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پيش گفتار چاپ اول
تقدیم به 

      پدر و مادرم به پاس زحمات بی شمارشان 
                 و همسرم به پاس تمام فداکاریهایش

سرآغاز: 
سنِگ بدگوهر اگر کاسۀ زّرین بشکست  

قيمِت سنگ نيفزاید و زر کم نشود�                                

مجموعه حاضر که با عنایت خداوند متعال به چاپ رسیده، به منظور استفاده دانشجویان و فارغ التحصیالن 
رشته حقوق و الهیات)گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی( در آزمونهای حقوقی اعم از کارشناسی ارشد، 
وکالت، قضاوت و سایر آزمونها و همچنین جهت استفاده سایر افراد در موارد مقتضی تدوین گردیده 
است. با توجه به تصویب قانون مجازات اسالمی در سال ۱۳۹2 و ورود تأسیسات جدید به این قانون و 
تغییر مباحثی علی الخصوص در حوزه جزای عمومی و در پی آن احساس نیاز به وجود منبعی در این 
زمینه، اینجانب را بر آن داشت تا در جهت تهیه و تدوین این مجموعه گام برداشته و سعی شده مطالب 
و نکات مهم و گاهاً پیچیده و به اصطالح سؤال خیز به صورت ساده و قابل فهم به انضمام تست های 
آزمون های حقوقی مطرح شود. همچنین در این کتاب از نظریات علمای حقوق و باالخص استادان 
برجسته حقوق جزا نیز استفاده شده و سعی گردیده که آراء و نظرات موافق و مخالف آن بزرگواران 
ذکر شود. به طور حتم این مجموعه خالی از ایراد و اشکال نیست؛ اما امید است که بتواند سودمند واقع 

گردد و در جهات مّدنظر جامعه حقوقی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان برخود الزم می دانم مراتب قدردانی و سپاس خود را به اساتید دوران تحصیلم در دانشگاه تهران 
آقای  به ویژه جناب  و دانشگاه عالمه طباطبایی و همکاران گرامی و پرتالش در مؤسسه چتردانش 
فرزاد دانشور)مدیر انتشارات( و استاد ارجمند آقای سیدعلی بنی صدر و همچنین آقای شهرام خلخالی 
تقدیم نمایم. و از همسرم خانم زهره تک دهقان )کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و وکیل 
دادگستری( که اینجانب را با صبر و بردباری خویش در طول نگارش این مجموعه یاری رساندند تشکر 

می نمایم.

ميثم مختارزاده
16 آذرماه 1393



پيش گفتار چاپ دوم
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست     
با توجه به این که چاپ اول این کتاب مورد استقبال دانشجویان و داوطلبین آزمون های حقوقی قرار گرفت 
تهران،  دانشگاه  فارابی  پردیس  و  دانشگاه عالمه طباطبایی  و  دانش  اساتید محترم مؤسسه ی چتر  و 
بنده ی حقیر را مورد لطف خویش قرارداده و حتی اینجانب را برای گردآوری و تألیف دیگر دروس 
از تمامی  از جمله حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری ترغیب و تشویق نمودند  جزایی 
آن ها سپاسگزاری نموده و از منتقدین و اساتیدی که با نظرات و آرای خویش نکاتی را در جهت ارتقای 
کیفی این مجموعه به بنده گوشزد نمودند تقدیر و تشکر می نمایم. مجموع این عوامل و راهنمایی های 
استاد ارجمند جناب آقای سید علی بنی صدر باعث شد تا این کتاب از سوی خانم ریحانه ملک زاده 
مورد بازخوانی قرار گیرد. در طی این بازخوانی اصالحاتی از سوی ایشان به عمل آمد که در اینجا الزم 
است از ایشان تشکر و قدردانی نمایم متعاقب این اصالحات اینجانب آن ها را بررسی کرده و با اعمال 
بخشی از آن ها بعالوه اضافه کردن نکات و تست های آزمون های اخیر در حد بضاعت علمی خویش 
آن را برای چاپ دوم آماده نمودم امید است که این اثر مقبول طبع داوطلبین آزمون های حقوقی و 

دانشجویان محترم واقع شود.
و  اساتید  و دیگر  دانشور  فرزاد  آقای  از مدیر مؤسسه چتر دانش جناب  بر خود الزم می دانم  در خاتمه 
محترم  ریاست  و  دادگستری  وکیل  دهقان  تک  خانم  و همسرم  مؤسسه  پرتالش  و  گرامی  همکاران 

کانون وکالی دادگستری استان قزوین جناب آقای تجدد که مشوق و حامی بنده بودند تشکر نمایم.

            ميثم مختارزاده- وکيل دادگستری
           جزا و جرم شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی بهار 1395



سخن ناشر

پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده 
است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی 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 ی  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 
نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر 
علمی دانشجویان رشته ی 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 ی 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 ی 
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 
این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور  ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



۹ بخش اول: مواد عمومي

بخش اول: مواد عمومي
فصل اول: تعاريف

ماده 1- قانون مجازات اسالمي مشتمل بر جرايم و مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني 
و تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آن ها است.

نکته 1: بخشی از قانون مجازات اسالمی ۱۳۹2 مختص قواعد کلی و عام یعنی حقوق جزای عمومی و 
بخش دیگر آن مختص جزای اختصاصی )بخش قصاص و محاربه و سرقت حدی و ...( است. در این 
قانون ادله اثبات دعوی کیفری به طور جداگانه و برخی نوآوریهای جدید مثل طبقه بندی مجازات ها 

و نظام نیمه آزادی و ... دیده می شود. 
در یک تقسیم بندی حقوق جزا به سه بخش حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین   

دادرسی کیفری تقسیم شده است:
حقوق جزای عمومی: سخن از جرم و مجازات و مسئولّیت کیفری مجرمان است و در حقیقت این 
رشته از حقوق جزا کلّیات و قواعد عمومي است که به همۀ جرائم نظر دارد. در قانون مجازات اسالمی 

مصوب ۱۳۹2 مواد ۱ تا ۱5۹ در برگیرنده بیشترین حجم مباحث حقوق جزای عمومی ایران است.
حقوق جزاي اختصاصي: جرایمی خاص همانند قتل، سرقت و کالهبرداری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته 
ارکان هر جرم و کیفر مخصوص آن در قوانین تعیین مي گردد. حقوق جزای اختصاصی قدیمی ترین قسمت 

حقوق جزا، می باشد و زمان های قدیم قوانین جزایی منحصر به قواعد حقوق جزای اختصاصی بوده است.
آیين دادرسی کيفری: از جمله قوانین شکلی است که شامل تعیین صالحیت دادگاه ها و بررسی 
فرآیند و تشریفات رسیدگی از لحظه تعقیب و کشف جرم )مراحل بدوی تشکیل پرونده( تا صدور و 

اجرای حکم )مراحل پایانی و مختومه کردن پرونده( می باشد.
نکته 2: حقوق جزا علمی است که، متکّفل بحث از جرم، مجرم و نقش وی در پدیدۀ مجرمانه و شرایط 

مسؤولیت وی، واکنش جامعه در برابر پدیدۀ مجرمانه و اصول محاکمات جزایی می باشد.۱
نکته 3: حقوق جزا به دلیل اینکه هدف اصلی آن حفظ نظم عمومی است، از رشته های حقوق عمومی 

محسوب می شود. همچنین به علت ویژگی درون مرزی بودن آن عمدتاً جزء حقوق داخلی است.
نکته 4: حقوق جزای بین المللی مربوط به آن قسمت از حقوق جزای داخلی است که سعی آن در تعیین 
صالحیت محاکم کیفری مملکت در زمینۀ مبارزه علیه جرایمی است که یک عامل برون مرزی در آنها 
وجود دارد. به عبارت دیگر حقوق جزای بین المللی متشکل از مجموعه قواعد حقوق داخلی مربوط به 

کیفر جرایم با بعد بین المللی است2.

۱- قیاسی، جالل الدین و دیگران، مطالعۀ تطبیقی حقوق جزای اسالم )اسالم و حقوق موضوعه(، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول ۱۳8۰، 
ص ۶

2- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹2، انتشارات مجد چاپ سوم ۱۳۹۳، ص 27
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نکته 5: منابع حقوق جزا: 
آن ها  از  مقررات حقوق کیفری مستقیماً  و  قواعد  منابعی هستند که  الزامی و اصلی:  الف- منابع 
قانون  اسالمی،  مجازات  قانون  اساسی،  قانون  از:  عبارتند  منابع  این  الزام آورند.  و  شده  ناشی 
آیين دادرسی کيفری، مصوبات کميسيون های مجلس، مصوبات قوه ی مجریه که به صورت 
آیين نامه های اجرای قانون تصویب می شوند و آرای وحدت رویه قضایی هيأت عمومی دیوان 
عالی کشور و لوایح قانونی مصوب شورای انقالب در مورد اینکه آیا با توجه به اصل ۱۶7 قانون 
یا  موارد سکوت  در  یا فتاوای معتبر می تواند  منابع فقهی معتبر  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری 
اجمال قانون، مستقیماً مورد استناد محاکم کیفری قرار گیرد یا نه؟  اختالف نظر بین حقوقدانان وجود 

دارد. )دکتر اردبیلی منابع فقهی یا فتاوای معتبر را از منابع مکمل حقوق کیفری بر می شمارد.(
ب- منابع ارشادی، فرعی و مکمل )به آن حاشيه ای، اختياری و اعتباری هم گفته می شود(: 
منظور از منابع فرعی و ارشادی حقوق جزا منابعی هستند که به طور غیرمستقیم در ایجاد تغییر و 
تحّول و پیشرفت قواعد و مقررات حقوق کیفری مؤثرند، و در تبیین و تفسیر قوانین کیفری به ما کمک 
الزام آور نمی باشد و خالصه آنکه نمی توانند به طور  می نمایند، لکن جنبه ارشادی دارند و بر کسی 
مستقیم باعث ایجاد یک قاعده حقوقی الزام آور باشند. این منابع عبارتند از: 1� رویه ی قضایی  2� 
عرف: عرف ظاهراً در حقوق جزا نقشی ندارد بخصوص در کشورهایی که قوانین مدون جهت تنظیم 
دیده  ظاهر  به  عرف  نقش  است،  تدوین شده  روابط  این  بر  به خدشه  پاسخگویی  و  اجتماعی  روابط 
نمی شود. اما با این حال درست است که قوانین جزایی مدون اصوالً عرفی نیستند اما از عرف در تدوین 
آن ها استفاده شده است. )دکتر نوربها معتقد است که چنانچه فتاوی معتبر علما را که یکی از منابع 
اصلی حقوق جزا است، در شکل فتوا و نه قانون بپذیریم، جای پای عرف را می توان به طور دقیق دید. 

لذا  عرف می تواند یکی از منابع اصلی حقوق جزا محسوب شود( 3� عقاید علمای حقوق   
نکته 6: در قانون مجازات اسالمی سال ۱۳۹2 تأسیسات نوینی مثل تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، 
مجازات های جایگزین حبس و یا اصالح برخی از اصول حقوقی مثل پذیرش اصل صالحیت شخصی 

مبتنی بر تابعیت بزه دیده و پذیرش مسؤلیت کیفری اشخاص حقوقی دیده می شود.
نکته 7: در قانون مجازات اسالمی سال ۱۳۹2 مجازات های بازدارنده دیده نمی شود و این مجازات ها از 
نظام کیفری ما حذف شدند. همچنین قانون اقدامات تأمينی و تربيتی مصوب 1339 و قانون تعریف 

محکوميت های مؤثر در قوانين جزایی مصوب 1366  به تصریح ماده 728 ق.م.ا نسخ گردیده اند.
نکته 8: ارتباط حقوق جزا با دیگر رشته ها1: 

الف- کيفرشناسی: کیفرشناسی نحوه اجرای ضمانت اجراهای کیفری را بیان می کند، و جایگزین 
»علم اداره زندانها« شده است و در زمینه اجرای انواع مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی رابطه 

۱. گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی )۳-2-۱(، نشر میزان، چاپ 22، ص 2۰ 
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مستقیم با حقوق جزا دارد.
ب- جرم یابی: به دنبال کشف جرایم و پیدا کردن رّدپای بزهکاران است. به  عنوان مثال بررسی امضاء 
یا اثر انگشت در صحنه جرم نمونه ای از فعالیت های رشته جرم یابی است. جرم یابی دارای رشته هایی 

است که عبارتند از:
۱. تن پیمایی جزایی: شناخت هویت مجرمان از روی عالئم  و آثار موجود در بدن افراد و شکل اعضاء 

و زخمها و نشانه هایی که وجود دارد. 
2. پزشکی قانونی: بررسی آثار و عالئم  موجود در محل وقوع جرم و بدن مجنی علیه. مثل تعیین علت 

مرگ و تشخیص جنون و غیره ...
۳. پلیس علمی: مطالعه در طرق و وسائل مؤثر در کشف جرم و دستگیری مجرمین است. مثل انگشت نگاری 
پ- جرم شناسی: جرم شناسی به معنی بررسی علل وقوع جرم و پیشگیری از آن و درمان اعمال 
مجرمانه است. جرم شناسی خود مستقیماً علم جداگانه ای همچون روانشناسی یا جامعه شناسی نیست 
بلکه از داده های کلّیه علوم نظیر سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی استفاده می کند. چون 
جرم شناسی توانایی بررسی تمام ابعاد جرم را ندارد، لذا ناچار است از تعریف جرم یا تعریف تکرار جرم  

در حقوق جزای عمومی استفاده کند.
ت- جامعه شناسی کيفری: جامعه شناسان می توانند با بررسی و شناخت ساخت اجتماعی و شکل 
ارتباط  رو  این  از  کنند.  پیش بینی  مجازات ها  مقابل  در  آنان  احتمالی  واکنش  جامعه  اعضای  روابط 

نزدیکی بین این دو رشته وجود دارد.
ث- جزای بين الملل: از آنجا که هیچ قانون کیفری که مورد پذیرش کشورهای مختلف باشد، وجود 
این  در  که  حقوقدانانی  بین المللی  دادگاه های  تشکیل  مسأله  و  جهانی  دوم  جنگ  جریان  در  ندارد، 
دادگاه ها حضور داشتند به دلیل جرایم ناشی از جنگ و جرایم علیه تمامّیت جسمانی ناگزیر بودند 
برای تبیین نظرات خود از اصول حقوق جزای عمومی نظیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 

عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری استفاده نمایند.
ج- حقوق اساسی: قانون اساسی با توجه به آرمانها و نیازهای ملّت، اصولی را جهت حراست از مال و 

جان و ناموس افراد در نظر می گیرد و ضمانت تخّطی از آن ها را به عهده حقوق جزا می گذارد.   
 چ- حقوق اداری: حقوق جزا از حقوق اداری برای شناخت و تعریف مأمورین دولت استفاده می کند. 
لذا  قرار دهد؛  با دّقت مورد توجه  را  باید جرایم مأموران علیه مردم و مردم علیه مأموران  همچنین 

ارتباطی دائم بین این دو رشته وجود دارد.  
ح- حقوق تجارت: جرایم ورشکستگی به تقصیر و تقلّب محتاج تعریف ورشکستگی است که قانون 

تجارت آن را مشخص می سازد.    
خ- حقوق مدنی: در جرم استفاده از سند مجعول نیاز به آگاهی از تعریف سند و در جرم سرقت 



نشر چتر دانش/ قانون یار حقوق جزای عمومی ۱2

احتیاج به تعریف مال منقول و مالکیت داریم که حقوق مدنی این تعریف را مشّخص می سازد.
نکته 9: ویژگی های حقوق جزا1: الف- وجود ضمانت اجراهای خاص در قواعد حقوق جزا: مثل اعدام، 
حبس، شالق یا جزای نقدی ب- الزامی بودن قواعد حقوق جزا: قواعد حقوق کیفری برخالف حقوق 
خصوصی تکمیلی و اختیاری نیست مثاًل سلب حیات از فردی حّتی با اجازه و توافق او مستوجب کیفر 
است. پ- کلی و عام بودن قوانین جزایی: قوانین کیفری نسبت به تمام اشخاصی که در قلمرو حاکمّیت   
یک کشور مرتکب جرم می شوند، قابل اجرا است؛ صرفنظر از تابعّیت شاکی و مّتهم ت- سرزمینی و 
شخصی بودن قواعد حقوق جزا: منظور از سرزمینی بودن این است که اجرای قوانین کیفری در نقاطی 
که تحت سلطه و حاکمّیت دولت قرار دارد ممکن است. شخصی بودن یعنی ضمانت اجراهای حقوق 
کیفری تنها بر فرد مرتکب تحمیل می شوند؛ نه اقوام او یا افرادی که در وقوع جرم نقشی نداشته اند.       
نکته 10: تعریف سیاست جنایی: مجموعه تدابیر و روش هایی که از وقوع جرم پیشگیری کرده و به درمان 

و اصالح مجرمین می پردازد.
نکته 11: رابطه اخالق و حقوق کیفری: گاهی قلمرو اخالق از حقوق کیفری گسترده تر است، مثل گناه 
جرایم  مثل  می رسد،  نظر  به  وسیع تر  اخالق  قلمرو  از  کیفری  حقوق  قلمرو  گاه  دروغ گویی،  و  بودن 

راهنمایی و رانندگی و حفظ محیط زیست.
نکته 12: رابطه ی فسلفه و حقوق کیفری: مسأله آزادی انسان و حدود مسئولیت او از جمله موضوع هایی است که 
فیلسوف را به معرفت جامع تری از اغراض مجازات ها هدایت می کند. در فلسفه ی اجزا درباره ی  حق مجازات و 
منشاء این حق بحث و گفتگو می شود. پاسخ این پرسش که آیا حق مجازات منشاء االهی دارد یا فرضاً از یک 
پیمان اجتماعی سرچشمه می گیرد یا اظهار انگیزه ی انتقام جویی است، هر یک آثار محتملی دربردارد که در 
تنظیم سیاست کیفری جامعه بی تأثیر نیست. از این رو فسلفه و حقوق کیفری هنگامی که موضوع های این 

رشته حقوق در قلمرو تفکرات فلسفی قرار می گیرد، پیوندی نزدیک با یکدیگر پیدا می کنند.
نکته 13: به موجب ماده ۱ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹2 این قانون به ترتیب شامل موارد ذیل است:
الف- جرایم: در ماده ی 2 ق.م.ا مصوب ۱۳۹2 تعریف آن بیان شده و از قواعد مربوط به آن می توان به 
اصل قانونی بودن جرایم اشاره کرد. در قوانین پیش از انقالب جرایم به ۳ دسته جنحه، جنایت و خالف 
تقسیم شده بودند؛ اما در قوانین فعلی تقسیم بندی خاصی نسبت به جرایم انجام نشده تنها در ماه ۱۹ 
ق.م.ا مصوب ۱۳۹2 جرایم تعزیری بر حسب مجازات آن ها درجه بندی شده اند و بر اساس ماده ی 8 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2 اصالحی ۱۳۹۴ کلیه ی جرایم دارای جنبه ی  الهی هستند 

که در کل می تواند دو حیثیت داشته باشد: ۱- حیثیت عمومی؛ 2- حیثیت خصوصی.
ب- مجازات ها: در ماده ی ۱۴ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹2 انواع مجازات ها احصاء شده از قواعد 
مربوط به آن می توان به اصل قانون بودن مجازات ها اشاره کرد. در ضمن نسبت به مجازات های اصولی 
حاکم است که در منابع فقهی و قوانین به آن ها اشاره شده است. مثاًل در مورد مجازات حدی باید 

۱- همان، ص ۳۰
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دانست که این دسته از مجازات ها غیرقابل تبدیل و تخفیف هستند. )موضوع ماده ی 2۱۹ ق.م.ا مصوب 
۱۳۹2( تنها از طریق توبه و عفو قابل اسقاط و تخفیف می باشند.

پ- اقدامات تأمینی و تربیتی: تدابیر پیشگیری کننده که در خصوص افرادی خاص به کار می رود. بعضی 
از افراد خطرناک که به سبب ارتکاب جرایم متعدد یا به دلیل عدم تعادل روانی نظم جامعه را مختل 
می سازند در جامعه حضور دارند که باید به وسیله ی تدابیری که حافظ حقوق فرد و جامعه باشد و دفاع 
اجتماعی را تحکیم بخشد، رفتار این افراد کنترل شود. این رشته از تدابیر را اصطالحاً اقدامات تأمینی 
می نامند. )ماده ی ۱5۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹2 درباره ی رفتار مجانین ناظر براین گونه اقدامات است.( در 
قانون مجازات اسالمی ۱۳۹2 اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر در مورد اطفال و نوجوانان کاربرد دارد.

ت- شرایط مسئولیت کیفری: فصل اول از بخش چهارم کتاب قانون مجازات اسالمی به مبحث شرایط 
مسئولیت کیفری اختصاص یافته است. این شرایط عبارتند: از عقل، بلوغ، اختیار، علم و عمد در ارتکاب 
جرایم عمدی و احراز تقصیر در جرایم غیرعمدی و برخی دیگر از شرایط که مقنن این شرایط را در 

مواد ۱۱۴ الی ۱۴5 قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹2 پیش بینی نموده است.
ث- موانع مسئولیت کیفری: فصل دوم از بخش چهارم کتاب قانون مجازات اسالمی به مبحث موانع مسئولیت 
کیفری، در مواد ۱۴۶ و ۱55 پرداخته است که برخی از آن ها عبارتند: از کودکی، جنون، اکراه غیر قابل 
تحمل، خواب و بیهوشی، مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف مواد مخدر، مسکرات، روان گردان و نظایر 
آنها، اشتباه یا جهل به حکم. دسته دیگر تحت عنوان »علل موجهه جرم« همانند دفاع مشروع، ضرورت یا 
اضطرار، حکم قانون، امر آمر قانونی و اقدامات والدین و سرپرستان قانونی ... در مواد ۱5۶ الی ۱5۹ قانون 

ق.م.ا مصوب ۱۳۹2 مورد اشاره قرار گرفته اند.
نکته 14: با نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ به نظر می رسد قوانین جزایی ایران با یک 
خالء قانونی نسبت به مقررات و قواعد این گونه اقدامات مواجه است. لذا قانون گذار موظف است با توجه به 
پیش بینی این گونه اقدامات در قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹2 به وضع چنین مقرراتی اقدام نماید.
سؤال 1- مقررات موضوعه مربوط به کداميک از نهادهای حقوقی طبق قانون مجازات  اسالمی 
سال 1392 به صراحت نسخ شده است؟      )ارشد سراسری 1393(

ب( کیفرهای تکمیلی الف( کیفرهای اصلی   
د( اقدامات تأمینی و تربیتی ج( کیفرهای تعزیری   

سؤال 2- کدام قانون در خصوص تصویب قانون "راجع به مجازات اسالمی" صحيح نيست؟ 
                          )ارشد سراسری 1389(

د( هیچکدام ج( ۱۳75   ب( ۱۳۶2    الف( ۱۳۶۰  
سؤال 3- قاضی در صدور احکام کيفری به کدام منبع نمی تواند استناد کند؟ 

                   )آزمون وکالت 1384 و ارشد سراسری 1383(
ب( قانون الف( عرف    



نشر چتر دانش/ قانون یار حقوق جزای عمومی ۱۴

د( معاهدات بین المللی ج( آراء وحدت رویه   
سؤال 4- کداميک از منابع را منابع مکمل حقوق کيفری ناميده اند؟              )ارشد آزاد 1386(

ب( رویه قضایی                   الف( قانون    
د( آیین نامه   ج( معاهدات بین المللی   

سؤال 5- کدام یک از منابع ممکن است مستند حکم قاضی قرار گيرد؟          )ارشد آزاد 1374(
ب( آیین نامه                     الف( عرف    

د( نظریه علمای حقوق   ج( معاهدات بین المللی   
سؤال 6- کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات های بازدارنده( در کدام یک از 
سالهای زیر تصویب شده است؟          )آزمون وکالت 1381(

د( ۱۳78 ج( ۱۳75   ب( ۱۳7۰   الف( ۱۳۶2  
سؤال 7- در کدام یک از سال هاي زیر قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي به تصویب قانونگذار 
ایران رسيده است؟                                        )ارشد آزاد 1388(

د( ۱۳75 ج( ۱۳7۰   ب( ۱۳77   الف( ۱۳78  
سؤال 8- آرای دیوانعالی کشور در مقام وحدت رویه قضایی از نوع کدام منابع حقوق جزا است؟ 
            )آزمون وکالت 1372(

د( حاشیه ای ج( اعتباری  ب( اصلی   الف( اختیاری  
سؤال 9- کدام موضوع خارج از محدوده مطالعات حقوق جزای عمومی است؟

                        )ارشد سراسری 1389(
الف( تعریف و تبیین جرم و عناصر آن به طور کلی                 

ب( کیفیات تخفیف دهنده و علل تشدید کننده
ج( مسؤولیت جزایی                                     

د( طبقه بندی و تفکیک هر یک از عناصر جرایم گوناگون   
سؤال10- با توجه به ماده 1 قانون مجازات  اسالمی سال 1392 این قانون مشتمل بر کدام یک 

از موارد زیر نمی باشد؟
ب( موانع مسوولیت کیفری                                    الف( تعزیرات    

د( اقدامات تأمینی و تربیتی   ج( مجازات های بازدارنده   
سؤال 11- ماده 607 قانون مجازات اسالمی که »تمرد نسبت به مأموران دولت« را جرم انگاری 
کرده است، بيانگر تعامل حقوق کيفری با کدام شعبه حقوق است؟      )ارشد سراسری 1391( 

د( اداری ج( خصوصی   ب( اساسی   الف( بین المللی  
سؤال 12- سياست جنایی، یعنی:                )ارشد آزاد 1380(


