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

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز 

دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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خوانندگان گرامی! الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده 
در ابتدای هر سؤال نشانگر درجه اهمیت سؤال های ذکر شده می باشد. 
به طوری که سؤاالتی که دارای عالمت  می باشند از بیشترین درجه 
را  سؤاالت  این  هستند؛  برخوردار  سؤاالت  سایر  به  نسبت  اهمیت 
ممتاز می نامیم و بدیهی است سایر سؤاالت از لحاظ اهمیت آزمونی 
از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری که عالمت های  و کاربردی 
    در ابتدای آن ها به تدریج نشانگر درجه اهمیت خیلی مهم و 

مهم می باشند.
الزم به ذکر است آن دسته از سؤاالتی که در ابتدای آن ها هیچ 
نشانه ای وجود ندارد از درجه اهمیت آزمونی و کاربردی پایین تری 

نسبت به سایر سؤاالت قرار دارند.

راهنما
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 حقـــــــــــوق
جزای عمومی

1باب



11 11دانش چترجزای عمومیفصل اول: کليات »منابع و مکاتب حقوق کيفري«

سؤاالت



سؤاالت کلیات »منابع و 1فصــــــل
مکاتب  حقوق کیفری«

سازش اختیاری و سازش اجباری به ترتیب در چه دوره ای از دوران  1
نخستین تحوالت حقوق کیفری به وقوع پیوسته اند؟

الف(	دوره	انتقام	جویی	خصوصی	-	دوره	دادگستری	خصوصی		
ب(	دوره	انتقام	جویی	خصوصی	-	دوره	دادگستری	عمومی	
ج(	دوره	دادگستری	خصوصی	-	دوره	دادگستری	عمومی		
د(	دوره	دادگستری	عمومی-	دوره	دادگستری	خصوصی	

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اولین بار توسط کدام مکتب حقوق  2
کیفری مطرح شد؟

ب(	مکتب	نئوکالسیک 	 الف(	مکتب	دفاع	اجتماعی	نوین	
د(	مکتب	فایده	اجتماعی 	 ج(	مکتب	عدالت	مطلق		

نوع رویه  آرای دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه قضایی چه  3
قضایی و جزو کدام دسته از  منابع حقوق کیفری به شمار می رود.؟

						ب(	مفهوم	عام-	اصلی	 الف(	مفهوم	خاص-	اصلی		
ج(	مفهوم	عام-	تکمیلی	و	اختیاری				د(	مفهوم	خاص	-	تکمیلی	و	اختیاری	

مبانی فکری طرفداران مکتب تحققی یا اثباتی کدام است؟ 4
		 	 	 الف(	بزه	کار	آزاد	و	مسئول	است.	

ب(	مجرم	آزاد	است	ولی	مسئولیت	اخالقی	ندارد.	
	 ج(	مجرم	مجبور	است	و	مسئولیت	اخالقی	ندارد.		

د(	هیچ	کدام	

عبارت زیر بیانگر اندیشه کدام یک از مکاتب حقوق کیفری به شمار  5
آن  بر  احتماالً   که  اصالحی  آثار  از  بزه کار  رساندن  »کیفر  می آید: 
اخالقی  اصل  تحقق  آن  لزوم  بلکه  نمی یابد  ضرورت  است  مترتب 
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محض است که به موجب آن ستمکار با کردار خود شایستگی درد و 
رنجی را می یابد که کفاره ستم اوست.«

ب(	اصالت	تحصل		 	 الف(	عدالت	مطلق			
د(	مکتب	اصالت	فایده			 	 ج(	مکتب	اثباتی		

عبارت زیر شعار کدام مکتب حقوق کیفری است:»نه بیش از آنکه  6
عدالت اقتضا می کند و نه بیش از آنچه سودمند است. فراتر از این 

دو مرز حق کیفر جامعه متوقف می ماند.«
ب(	مکتب	عدالت	مطلق				 	 الف(	مکتب	تحققی			
د(	مکتب	دفاع	اجتماعی				 ج(	مکتب	نئوکالسیک			

بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی افراطی کیست؟ 7
ب(	فلیپو	گراماتیکا			 	 الف(	مارک	آنسل			

د(	آدلف	پرنس		 	 ج(	ویلیام	جیمز			

مکتب دفاع اجتماعی نوین مبتنی است بر: 8
	 	 الف(	دفاع	اجتماعی	بر	مبنای	تهدید	جمعی	
ب(	دفاع	اجتماعی	به	مفهوم	حفظ	و	حراست	از	جامعه		
ج(	دفاع	اجتماعی،	حمایت	از	فرد	و	حیثیت	انسانی	او	

د(	نفی	حقوق	کیفری	و	حمایت	از	فرد	

کدام یک از موارد زیر جزو منابع الزامی حقوق جزای موضوعه ایران  9
محسوب می گردد؟

		 	 الف(	قوانین	اعم	از	قانون	اساسی	و	قوانین	عادی					
ب(	آرای	وحدت	رویه	هیئت	عمومی	دیوان	عالی	کشور					

		 ج(	معاهدات	بین	المللی	که	به	تصویب	مجلس	رسیده	باشد.				
د(	هر	سه	مورد						

نخستین شکل گیری  دوران  از  کدام یک  با  مترادف  اجباری  سازش  10
حقوق کیفری می باشد؟

	 الف(	دوره	انتقام	جویی	و	جنگ	های	خصوصی	
ب(	دوره	دادگستری	خصوصی				
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	 	 	 ج(	دوره	دادگستری	عمومی				
د(	هیچ	کدام								

کدام یک از مکاتب کیفری زیر معتقد به اجرای کیفر بدون توجه به  11  
سودمندی یا عدم سودمندی آن است؟

ب(	مکتب	اصالت	فایده														 الف(	مکتب	عدالت	مطلق										
د(	مکتب	دفاع	اجتماعی	نوین	 	 ج(	مکتب	نئوکالسیک		

اجتماعی  به  جایگزینی حقوق دفاع  معتقد  زیر  افراد  از  12 کدام یک   
به جای حقوق کیفری بود؟

ب(	فلیپو	گراماتیکا 	 	 الف(	مارک	آنسل	
د(	وان	هامل														 	 	 ج(	آدلف	پرینس	

13 منابع الزامی و صوری حقوق کیفری عبارت است از: 
الف(	قانون								

ب(	معاهدات	بین	المللی	که	به	تصویب	مجلس	رسیده	باشد.					
ج(	رویه	قضایی	به	معنای	خاص		

د(	هر	سه	مورد															

و  بودن جرایم  قانونی  زیر نشانگر پذیرش اصل  از موارد  14 کدام یک 
مجازات ها در حقوق کیفری اسالم است؟

													ب(	»الیکلف	اهلل	نفساً	اال	ما	آتیها«				 الف(	قاعده	قبح	عقاب	بالبیان				
ج(	»ما	کّنا	نعذبین	حتی	نبعث	رسوالً«				د(	هر	سه	مورد										

منابع  از  کدام یک  جزو  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبات   15
حقوق جزا است؟

ب(	منابع	صوری	 	 	 الف(	منابع	اصلی	
د(	موارد	الف	و	ب 	 	 ج(	منابع	فرعی	

که  داشت  عقیده  کیفری  حقوق  مکاتب  دانشمندان  از  کدام یک   16
مجرم در ارتکاب جرم، سود و زیان خود را می سنجد و تابع اصل 

حسابگری است؟
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	 ب(	کانت	 	 	 الف(	آدولف	پرنس	
د(	دومستر 	 	 ج(	ژرمی	بنتام	

تعبیر »نه بیش از  آنکه عدالت اقتضا می کند و نه بیش از آن اندازه  17
که ضروری است.« شعار کدام یک از مکتب های حقوق کیفری درباره 

حق مجازات است؟
الف(	مکتب	تحققی																															ب(	مکتب	کالسیک
ج(	مکتب	اصالت	سودمندی																					د(	مکتب	التقاطی

18 اصطالح حالت خطرناک در باب مسئولیت کیفری از ابداعات کدام 
مکتب حقوق کیفری می باشد؟

الف(	تحققی																																							ب(	دفاع	اجتماعی
ج(	عدالت	مطلق																																		د(	کالسیک

19 کدام مکتب حقوق کیفری مرتکب جرم را فاقد مسئولیت کیفری اما 
واجد مسئولیت اجتماعی می داند؟

ب(	تحققی الف(	دفاع	اجتماعی	نوین																				
د(	اصالت	فایده ج(	کالسیک																																				

20 به نظر کانت هدف از اجرای مجازات کدام یک از موارد زیر است؟
ب(	نفع	جامعه الف(	اجرای	عدالت	و	اخالق															

د(	نفع	فرد	و	جامعه ج(	نفع	فرد																																				

21 کدام یک از محققان زیر در زمینه حقوق کیفری معتقد به نامحدود   
بودن ضمانت اجرای جرم بود؟

ب(	ارتوالن الف(	مارک	آنسل																								
د(	گیزو ج(	آدولف	پرنس																									



سؤاالت تعاریف جرم2فصــــــل  

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

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

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

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

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

می دارد:»هر  مقرر   1392 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   2 ماده  	 23
رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین 
شده است جرم محسوب می شود.« این ماده مبّین کدام یک از اصول 

حقوق جزا است؟ 
	 	 الف(	اصل	قانونی	بودن	جرایم	و	مجازات	ها	

ب(	اصل	قضایی	بودن	جرایم	و	مجازات	ها				
	 	 ج(	اصل	قانونی	بودن	دادرسی	کیفری	

د(	گزینه	های	الف	و	ب			

	آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت کدام تعریف را در  24
مورد جرم پذیرا شده است؟ 

الف(	تعریفی	از	جرم	به	دست	نداده	است.		
ب(	همان	تعریف	مذکور	در	قانون	مجازات	اسالمی				

ج(	هر	فعل	یا	ترک	فعلی	که	مطابق	قوانین	موضوعه	قابل	مجازات	یا	مستلزم	
اقدامات	تأمینی	و	تربیتی	باشد	جرم	محسوب	می	شود.		
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قابل	 شرعیه	 احکام	 یا	 موضوعه	 قوانین	 مطابق	 که	 فعلی	 ترک	 یا	 فعل	 د(	
مجازات	یا	مستلزم	اقدامات	تأمینی	و	تربیتی	باشد	جرم	محسوب	می	شود.													

25 نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها عبارت است از:
الف(	تفسیر	مضیق	قانون	کیفری	و	عطف	به	ماسبق	نشدن	قانون	کیفری

ب(	تفسیر	موسع	قانون	کیفری	و	عطف	به	ماسبق	شدن	قانون	کیفری						
	 ج(	صرفاً	عطف	به	ماسبق	نشدن	قانون	کیفری			

د(	صرفاً	تفسیر	مضیق	قانون	کیفری								

26 اصل قانونی بودن جرم و مجازات:  
		 	 	 	 الف(	از	ابداعات	بکاریا	است.

	 ب(	از	ابداعات	مکتب	دفاع	اجتماعی	نوین	است.								
	 	 ج(	از	ابداعات	مکتب	عدالت	مطلق	است.	

د(	از	ابداعات	ژان	ژاک	روسو	است.

زیر در ق.م.ا  از اشخاص  برای کدام یک  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات   27
مصوب 1392 پیش بینی شده است؟

الف(	کلیه	اشخاص	دارای	مسئولیت	کیفری   ب(	اطفال	و	نوجوانان
ج(	مجانین و	اطفال	و	نوجوانان                   د(	هیچ	کدام

28 ق.م.ا مصوب 1392 دربردارنده کدام یک از موارد زیر است؟  
الف(	جرایم	و	مجازات	های	حدود،	قصاص،	دیات	و	تعزیرات

ب(	اقدامات	تأمینی	و	تربیتی
ج(	شرایط	و	موانع	مسئولیت	کیفری																																					

د(	هر	سه	مورد

کلمه »قانون« در ماده 2 ق.م.ا مصوب 1392 که مقرر داشته:»هر رفتاری  29  
اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است 

جرم محسوب می شود.« دربردارنده کدام یک از موارد زیر است؟
الف(	مصوبات	مجلس	شورای	اسالمی																									

ب(	مصوبات	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام
ج(	عهدنامه	های	بین	المللی	که	به	تصویب	مجلس	شورای	اسالمی	رسیده	است.				

د(	هر	سه	مورد



 سؤاالت قلمرو اجرای3فصــــــل
قوانین جزایی در مکان

30 رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر از صالحیت محاکم دولت ایران 
خارج است؟ 

الف(	جرایم	ارتکابی	در	کشتی	های	جنگی	خارجی	در	آب	های	ساحلی	ایران
ب(	جرایم	ارتکابی	در	قلمرو	دریایی	ایران																					

	 ج(	جرایم	ارتکابی	در	قلمرو	هوایی	ایران											
د(	هر	سه	مورد	در	صالحیت	محاکم	ایران	است.																		

کیفری  اصول صالحیت  از  کدام یک  بر  استثنای  31 مصونیت سیاسی 
مذکور در قانون مجازات اسالمی است؟

ب(	اصل	صالحیت	سرزمینی			 	 الف(	اصل	صالحیت	شخصی	
د(	اصل	صالحیت	جهانی							 	 ج(	اصل	صالحیت	واقعی		

اصل  به موجب  را  آن  زیر،  مکان های  از  کدام یک  در  جرم  ارتکاب   32
سرزمینی بودن قوانین کیفری تحت شمول قوانین و مقررات جزایی 

ایران قرار می دهد؟
الف(	ارتکاب	جرم	در	آب	های	واقع	بین	خط	مبدأ	دریای	سرزمینی	و	قلمرو	

خشکی
ب(	ارتکاب	جرم	در	آب	های	واقع	بین	جزایر	متعلقه	به	ایران	که	فاصله	آن	ها	

از	یکدیگر	25	مایل	باشد.
خارجی	 کشور	 هواپیمای	 در	 خارجی	 تبعه	 یک	 توسط	 جرم	 ارتکاب	 ج(	

درحالی	که	در	ایران	در	حال	پرواز	است
د(	موارد	الف	و	ج

از   1392 مصوب  ق.م.ا  به موجب  زیر  جرایم  از  کدام یک  ارتکاب   33
سوی غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، او را تحت شمول 

قوانین جزایی ایران قرار می دهد؟
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الف(	جعل	دست	خط	غیررسمی	مقام	رهبری
ب(	جعل	امضای	معاونین	وزرا
ج(	اقدام	علیه	امنیت	خارجی

د(	گزینه	الف	و	ج

34 ارتکاب کدام یک از جرایم زیر از سوی غیرایرانی در خارج از قلمرو 
ایران  جزایی  قوانین  طبق  مجازات  و  محاکمه  قابل  ایران  حاکمیت 

تحت شرایطی است؟ 
مجمع	 اعضای	 رسمی	 دست	خط	 یا	 فرمان	 حکم،	 امضا،	 مهر،	 جعل	 الف(	

	 تشخیص	مصلحت	نظام	یا	استفاده	از	آن	
مجلس	 اعضای	 رسمی	 دست	خط	 یا	 فرمان	 حکم،	 امضا،	 مهر،	 جعل	 ب(	

خبرگان	رهبری		یا	استفاده	از	آن
ج(	استفاده	از	اسکناس	جعل	شده	رایج	ایران		
د(	ترویج	مسکوکات	رایج	داخلی	یا	خارجی

تابعیت  مبتنی بر  صالحیت  اصل  یا  فعال  شخصی  صالحیت  اصل   35  
بزه کار در ق.م.ا  درباره کدام دسته از جرایم اعمال می شود؟

	 	 الف(	تنها	در	جرایم	موجب	حد	یا	قصاص	
ب(	تنها	در	جرایم	موجب	تعزیر

ج(	تنها	در	جرایم	موجب	حد	قصاص	دیه	و	تعزیرات	منصوص	شرعی	
د(	در	کلیه	جرایم	

36 کدام جرم  اگر توسط تبعه ایرانی در خارج از کشور انجام بگیرد 
درصورتی که متهم در محل وقوع جرم تبرئه شده  باشد باز هم قابل 

رسیدگی در دادگاه های ایران است؟
الف(	فحش	دادن	به	مجنون
ب(	ضرب	و	جرح	یک	صغیر	

ج(	نشر	اکاذیب
د(	در	مورد	هیچ	جرمی	نمی	توان	رسیدگی	مجدد	کرد

تعزیری علیه یک  ایتالیا مرتکب جرم  آلمانی در کشور  تبعه  اگر    37
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ایرانی شود، عمل ارتکابی طبق قوانین کدام کشور یا کشورها  باید 
جرم باشد تا دادگاه ایران صالح به رسیدگی باشد؟

ب(	طبق	قانون	ایران	و	ایتالیا 	 الف(	طبق	قانون	ایران	یا	ایتالیا	
د(	طبق	قانون	ایران	و	آلمان 	 ج(	طبق	قانون	ایران	یا	آلمان	

38 یک تبعه ایرانی در کشور روسیه مرتکب جرم لواط  شده و در کشور 
روسیه نیز طبق قوانین آن کشور محاکمه شده است، در چه صورتی 

این شخص طبق قوانین جزایی ایران محاکمه ومجازات می شود؟
الف(	درصورتی	که	در	ایران	یافت	شود	یا	به	ایران	اعاده	گردد.

ب(	در	هیچ	صورتی	نمی	توان	وی	را	محاکمه	کرد.
ج(	درصورتی	که	طبق	قوانین	ایران	موجبی	برای	منع	یا	موقوفی	تعقیب	یا	

سقوط	مجازات	او	نباشد	و	در	ایران	یافت	شود	یا	به	ایران	اعاده	گردد..		
د(	درصورتی	که	طبق	قوانین	ایران	موجبی	برای	منع	یا	موقوفی	تعقیب	یا	
درصورت	 یا	 باشد	 نشده	 تبرئه	 محاکمه	 از	 بعد	 و	 نباشد	 او	 مجازات	 سقوط	
محکومیت	مجازات	کاًل	یا	بعضاً	درباره	وی	اجرا	نشده	باشد	و	در	ایران	یافت	

شود	یا	به	ایران	اعاده	گردد..

بین المللی  قاچاق  دریایی،  دزدی  تروریسم،  جرایم  به  رسیدگی   39
انسان و .......... درصورتی در صالحیت محاکم ایران است که:

الف(	مجرم	در	ایران	دستگیر	شود.						ب(	مجرم	به	ایران	مسترد	شود.													
ج(	مجنی	علیه	تبعه	ایران	باشد.											د(	در	صالحیت	محاکم	ایران	نیست.							

40 محاکمه افرادی که مرتکب جرایم سازمان یافته فراملی شده و طبق 
اصل صالحیت جهانی کشورها می توانند آن افراد را محاکمه کنند، 

در چه صورتی طبق قوانین جزایی ایران محاکمه می شوند؟
الف(	درصورتی	که	در	قلمرو	حاکمیت	ایران	مرتکب	جرمی	شوند.

ب(	درصورتی	که	طبق	قواعد	استرداد	مجرمین	به	ایران	اعاده	گردند.			
ج(	درصورتی	که	در	ایران	یافت	شوند.		

د(	موارد	الف	و	ب

41 در کدام یک از موارد زیر درصورتی که قسمتی از جرم یا نتیجه آن 
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و قضایی  قانونی  واقع شود، در صالحیت  ایران  قلمرو حاکمیت  در 
کشور ایران است؟

ب(	جرایم	مطلق	و	مرکب 	 الف(	جرایم	مطلق	و	مقید		
د(	جرایم	مطلق،	مقید	و	مرکب 	 ج(	جرایم	مقید	و	مرکب		

42 شخصی غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام 
علیه امنیت داخلی و خارجی ایران می گردد. با توجه به ق.م.ا مصوب 
1392 آیا محاکم قضایی ایران می توانند مبادرت به محاکمه غیابی 

وی نمایند؟
الف(	مطلقاً	بله	

ب(	خیر	بلکه	این	شخص	باید	در	ایران	یافت	شود.
ج(	خیر	بلکه	این	شخص	باید	طبق	قوانین	استرداد	مجرمین	به	ایران	مسترد	

شود.
د(	خیر	بلکه	این	شخص	باید	در	ایران	یافت	شود	یا	به	ایران	اعاده	گردد.

43 در کدام یک از موارد زیر دادگاه های کشور جمهوری اسالمی ایران 
صالح به رسیدگی به موضوع می باشند؟

الف(	ارتکاب	جرم	توسط	غیرایرانی	علیه	سامانه	های	رایانه	ای	و	مخابراتی	و	
تارنماهای	مورد	استفاده	یا	تحت	کنترل	قوای	سه	گانه

و	 مخابراتی	 و	 رایانه	ای	 سامانه	های	 علیه	 ایرانی	 توسط	 جرم	 ارتکاب	 ب(	
تارنماهای	مورد	استفاده	یا	تحت	کنترل	قوای	سه	گانه

ج(	ارتکاب	جرم	توسط	غیرایرانی	علیه	تارنماهای	دارای	دامنه	مرتبه	باالی	
کد	کشوری	ایران	در	سطح	گسترده	

د(	هر	سه	مورد

44 درصورتی که شخصی غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران 
مرتکب جعل اسناد تعهدآور بانکی ایران شود و به جرم او در خارج 
اجرا  ولی  گردد  تعیین  او  برای  مجازات  و  شود  رسیدگی  ایران  از 

نگردد:
الف(	دادگاه	ایران	مکلف	به	اجرای	حکم	صادره	از	محاکم	خارجی	در	این	

خصوص	است.
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ب(	دادگاه	ایران	مجدداً	به	جرم	وی	رسیدگی	و	مطابق	قوانین	ایران	حکم	
مقتضی	صادر	می	کند.

ج(	دادگاه	ایران	مجدداً	به	جرم	وی	رسیدگی	و	با	توجه	به	محکومیت	صادره	
برای	وی	در	خارج	از	ایران	حکم	مقتضی	صادر	می	کند.

د(	دادگاه	ایران	در	چنین	حالتی	صالحیت	رسیدگی	و	یا	اجرای	حکم	را	ندارد.

45 جرم بودن فعل ارتکابی در محل وقوع جرم:
الف(	شرط	اعمال	صالحیت	واقعی	پذیرفته	شده	در	ق.م.ا	مصوب	1392	است.
ب(	شرط	اعمال	صالحیت	واقعی	پذیرفته	شده	در	ق.م.ا	مصوب	1392	نیست.
ج(	شرط	اعمال	صالحیت	واقعی	پذیرفته	شده	در	ق.م.ا	مصوب	1392	در	

مورد	جعل	اسناد	خزانه	و	اوراق	مشارکت	است.
د(	شرط	اعمال	صالحیت	واقعی	پذیرفته	شده	در	ق.م.ا	مصوب	1392	در	

مورد	اقدام	علیه	تمامیت	ارضی	و	استقالل	کشور	است.

از  از سوی غیرایرانی در خارج  از مراجع زیر  46 جعل آرای کدام یک 
ایران  کشور  قضایی  و  قانونی  صالحیت  در  ایران  حاکمیت  قلمرو 

می باشد؟
ب(	شوراهای	حل	اختالف 	 	 الف(	مراجع	قضایی		

د(	هر	سه	مورد ج(	کمیسیون	ماده	100	شهرداری		

47 جعل امضای کدام یک از مقامات زیر از سوی غیرایرانی در خارج از 
قلمرو حاکمیت ایران مشمول ماده 5 ق.م.ا و اصل صالحیت واقعی 

می باشد؟
	 الف(	رئیس	دیوان	محاسبات		

ب(	دادستان	دیوان	محاسبات	
ج(	اعضای	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام		

د(	هر	سه	مورد

جمهوری  کشور  دادگاه های  و  قوانین  زیر  موارد  از  کدام یک  در   48
اسالمی ایران صالحیت رسیدگی به موضوع را دارند؟

الف(	جرایم	غیر	مستخدمان	دولت	ایران	اعم	از	ایرانی	و	خارجی	در	خارج	از	
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قلمرو	حاکمیت	ایران
ب(	جرایم	غیر	مستخدمان	دولت	ایران	اعم	از	ایرانی	و	خارجی	در	خارج	از	

قلمرو	حاکمیت	ایران	در	رابطه	با	شغل	و	وظیفه	آن	ها
ج(	جرایم	مستخدمان	دولت	ایران	اعم	از	ایرانی	یا	خارجی	در	خارج	از	قلمرو	

حاکمیت	ایران
د(	جرایم	مستخدمان	دولت	ایران	اعم	از	ایرانی	و	خارجی	در	خارج	از	قلمرو	

حاکمیت	ایران	در	رابطه	با	شغل	و	وظیفه	آن	ها

بزهکار طبق  تابعیت  مبتنی بر  اصل صالحیت شخصی  اعمال  برای   49
ارتکابی در کدام کشور مالک  بودن فعل  ق.م.ا مصوب 1392 جرم 

است؟
الف(	کشور	محل	وقوع	جرم	

ب(	کشور	ایران
ج(	کشور	محل	وقوع	و	کشور	ایران	

جرایم	 سایر	 در	 و	 ایران	 کشور	 و	 وقوع	 محل	 کشور	 تعزیری	 جرایم	 در	 د(	
کشور	ایران

50 برای اعمال اصل صالحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزهکار، مشمول 
اعتبار امر مختوم کیفری نشدن در کدام جرایم شرط دانسته شده 

است؟
	 الف(	کلیه	جرایم		

ب(	جرایم	حدی	و	مستوجب	قصاص
ج(	کلیه	جرایم	تعزیری	

د(	جرایم	تعزیری	غیرمنصوص	شرعی

51  شخص ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم تعزیری شده در چه 
صورتی مجدداً در ایران محاکمه و مجازات خواهد شد؟

الف(	در	محل	وقوع	جرم	محاکمه	نشده	باشد.	
ب(	در	محل	وقوع	جرم	محاکمه	شده	ولی	مجازات	وی	هنوز	اجرا	نشده	باشد.
ج(	در	محل	وقوع	جرم	محاکمه	شده	و	بخشی	از	مجازات	در	حق	او	اجرا	

شده	باشد.
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د(	هر	سه	مورد

در  بزه دیده  تابعیت  مبتنی بر  اصل صالحیت شخصی  اعمال  الزمه   52
ق.م.ا مصوب 1392 در جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی: 

الف(	جرم	بودن	فعل	ارتکابی	در	محل	وقوع	جرم	است.	
ب(	جرم	بودن	فعل	ارتکابی	در	ایران	است.

ج(	جرم	بودن	فعل	ارتکابی	هم	در	ایران	و	هم	در	محل	وقوع	جرم	است.
د(	جرم	بودن	فعل	ارتکابی	در	ایران	یا	در	محل	وقوع	جرم	است.

ایران  از قلمرو حاکمیت  درصورتی که شخص غیرایرانی در خارج  	 53  
مرتکب سرقت میراث فرهنگی ایران شود:

الف(	درصورت	وجود	شرایط	الزم	برای	اعمال	اصل	صالحیت	شخصی	فعال	
قابل	محاکمه	و	مجازات	طبق	قوانین	ایران	است.

ب(	درصورت	وجود	شرایط	الزم	برای	اعمال	اصل	صالحیت	شخصی	منفعل	
قابل	محاکمه	و	مجازات	طبق	قوانین	ایران	است.

قابل	 واقعی	 صالحیت	 اصل	 اعمال	 برای	 الزم	 شرایط	 وجود	 درصورت	 ج(	
محاکمه	و	مجازات	طبق	قوانین	ایران	است.

قابل	 جهانی	 صالحیت	 اصل	 اعمال	 برای	 الزم	 شرایط	 وجود	 درصورت	 د(	
محاکمه	و	مجازات	طبق	قوانین	ایران	است.

چه  به  منفعل  شخصی  صالحیت  اصل  مشمول  جرایم  مرتکبین   54
صورتی طبق قوانین ایران قابل محاکمه هستند؟

الف(	به	صورت	حضوری	
ب(	به	صورت	غیابی

ج(	به	صورت	حضوری	صرفاً	درصورتی	که	در	ایران	یافت	شود.	
د(	به	صورت	حضوری	صرفاً	درصورتی	که	به	ایران	اعاده	شود.

55 درصورتی که شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی 
مرتکب جرمی شود که مجازات آن حد یا قصاص یا دیه است و در 
ایران یافت شود یا به ایران اعاده شود، تحت چه شرایطی در ایران 

قابل محاکمه و مجازات است؟
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الف(	درصورتی	که	به	جرم	او	در	محل	وقوع	جرم	رسیدگی	نشده	باشد.
ب(	درصورتی	که	به	جرم	او	در	محل	وقوع	جرم	رسیدگی	شده	باشد	و	تبرئه	

نشده	باشد.
ج(	درصورتی	که	به	جرم	او	در	محل	وقوع	جرم	رسیدگی	شده	و	محکوم	شده	

باشد	و	مجازات	وی	اجرا	نشده	باشد.
و	 باشد	 نشده	 یا	 او	رسیدگی	شده	 به	جرم	 اینکه	 از	 اعم	 در	هر	صورت	 د(	
درصورت	رسیدگی	تبرئه	شده	یا	محکوم	شده	باشد	و	درصورت	محکومیت	

مجازات	وی	اجرا	شده	یا	نشده	باشد.

56 مرتکبین جرایم مستوجب تعزیر منصوص شرعی علیه تبعه ایران 
در چه  است  وقوع جرم رسیدگی شده  در محل  آن ها  به جرم  که 

صورتی طبق قوانین ایران قابل محاکمه مجدد نیستند؟
الف(	درصورتی	که	تبرئه	شده	باشند.

ب(	درصورتی	که	محکومیت	آن	ها	کاًل	یا	بعضا	اجرا	شده	باشد.
ج(	درصورتی	که	محکومیت	آن	ها	کاًل	اجرا	شده	باشد.

د(	در	هر	صورت	قابل	محاکمه	مجدد	هستند	و	قاعده	منع	محاکمه	و	مجازات	
مجدد	در	این	خصوص	اعمال	نمی	شود.

57 جرایم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال 
در چه صورتی قابل محاکمه و مجازات طبق قوانین ایران است؟

الف(	مرتکب	جرم	ایرانی	باشد.	
ب(	بزه	دیده	ایرانی	باشد.

ج(	مرتکب	جرم	یا	بزه	دیده	غیرایرانی	باشد.
د(	درصورتی	که	مرتکب	جرم	در	ایران	یافت	شود.



 سؤاالت قلمرو اجرای4فصــــــل
قوانین جزایی در زمان

58 با توجه به نّص قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، کدام گزینه 
مفاد »قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری« را دربر دارد؟     

      )ارشد سراسری- 1392( 
الف(	هیچ	ترک	فعلی	به	استناد	قانونی	که	بعد	از	آن	وضع	شده	است،	جرم	

محسوب	نمی	شود.
ب(	هیچ	فعلی	به	استناد	قانونی	که	بعد	از	آن	وضع	شده	است،	جرم	محسوب	

نمی	شود.
ج(	هیچ	فعل	یا	ترک	فعلی	به	استناد	قانونی	که	بعد	از	آن	وضع	شده	است،	

جرم	محسوب	نمی	شود.
د(	هیچ	فعل	یا	ترک	فعل	یا	حالتی	به	استناد	قانونی	که	بعد	از	آن	وضع	شده	

است	جرم	محسوب	نمی	شود.

59 اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق تخفیف یابد و مجازات در 
حال اجرا باشد به ترتیب تقاضای تخفیف مجازات توسط قاضی اجرای 

احکام و تخفیف مجازات توسط دادگاه الزامی است یا اختیاری؟
ب(	اختیاری-	الزامی 	 الف(	اختیاری-	اختیاری	

د(	الزامی-	الزامی 	 	 ج(	الزامی-	اختیاری		

60 فردی مرتکب جرم جعل شده و دادگاه در حال رسیدگی به جرم 
اوست ولی هنوز حکم صادر نکرده است. مجازات این فرد براساس 
مقام  نقدی در  پنج سال حبس و جزای  فعلی که مجراست،  قانون 
حین  همین  در  جدیدی  قانون  است.  اختیاری  تکمیلی  مجازات 
تصویب می شود که مجازات تکمیلی اختیاری را حذف کرده است. 

حال دادگاه باید براساس کدام قانون  عمل نماید؟ 
		 	 	 الف(	قانون	سابق	که	شدیدتر	است.		
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ب(	قانون	جدید	که	خفیف	تر	است.		
ج(	با	توجه	به	سکوت	قانون،	قانون	سابق	همچنان	حاکم	است.							

د(	قانون	سابق	چراکه	جرم	در	حال	رسیدگی	است.	

از موارد  به ماسبق نشدن قوانین جزایی در کدام یک  61 قاعده عطف 
زیر جاری نمی گردد؟

						 	 الف(	قوانین	تفسیری.	
ب(	حدود	و	قصاص	و	دیات.		

ج(	وضع	قانون	جدید	مساعد	به	حال	متهم.						
د(	هیچ	کدام

62 کدام یک از قوانین زیر عطف به ماسبق می شوند؟
الف(	قانونی	که	مدت	مرور	زمان	را	از	10	سال	به	15	سال	افزایش	دهد.	

ب(	قانونی	که	صالحیت	جرمی	را	از	دادگاه	انقالب	گرفته	و	به	دادگاه	نظامی	بدهد.						
ج(	قانونی	که	امکان	محاکمه	متهم	از	طریق	ویدئو	کنفرانس	را	تجویز	کند.

د(	گزینه	ب	و	ج

قوانین  نشدن  به ماسبق  عطف  اصل   1392 ق.م.ا  در  قانون گذار    63
جزایی را در چه جرایمی مورد پذیرش قرار داده است؟

الف(	تمامی	جرایم	غیر	از	جرایم	حدی
ب(	در	مقررات	و	نظامات	دولتی

ج(	در	تمامی	جرایم	غیر	از	جرایم	حدی	و	قصاص
د(	در	تمامی	جرایم	غیر	از	جرایم	حدی	قصاص	و	تعزیرات	منصوص	شرعی

جرایم  به  نسبت  قانون جدید  فوری  اعمال  مورد درخصوص  کدام   64
سابق بر وضع قانون صحیح است؟                          )قضاوت- 1392( 
تا	 اثبات	دعوی	 ادله	 به	تشکیالت	قضایی	و	صالحیت،	 الف(	قوانین	مربوط	

پیش	از	اجرای	حکم،	شیوه	دادرسی	و	مرور	زمان
ب(	قوانین	مربوط	به	تخفیف	مجازات،	تشدید	مجازات،	تعلیق	مجازات،	مرور	زمان

تعلیق	 مجازات،	 تشدید	 جدید،	 جرم	انگاری	های	 ادله،	 به	 مربوط	 قوانین	 ج(	
مجازات
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د(	قوانین	مربوط	به	جرم	انگاری	جدید،	کیفرگذاری،	تشدید	مجازات،	تعلیق	
مجازات

قانون،  مدت  اتمام  از  بعد  و  گردد  وضع  موقت  به طور  قانونی  اگر   65
قانون الحقی وضع گردد که مجازات عمل ارتکابی در قانون سابق 
را افزایش دهد، شخصی که در زمان حاکمیت قانون سابق مرتکب 
جرم شده اما در زمان قانون الحق به جرمش رسیدگی می شود طبق 

کدام قانون مجازات می شود؟
الف(	مطلقاً	مطابق	قانون	سابق	محاکمه	می	شود.	
ب(	مطلقاً	مطابق	قانون	الحق	مجازات	می	شود.	

ج(	مطابق	قانون	سابق	مجازات	می	شود	مگر	اینکه	قانون	الحق	تصریح	به	
مجازات	طبق	قانون	الحق	کند.

د(	مطابق	قانون	الحق	مجازات	می	شود	مگر	اینکه	قانون	الحق	تصریح	به	
مجازات	طبق	قانون	سابق		کند.	

اثبات کننده  دالیل  از  را  قاضی  علم  که  شود  تصویب  قانونی  اگر   66
جرمی حذف نماید این قانون نسبت به کدام دسته از افرادی که آن 

جرم را انجام داده اند اجرا می شود؟
گردند	 مرتکب	جرم	 قانون	 تصویب	 از	 بعد	 که	 به	کسانی	 نسبت	 تنها	 الف(	

مؤثر	است.	
از	تصویب	قانون	رسیدگی	به	جرمشان	شروع	 ب(	نسبت	به	کسانی	که	بعد	
می	شود	هم	مؤثر	است	ولو	آنکه	جرمشان	قبل	از	تصویب	قانون	انجام	شده	باشد.
ج(	نسبت	به	کسانی	که	بعد	از	تصویب	قانون	رسیدگی	به	جرمشان	شروع	
می	شود	و	کسانی	که	قبل	از	تصویب	قانون	رسیدگی	به	جرمشان	شروع	شده	
از	 قبل	 آنکه	جرمشان	 ولو	 است	 مؤثر	 است	هم	 در	حال	رسیدگی	 هنوز	 و	

تصویب	قانون	انجام	شده	باشد.
د(	نسبت	به	کسانی	که	مجازاتشان	اجرا	نشده	باشد	ولو	آنکه	حکم	قطعی	هم	

صادر	شده	باشد	مؤثر	است.	

67 قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی:
الف(	منصرف	از	تعزیرات	منصوص	شرعی	و	حدود	و	قصاص	و	دیات	می	باشد.	
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ب(	صرفاً	شامل	جرایم	تعزیری	غیرمنصوص	شرعی	می	شود.
ج(	صرفاً	شامل	جرایم	تعزیری	منصوص	شرعی	می	شود.

د(	هم	شامل	جرایم	تعزیری	منصوص	شرعی	می	شود	و	هم	جرایم	تعزیری	
غیرمنصوص	شرعی

کانون  در  نگه داری  به  سابق  قانون  به موجب  ساله ای   14 نوجوان  	 68
اصالح و تربیت محکوم شده است ولی طبق قانون جدید مجازات 

این جرم تخفیف یافته است. تکلیف چیست؟
الف(	همان	مجازات	قانون	سابق	نسبت	به	او	اعمال	می	شود.

ب(	می	تواند	تقاضای	اعاده	دادرسی	کند.
دادگاه	 از	 را	 تأمینی	 اقدام	 تخفیف	 است	 مکلف	 احکام	 اجرای	 قاضی	 ج(	

صادرکننده	حکم	قطعی	تقاضا	کند.
دادگاه	 از	 را	 تأمینی	 اقدام	 تخفیف	 است	 مکلف	 وی	 سرپرست	 یا	 ولی	 د(	

صادرکننده	حکم	قطعی	تقاضا	کند.

69 درصورتی که جرم مستمری در زمان الزم االجرا شدن ق.م.ا مصوب 
1392 و بعد از الزم االجرا شدن استمرار داشته باشد:

الف(	قانون	سابق	نسبت	به	او	اعمال	می	شود
ب(	قانون	جدید	نسبت	به	او	اعمال	می	شود.

ج(	از	قوانین	سابق	و	جدید	هر	کدام	که	اشد	باشد	نسبت	به	او	اعمال	می	شود.

د(	از	قوانین	سابق	و	جدید	هر	کدام	که	اخف	باشد	نسبت	به	او	اعمال	می	شود.

70 درصورتی که براساس قانون سابق رفتاری جرم محسوب شود و به 
این جرم رسیدگی شود ولی قانون جدید آن را جرم نشناسد تحت 
چه شرایطی هیچ گونه اثر کیفری بر آن جرم مترتب نیست و سابقه 

کیفری محسوب نمی شود؟
الف(	حکم	قطعی	صادر	شده	باشد	ولی	اجرا	نشده	باشد.	

ب(	حکم	قطعی	صادر	شده	و	در	جریان	اجرا	باشد.
ج(	حکم	قطعی	صادر	و	کاًل	اجرا	شده	باشد.	

د(	هر	سه	مورد
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سؤاالت قانونی بودن 

جرایم، مجازات ها و 
دادرسی کیفری

قانونی بودن مجازات در کدام یک از قوانین زیر تصریح شده است؟ 71  
ب(	قانون	اساسی	 الف(	قانون	مجازات	اسالمی	1392		

د(	هر	سه	مورد ج(	قانون	آیین	دادرسی	کیفری	1392		

درصورتی که حکم به مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی از میزان  72  
و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند 
و عمد و تقصیری در این خصوص به کسی قابل انتساب نباشد ولی 

خسارتی وارد شده باشد، تکلیف چیست؟
الف(	در	هر	صورت	شخص	قاضی	یا	مجری	حکم	باید	خسارت	را	جبران	کند.	

ب(	خسارت	مزبور	از	بیت	المال	پرداخت	می	شود.
ج(	خسارت	مزبور	از	صندوق	تأمین	خسارت	بدنی	پرداخت	می	شود.

د(	خسارتی	قابل	پرداخت	نیست.

	درصورتی که مجازات در نظر گرفته شده برای شخصی توسط دادگاه  73
عمداً بیش از مجازات مقرر قانونی باشد قاضی چه مسئولیتی دارد؟

الف(	مسئولیت	مدنی	
ب(	مسئولیت	کیفری
ج(	مسئولیتی	ندارد.	

د(	مسئولیت	کیفری	و	اگر	صدمه	و	خسارتی	وارد	شود	مسئولیت	مدنی	نیز	دارد.
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	مقررات موضوعه مربوط به کدام یک از نهادهای حقوق کیفری طبق  74
قانون مجازات اسالمی 1392 به صراحت نسخ شده است؟

 )ارشد سراسری- 1392( 
ب(	کیفرهای	تعزیری الف(	کیفرهای	اصلی		

د(	اقدام	های	تأمینی	و	تربیتی	 ج(	کیفرهای	تکمیلی		

بر طبق قانون مجازات اسالمی کدام گزینه دیه  را به طور کامل تری  75  
تعریف می کند؟

الف(	مال	مقدری	است	که	تنها	در	جنایت	غیرعمدی	پرداخت	می	گردد.
ب(	مال	مقدر	یا	غیرمقدری	است	که	تنها	در	جنایات	غیرعمدی	پرداخت	

می	گردد.
عمدی	 جنایات	 برخی	 و	 غیرعمدی	 جنایت	 در	 که	 است	 مقدری	 مال	 ج(	

پرداخت	می	گردد.
د(	مال	مقدر	یا	غیرمقدری	است	که	در	جنایت	غیرعمدی	و	برخی	جنایات	

عمدی	پرداخت	می	گردد.

76 چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده 
احراز شود:

الف(	شخص	حقوقی	مسئولیت	کیفری	داشته	و	به	مجازات	تعزیری	محکوم	
می	شود.			

ب(	شخص	حقوقی	مسئولیتی	در	قبال	دیه	و	خسارت	ندارد	ولی	به	مجازات	
تعزیری	محکوم	می	شود.			

ج(	شخص	حقوقی	مسئولیت	در	قبال	دیه	و	خسارت	دارد.		
د(	شخص	حقوقی	مسئولیت	در	قبال	دیه	و	خسارت	دارد	و	به	مجازات	های	

تعزیری	مطابق	قانون	نیز	محکوم	می	شود.			
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77 شخص حقوقی، در کدام صورت، دارای مسئولیت کیفری است؟ 
)قضاوت- 1392( 
الف(	نماینده	شخص	حقوقی	در	راستای	منافع	شخص	حقوقی	یا	به	نام	آن،	

مرتکب	جرم	شود.
ب(	نماینده	شخص	حقوقی	در	اجرای	دستور	مدیر	شخص	حقوقی،	مرتکب	

جرم	شود.
ج(	نماینده	شخص	حقوقی	در	راستای	منافع	خود	و	شخص	حقوقی،	مرتکب	

جرم	شود.
د(	نماینده	شخص	حقوقی	به	نام	خود	و	در	راستای	منافع	شخصی	حقوقی،	

مرتکب	جرم	شود.

78 کدام یک از اشخاص حقوقی زیر، قابل مجازات نیستند؟ 
)قضاوت- 1392( 

الف(	اشخاص	حقوقی	دولتی	در	اعمال	حاکمیت	و	غیر	آن
ب(	اشخاص	حقوقی	دولتی	در	موارد	اعمال	تصدی

ج(	اشخاص	حقوقی	غیردولتی	در	موارد	غیر	اعمال	حاکمیت
د(	اشخاص	حقوقی	عمومی	غیردولتی	در	موارد	اعمال	حاکمیت

بین 100 میلیون  اگر میزان مجازات قابل اعمال به شخص حقوقی   79
ریال تا 200 میلیون ریال باشد این مجازات از چه درجه ای محسوب 

می شود؟
الف(	درجه6										ب(	درجه	5										ج(	درجه	4												د(	درجه	3

80 تأثیر انگیزه در اصل جرم بودن عمل ارتکابی و میزان مجازات در 
جرایم تعزیری به ترتیب تا چه میزان است؟

الف(	مطلقاً	بی	تأثیر	است-	مطلقاً	تأثیر	دارد.
ب(	مطلقاً	بی	تأثیر	است-	اصوالً	تأثیر	دارد.
ج(	اصوالً	بی	تأثیر	است-	مطلقاً	تأثیر	دارد.
د(	اصوالً	بی	تأثیر	است-	اصوالً	تأثیر	دارد.
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81 تحت چه شرایطی مطابق ق.م.ا مصوب 1392 دادگاه می تواند برای 
شخصی عالوه بر مجازات اصلی جرم ارتکابی، مجازات تکمیلی نیز 

اعمال نماید؟
الف(	محکومیت	فرد	به	مجازات	حدی،	قصاصی	یا	مجازات	تعزیری	تا	درجه	

شش	و	رعایت	تناسب	میان	جرم	ارتکابی	و	مجازات	تکمیلی					
تا	درجه	هشت	 تعزیری	 یا	 به	مجازات	حدی،	قصاصی	 فرد	 ب(	محکومیت	
ولی	رعایت	تناسب	میان	جرم	ارتکابی	و	خصوصیات	فرد	با	مجازات	تکمیلی	

ضروری	نیست.			
ج(	محکومیت	فرد	به	مجازات	حدی،	قصاصی	یا	تعزیری	درصورتی	که	ارتکاب	
جرم	عمدی	بوده	باشد.	رعایت	تناسب	میان	جرم	ارتکابی	و	مجازات	تکمیلی	

الزامی	است.					
د(	محکومیت	فرد	به	مجازات	حدی،	قصاصی	یا	مجازات	تعزیری	درجه	شش	
ولی	رعایت	تناسب	میان	جرم	ارتکابی	و	مجازات	تکمیلی	الزامی	نیست.							

82 در کدام یک از موارد زیر دادگاه می تواند متهم را به مجازات تکمیلی 
)وکالت- 1392(  نیز محکوم نماید؟ 

ب(	محکومیت	به	حد 	 الف(	محکومیت	به	دیه	
د(	همه	مجازات	ها ج(	محکومیت	به	تعزیر	درجه	7	و	8	

83 مجازات های تکمیلی و تبعی به ترتیب در کدام دسته از جرایم قابل 
اعمال است؟

الف(	فقط	عمدی-	فقط	عمدی
ب(	فقط	عمدی-	عمدی	و	غیرعمدی
ج(	عمدی	و	غیرعمدی-	فقط	عمدی

د(	عمدی	و	غیرعمدی-	عمدی	و	غیرعمدی

84 در قانون مجازات اسالمی، مجازات های تکمیلی چه وضعیتی دارند 
و در کدام موارد، اعمال می شوند؟                   )قضاوت- 1392( 

الف(	اجباری	است-	فقط	تعزیرات
ب(	اختیاری	است-	حدود،	قصاص	و	جرایم	تعزیری	با	مجازات	تا	درجه	شش
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ج(	اختیاری	است-	همه	جرایم	با	هر	درجه	ای
د(	اجباری	است-	فقط	حدود	و	قصاص

تکمیلی  مجازات  از  زمانی  مدت  چه  گذشت  درصورت  ترتیب  به   85
دادگاه می تواند نسبت به لغو یا کاهش مجازات تکمیلی اقدام کند 
و درصورت عدم رعایت مفاد حکم توسط محکوم چه میزانی مدت 

مجازات تکمیلی اضافه می شود؟
ب(	نصف-	یک	سوم 	 	 الف(	نصف-	نصف	

د(	یک	سوم	-	نصف									 	 ج(	یک	سوم-	یک	سوم	

86 چنانچه نوع کیفرهای اصلی و تکمیلی در قانون یکسان باشد، کدام 
کیفر اعمال می شود؟                     )قضاوت- 1392( 

الف(	فقط	کیفر	اصلی	
ب(	کیفر	تکمیلی	با	رعایت	مقررات	تخفیف

ج(	هر	دو	نوع	کیفر	اصلی	و	تکمیلی
د(	فقط	کیفر	تکمیلی

ارتکابی  قانونی جرم  مجازات  که حداکثر  زندان  4 سال  به  »الف«   87
حقوق  از  سال  چند  مجموعًا  او  گردیده؛  محکوم  بوده  وی  توسط 

اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم است؟
الف(	دو	سال								ب(	سه	سال									ج(	شش	سال								د(	هفت	سال					

88 کدام یک از مجازات های ذیل فاقد مجازات تبعی است؟
)وکالت- 1392( 

ب(	قصاص	عضو 	 	 الف(	نفی	بلد		
د(	حبس	تعزیری	درجه	چهار 	 	 ج(	شالق	تعزیری	

89 مجازات تبعی و تکمیلی از نظر اختیاری یا اجباری بودن و ذکر در 
دادنامه چه وضعیتی دارند؟

الف(	مجازات	تبعی	اختیاری	است	و	در	دادنامه	ذکر	می	شود	و	مجازات	تکمیلی	
اجباری	است	و	در	دادنامه	ذکر	نمی	شود.

ب(	مجازات	تبعی	اختیاری	است	و	در	دادنامه	ذکر	نمی	شود	و	مجازات	تکمیلی	
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اجباری	است	و	در	دادنامه	ذکر	می	شود.
ج(	مجازات	تبعی	اجباری	است	و	در	دادنامه	ذکر	نمی	شود	و	مجازات	تکمیلی	

اختیاری	است	و	در	دادنامه	ذکر	می	شود.
د(	مجازات	تبعی	اجباری	است	و	در	دادنامه	ذکر	می	شود	و	مجازات	تکمیلی	

اختیاری	است	و	در	دادنامه	ذکر	نمی	شود.

90 کدام یک از موارد زیر از جمله حقوق اجتماعی که محکوم به تبع 
محکومیت به مجازات های خاص از آن محروم می گردد، نمی باشد؟

الف(	اشتغال	به	عنوان	وکیل	دادگستری
ب(	انتخاب	شدن	به	عنوان	متصدی	موقوفات	عام

ج(	اشتغال	در	رسانه	های	گروهی
د(	استفاده	از	عناوین	افتخاری

91 محرومیت از کدام یک از حقوق اجتماعی زیر به عنوان مجازات تبعی 
زمان  از  مقرر  مواعد  انقضای  از  پس  حتی  و  بوده  دائمی  به صورت 

اجرای حکم نیز شخص از آن محروم خواهد بود؟
		 	 الف(	عضویت	در	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام		

ب(	تصدی	معاونت	رئیس	جمهوری								
		 	 	 ج(	عضویت	در	هیئت	دولت							

د(	هر	سه	مورد								

92 در جرایم قابل گذشت با موقوف شدن اجرای حکم، درصورت داشتن 
مجازات تبعی:

الف(	اثر	تبعی	مجازات	به	قوت	خود	باقی	است.																			
ب(	اثر	تبعی	مجازات	نیز	رفع	می	شود.

ج(	درصورت	حدی	بودن	جرم	اثر	تبعی	به	قوت	خود	باقی	است.								
د(	صرفاً	در	جرایم	تعزیری	اثر	تبعی	مجازات	رفع	می	شود.

93 درصورتی که شخصی به دلیل شرب خمر به 80 ضربه محکوم شده 
است اما قبل از صدور حکم 10 روز در بازداشت بوده حال این شخص 

در مقام اجرا چند ضربه شالق می خورد؟
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							ج(	70															د(	80	 الف(	50														ب(	60				

94  کسر مدت بازداشت که به علت اتهام مطروحه در پرونده صادر شده 
است از محکومیت به شالق تعزیری مطابق ق.م.ا 1392: 

ب(	اختیاری	است.								 	 الف(	الزامی	است.					
د(	مسکوت	مانده	است.				 ج(	خالف	قانون	است.							

95 انتشار حکم محکومیت قطعی در تمامی جرایم زیر که میزان مال 
موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد الزامی است به جز..........
الف(	تعدیات	مأمورین	دولت	نسبت	به	دولت							ب(	جرایم	گمرکی						
																																			د(	پول	شویی												 ج(	خیانت	در	امانت		

96 انتشار محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افسادفی االرض 
در چه صورتی و در کدام یک از روزنامه ها صورت می گیرد؟

الف(	مطلقاً	در	یکی	از	روزنامه	های	محلی	انتشار	می	یابد.
ب(	مطلقاً	در	یکی	از	روزنامه	های	کثیراالنتشار،	انتشار	می	یابد.

ج(	درصورتی	که	موجب	اخالل	در	نظم	یا	امنیت	نباشد	در	یکی	از	روزنامه	های	
محلی	در	یک	نوبت	منتشر	می	شود.

د(	درصورتی	که	موجب	اخالل	در	نظم	و	امنیت	نباشد	در	یکی	از	روزنامه	های	
کثیراالنتشار،	انتشار	می	یابد.

97 در کدام مورد انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا یکی 
)قضاوت- 1392(  از روزنامه های کثیراالنتشار الزامی است؟ 

		ب(	اختالس	بیش	از	یک	میلیارد	ریال 	 الف(	محاربه	
		د(	افسادفی	االرض ج(	کالهبرداری	با	هر	مبلغی	

مصوب  ق.م.ا  در  مقرر  شرایط  تحت  زیر  مجازات های  از  کدام یک   98
1392 نسبت به اشخاص حقوقی اعمال است؟

الف(	کلیه	مجازات	های	تعزیری	
ب(	مجازات	های	تعزیری	خاص	اشخاص	حقوقی

ج(	دیه	
د(	موارد	ب	و	ج
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	ماده 15 در تعریف حد چنین مقرر می دارد: »حد مجازاتی است که  99  
موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده 

است.« منظور از موجب در این ماده چیست؟
ب(	جرم	مستوجب	حد 	 الف(	میزان	مجازات	حدی		
د(	نوع	و	میزان	مجازات 	 ج(	نوع	مجازات	حدی		

	مجازات های تعزیری قابل اعمال نسبت به اشخاص حقیقی با توجه  100  
به ماده 19 ق.م.ا مصوب 1392 چند نوع می باشد؟

ج(	هشت	نوع											د(	نه	نوع ب(	هفت	نوع	 الف(	شش	نوع		

کدام  در  اصلی  مجازات  به عنوان  اجتماعی  حقوق  از  محرومیت   101
درجات از درجات هشت گانه قرار گرفته است؟

ب(	5،	6	و	7 	 	 الف(	4،	5	و	6		
د(	4،	5،	6	و	7 	 	 ج(	5،	6،	7	و	8		

102 محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی موضوع ماده 755 قانون 
محسوب   19 ماده  هشت گانه  درجات  از  درجه  کدام  در  تعزیرات 

می شود؟
ب(	درجه	پنج										ج(	درجه	هفت					د(	درجه	هشت الف(	درجه	شش		

103 آیا مجازات های تعزیری موضوع ماده 19 ق.م.ا مصوب 1392 نسبت 
به مرتکبانی که سن آن ها زیر 18 سال می باشد قابل اعمال است؟

الف(	مطلقاً	خیر	
ب(	مطلقاً	بله

ج(	درخصوص	افراد	15	تا	18	سال	بله	
د(	درخصوص	افراد	12	تا	18	سال	بله

104 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
الف(	ق.م.ا	مصوب	1392	مجازات	شخص	حقوقی	را	فرع	بر	مجازات	شخص	

حقیقی	پذیرفته	است.
ب(	ق.م.ا	مصوب	1392	مجازات	شخص	حقوقی	را	منوط	به	قابل	مجازات	
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نبودن	شخص	حقیقی	دانسته	است.
ج(	ق.م.ا	مصوب	1392	مجازات	شخص	حقوقی	را	به	صورت	مستقل	و	اعم	از	

اینکه	شخص	حقیقی	قابل	مجازات	باشد	یا	نباشد	پذیرفته	است.
باشد	 مجازات	 قابل	 حقوقی	 شخص	 درحالتی	که	 	1392 مصوب	 ق.م.ا	 د(	

شخص	حقیقی	را	قابل	مجازات	نمی	داند.

	درصورتی که شخص حقوقی جزای نقدی که مورد حکم واقع شده  105 	
است را نپردازد چه ضمانت اجرائی دارد؟

ب(	بازداشت	بدل	از	جزای	نقدی الف(	تبدیل	به	مجازات	دیگر		
د(	هیچ	ضمانت	اجرائی	ندارد. ج(	انحالل	شخص	حقوقی		

جرم  ارتکاب  برای  ابتدا  همان  از  حقوقی  شخص  درصورتی که  	 106 	
تأسیس شده باشد مجازات او کدام است؟

الف(	مصادره	اموال	
ب(	انحالل	شخص	حقوقی

ج(	مصادره	اموال	یا	انحالل	شخص	حقوقی	
د(	مصادره	اموال	و	انحالل	شخص	حقوقی

	چنانچه مجازات قانونی جرمی فقط دیه باشد آیا دادگاه می تواند  107 	
مجازات تکمیلی را اعمال نماید؟

الف(	بله	
ب(	خیر

ج(	درصورت	وجود	شرایط	مقرر	در	قانون	بله	
د(	درصورتی	که	دیه	کامل	باشد	بله

108 آیا اعمال مجازات های تکمیلی در جرایم غیرعمدی نیز امکان پذیر  	
است؟

الف(	مطلقاً	خیر	
ب(	درصورت	وجود	شرایط	بله

ج(	درصورتی	که	همراه	با	بی	مباالتی	باشد	بله	
د(	درصورتی	که	همراه	با	بی	احتیاطی	باشد	بله
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	اعمال مجازات های تکمیلی نسبت به اشخاص حقوقی: 109 	
الف(	امکان	پذیر	است.	
ب(	امکان	پذیر	نیست.

ج(	در	جرایم	مستوجب	دیه	امکان	پذیر	است.	
د(	در	جرایم	مستوجب	حد	و	تعزیر	امکان	پذیر	است.

	مدت مجازات تکمیلی: 110 	
الف(	بیش	از	5	سال	نیست	مگر	در	مواردی	که	قانون	به	نحو	دیگری	مقرر	نماید.	
ب(	بیش	از	سه	سال	نیست	مگر	در	مواردی	که	قانون	به	نحو	دیگری	مقرر	نماید.
ج(	بیش	از	دو	سال	نیست	مگر	در	مواردی	که	قانون	به	نحو	دیگری	مقرر	نماید.	
د(	بیش	از	یک	سال	نیست	مگر	در	مواردی	که	قانون	به	نحو	دیگری	مقرر	نماید.

ماده  در  مذکور  مجازات های  از  غیر  مجازاتی  می تواند  دادگاه  آیا  	 111 	
23 ق.م.ا مصوب 1392 را به عنوان مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؟

الف(	خیر	
ب(	بله

ج(	درصورتی	که	جرم	ارتکابی	شدید	باشد	بله	
د(	درصورتی	که	جرم	ارتکابی	مستوجب	حد	یا	قصاص	باشد	بله

	درصورتی که محل اقامت اجباری که به عنوان مجازات تکمیلی در  112 	
نظر گرفته شده است محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم 

باشد تکلیف چیست؟
الف(	دادگاه	باید	اعطای	نیابت	کند.	

ب(	دادگاه	باید	مجازات	تکمیلی	را	تغییر	دهد.
ج(	قاضی	اجرای	احکام	باید	اعطای	نیابت	کند.

د(	قاضی	اجرای	احکام	باید	اصالح	حکم	را	تقاضا	کند.

به عنوان  حکم  انتشار  مبنی بر  دادگاه  قطعی  حکم  درصورتی که  	 113 	
مجازات تکمیلی باشد:

الف(	در	یکی	از	روزنامه	های	محلی	منتشر	می	شود.	
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ب(	در	یکی	از	روزنامه	های	کثیراالنتشار	منتشر	می	شود.
ج(	در	یکی	از	روزنامه	های	محلی	منتشر	می	شود	مگر	آنکه	مورد	از	موارد	ماده	

36	ق.م.ا	مصوب	1392	باشد	و	یا	دادگاه	به	نحو	دیگری	مقرر	داشته	باشد.
به	نحو	 اینکه	دادگاه	 از	روزنامه	های	محلی	منتشر	می	شود	مگر	 د(	در	یکی	

دیگری	مقرر	داشته	باشد.	

114 برای لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی از سوی دادگاه:   
الف(	پیشنهاد	قاضی	اجرای	احکام	الزامی	است.	

ب(	درخواست	محکوم	الزامی	است.
ج(	پیشنهاد	قاضی	اجرای	احکام	یا	درخواست	محکوم	الزامی	است.
د(	پیشنهاد	قاضی	اجرای	احکام	و	درخواست	محکوم	الزامی	است.

دارای مجازات  زیر  از مجازات های  کدام یک  به  115 محکومیت قطعی  	
تبعی است؟

ب(	قصاص	عضو 	 الف(	قطع	عضو		
د(	هر	سه	مورد 	 ج(	نفی	بلد		

116 محکومیت به جرایم غیرعمدی: 	
الف(	مطلقاً	مجازات	تبعی	ندارد.	

ب(	در	جرایم	تعزیری	با	حبس	درجه	1	تا	5	مجازات	تبعی	دارد.
ج(	در	جرایم	تعزیری	درجه	یک	تا	پنج	مجازات	تبعی	دارد.	
د(	در	جرایم	مستوجب	نصف	دیه	کامل	مجازات	تبعی	دارد.

تبعی  مجازات  دارای  صورتی  چه  در  نقدی  جزای  به  محکومیت   117 	
است؟

الف(	درصورتی	که	جرم	عمدی	باشد	و	درجه	یک	تا	پنج	باشد.

ب(	درصورتی	که	جرم	عمدی	باشد	و	درجه	یک	تا	چهار	باشد.
ج(	درصورتی	که	جرم	عمدی	باشد	و	درجه	یک	تا	سه	باشد.

د(	در	هیچ	صورتی

	کدام یک از جرایم زیر دارای مجازات تبعی می باشد؟ 118 	
ب(	جرایم	تعزیری	درجه	هشت الف(	جرایم	تعزیری	درجه	شش		
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