( هر سه مورد.

28. »دادار« به موجب حکم دادگاه و به موجب قانون سابق به 5 سال حبس تعزیری محکوم 

کاهش حبس تعزیری، جرم ارتکابی »دادار« به حبس  می شود و اما در قانون جدید مجازات 

تعزیری درجه 6 تغییر می یابد. در این صورت........ .

1( بایستی اعاده ی دادرسی انجام پذیرد.

2( از  موارد تجدید نظر خواهی می باشد و متهم باید تقاضای خود را به دادگاه صادر کننده رأی بدهد.

کند. کننده حکم قطعی اصالح آن را تقاضا  3( باید قاضی اجرای احکام از دادگاه صادر 

4( با توجه به أخف بودن مجازات اولی، همان مجازات درجه 5 در مورد وی اجراء می شود.

کدام قانون عطف به ماسبق نمی شود؟  .29

که مدت زمان تعلیق مجازات را از 2 تا 5 سال به 1 تا 5 سال تغییر دهد. 1( قانونی 

مجازات هــا و  جرائــم  بــودن  قانونــی  اصــل  و  صالحیــت  جــرم،  تعریــف 
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که تعویق صدور حکم را تأسیس نماید. 2( قانونی 

که مرور زمان را به کلی حذف نماید. 3( قانونی 

گزینه عطف به ماسبق می شوند. 4( هر سه 

شده  محکوم  زندان  ماه  به ۶  آنجا  در  و  کرده  رسمی  سند  جعل  به  اقدام  ترکیه  در  ایرانی  یک   .30

این  قانونی  مجازات  این که  به  توجه  با  می آید  ایران  به  محکومیت  مدت  اتمام  از  پس  و  است 

ایران چگونه است؟                                                                                                                                              او در  کمه و مجازات  تا ۵ سال حبس  است وضعیت محا ایران یک  جرم  در 

                                                                                                                                                                   )قضاوت ۹۶(
کند. کمه است ولی قاضی فقط می تواند ۶ ماه زندان برای او تعیین  ۱( قابل محا

کند. کمه  است ولی قاضی در تعیین مجازات ملزم است شش ماه زندان را محاسبه  ۲( قابل محا

کثر  تعیین حدا به  کشور، قاضی ملزم  از  ج  ارتکاب جرم در خار و به علت  کمه است  ۳( قابل محا

مجازات قانونی است.

کمه و مجازات نیست. 4( قابل محا

کمه در آنجا، در ایران  ج از کشور مرتکب جرم شده و پیش از تعقیب و محا 31. یک ایرانی در خار

گرفته است، در جریان رسیدگی قانون محل وقوع جرم نسخ  یافت شده و تحت تعقیب قرار 

کدام مورد درباره ادامه رسیدگی به اتهام وی صحیح است؟                         )وکالت۹۸( شده است. 

گرنه ادامه می یابد. گر اتهام تعزیری باشد، رسیدگی موقوف می گردد، و  ۱( ا

۲( بسته به مورد، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می شود.

۳( رسیدگی در هر حال ادامه می یابد.

4( رسیدگی موقوف می گردد.

 اجراء نمی شود؟                     
ً
کدام یک از قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فورا  .32

                                                                                                                                                                            )وکالت۹۲(
۱( قوانین مربوط به مرور زمان.

۲( قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت.
که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده باشد. ۳( قوانینی 

4( قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا قبل از اجرای حکم.

کمه  ج از ایران مرتکب جرمی شود و در دادگاه محل وقوع جرم محا گر یک ایرانی در خار 33. ا

کیفری ایران .........  .                                                                             )وکالت۹۲( شود، در دادگاه های 
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کمه مجدد نیست. ۱( در هر صورت قابل محا
کمه مجدد است. ۲( در هر صورت قابل محا

کمه مجدد نیست.  ۳( به شرط آن که عمل ارتکابی از تعزیرات باشد، قابل محا

کمه مجدد نیست. 4( به شرط آن که عمل ارتکابی از تعزیرات غیرمنصوص شرعی باشد، قابل محا

34. رسیدگی به جرم واقع شده علیه تبعه ایران در داخل هواپیمای خارجی، طبق چه قانونی 

صورت می گیرد؟                                                                                                                                       )وکالت 91(
۱( طبق قانون ایران 

کشور صاحب پرچم هواپیما  ۲( طبق قانون 
کشور متبوع مجرم ۳( طبق قانون 

که جرم در قلمرو هوایی آن واقع شده است. کشوری  4( طبق قانون 

کدام مورد نمی شود؟                              )وکالت 91( 35.قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون، شامل 

۱( مجازات های بازدارنده                                              ۲( اقدامات تأمینی وتربیتی 

۳(حدود و قصاص ودیات                                              4( مجازاتهای تعزیری و بازدارنده 

کرده و در آن قانون  36. آیا مقنن می تواند با تصویب قانونی، جرم تعزیری یا بازدارنده را وضع 

تصریح به عطف به ماسبق شدن آن نماید؟                                                                                   )وکالت۸۹(
کننده حکم دارد. ۱( بستگی به نظر دادگاه صادر 

۲( خیر، چنین مصوبه ای خالف قانون اساسی است.
کشور باشد. گر جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی  ۳( آری، ا

4( آری، یکی از استثنائات اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی، تصریح مقنن است.

کشور مرتکب جرم حدی شود و در ایران یافت شود،  ج از  37. چنانچه یک تبعه ایرانی در خار

کمه و مجازات او ضروری نیست؟                                                                  )وکالت۹۷( کدام شرط برای محا
۱( رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران، جرم باشد.

کمه و تبرئه نشده باشد. ۲( متهم در محل وقوع جرم، محا
۳( طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب نباشد.

4( به موجب قوانین ایران، موجبی برای موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

مجازات هــا و  جرائــم  بــودن  قانونــی  اصــل  و  صالحیــت  جــرم،  تعریــف 
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کشور فرانسه به دلیل جعل چک عادی یک ایرانی تحت تعقیب  38. شخصی غیرایرانی در 

کی ایرانی  گرفته و تبرئه شده است. او سپس برای بازدید به ایران مسافرت می کند و شا قرار 

ح دعوی می نماید. مراجع قضایی با چه تکلیفی  کیفری مبادرت به طر او، علیه وی در مراجع 

مواجه هستند؟                                                                                                                                       )وکالت۹۶(

۱(چون چک از اسناد تعهد آور است در صورت استرداد مرتکب به ایران و یا آن که در ایران یافت 

شود، قابل تعقیب است.

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

کرده باشد.

۳( چون در محل وقوع جرم تبرئه شده است، قابل تعقیب نیست.

4( چون چک از اسناد رسمی تلقی نمی شود و صرفًا در حکم اسناد رسمی است، قابل تعقیب نیست.

39. کدام یک از قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون اجراء می شود؟                       )وکالت۹۵(

که مدت زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد. ۱( قانونی 

کاهش دهد. که مدت زمان تحت نظر متهمان را  ۲( قانونی 

کاهش دهد. که مدت زمان اعتراض به قرار تعلیق تعقیب را  ۳( قانونی 

که مدت زمان اعالم عقیده بازپرس را درباره صدور قرار مناسب افزایش دهد. ۴( قانونی 

کم بر حقوق جزا، صحیح است؟            )ارشد سراسری ۹۸( کدام مورد در خصوص اصول حا  .40

است،  هماهنگ  اصول  با  که  تفسیری  قانونی،  مقرره  به  نسبت  تفسیر  دو  وجود  صورت  در   )۱

صحیح تر است.

که الزامًا در قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی آمده باشد. ۲( اصول زمانی قابل اعمال است 

که در قانون اساسی ذکر شده است. ۳( اصول حقوق جزا منحصر به مواردی است 

کیفری، استثناپذیر نیست. کم بر حقوق جزا در باب مسئولیت  4( اصول حا

41. کدام مورد، شامل صالحیت سرزمینی شناور نسبت به ایران نمی شود؟     )ارشد سراسری۹۸(

گرفته در بندر عباس در اثر پرتاب مواد منفجره به درون آن از ساحل  کشتی ایرانی پهلو  ۱( احراق 

کشوری نیست.  که متعلق به هیچ  ح در هواپیمای نظامی ایرانی در فضای هوایی  ۲( جر

۳( سرقت در هواپیمای غیرنظامی ایرانی در قلمرو هوایی فرانسه

کشتی غیرنظامی ایرانی در اقیانوس آرام 4( قتل در 
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قانون  طبق  ایران  از  ج  خار در  زیر  جرائم  از  یک  کدام  به  ارتکاب  درصورت  بیگانه  فرد   .42

مجازات اسالمی مجازات نمی شود؟                                                                             )ارشد سراسری ۹۳(

۱( جعل دست خط مقام رهبری

۲( جعل اسکناس رایج ایران 

۳( جعل نوشته رسمی رئیس جمهور

4( جعل نوشته رسمی یا غیررسمی رئیس جمهور

گزینه نادرست است؟         )ارشد سراسری ۹۳( کدام  کیفری،  43. بر اساس قواعد تفسیر قوانین 

گسترده به ضرر متهم جایز نیست.  ۱( تفسیر 

گسترده به ضرر متهم می تواند جایز باشد. ۲( تفسیر 

کیفری در موارد ابهام به سود متهم تفسیر می شود. ۳( قوانین 

کیفری در موارد اجمال به سود متهم تفسیرمی شود. 4( قوانین 

44. قوانین موقتی  .............  .                                                                                 )ارشد سراسری ۸۹(

 ۱( همان قوانین آزمایشی هستند.

که ناظر به زمان جنگ است.  ۲( قوانینی است 

که از فصول خاصی از سال و به تناوب قابلیت اعمال بیشتری دارد. ۳( قوانینی است 

که مدت اجرای آن صریحًا یا ضمنًا برای زمان مشخصی  4( قوانینی اعم از آزمایشی و معمولی است 

است.

کمه  آن محا ارتکاب  به دلیل  و  کشور مرتکب جرمی شده  از  ج  ایرانی در خار 45. هرگاه یک 

کند سپس در ایران یافت شود، در این صورت ..........  . شده و مجازات مربوطه را تحمل 

                                                                                                                                                      )ارشد سراسری ۸۷(

کم  کرده است دیگر محا کمه و مجازات مربوطه را تحمل  کشور محا ج از  ۱( با توجه به این که در خار

کیفری ایران نمی توانند وی را تحت تعقیب قرار دهند.

کیفری ایران حق تعقیب  کم  کشورمان جرم باشد، محا گر عمل ارتکابی در ایران نیز طبق قوانین  ۲( ا

کسر نمایند. ج را از مجازات او  و مجازات وی را دارند، لیکن باید میزان مجازات متحمل شده در خار

حق   ایران  کیفری  کم  محا باشد،  جرم  هم  ایران  قوانین  طبق  مربوطه  عمل  ارتکاب  چنانچه   )۳

کمه او را خواهند داشت لیکن دادگاه می تواند در تعیین مجازات وی  مجازات مورد  تعقیب و محا

کند. ج را لحاظ  تحمل در خار

مجازات هــا و  جرائــم  بــودن  قانونــی  اصــل  و  صالحیــت  جــرم،  تعریــف 
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گر عمل ارتکابی وی  طبق قانون ایران هم جرم  باشد، در هر صورت وی تحت تعقیب و مجازات  4( ا

ج هیچ تاثیری درمیزان مجازات  گرفت و مجازات متحمل شده در خار برابر قوانین ایران قرار خواهد 

وی نخواهد داشت.

46. یک فرانسوی به مدت سه ماه از طریق بانکی در ترکیه اقدام به واریز وجوهی برای سردسته 

کشور  گروه در خارج از  گروه تروریستی شناخته شده در افغانستان می کند. این  آمریکایی یک 

علیه جمهوری اسالمی ایران مرتکب اقدامات تروریستی می شود. بر اساس کدام اصل صالحیت، 

کم ایرانی صالح به رسیدگی به اتهام فرد فرانسوی هستند؟                                                 )دکترای 1400( محا

۱( جهانی                           ۲( واقعی                            ۳( شخصی فعال                              ۴(شخصی منفعل 

کیفری در  قوانین  بر قلمرو مکانی  ناظر  قانون مجازات اسالمی، همه اصول  به  با توجه   .47

حقوق ایران به رسمیت شناخته شده اند، به جز ...........  .                                          )ارشد ۹۲(

کیفری به اعتبار شخص بزهکار )صالحیت شخصی فعال( ۱( اصل شخصی بودن قوانین 

کیفری بر پایه قلمرو دریایی )صالحیت سرزمینی دریایی(  ۲( اصل سرزمینی بودن قوانین 

کیفری بر پایه قلمرو هوایی )صالحیت سرزمینی هوایی( ۳( اصل سرزمینی بودن قوانین 

کیفری به اعتبار شخص  بزه دیده )صالحیت شخصی منفعل( ۴( اصل شخصی بودن قوانین 

48. قاعده عدم تسری اثر قانون به گذشته طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 

گزینه نمی شود؟                                                                                                               )ارشد ۹۲(  کدام  شامل 

۱( مجازات های تکمیلی و تبعی                                  ۲( مجازات های تعزیری و بازدارنده

۳( مجازات های منصوص شرعی                               ۴( اقدامات تأمینی و تربیتی

کثر مجازات جرم را افزایش داده است اما برای آن جرم کیفیات مخففه جدیدی  49. قانونی حدا

را پیش بینی نموده است. چنین قانونی ..........  .                                                                )ارشد ۹۱(
۱( نسبت به قانون سابق اشّد است و عطف به ماسبق نمی شود.

کیفیات مخففه بستگی دارد. ۲( شدت یا خفت آن به نوع 
۳( از لحاظ شدت و خفت با قانون سابق متعادل و یکسان است.

۴( نسبت به قانون سابق خفیف تر است و عطف به ماسبق می شود.

ج ایران مرتکب  ..........  شود  گر بیگانه ای در خار 50. با توجه به قانون مجازات اسالمی، ا

و در ایران یافت شود، مجازات نخواهد شد.                                                                                )ارشد ۹۱( 
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۱( جعل اسکناس رایج ایران

۲( جعل نوشته غیررسمی رئیس جمهور

۳( جعل نوشته رسمی رئیس جمهور 

۴( جعل دستخط مقام رهبری

کیفری صحیح است؟  )دکترای 1400( کدام مورد در خصوص عطف  بماسبق نشدن قوانین   .51

۱( تبدیل حبس درجه۶ به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه۵، مشمول عطف بماسبق نشدن است.

عطف  مشمول  قطعی،  حکم  صدور  از  پس  درجه۷  شالق  به  درجه۶  حبس  مجازات  تبدیل   )۲

بماسبق نشدن می شود.

حکم  صدور  از  پیش  تا  تنها  الحق  قانون  به موجب  جرم  یک  مجازات  درجه ای  یک  کاهش   )۳

قطعی، مشمول عطف بماسبق شدن نیست. 

۴( قابل تعلیق شدن مجازات یک جرم در ضمن افزایش یک درجه ای مجازات آن به موجب قانون 

الحق، پس از صدور حکم قطعی، مشمول عطف بماسبق نشدن نیست.

که مجازات جرمی را تخفیف داده است، پس از اجرای حکم، الزم االجرا  گر قانون الحق  52. ا

کدام مورد صحیح است؟                                              ) دکترای ۹۷( شود، در خصوص آثار محکومیت 

۱( آثار محکومیت برابر با مجازات قانون الحق خواهد بود.

کلی از بین می برد. کیفری را به طور  ۲( قانون الحق، آثار محکومیت 

۳( چون پس از اجرای حکم بوده است، قانون الحق هیچ تأثیری ندارد.

قانون  تابع  مورد،  حسب  قطعی،  حکم  کننده  صادر  دادگاه  دید  صالح  به  بنا  محکومیت  آثار   )۴

الحق یا سابق است.

کشور این عمل  که در آن  کشور بیگانه می رود  53. »الف« برای خودکشی مساعدت شده، به  

کشور است، تعدادی قرص به »الف« می دهد تا با خوردن  جرم است. »ب« پزشک تبعه آن 

کند. »الف« با علم به کشنده بودن، قرص ها را خورده و فوت می کند. »ب« یک  آنها خودکشی 

کرد؟ کمه  کدام اصل صالحیتی، می توان او را محا سال بعد در ایران دستگیر می شود. طبق 

                                                                                                                                                                       )دکترای ۹۶(

۱( شخصی منفعل                                                            ۲( شخصی فعال                

کمه نیست                                    ۴( واقعی ۳( »ب«  قابل محا

مجازات هــا و  جرائــم  بــودن  قانونــی  اصــل  و  صالحیــت  جــرم،  تعریــف 
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54. توریستی با مشارکت دو تبعه دولت ثالث، در هتل محل اقامت خود در ایران اقدام به 

اصل  کدام  اساس  بر  ایران  کم  محا در  آنها  اتهام  به  رسیدگی  است.  کرده  خارجی  ارز  جعل 

صالحیتی صورت می گیرد ؟                                                                                                            )قضاوت ۹۵(
۱( واقعی                                                                              ۲( جهانی         

۳( سرزمینی                                                                      ۴( شخصی
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کلیات کتاب اول _  درسنامه: 
تعریف جرم، صالحیت و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها )مواد ۱ تا ۱۳(

گزینه1میباشد. 1. پاسخ

گزینه2 و 3 اشتباه می باشند. نکته1: دقت نمایید 

نکته2: مطابق نص ماده2 در مقابل ارتکاب جرم مجازات اعمال می شود و نه اقدامات تأمینی و 

گزینه3 نمی تواند صحیح باشد. تربیتی لذا 

مواد  و  ماده 88  به  تأمینی محکوم می شوند  اقدامات  به  اطفال مرتکب جرم شوند  گر  ا نکته3: 

گزینه2 نمی تواند صحیح باشد. کنید. لذا  بعدی آن مراجعه 

که در قانون برای آن مجازات تعیین  نکته4: مطابق نص ماده2، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل 

شده است جرم محسوب می شود.

گزینه1میباشد. 2. پاسخ

کمیت زمینی، دریایی و هوایی  که در قلمرو حا کلیه اشخاصی  ماده3- قوانین جزائی ایران درباره 

ترتیب  قانون  به موجب  آن که  مگر  می شود  اعمال  شوند،  جرم  مرتکب  ایران  اسالمی  جمهوری 

دیگری مقرر شده باشد. 

گزینه3میباشد. 3. پاسخ

ماده8 بند الف- حدود، قصاص، دیات و تعزیر منصوص شرعی در هر حال تابع قانون ایران است 

به  ناظر  اسالمی  مجازات  قانون   8 و   7 ماده  و  می شود  مجازات  ایران  قانون  به موجب  مرتکب  و 

تعزیرات و آن هم تعزیرات غیرمنصوص است.

پس هم در اصل صالحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده )منفعل( و هم  در اصل صالحیت مبتنی بر 

تابعیت مجرم )فعال( فقط در جرائم تعزیری غیرمنصوص اعمال می شود.

گزینه2میباشد. 4.پاسخ

کرده و به قواعدی  نکته1: در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 بعضًا از قواعد ماهوی عدول 

که جایگاه آن در قانون شکلی می باشد. مانند ادله اثبات جرم مواد 160 تا 216. پرداخته است 

دادگاه  طریق  از  تنها  باید  آن  اجرای  و  مجازات  به  حکم  اساسی  قانون   36 اصل  مطابق  نکته2: 

که همچنان جاری بوده و تغییری نکرده است. صالح و به موجب قانون باشد 

کرده است: کنون تغییر  که هم ا گزینه دو تعریف جرم در قانون سابق بود  نکته3: 

مجازات هــا و  جرائــم  بــودن  قانونــی  اصــل  و  صالحیــت  جــرم،  تعریــف 
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که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است  نکته4: ماده۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل 

جرم محسوب می شود.

گزینه4 می باشد. 5. پاسخ 

شغل  با  رابطه  در  که  غیرایرانی  یا  ایرانیان  از  اعم  دولت  مستخدمان  جرائم  به  ماده۶-  نکته1: 

و  مأموران سیاسی  به جرائم  و  ایران مرتکب شده اند  کمیت  قلمرو حا از  ج  و وظیفه خود در خار

که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری  کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران 

اسالمی ایران رسیدگی می شود.

»رسیدگی به جرائم افراد ذیل مطابق ماده 6 ق.م.ا در صالحیت ایران است«:

جرائم مستخدمان دولت 

کنسولی جرائم مأموران سیاسی و 

جرائم دیگر وابستگان دولت ایران:

1. اعم از ایرانی و غیرایرانی.

از  که  شده اند  مرتکب  ایران  کمیت  حا قلمرو  از  ج  خار در  خود  وظیفه  و  شغل  با  رابطه  در  که   .2

مصونیت سیاسی برخوردارند.

گردد. نکته2: در خصوص جرائم مستخدمان و ... ماده 6 ق.م.ا باید به قید های ماده دقت 

گزینه3 می باشد. 6.پاسخ 

نکته: جرم ارتکابی تعزیر منصوص غیرشرعی می باشد و از زمره تعزیرات منصوص شرعی به شمار 

نمی رود لذا دادگاه ایران در فرض سؤال صالحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را ندارد. )ماده 7 ق.م.ا(

گزینه1 می باشد. 7. پاسخ 

نکته1: ماده 4 می گوید: در حکم جرم واقع شده در ایران.

گزینه 4 از موارد مذکور در ماده 5 نیست اما مشمول ماده 8 می باشد. نکته2: 

نکته3: رئیس مجلس خبرگان در ماده 5 آمده است و نه اعضا مجلس خبرگان.

نکته4: جعل دالر جرم می باشد اما از موارد مذکور در ماده 5 نیست.

گزینه3 می باشد. 8. پاسخ 

شامل  داخلی  آب های  و  ایران  خشکی  قلمرو  ج  خار در  ایران  کمیت  حا حق  ماده1-  نکته1: 

که دریای ساحلی نامیده  می شود، می باشد. منطقه ای از دریاها متصل به سواحل ایران 
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کف  کف و زیر  کمیت مزبور شامل فضای هوایی فوق دریای ساحلی و   نکته2: ماده 2- حق حا

دریای ساحلی نیز می باشد. )اصالح قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت ایران 

مصوب تیر ماه 1313  و 22 فروردین ماه 1338 مصوب شده است.(

نکته 2: اصواًل قوانین جزایی عطف به ماسبق نمی شوند مگر در  .......

نکته3: ماده3 اصل صالحیت سرزمینی است و مواد 5، 6، 7، 8 و 9 از استثنائات آن به شمار می روند.

گزینه2 می باشد. 9. پاسخ 

ج از  نکته1: با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 چنانچه یکی از اتباع ایران در خار

گردد با وجود شرایطی طبق قانون  کشور مرتکب جرمی شود چنانچه در ایران یافت یا به ایران اعاده 

که این شرایط در بندهای الف، ب و پ این ماده آمده است. کمه و مجازات می شود  ایران محا

نکته2: شرایط موجود در این ماده از نوآوری های قانون مجازات اسالمی مصوب 92 می باشد.

گزینه3 می باشد. 10. پاسخ 

که در بندهای  ج از ایران یکی از جرائمی  نکته1: با توجه به ماده 5 ق. م. ا  تبعه افغانستانی در خار

آور بانکی ...(. طبق  یا اسناد تعهد  این ماده آمده را مرتکب شده )بند ث: جعل اسکناس رایج 

چون  و  است  مجازات  و  کمه  محا قابل  ایران  قوانین  طبق  جرمی  چنین  مرتکب  ماده  این  حکم 

کمه و مجازات شده دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری میزان  کشورش محا مرتکب در 

محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند. 

که »چنانچه در ایران یافت شود یا به ایران اعاده  نکته2: توجه داشته باشید در این ماده این قید 

گردد« نیامده است. 

گزینه2 می باشد. 11. پاسخ 

نکته: در صالحیت سرزمینی ماده 3 و مواد 4،  5 و 6 شرط یافت شدن یا اعاده نیامده است و اما 

که در ماده 9)صالحیت جهانی(  کنید  در مواد 7و 8 شرط یافت شدن یا اعاده آمده است. دقت 

فقط شرط یافت شدن آمده است و اعاده نیامده است.

گزینه2 می باشد. 12. پاسخ 

پذیرنده،  کشور  در  سیاسی  مأمورین  وین،  قرارداد  به  مربوط  قانون   31 ماده  به موجب  نکته1: 

در  سیاسی  مأمورین  کنوانسیون،  ماده40  به موجب  و  برخوردارند  جزایی  تعقیب  مصونیت  از 

کنند، از مصونیت  کشور ثالثی عبور  هنگام عزیمت به محل مأموریت یا بازگشت از آن، چنانچه از 

کشور متبوعشان است. برخوردارند و رسیدگی به جرم آنها در صالحیت 

مجازات هــا و  جرائــم  بــودن  قانونــی  اصــل  و  صالحیــت  جــرم،  تعریــف 
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نکته2: مأمور سیاسی در کشور پذیرنده، مجبور به ادای شهادت نیست. )بند ج ماده 31 قانون فوق 

الذکر(

کشور  در  سیاسی اش  نمایندگان  مصونیت  از  را  خود  انصراف  می تواند  فرستنده  دولت  نکته3: 

کند.  مقصد، اعالم 

گزینه4 می باشد. 13. پاسخ 

و  است  رسیدگی  به  صالح  ایران  دادگاه  شود  واقع  ایران  قلمرو  در  داخل  که  جرمی  هر  مقدمه: 

ج از ایران واقع شود دادگاه ایران صالح به رسیدگی نیست این قاعده استثنائی  که خار هرجرمی 

که آن استثنائا موضوعات سؤال خیز در آزمون وکالت می باشند. دارد 

نکته1: صالحیت مطروحه در ماده 5 همان صالحیت واقعی، حمایتی، حفاظتی، ذاتی یا عینی است.

اسالمی  مجازات  قانون  در  اما  بود  نیامده  سابق  قانون  در  ایران  قضائی  مراجع  آراء  جعل  نکته2: 

مصوب92  ماده 5 بند ت  آمده است.

کشور محل ارتکاب جرم، جرم نباشند باز هم  گر اعمال واقع شده در  نکته3: در صالحیت واقعی ا

دادگاه ایران صالح است برخالف ماده 8 صالحیت ناشی از تابعیت بزه دیده ایرانی.

کشور هم از موارد مطروحه در صالحیت  ج از  نکته4: تهیه و ترویج مسکوکات رایج داخل در خار

ذاتی است )بلند ث ماده 5(

گزینه3 می باشد. 14. پاسخ 

)اصل  بودن  قانونی بودن 2- اصل فردی  از: 1- اصل  بر مجازات ها عبارتند  کم  نکته1: اصول حا

تفرید=  اصل  کردن-  شخصی  )اصل  کردن  فردی  اصل   -3 بودن(  جمعی  اصل  بودن،  شخصی 

تشکیل پرونده شخصیت( 4- اصل تساوی مجازات ها )ماده 12، 12 و 18(

نکته2: تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسالمی- چنانچه دادگاه در مجازات صادره، 

کند، باید مبتنی بر بند های مقرر  مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین 

در این ماده و یا سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را 

کاهش  انتظامی درجه چهار می باشد. )قانون  کند. عدم رعایت این تبصره موجب مجازات  ذکر 

مجازات حبس تعزیری مصوب 1399(

گزینه2 می باشد. 15. پاسخ 

نکته1:  قوانین عطف به سابق نمی شوند مگر در پنج مورد آنها را نام ببرید. )ماده11(



27

که مخففه باشد عطف به ماسبق می شود. نکته2: قانونی 

کاهش می دهد مخففه بوده و لذا  که حداقل مدت تعلیق را از 2 سال به یك سال  نکته3: قانونی 

عطف به ماسبق می شود.

نکته4: قوانین شکلی عطف به ماسبق می شوند.

نکته5: قوانین مربوط به ادله اثبات تا پیش از اجرای حکم عطف به ماسبق می شوند.

نکته6: قوانین شرعی )حدود، قصاص و دیات( عطف به ماسبق می شوند.

نکته7: قوانین تفسیری )به معنی توضیحی( عطف به ماسبق می شوند.

نکته8: قوانین جرم زا عطف به ماسبق نمی شود.

نکته9: اصل قانونی بودن دو نتیجه دارد. آنها را نام ببرید. )ماده12 و13(

گزینه4 می باشد. 16. پاسخ 

نکته1: قوانین شکلی اصواًل عطف به ما سبق می شود. مطابق ماده 11 قانون مجازات، قوانین زیر 

نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجراء می شود. )عطف به ما سبق می شوند.(:

1- قوانین مربوط به صالحیت و تشکیالت قضایی و شیوه ی دادرسی. 2- قوانین مربوط به ادله 

اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم. 3- قوانین مربوط به مرور  زمان.

که قانون تفسیری )توضیحی (  نکته2: اصواًل قوانین عطف به ما سبق نمی شوند. اما از آن جایی 

گذار است، عطف به ما سبق می شود. کاشف از همان اراده ی قبلی قانون  قانون جدیدی نیست و 

مخالف  زیرا  بداند.  جرم  را  قبلی  اعمال  نمی تواند  مقنن  هیچ گاه  کیفری،  موضوعات  در  نکته3: 

دیگر  گزینه  سه  حکم  و  نمی باشد  صحیح  گزینه4  حکم  و  است  اساسی  قانون   169 اصل  صریح 

صحیح است.

گزینه4 می باشد. 17. پاسخ 

که در قانون  نکته1: مطابق اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 ق.م.ا، فقط اعمالی جرم می باشند 

جرم شناخته شده اند. )اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها(.

نکته2: دوچرخه سواری خانم ها در خیابان های اصلی و فرعی، در جایی جرم انگاری نشده است. 

)نظریه 7/957-1377/12/23 اداره ی حقوقی قوه قضائیه(.

ماهواره  کارت  چون  اما  و  است  جرم  ماهواره  تجهیزات  و  وسایل  کردن  وارد  و  نگهداری  نکته3: 

جزء وسایل و تجهیزات ماهواره محسوب نمی شود، لذا جرم نیست. )نظریه 1387/1/18-7/65 

اداره ی حقوقی قوه قضائیه(.

مجازات هــا و  جرائــم  بــودن  قانونــی  اصــل  و  صالحیــت  جــرم،  تعریــف 
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نکته4: عدم تأدیه دین جرم نیست.

گر با صدور چک بالمحل باشد، ممکن است جرم باشد. نکته5: عدم تأدیه دین ا

کردن موی پسران به شیوه ی  کروات، خرید و فروش آالت موسیقی و اصالح  نکته6: استفاده از 

غربی، جرم نیست.

که در قانون  کیفر و تعزیر اشخاص را، برای اعمالی  نکته7: قضات مأذون )غیر مجتهد( حق تعیین 

کیفری مقرر نشده، ندارند. برای آنها 

گزینه2 می باشد. 18. پاسخ 

مضیق  تفسیر   -2 نشدن،  سبق  ما  به  عطف   -1 است:  مورد   2 بودن  قانونی  اصل  نتایج  نکته1: 

قوانین جزائی.

کردن. کردن= اصل شخصی  نکته2: اصل فردی 

نکته3: اصل فردی بودن= اصل شخصی بودن.

نکته4: اصل قانونی بودن در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود.

گزینه2 می باشد. 19. پاسخ 

ح می شوند و جرم مطلق به جرمی  نکته1: مطلق و مقید بودن هر دو در عنصر مادی جرم مطر

کافی است و نیازمند تحقق نتیجه نیست مانند توهین، برخالف جرم  که صرف فعل  گفته می شود 

که عالوه بر فعل نیازمند تحقق نتیجه نیز می باشد مانند قتل. مقید 

نکته2: میان مطلق و مقید بودن و سوء نیت عام )قصد فعل( و سوء نیت خاص )قصد نتیجه( هیچ 

مالزمه ای وجود ندارد. 

کاذیب، افترای قولی، رشا، ارتشاء، جعل، جاسوسی و ... مطلق می باشند.  نکته3: جرم توهین، نشر ا

کالهبرداری، افترای عملی، سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بالمحل  نکته4: جرائم قتل، 

و... مقید می باشد. 

گزینه2 می باشد. 20. پاسخ 

کم است لذا به منظور  مقدمه: در مبحث صالحیت هواپیما و کشتی قاعده کشور به صاحب پرچم حا

کشور صاحب  گر بعد از بررسی مشخص شد، جرم در صالحیت ایران نیست باید  حل این مسائل ا

پرچم را صالح بدانیم.

نکته1: اصل صالحیت سرزمین موضوع ماده 3 قانون مجازات اسالمی استثنائاتی دارد.
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کشتی به موجب قوانین خاص از استثناء انتهایی ماده 3 برخوردار می باشند. نکته2: هواپیما و 

کشور  که بر فراز آسمان ایران حرکت می کنند در صالحیت  نکته3: جرائم ارتکابی در هواپیماهایی 

صاحب پرچم است.

کلیه جرائم ارتکابی در هواپیماهای ایران در صالحیت دادگاه ایران است. نکته4: 

کشور مستاجر است و نه موجر نکته5: جرائم ارتکابی در داخل هواپیمای استیجاری در صالحیت 

گزینه1 می باشد. 21. پاسخ 

گزینه ها: سؤال ترکیبی از موضوعات صالحیت می باشد با مطالعه دقیق نکات علت درستی  چرایی 

و نادرستی را متوجه خواهید شد.

نکته1: در بند ب ماده5 برخالف بند الف دست خط رسمی آمده است.

نکته2: در صالحیت سرزمینی و صالحیت واقعی و صالحیت مستخدمین شرط یافت شدن وجود 

ندارد، اما در سایر صالحیت ها شرط یافت شدن آمده است.

کشور  نکته3: توهین جرمی تعزیری است آنهم تعزیر غیرمنصوص شرعی لذا اجرای مجازات آن در 

کمه و مجازات مجدد می باشد. خارجی مانع محا

که رئیس مجلس شورای اسالمی  نکته4: موضوع سؤال مشمول ماده5 قرار نمی گیرد، اما از آنجایی 

یک فرد ایرانی است موضوع مشمول ماده8 )بزه دیده ایرانی( قرار می گیرد.

از اینشتین: هیچ وقت چیزی رو خوب نفهمیدی مگر این که بتونی اون رو  »یک سخن جالب 

برای مادر بزرگت توضیح بدی!!!«

گزینه2 می باشد. 22. پاسخ 

نکته1: مواد5 تا 9 به دقت مطالعه شود.

نکته2: اصل صالحیت سرزمینی در ماده3 بیان شده است: »هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه ی 

کمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسالمی ایران است.« آن در قلمرو حا

واقع  ایران  از  ج  خار جرم  در  که  است  مواردی  سرزمینی  صالحیت  بر  وارده  استثنائات  نکته3: 

می شود اما با وجود شرایطی همچنان ایران صالح می باشد.

ایرانی  و  خارجی  مستخدمین  صالحیت  ماده5  حفاظتی  یا  حمایتی  واقعی،  صالحیت  نکته4: 

ایرانی ماده 7 و 8 و صالحیت جهانی  ایرانی و بزه دیده  بزه کار  از  ماده6 صالحیت شخصی ناشی 

ماده 9 از استثنائات وارده بر صالحیت سرزمینی می باشند.

مجازات هــا و  جرائــم  بــودن  قانونــی  اصــل  و  صالحیــت  جــرم،  تعریــف 
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نکته5: در خصوص صالحیت واقعی و صالحیت مستخدمین عنصر یافت شدن مجرم در ایران و 

یا اعاده ی مجرم به ایران برای رسیدگی به جرم وجود ندارد، زیرا جرم ارتکابی بسیاری از منافع 

کشور را به خطر می اندازد.

نکته6: در خصوص صالحیت جهانی و صالحیت شخصی )بزهکار یا بزه دیده ایرانی( عنصر یافت 

شدن در ایران، اعاده ی به ایران ضروری است.

گزینه ی2 از موارد صالحیت مستخدمین خارجی و ایرانی محسوب نمی شود زیرا زمانی  نکته 7: 

با  که مستخدمان در رابطه ی  دادگاه ایران در خصوص جرائم این افراد صالح به رسیدگی است 

شغل و وظیفه ی خود مرتکب جرائم شوند.

گزینه2 می باشد. 23. پاسخ 

کنون احکام مختلفی در قانون  که موضوع مخففه بودن قانون الحق تا مقدمه: دقت داشته باشید 

کیفری 1378 و قانون مجازات اسالمی مصوب 1392  مجازات اسالمی 1370 و قانون آیین دادرسی 

داشته است.

نکته1: بند 7 ماده 272 آ.د.ك توسط بند الف ماده 10 قانون مجازات اسالمی نسخ شده است.

کننده حکم  گر قانون جدید مخففه باشد قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر  نکته2: ا

کند. تخفیف مجازات تقاضا 

گر قانون جدید مخففه باشد عالوه بر نکته 2،  محکوم نیز می تواند تقاضای تخفیف مجازات  نکته3: ا

نماید.

نمی شود  ماسبق  به  عطف  باشد  مخففه  سابق  موقت  قانون  به  نسبت  جدید  قانون  گر  ا نکته4: 

)تبصره ماده10(

گزینه2 می باشد. 24.پاسخ 

نکته1: ماده 5، 7 و 8 مطالعه شود.

کشور جرم تعزیری بوده و مجازات در آن جا اجراء شده  ج از  نکته2: درصورتی که جرم ارتکابی در خار

باشد؛

1.درصورتی که از موارد صالحیت واقعی ماده5 باشد اجرای مجازات مانع رسیدگی مجدد در ایران 

نمی باشد و تنها میزان محکومیت اجراء شده محاسبه می شود.

از مجازات مانع  باشد حتی اجرای بخشی  از موارد صالحیت شخصی ماده7 و 8  2.درصورتی که 

رسیدگی مجدد در ایران است.
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رسیدگی  مانع  مجازات  تمام  اجرای  حتی  و  دیات  و  قصاص  حدود،  جرائم  درخصوص  نکته3: 

که اصاًل مجازات اجراء نشده است. مجدد در ایران نمی باشد و به منزله ی این است 

نکته4: معاونت در تمامی حدود، تعزیری می باشد.

گزینه3 می باشد. 25. پاسخ 

نکته1: ماده 4 به دقت مطالعه شود.

نکته2: مخفی کردن مال مسروقه )خودروی مسروق( و معامله ی مال مسروقه می توانند از مصادیق 

که در ماده 4 بیان شده است. جرائمی باشند 

نکته3: در ماده 4 شرط یافت شدن نیامده است.

نکته4: در ماده 3، 4، 5 و 6 شرط یافت شدن نیامده است اما در مواد 7، 8 و 9 شرط یافت شدن 

مرتکب آمده است.

گزینه3 می باشد. 26. پاسخ 

کشور  نکته1: ماده8 بیانگر صالحیت شخصی است، در این ماده در جرائم تعزیری، عمل باید در 

کشور محل  محل وقوع هم جرم باشد، اما در حدود و قصاص و دیات نیازی به جرم بودن عمل در 

وقوع نیست.

گزینه1 می باشد. 27. پاسخ 

که در 4 بند ماده 11 آمده اند عطف به ماسبق می شوند: نکته1: قوانین شکلی 

قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت.

قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم.

قوانین مربوط به شیوه دادرسی.

قوانین مربوط به مرور زمان.

که  آمده است  اجرای حکم  اتمام  از  تا پیش  عبارت  زیرا  باشد.  پاسخ  نمی تواند   2 گزینه  نکته2: 

صحیح نیست.

به  عطف  هم  مقنن  تصریح  با  حتی  جدید(  مجرمانه  عنوان  )تعریف  انگار  جرم  قوانین  نکته3: 

ماسبق نمی شوند، زیرا مخالف اصل 169 قانون اساسی می باشد.

نکته4: قوانین تفسیری )به معنی توضیحی نه تکمیلی( عطف به ماسبق می شوند.

نکته5: آراء وحدت رویه و تفسیر مجلس از قوانین عادی و تغییر شورای نگهبان از قانون اساسی 

قانون تفسیری می باشند.

مجازات هــا و  جرائــم  بــودن  قانونــی  اصــل  و  صالحیــت  جــرم،  تعریــف 


