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ناشــــــــرناشــــــــرسخنسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب 
کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه خدمت شده و در مناصب و 

جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر 
مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

سودمند،  و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
برای  ارزشمند  و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش 
از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و 
تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار 

گرفته باشد. 

مؤسسه آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب 
آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین 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  



تقديم؛ 
کتاب حاضر را به روح بلند مرحوم پدر به عنوان اولین معلم و مشّوق اصلی من در کسب علم و 

دانش و سپس به فرزند عزیزم فاطمه یامین تقدیم مي نمایم.
سخني با مخاطب؛ )قبل از مطالعه کتاب حتماً مقدمه را بخوانید(

ضمن تشکر از حسن اعتماد و توجه بابت انتخاب این کتاب و آرزوي موفقیت در آزمون پیش 
رو سخنم را در دو بخش ارائه مي نمایم. 

بخش اول:
از طرفي پویایي علم حقوق و نیاز به حق دانش پژوهان محترم این رشته به منابع جدید و قابل 
اتکاء، ضرورت تالیف آثار قوي و سودمند براي مرتفع نمودن خواسته هاي علمي داوطلبان را 
بیش از گذشته نمایان ساخته است. نگاشتن آثار ضعیف و القاء نظرات شخصي پیامدهاي مخربي 
بر نسل آینده جامعه حقوقي به دنبال خواهد داشت لذا پرهیز از این نوع رفتار توصیه همیشگي 
بزرگان و دلسوزان عرصه علم و دانش حقوقي بوده و هست. از سوي دیگر الزم االجراء شدن هر 
قانون مصوبي عالوه بر آن که تغییراتي در دیدگاه ها و رویه هاي حقوقي و قضایي ایجاد مي کند، 
در رویکرد طراحان سئواالت آزمون هاي حقوقي نیز اثر انکارناپذیر دارد. نمونه بارز و شاخص 
این ادعا »قانون کاهش مجازات حبس تعزیري« است که در خرداد 1399 الزم االجراء گردید. 
این مصوبه به طور مستقیم بر قانون مجازات اسالمي و قانون آیین دادرسي کیفري و به طور 
غیرمستقیم بر قوانین متعدد جزایي اثر گذار بود. وجود برخي ابهامات در قانون اخیرالتصویب 
موجب صدور نظریات متعدد از اداره حقوقي قوه قضائیه و نیز صدور آراء وحدت رویه دیوان عالي 
کشور گردید. بدون تردید طراحان سئوال هاي آزمون هاي حقوقي اصالحات جدید را مدنظر 
داشته و به طور قطع در طرح سئواالت آگاهي و اِشرافیت داوطلبان محترم را مورد ارزیابي قرار 

خواهند داد. 



به واسطه بیش از دو دهه تدریس مباحث فقهي و حقوقي در مراکز گوناگون علمي و آموزشي 
و همچنین تصدي به منصب خطیر قضاوت و فعالیت در کسوت مقدس وکالت سعي شده است 
تا سهمي هرچند کوچک در موفقیت  قرار گیرد  در کتاب حاضر نکات مهم و کلیدي مدنظر 

داوطلبان ارجمند داشته باشد.
از ویژگي هاي مجموعه حاضر مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1( ارائه سئواالت ادواري و طرح سئواالت تالیفي بر اساس استانداردهاي آزمون هاي حقوقي
2(  دسته بندي سئواالت بر اساس مباحث و موضوعات حقوق کیفري

)A( و سخت )B(متوسط ،)C( طبقه بندي سئواالت در سه سطح  آسان )3
4( طرح سئواالت قوانین خاص آزموني درس آیین دادرسی کیفری 

5( پاسخ هاي تحلیلي بر اساس آخرین اصالحات قوانین و مقررات
6( پاسخ هاي استنادي بر اساس آراء وحدت رویه و رویه قضایي و کلید تست سازمان سنجش

7( پرهیز از القاي دکترین و دیدگاه شخصي در پاسخ به سئواالت
8( ایجاد انگیزه در داوطلب جهت مراجعه به قانون به عنوان اصلي ترین منبع که بعضا مورد 

غفلت قرار مي گیرد.



بخش دوم:
 در کنار تدریس دوره هاي بلند مدت درس آیین دادرسي کیفري و کارگاه هاي نکته و تست، 
ایفاي نقش مشاور و طراح سئواالت آزموني در موسسه آموزش عالي آزاد چتردانش فرصتي 
مغتنم ایجاد نمود تا ضمن شناخت ضعف ها و آسیب ها، راهکارهاي عملي و موثر در باال بردن 
ضریب موفقیت داوطلبان آزمون هاي حقوقي به ویژه وکالت و قضاوت، ارائه گردد. بدین منظور 
ده راهکار که حاصل تلفیق علم و تجربه مي باشد و داوطلبان متعددي تاثیر مثبت آن را تایید 

نموده اند تقدیم حضور مخاطبان گرامي مي شود:
1. براي خستگي کمتر ذهن و بازدهي بهتر و نیز مدیریت زمان توصیه مي گردد، دروس با توجه 
به درصدهاي آزمون هاي آزمایشي به ترتیب آسان و سخت چیدمان شود و ابتدا از سئواالت 
درس آسان شروع کرده و سپس به سراغ سئواالت درس سخت رفته و به همین منوال تا پایان 

آزمون ادامه یابد.
2. براي مدیریت زمان، توصیه اکید همراه داشتن ساعت عقربه دار مچي است. از کل زمان 
آزمون، 15 دقیقه پایاني را براي جمع بندي به خصوص بررسي سئواالت عالمت دار قرار دهید.

3. داوطلب نباید در پاسخ دهي به سئواالت حریص باشد. پاسخ هاي غلط، زحمت شما را در مورد 
جواب هاي صحیح از بین مي برد. 

4. سئواالت با تمرکز و دقت خوانده شود. بویژه به مثبت یا منفي بودن فعل سئوال توجه گردد. 
زمان  در  تا  دهید  قرار  چهارگانه سئواالت  گزینه هاي  روي  را  پاسخنامه  برگه  توصیه مي شود 

خواندن سئوال، مسیر دید چشم شما به سمت گزینه ها منحرف نشود. 
5. نکته بسیار مهم آن است که اگر در سئواالت درس جزا یا کیفري، میزان مجازات درج شده 

باشد، حتما درجه جرم )بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسالمي( باالي آن نوشته شود. 
نکات  بدین صورت که  استفاده مي شود.  نکات«  از روش »استخراج  مدرن  زني  در تست   .6
کلیدي سئوال از طریق کشیدن خط دور آنها مشخص شده سپس گزینه اي که بیشترین تناسب 



را با نکات سئوال دارد انتخاب مي گردد. 
7. چنانچه تشخیص تناسب گزینه با داده هاي سئوال میسر نشد از روش »رّد گزینه« استفاده 
شود. بدین صورت که پس از خواندن دقیق سئوال، ابتدا گزینه  »پرت«  سپس گزینه »نزدیک 
به پرت« که ربطي به سئوال ندارند، روي آنها خط زده شود. سپس دو گزینه بعدي که نزدیک 

به هم هستند مورد بررسي قرار گرفته و گزینه صحیح انتخاب گردد.
8. در مواجه شدن با سئواالتي که گزینه هاي طوالني دارد، عالمت )+( کنار سئوال زده شود و 
سئوال بعدي بررسي شود. در زمان جمع بندي )15 دقیقه پایاني( به سراغ سئواالتي که عالمت 

)+( دارند رفته و پاسخ ها را بررسي و گزینه صحیح را انتخاب نماید.
9. اگر بین دو گزینه شک ایجاد شد، روي گزینه هاي دیگر خط کشیده و سپس کنار سئوال، 
عالمت )+( زده و سئوال بعدي بررسي شود. در زمان جمع بندي )15دقیقه پایاني( مجددا سئوال 

بررسي و در صورت یقین، گزینه صحیح انتخاب شود.
انتخاب  با  انتهاي زمان آزمون موکول نشود. همزمان  به  10. تکمیل پاسخنامه به هیچ وجه 

گزینه صحیح، مربع مربوط به همان سئوال در برگ پاسخنامه سیاه گردد. 
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فصل اول: حقوق جزای عمومی یکفصل اول: حقوق جزای عمومی یک

مبحث: صالحیت های مبنایی
سئواالت سطح C )آسان(

1 وقوع کدامیک از جرایم زیر در خارج از کشور قابل محاکمه و مجازات طبق 

قوانین ایران است؟
الف( استفاده از اجراييه يكي از شعبات شوراي حل اختالف

ب( جعل دستخط رسمی نماينده مجلس خبرگان
ج( ساخت سكه تقلبی رايج خارجی

د( هر سه مورد

پاسخ: گزينه »الف« مستند به بند ت ماده 5 قانون مجازات اسالمي مصوب 1392 
ايران  از  خارج  در  قضايي  مراجع  آراء  از  استفاده  يا  جعل  ارتكاب  به  رسيدگي 
در صالحيت محاكم ايران است. همچنين با توجه به بند پ ماده مذكور جعل 
دستخط رسمي نماينده مجلس خبرگان در خارج از  كشور جرم انگاري نشده لذا 
از شمول بند مذكور خروج مصداقي دارد همچنين بند ث ماده ياد شده تصريح 
به تهيه و ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخلي دارد و شامل سكه 

خارجي نمي گردد.

2 فردی بدون هیچ سمتی در نیروهای مسلح  با استفاده از لباس های رسمی 

ماموران نظامی و انتظامی از مرز ایران خارج و در کشور ترکیه با استفاده از 
همان لباس ها مبادرت به تهیه سالح مجاز جهت فروش در ایران می نماید.

کدام کشور صالح به رسیدگی است؟
الف( ايران
ب( ترکيه

ج( ايران مشروط به تقاضاي رسيدگي دولت ترکيه
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د( ترکيه مشروط به تقاضاي دولت ايران

از  قسمتي  »هرگاه  اسالمي  مجازات  قانون   4 ماده  مستندا  »الف«  گزينه  پاسخ: 
جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در 
جمهوري اسالمي ايران است.« با توجه به اين كه استفاده غيرمجاز از لباس نظامي 

يك جرم مستمر مي باشدكه عنصر مادي آن در بستر زمان تجديد مي گردد.

3 ارتکاب کدامیک از جرایم زیر در خارج از قلمرو ایران از سوی ایرانی یا 

غیر ایرانی قابل محاکمه و مجازات طبق قوانین ایران است؟
الف( استفاده از آراء جعلی مراجع قضايی ايران

ب( جعل دستخط رسمی رييس ديوان عدالت اداری
ج( تهيه سكه تقلبی رايج خارجی

د( هر سه مورد

استفاده  اسالمي  مجازات  قانون   5 ماده  بند پ  مالحظه  با  »الف«  گزينه  پاسخ: 
مي شود كه در مصاديق آن جعل »دستخط رسمي رييس ديوان عدالت اداري« 
بيان نشده است و در بند ث ماده مذكور نيز صرفا تهيه و ترويج سكه قلب در 

مورد مسكوكات رايج داخل تصريح شده است نه مسكوكات رايج خارجی.

یک  تضمیني  چک  جعل  دلیل  به  فرانسه  در  ترکیه  کشور  تبعه  »الف«   4

ایرانی تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده است. او سپس براي گردش به 
ایران مسافرت می کند و شاکی، علیه وي در مراجع کیفري مبادرت به طرح 
شکایت می نماید. کدام گزینه در مورد تعقیب  قضایی مرتکب صحیح است؟

از اسناد رسمی تلقی نمی شود و صرفاً در حكم اسناد الزم االجراء  الف( چون چک 
است، قابل تعقيب نيست .

ب( چون چک از اسناد تعهدآور است، با شكايت بزه ديده، قابل تعقيب است .
ج( چون رفتار ارتكابی در ايران و کشور محل وقوع، جرم مي باشد، لذا قابل تعقيب 

مي باشد.
د( قابل تعقيب نيست.
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پاسخ: گزينه »د« به موجب بند ب ماده 7 قانون مجازات اسالمي چنانچه مرتكب 
جرم تعزيري غيرمنصوص شرعي در كشور محل وقوع جرم محاكمه شده و تبرئه 
گرديده باشد طبق قاعده »منع محاكمه مجدد« ديگر قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. 

5 کدامیک از گزینه هاي زیر در خصوص شرط مجرمیت متقابل صحیح است؟

الف( شرط مجرميت متقابل  يكی از شرايط الزم جهت اعمال اصل صالحيت شخصی 
فعال است.

ب( شرط مجرميت متقابل در جرايم تعزيری غير منصوص شرعی يكی از شرايط الزم 
جهت اعمال اصل صالحيت شخصی منفعل است.

از شرايط الزم جهت اعمال اصل صالحيت واقعی  ج( شرط مجرميت متقابل يكی 
است.

د( موارد الف و ب

پاسخ: گزينه »ب« با توجه به بند الف ماده 7 در اصل صالحيت شخصی فعال فقط 
شرط است كه عمل ارتكابی به موجب قوانين ايران جرم باشد و صرفا در اصل 
صالحيت شخصی منفعل است كه شرط مجرميت متقابل آنهم در جرايم تعزيری 

مطابق بند ب ماده 8 غير منصوص شرعی پذيرفته شده است.

ایرانی در  از مقامات زیر از سوی غیر  6 جعل دستخط غیررسمی کدامیک 

خارج از قلمرو حاکمیت ایران قابل محاکمه و مجازات مطابق قوانین جزایی 
ایران است؟

ب( نمايندگان مجلس شوراي اسالمي الف( رئيس ديوان عالي کشور 
د( هيچكدام ج( معاونان رئيس جمهور 

پاسخ: گزينه »د« قانون گذار در مقام جرم انگاري مشمول صالحيت واقعي در بند پ 
ماده 5 قانون مجازات اسالمي مقرر نموده است: »...جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا 
دستخط رسمی رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه، رئيس و نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوانعالی كشور، دادستان كل كشور، اعضای 
معاونان  يا  وزرا  نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع  اعضای  و  نگهبان،رئيس  شورای 
رئيس جمهور يا استفاده از آنها.« بنابراين جعل يا استفاده از  مجعول نسبت به مهر، 
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امضاء، حكم، فرمان و دستخط رسمي مقامات مذكور در خارج كشور قابل محاكمه 
در  ايران است و شامل موارد غيررسمي )عادي( نمي شود. 

در  مقرر  اصول صالحیتی  از  کدامیک  اعمال  برای  متقابل  مجرمیت  اصل   7

قانون مجازات اسالمی مصوب 92 شرط است؟
الف( اصل صالحيت واقعی يا حمايتی

ب( اصل صالحيت شخصی مبتنی بر تابعيت بزهكار
ج( اصل صالحيت شخصی مبتنی بر تابعيت بزه ديده

د( موارد ب و ج

در كشور محل  ارتكابي  رفتار  يعنی  متقابل«  »اصل مجرميت  گزينه »ج«  پاسخ: 
وقوع جرم و در كشور اعمال كننده ا صل صالحيت، جرم باشد. با توجه به مواد 
3 الی 9 قانون مجازات اسالمی اين اصل صرفا در ماده 8 قانون مجازات اسالمی 
در مورد اصل صالحيت شخصی مبتنی بر تابعيت بزه ديده بدين شرح پذيرفته 
شده است:  »ب- رفتار ارتكابی در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوری 

اسالمی ايران و قانون محل وقوع، جرم باشد...«

8 یک تبعه مصري در  ایتالیا مرتکب جعل اسناد خزانه دولت ایران می گردد، 

تحت چه شرایطی در دادگاه های ایران به جرم وی رسیدگی خواهد شد؟
الف( در ايران يافت شود يا به ايران اعاده گردد.  

ب( جرم جعل اسكناس رايج کشور خارجی )ايران( در ايتاليا جرم باشد.
ج( کشور ايران مطلقاً صالحيت رسيدگی به جرم وی را ندارد.

د( دادگاه های ايران می توانند حتی بدون حضور وی يا اعاده وی به ايران نيز به جرم 
وی رسيدگی نمايند.

پاسخ: گزينه »د« با توجه به صدر ماده 5 قانون مجازات اسالمي كه بيانگر »اصل 
صالحيت واقعی« می باشد در صورت ارتكاب يكی از جرايم مذكور در ماده ياد 
شده، در خارج از قلمرو ايران از سوی اتباع ايرانی يا غير ايرانی، دادگاه های ايران 
اينكه  بدون هيچ قيد و شرطی صالحيت رسيدگی دارند و حتی می توانند بدون 

مجرم به ايران اعاده يا در ايران يافت شود به جرم وی رسيدگی نمايند.
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9 در صورتی که یک غیر ایرانی در خارج قلمرو حاکمیت ایران از اسناد تعهد 

آور بانک مرکزي ایران که توسط فردی دیگر جعل شده است استفاده نماید:
الف( قابل محاکمه و مجازات طبق قوانين جزايی ايران نمی باشد.

ب( بدون هيچ قيد و شرطی، قوانين و محاکم ايران در رسيدگی به جرم وی صالحيت 
دارند.

ج( بدون هيچ قيد و شرطی قوانين و محاکم ايران در رسيدگی به جرم وی صالحيت 
دارند و در صورتی که در خارج از ايران محكوم شده و مجازات اجرا شده باشد امكان 
تعيينی کسر  مجازات  از  اجرا شده  مجازات  بايد  ولی  دارد  وجود  محاکمه ی مجدد 

گردد.
د( در صورتی که مرتكب در ايران يافت شود يا به ايران اعاده گردد و در خارج اصاًل 
محاکمه نشده باشد و يا در صورت محاکمه تمام يا بخشی از مجازات در مورد او اجرا 
نشده باشد و جرم ارتكابی در قانون کشور خارجی نيز جرم باشد، قابل محاکمه و 

مجازات طبق قوانين ايران است.

پاسخ: گزينه »د« هر چند صرف استفاده از اسناد تعهدآور بانكي در بند ث ماده 
در صالحيت  و  است  نشده  انگاري  به صراحت جرم  اسالمي  مجازات  قانون   5
محاكم ايران نيست ولی با توجه به ماده 8 قانون ياد شده كه بيانگر اصل صالحيت 
شخصی منفعل می باشد در صورت وجود شرايط اين ماده كه در گزينه  چهارم 

آمده است به جرم شخص خارجی می توان در محاكم ايران رسيدگی كرد.

10 در کدام مورد رسیدگی به جرم در دادگاه های ایران بدون یافت شدن یا 

اعاده شدن مرتکب جرم به ایران صورت می پذیرد؟
الف( جرايم مستخدمان دولت که در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو 

حاکميت ايران مرتكب شده اند.
ب( جرايم ارتكابی از سوی ماموران سياسی و کنسولی در خارج از قلمرو حاکميت 

ايران که از مصونيت سياسی برخوردارند.
ج( مرتكبان جرايمی که مشمول اصل صالحيت جهانی می باشند.

د( موارد الف و ب
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پاسخ: گزينه »د« اوال: جرائم مستخدمان دولت در رابطه با شغل و وظيفه خود و 
نيز ماموران سياسي و كنسولي ايران در خارج كشور مشمول اصل صالحيت واقعي 
هستند ثانيا: با توجه به اينكه در ماده 6 قانون مجازات اسالمي اشاره ای به يافت 
شدن يا اعاده شدن نشده است لذا در مورد هر دو دسته افراد مذكور در ماده 6  
برای اعمال صالحيت قوانين و دادگاه های ايران نيازی به حضور مرتكب در قلمرو 

ايران نيست و امكان محاكمه غيابی وجود دارد.

11 یک تبعه عراقي با کمک »الف« تبعه ایراني و »ب« تبعه پاکستاني مبادرت 

به جعل ارز خارجي در ایران مي نماید. رسیدگي به اتهام آنها در محاکم ایران 
بر اساس کدام نوع از صالحیت امکان پذیر است؟

ب( جهاني الف( واقعي   
د( شخصي فعال ج( سرزميني   

پاسخ: گزينه »ج« با توجه به ماده 3 قانون مجازات اسالمي »قوانين جزايي ايران 
درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسالمي 
ترتيب  قانون،  موجب  به  كه  آن  مگر  مي شود  اعمال  شوند  جرم  مرتكب  ايران 

ديگري مقرر شده باشد.«

12 ارتکاب کدام یک موارد زیر توسط تبعه ایراني در خارج کشور قابل تعقیب 

و مجازات در محاکم ایران نمي باشد؟
الف( جعل دستخط غيررسمي مقام رهبري

ب( جعل امضاي رسمي مقام رهبري
ج( جعل رسمي اثر انگشت مقام رهبري

د( جعل رسمي مهر مقام رهبري

پاسخ: گزينه »ج« با توجه به بند ب ماده 5 قانون مجازات اسالمي ارتكاب جعل 
)اعم از رسمي يا غيررسمي( نسبت به دستخط، مهر، امضا، حكم يا فرمان مقام 
رهبري در خارج از كشور از حيث صالحيت واقعي قابل محاكمه در ايران است. 
اما جعل اثر انگشت جرم انگاري نشده لذا بنابر اصل قانوني بودن جرم و مجازات 

قابل تعقيب و محاكمه نخواهد بود.
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13 چنانچه تبعه ایراني در خارج کشور مرتکب توهین ساده شود و در ایران 

یافت گردد کدام شرط براي محاکمه وي ضروري است؟
الف( رفتار ارتكابي به موجب قانون ايران جرم باشد.

ب( موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب وجود نداشته باشد.
ج( موجبي براي موقوفي اجراي مجازات يا سقوط مجازات وجود نداشته باشد.

د( همه موارد

پاسخ: گزينه »د« مستفاد از بندهاي الف و پ ماده 7 قانون مجازات اسالمي، اين 
است كه چنانچه تبعه ايراني در خارح كشور مرتكب جرم تعزيري )غيرمنصوص 
اول  با وجود شرايط مذكور در گزينه هاي  يافت گردد  ايران  شرعي( شود و در 
اجراي  اما عدم  يا محاكمه وي  تبرئه مرتكب  و  اضافه عدم محاكمه  به  تا سوم 

مجازات، قابل محاكمه است.

از  در خارج  ایران  رایج  اسکناس  مرتکب جعل  که  تبعه خارجي  14 محاکمه 

کشور شده است با کدام اصل قابل توجیه است؟
ب( اصل صالحيت شخصي فعال الف( اصل صالحيت واقعي  

د( اصل صالحيت جهاني ج( اصل صالحيت شخصي منفعل 

پاسخ: گزينه »الف« مطابق بند ث ماده 5  قانون مجازات اسالمي ارتكاب جعل 
ايراني يا غيرايراني از حيث  ايران در خارج از كشور توسط تبعه  اسكناس رايج 

صالحيت واقعي، قابل محاكمه در دادگاه صالح ايران است.

15 استفاده آگاهانه از اسناد تعهد آور بانکي در ایران که در خارج از کشور 

جعل شده است:
الف( جرم بوده و مطابق قوانين جزايي ايران قابل محاکمه و مجازات است.

ب( جرم بوده و مطابق قوانين جزايي کشور محل وقوع قابل محاکمه و مجازات است.
ج( جرم نبوده و مرتكب قابل محاکمه نيست.

د( جرم بوده و مرتكب جهت محاکمه به کشور محل وقوع جرم مسترد مي گردد.
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پاسخ: گزينه »الف« بايد توجه داشت كه هرچند در بند ث ماده 5 قانون مجازات 
به  عنايت  با  اما  است  شده  اشاره  بانكي  تعهدآور  اسناد  جعل  به  صرفا  اسالمي 
بر  عالوه  موارد  همه  در  كه  مذكور  ماده  ت  تا  الف  بندهاي  در  مقنن  رويكرد 
جعل، استفاده از مورد مجعول را نيز مستوجب تعقيب و مجازات دانسته است 
لذا استفاده از اسناد تعهدآور بانكي كه در خارج كشور مورد جعل واقع شده اند 

مشمول صالحيت واقعي بوده و طبق قوانين جزايي ايران قابل محاكمه است.
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سئواالت سطح B )متوسط(
1 اگر تبعه ایرانی در خارج از کشور مرتکب قاچاق انسان گردد با چه شرایطی 

در ایران قابل محاکمه است؟
الف( در ايران يافت شود يا به ايران اعاده گردد.

ب( متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، مجازات 
کاًل يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. 

ج( بدون هيچگونه قيد و شرطی قابل محاکمه و مجازات طبق قوانين جزايی ايران است.
د( اجتماع شرايط مذکور در گزينه هاي الف و ب

پاسخ: گزينه »الف« برخي جرائم مانند قاچاق انسان به موجب قانون خاص داخلي 
يا مقررات و عهدنامه هاي بين المللي به عنوان جرم بين المللي محسوب مي شوند و 
همه كشورهاي دنيا بايد با آن مقابله نموده و مرتكبان را محاكمه و مجازات نمايند. 
لذا مستندا به ماده9 قانون مجازات اسالمي مصوب 92 مرتكب جرائم بين المللي 
از حيث صالحيت جهاني در صورت دستگيري در ايران يا اعاده به ايران قابل 
محاكمه است زيرا رسيدگي به اين نوع از جرائم حضوري است و مرتكب، قابل 
محاكمه غيابي نيست. توجه شود كه گزينه دوم اختصاص به صالحيت شخصي 

دارد و شامل صالحيت جهاني نمي شود.

2 کدام گزینه در خصوص صالحیت شخصي منفعل صحیح نیست؟

الف( شامل کليه جرائم تعزيري اعم از منصوص شرعي و غيرغيرمنصوص شرعي مي گردد.
ب( رفتار ارتكابي به موجب قانون ايران و قانون کشور محل وقوع، جرم باشد.

ج( بايد مرتكب جرم تبعه خارجي و بزه ديده تبعه ايران باشد.
د( متهم در کشور محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد يا در صورت محكوميت 

مجازات درباره او اجرا نشده باشد.

پاسخ: گزينه »الف« اوال به موجب ماده 8 قانون مجازات اسالمي چنانچه شخص 
ايراني يا عليه كشور  غيرايراني در خارج ايران مرتكب جرم تعزيري عليه تبعه 
ايران شود به شرط آن كه رفتار ارتكابي به موجب قانون ايران و قانون كشور محل 
وقوع، جرم باشد و متهم در كشور محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد 
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يا در صورت محكوميت مجازات درباره او اجرا نشده باشد، در صورت دستگيري 
در ايران يا استرداد به ايران قابل محاكمه است. و ثانيا با توجه به تبصره 2 ماده 
115 قانون ياد شده مقررات مربوط به صالحيت شخصي )اعم از فعال و منفعل( 

شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي گردد.

از  دسته  کدام  در  و  صالحیتی  اصول  از  کدامیک  در  احتساب«  »قاعده   3

جرایم پذیرفته شده است؟
الف( اصل صالحيت واقعي- جرايم تعزيری غير منصوص شرعی

ب( اصل صالحيت شخصی فعال و اصل صالحيت شخصی منفعل-جرايم تعزيری
ج( اصل صالحيت واقعی و اصل صالحيت شخصی فعال و منفعل-جرايم تعزيری غير 

منصوص شرعی
د( اصل صالحيت واقعی و اصل صالحيت شخصی فعال و منفعل -جرايم تعزيری 

پاسخ: گزينه »الف« مستند به ماده 5 قانون مجازات اسالمي اصل صالحيت واقعي 
ناظر به جرائم تعزيري غيرمنصوص شرعي است و مطابق ذيل ماده مذكور اگر 
مرتكب در خارج از كشور محاكمه و مجازات شده باشد با رعايت قاعده احتساب 

ميزان مجازات تحمل شده محاسبه و كسر مي گردد.

از  خارج  در  غیرایراني  تبعه  یک  توسط  زیر  جرائم  از  یک  کدام  ارتکاب   4

کشور قابل مجازات در دادگاه هاي ایران نیست؟
الف( جعل اجراييه کميسيون منابع طبيعي

ب( جعل اسكناس رايج ايران     
ج( جعل اسناد تعهدآور بانكي

د( جعل دستخط عادي رئيس جمهور

پاسخ: گزينه »د« مستندا به بند پ ماده 5 قانون مجازات اسالمي جعل دستخط 
رسمي رئيس جمهور در خارج از كشور در محاكم ايران از باب صالحيت واقعي 
و سوم  دوم  گزينه هاي  و  بند ت  استناد  به  اول  گزينه  اما  است.  رسيدگي  قابل 
به استناد بند ث ماده مذكور جرم بوده و حتي در صورت عدم حضور مرتكب 

دادگاه هاي ايران صالحيت رسيدگي به موضوع را دارند.
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5 )الف( تبعه ایراني در خارج از کشور مرتکب قوادي مي شود. دادگاه محل 

وقوع جرم مرتکب را به شش ماه حبس محکوم و مجازات اجرا مي گردد. در 
صورت بازگشت »الف« به ایران در خصوص محاکمه وي کدام گزینه صحیح 

مي باشد؟
الف( محاکمه مرتكب بنابر قاعده منع محاکمه مجدد امكان پذير نيست.

ب( محاکمه مرتكب بنابر قاعده احتساب امكان پذير است.
ج( مرتكب در هر حال قابل محاکمه است.

د( با توجه به ارتكاب جرم خارج از محدوده سرزميني، امكان محاکمه وجود ندارد. 

پاسخ: گزينه »ج« قانون گذار در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسالمي صرفا 
جرائم تعزيري منصوص شرعي را از شمول صالحيت شخصي خارج دانسته است 
اما بايد توجه داشت كه  ارتكاب جرائم حدي از نوع حق اللهي نيز مشمول مواد 7 

و 8 قانون ياد شده نمي شوند و مرتكب در هر حال قابل محاكمه در ايران است.

از  خارج  در  که  ایرانی  غیر  یا  ایرانی  از  اعم  دولت  به جرایم مستخدمان   6

قلمرو حاکمیت ایران مرتکب می شوند در صورت وجود کدام یک از شرایط 
زیر در دادگاه های ایران رسیدگی می شود؟

الف( در صورتی که جرايم آنها در ارتباط با شغل و وظيفه ارتكاب يافته باشد.
ب( در صورتی که در ايران يافت شوند يا به ايران اعاده گردند.

ج( در صورتی که شرط مجرميت متقابل وجود داشته باشد.
د( در صورت اجتماع شرايط مذکور در گزينه هاي اول تا سوم

پاسخ: گزينه »الف« با توجه به ماده 6 قانون مجازات اسالمي برای اعمال مقررات 
اين ماده اوال بايد شخص رابطه استخدامی با كشور ايران دا شته باشد و تابعيت 
وی مورد نظر نيست. ثانيا ارتكاب جرم در ارتباط با شغل و وظيفه بوده و با سوء 
استفاده از موقعيت ارتكاب يافته باشد ولی نيازی به يافت شدن در ايران يا اعاده 
بودن  جرم  ديگر  از طرف  دارد.  وجود  غيابی  محاكمه  امكان  و  نيست  ايران  به 

مطابق قوانين ايران الزم و كافی است و نيازی به مجرميت متقابل نيست.
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7 رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی های جنگی خارجی که در قلمرو دریایی 

جمهوری اسالمی ایران در حال تردد اند در صالحیت کدام کشور است؟
الف( در صورتی که مخل نظم عمومی دريای سرزمينی ايران باشد در صالحيت ايران 

است.
ب( در صورتی که بزه ديده يا مجنی عليه ايرانی باشد در صالحيت ايران است.

ج( مطلقامحاکم ايران صالحيت دارند.
د( کشور صاحب پرچم کشتی

پاسخ: گزينه »د« بايد توجه داشت كه هواپيماها و كشتي هاي نظامي مظهر حاكميت 
تعيين حدود آب های  قانون  به ماده 8  بنابراين مستند  اقتدار حكومت هاست.  و 
ساحلی و منطقه نظارت دولت در درياها مصوب 1313 »رسيدگی و تعقيب جنحه 
و جناياتی كه در كشتی های جنگی خارجی واقع می شود از صالحيت مقامات ايرانی 

خارج است.« 

مقیم  ایرانی  تبعه  »ب«  خانم  با  اینستاگرام  طریق  از  ورامین  در  »الف«   8

ارائه  با  و  آشنا  می باشد،  ثروت کالن  و  عالیه  تحصیالت  دارای  که  استرالیا 
را  »ب«  و  کرده  معرفی  دادگستري  یک  پایه  وکیل  را  خود  جعلی،  مدارک 
متقاعد می نماید که با او ازدواج کند. در صورت وقوع عقد ازدواج در کشور 
استرالیا، بر مبنای وکیل بودن )الف(، رسیدگی به جرم تدلیس در نکاح در 

صالحیت کدام کشور است؟
الف(  در صورت استرداد الف به ايران در صالحيت کشور ايران است.

ب( ايران
ج( آلمان       

د( در صورت حضور الف در ايران در صالحيت کشور ايران است.

با توجه به ماده 4 قانون مجازات اسالمي »هرگاه قسمتي از  پاسخ: گزينه »ب« 
جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در 
جمهوري اسالمي ايران است.« بنابراين چون قسمتی از جرم »تدليس در نكاح«  

در قلمرو ايران واقع شده لذا محاكم ايران صالحيت رسيدگي دارند.
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9 در صورتی که یک تبعه فرانسوی در قلمرو سرزمینی کشور ایران به قصد 

قتل یک تبعه ایتالیایی سالح گرم تهیه نماید و سپس در خاک لبنان او را به 
وسیله همان سالح به قتل برساند تحت چه شرایطی کشور ایران صالحیت 

رسیدگی به قتل ارتکابی از سوی تبعه فرانسوی را دارد؟
الف( در صورتی که در ايران يافت شود.

ب( در صورتی که مطابق قواعد استرداد مجرمين به ايران اعاده گردد.
ج( کشور ايران بدون هيچ قيد و شرطی صالحيت محاکمه او را دارد.

د( کشور ايران مطلقا صالحيت رسيدگی به قتل ارتكابی از سوی او را ندارد.

پاسخ: گزينه »د« اعمال ماده 4 قانون مجازات اسالمي به عنوان در حكم جرم 
واقع شده در ايران ناظر به زمانی است كه بخشی از عنصر مادی جرم در ايران 
واقع گردد.  تهيه سالح كه تهيه مقدمات جرم است چون از اجزای عنصر مادی 
جرم قتل محسوب نمی گردد لذا از شمول ماده 4 خارج بوده و دادگاه هاي ايران 

صالحيت رسيدگی به قتل ارتكاب يافته را ندارند.

مجلس  نمایندگان  از  یکي  توسط  کالهبرداري  جرم  ارتکاب  صورت  در   10

شوراي اسالمي کدام گزینه صحیح مي باشد؟
الف( به دليل مصونيت پارلماني قابل تعقيب و مجازات نيست.

ب( بعد از اتمام دوره نمايندگي امكان تعقيب و مجازات وي وجود دارد.
ج( با موافقت کميسيون نظارت بر رفتار نمايندگان امكان تعقيب و مجازات وي وجود دارد.

د( قابل تعقيب و مجازات در مراجع صالح قضايي مي باشد.

پاسخ: گزينه »د« مطابق اصل 86 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، نمايندگان 
از نمايندگي مصون هستند.  مجلس شوراي اسالمي فقط در مورد وظايف ناشي 
نظريه مشورتي شماره 80/31/3036 مورخ 80/10/20 شوراي  برابر  همچنين 
نگهبان »اصل 86 قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه به راي دادن 
و اظهارنظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و 
عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي باشد« بنابراين جرائم ارتكابي آنان 

قابل رسيدگي در محاكم صالح مي باشد.
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11 یک تاجر چیني برخالف قرار داد و توافق با تبعه ایراني در مالزي اقدام به 

ارسال کاالي نامرغوب و تقلبي براي وي مي نماید. چنانچه بعد مدتي تاجر 
مذکور در ایران شناسایي و دستگیر شود کدام گزینه صحیح مي باشد؟

الف( مطابق قوانين ايران محاکمه و به مجازات مي رسد.
ب( مطابق قوانين قانون کشور متبوعش محاکمه و به مجازات مي رسد.

ج( مطابق قوانين قانون کشور محل وقوع جرم محاکمه و به مجازات مي رسد.
د( مطابق قوانين ايران محاکمه و صرفا به رد مال و جبران خسارات وارده محكوم 

مي گردد.

پاسخ: گزينه »الف« با توجه به اين كه رفتار ارتكابي مصداق كالهبرداري است و 
جرم مذكور نوعا در كشور خارجي محل وقوع نيز قابل تعقيب و مجازات است 
لذا مستند به ماده 8 قانون مجازات اسالمي مرتكب مطابق قوانين ايران محاكمه 

و به مجازات مي رسد.

12 اتباع بیگانه اي که در خدمت دولت ایران هستند چنانچه در راستاي وظیفه 

خود مرتکب جرم در خارج کشور شوند مطابق کدام قانون محاکمه خواهند 
شد؟

ب( قانون کشور محل وقوع جرم الف( قانون کشور متبوع مرتكب  
د( قوانين جزايي ايران ج( قوانين بين المللي   

مستخدمان  جرائم  »به  اسالمي  مجازات  قانون   6 ماده  مطابق  »د«  گزينه  پاسخ: 
و وظيفه خود در خارج  با شغل  رابطه  يا غيرايراني كه در  ايراني  از  اعم  دولت 
ايران  اسالمي  جمهوري  قوانين  طبق  شده اند...  مرتكب  ايران  حاكميت  قلمرو  از 

رسيدگي مي شود.«

13 کدام اصل، صالحیت قانون کشور محل دستگیري مرتکب را بدون در نظر 

گرفتن تابعیت وي یا تابعیت مجني علیه مورد تایید قرار مي دهد؟
ب( اصل صالحيت جهاني الف( اصل صالحيت شخصي  
د( اصل صالحيت واقعي  ج( اصل صالحيت سرزميني  
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پاسخ: گزينه »ب« مطابق اصل صالحيت جهاني در جرائم بين المللي در صورت 
يافت شدن مرتكب، وي طبق قانون كشور محل دستگيري قابل محاكمه و مجازات 

است.

14 کدام مورد در حکم جرم واقع شده در ایران نیست؟

الف( وقتی تهيه مقدمات ارتكاب جرم در ايران و عمليات اجرايی در خارج واقع شود.                
ب( وقتی قسمتی از يک جرم در ايران واقع شود.

ج( وقتی نتيجه يک جرم در ايران واقع شود.       
د( وقتی قسمتی از جرم يا نتيجه آن در ايران واقع شود.

از  قسمتی  گاه  »هر  اسالمی  مجازات  قانون   4 ماده  مطابق  »الف«  گزينه  پاسخ: 
جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شده در 
جمهوری اسالمی ايران است.« بنابراين اگر مقدمات ارتكاب جرم در ايران صورت 
گيرد و عمليات اجرايی در خارج واقع شود مشمول مقررات ماده 4 از حيث ترتب 

آثار صالحيت سرزمينی نخواهد بود.         

15 یک ایرانی در ترکیه، اقدام به جعل سند رسمی کرده و در آنجا به شش ماه 

زندان محکوم شده است. او پس از اتمام مدت محکومیت، به ایران می آید. با 
توجه به اینکه مجازات قانونی این جرم در ایران، شش ماه  تا سه سال حبس 

است، وضعیت محاکمه و مجازات او در ایران، چگونه است؟
الف( قابل محاکمه و مجازات نيست.

ب( قابل محاکمه است و دادگاه حداکثر شش ماه زندان برای او بايد تعيين نمايد.
را  شده  تحمل  حبس  مدت  مجازات،  تعيين  در  دادگاه  و  است  محاکمه  قابل  ج( 

محاسبه مي نمايد.
د( قابل محاکمه است و به دليل ارتكاب جرم خارج از کشور، دادگاه حداکثر مجازات 

را تعيين مي نمايد.

پاسخ: گزينه »الف« با توجه به اين كه موضوع مشمول صالحيت شخصي فعال 
مي باشد مطابق بند ب ماده 7 قانون مجازات اسالمي محاكمه و مجازات مرتكب 
مشروط به آن است كه متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده يا در 
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بنابراين در  باشد.  اجرا نشده  او  يا بعضا درباره  صورت محكوميت مجازات كال 
فرض سئوال با توجه به تحمل محكوميت، امكان محاكمه و مجازات مرتكب وجود 

ندارد.
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سئواالت سطح A )سخت( 
کدام  در  و  اصول صالحیتی  از  کدامیک  در  »منع محاکمه مجدد«  قاعده   1

دسته از جرایم پذیرفته شده است؟
الف( اصل صالحيت شخصی فعال و اصل صالحيت شخصی منفعل - جرايم تعزيری 

غير منصوص شرعی
ب( اصل صالحيت شخصی فعال و اصل صالحيت شخصی منفعل - جرايم تعزيری

ج( اصل صالحيت واقعی و اصل صالحيت شخصی فعال و منفعل - جرايم تعزيری 
غير منصوص شرعی

د( اصل صالحيت واقعی و اصل صالحيت شخصی فعال و منفعل - جرايم تعزيری 

پاسخ: گزينه »الف« بند الف ماده 8 قانون مجارات اسالمي »هرگاه شخص غيرايرانی 
در خارج از ايران عليه شخصی ايرانی يا عليه كشور ايران مرتكب جرمی به جز جرائم 
مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين جزائی 
جمهوری اسالمی ايران به جرم او رسيدگی می شود، مشروط بر اينكه: الف- متهم در 
جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم، محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكوميت، 
مجازات كاًل يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد...« همچنين طبق بند ب ماده 7 قانون 
ياد شده »عالوه بر موارد مذكور در مواد فوق هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور 
مرتكب جرمی شود، در صورتی كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد، طبق قوانين 
جمهوری اسالمی ايران محاكمه و مجازات می شود مشروط بر اينكه: »...ب- در صورتی 
كه جرم ارتكابی از جرائم موجب تعزير باشد، متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه 

نشده يا در صورت محكوميت، مجازات كاًل يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد....«
ضمن اين که مستفاد از تبصره 2 ماده 115 اين قانون مقررات مربوط به مواد 7 و 8 

شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي گردد.

2 کدام مورد شامل صالحیت سرزمیني شناور نسبت به ایران نمي شود؟

الف( احراق کشتي ايراني پهلو گرفته در بندرعباس در اثر پرتاب مواد منفجره به درون کشتي
ب( جرح در هواپيماي نظامي ايراني در فضاي هوايي که متعلق به هيچ کشوري نيست.

ج(  سرقت در هواپيماي غيرنظامي ايراني در قلمرو هوايي فرانسه
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د( قتل در کشتي غيرنظامي ايراني در اقيانوس آرام

صالحيت  همان  شناور«  سرزميني  »صالحيت  از  مقصود  »الف«  گزينه  پاسخ: 
دادگاه هاي كشور صاحب پرچم در رسيدگي به جرائم ارتكابي در داخل هواپيماها 
و كشتي هاي نظامي است. درگزينه دوم جرم ارتكابي در هواپيماي نظامي واقع شده 
و در گزينه هاي سوم و چهارم از آنجا كه به وقوع شرايط سه گانه )ف.ت.ا( در 
هواپيما و شرايط چهارگانه )م.د.ا.م( در كشتي اشاره نشده است لذا رسيدگي بنابر 
اصل صالحيت سرزميني شناور در صالحيت دادگاه كشور صاحب پرچم است.  

بنابراين گزينه هاي دوم تا چهارم مشمول صالحيت مذكور هستند.

مي شود.  مشهود  قتل  مرتکب  قم  در   خارجي  کشور  یک  سرکنسول   3

رسیدگي به جرم در صالحیت چه مرجعي است؟ 
الف( در صورت موافقت کشور متبوع در دادگاه هاي کيفري ايران

ب( دادگاه کشور متبوع سرکنسول
ج( دادگاه کيفري محل وقوع جرم

د( دادگاه کيفري تهران

پاسخ: گزينه »ج« به موجب ماده 43 كنوانسيون وين كاركنان كنسولي صرفا در 
اعمال مربوط به وظايفشان داراي مصونيت هستند بنابراين با استناد به صدر ماده 
310 آيين دادرسي كيفري رسيدگي به اتهام مرتكب در صالحيت دادگاه كيفري 

صالح محل وقوع خواهد بود.

4 رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشتی های تجاری خارجی که در آب های 

ساحلی ایران در حال تردد هستند، در کدامیک از موارد زیر در صالحیت 
قانونی و قضایی  ایران است؟

الف( جرم ارتكابی جرم قاچاق کاال و ارز باشد.
ب( متهم يا مجنی عليه تبعه ی ايران باشد.

ج( اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسالمی ايران گردد.
د( رسيدگی به جرايم ارتكابی در کشتی های خارجی از صالحيت قانونی و قضايی 

ايران خارج است.
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پاسخ: گزينه »ج« با توجه به مقررات بين المللی، كشتی حامل پرچم يك كشور، 
جزئی از خاک آن كشور محسوب می گردد و  اصوال جرايم ارتكابی در آن بايد در 
صالحيت كشور صاحب پرچم باشد. اما به موجب ماده 10 قانون مناطق دريايی 
جمهوری اسالمی ايران مصوب 72، در يكی از چهار مورد زير، رسيدگی به جرم 
ارتكابی در كشتی غير جنگی خارجی كه در آب های ساحلی ايران در حال حركت 

است در صالحيت كشور ايران است:
الف- چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسالمی ايران گردد.

يا نظم عمومی  ارتكابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی و  ب- چنانچه جرم 
دريای سرزمينی باشد.

ج- چنانچه فرمانده كشتی يا نماينده ی ديپلماتيك يا كنسولی دولت صاحب پرچم 
كشتی، تقاضای كمك و رسيدگی نمايد.

روانگردان  و  مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه  برای  تعقيب  و  رسيدگی  چنانچه  د- 
ضروری باشد.

با رضایت  ایراني در کشور هلند مرتکب چندین فقره زنای  5 »الف« تبعه  

می گردد. در صورت وجود کدام یک از شرایط زیر دادگاه های ایران صالحیت 
رسیدگی به آن جرم »الف« را دارند؟

الف( جرم بودن عمل ارتكابی در کشور هلند
ب( يافت شدن يا اعاده شدن الف به ايران

به  از مجازات  معافيت  يا  تعقيب  موقوفی  يا  منع  موارد  از  الف  برخورداری  ج( عدم 
موجب قوانين ايران

د( موارد گزينه ب و ج

اصل  بيانگر  كه  اسالمي  مجازات  قانون    7 ماده  به  توجه  با  »د«  گزينه  پاسخ: 
صالحيت شخصی فعال است. برای اعمال اين اصل صرف اينكه عمل به موجب 
قوانين ايران جرم باشد كفايت می كند و نيازی نيست كه عمل در كشور خارجی 
و  گردد  اعاده  ايران  به  يا  يافت شود  ايران  در  مرتكب  بايد  اما  باشد.  نيز جرم 
موجبي براي منع يا موقوفی تعقيب يا معافيت از مجازات مرتكب به موجب قوانين 

ايران نباشد.
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و  فرانسه  و  ایران  علیه   مرتکب  جاسوسی  فرانسه  در  آلمانی  تبعه  6 یک 

به نفع دولت آلمان می گردد و در فرانسه محاکمه و حکم برائت قطعی در 
خصوص جاسوسی علیه ایران صادر می شود. با توجه به قوانین جزایی ایران:

ايران حق  دادگاه های  و  داشته  مختومه  امر  اعتبار  صادره  قطعی  برائت  حكم  الف( 
محاکمه مجدد تبعه آلمانی را ندارند.

امكان  اعاده گردد  ايران  به  يا  يافت شود  ايران  در  آلمانی  تبعه  که  ب( در صورتی 
محاکمه مجدد وی در ايران وجود دارد.

ج( حكم برائت صادره از نظر قوانين ايران اعتباری نداشته و دادگاه های ايران می توانند 
حتی بدون حضور تبعه آلمانی در ايران رسيدگی و حكم مقتضی صادر نمايند.

د( دادگاه های ايران صرفاً در صورتی می توانند مجددا به اتهام تبعه آلمانی رسيدگی 
نمايند که فرد مذکور مطابق قوانين استرداد مجرمين به ايران اعاده گردد.

پاسخ: گزينه »ج« »جاسوسي« جرمي است عليه امنيت خارجي ايران و مشمول بند 
الف ماده 5 قانون مجازات اسالمی است. لذا با توجه به ماده 5 قانون مذكور كه 
بيانگر اصل صالحيت واقعی می باشد دادگاه های ايران می توانند حتی بدون حضور 
متهم به اتهام وي رسيدگی و حكم غيابی صادر نمايند و قانون گذار در اين ماده 
اصل منع محاكمه مجدد را نپذيرفته است. در نتيجه اگر به اتهام ايرانی يا خارجی 
ايران  از  خارج  در  است  شده  مذكور  ماده  در  مقرر  جرايم  از  يكی  مرتكب  كه 
رسيدگی و حكم محكوميت قطعی صادر ولی اجرا نگردد يا اينكه حكم برائت قطعی 
صادر شود، دادگاه های ايران حق رسيدگی و صدور حكم مقتضی مجدد را دارند.

دستخط  جعل  جرم  ارتکاب  وسایل  تهیه  به  اقدام  قطري  تبعه  »الف«   7

غیررسمي مقام رهبري براي تبعه ایراني در کشور کویت مي نماید. چنانچه 
صحیح  گزینه  کدام  شوند،  دستگیر  جرم  به  شروع  مرحله  در  مرتکبین 

مي باشد؟
الف( مرتكبين قابل محاکمه در دادگاه هاي ايران هستند.

ب( مقررات صالحيت واقعي در خصوص جرم مذکور شامل مرحله شروع به جرم نمي شود.
ج( مقررات صالحيت واقعي شامل مباشر است و نسبت به معاون تسري ندارد.
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د( بر اساس گزينه هاي دوم و سوم مرتكبين قابل محاکمه نيستند.

پاسخ: گزينه »الف« هر چند در صدر ماده 5 قانون مجازات اسالمي كلمه »مرتكب« 
بيان شده است اما بايد توجه داشت كه حكم اين ماده صرف نظر از مباشر بوده 
و شامل شريك و معاون نيز مي گردد و شروع به جرم آن نيز طبق مقررات ماده 

122 جرم بوده و مجازات دارد.

8 دبیر اول سفارت مجارستان حین رانندگي در اصفهان به دلیل عدم تعادل 

مي شود.  وي  مرگ  موجب  که  برخورد  عابري  با  مسکرات  مصرف  از  ناشي 
رسیدگي به بزه ارتکابي در ایران با چه شرایطي امکان پذیر مي باشد؟ 

الف( چنانچه ارتكاب جرم در رابطه با اعمال مربوط به وظايفشان نباشد.
ب( چنانچه ثابت گردد مرتكب با علم به ممنوعيت مصرف مشروب الكلي اقدام به 

رانندگي نموده است.
ج( در هر صورت محاکمه مرتكب در ايران ممكن نيست.

د( در هر صورت محاکمه مرتكب در ايران ممكن است.

پاسخ: گزينه »ج« بايد توجه داشت كه به موجب ماده 31 كنوانسيون وين جرائم 
ارتكابي ماموران ديپلماتيك مانند سفير، كاردار و يا دبير سفارتخانه كشور خارجي 
به طور مطلق قابل رسيدگي در محاكم كشور پذيرنده نمي باشد و حسب بند 4 

ماده مذكور مرتكب در كشور فرستنده و متبوع خويش محاكمه خواهد شد.

9 چنانچه فردي خارج از کشور ایران مرتکب سوء استفاده از افراد زیر 18 

شود  مخابراتي  یا  رایانه اي  سامانه هاي  با  مرتبط  جرائم  ارتکاب  براي  سال 
ارتکابي  بزه  به  از صالحیت مي توانند  بر اساس کدام نوع  ایران  دادگاه هاي 

رسیدگي نمایند؟
ج( شخصي فعال       د( شخصي منفعل ب( جهاني  الف( واقعي  

)ماده 756  رايانه اي  قانون جرائم  بند د ماده 28  از  پاسخ: گزينه »ب« مستفاد 
قانون مجازات اسالمي( اين است كه ارتكاب جرم رايانه ی متضمن سوء استفاده از 
افراد زير 18 سال توسط تبعه ايراني يا غيرايراني جرم مي باشد و با توجه به اطالق 
بند مذكور جرم ياد شده اعم از اين است كه در قلمرو ايران ارتكاب يابد يا خارج 
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از ايران و با توجه به اينكه قيد »مجرميت متقابل« ندارد، بنابراين دادگاه هاي ايران 
از حيث صالحيت جهانی صالح به رسيدگي هستند.

10 کدام عبارت صحیح نمي باشد؟

الف( قاعده منع محاکمه مجدد صرفاً شامل تعزير منصوص شرعی،حدود و قصاص 
نمي شود. 

ب( در صورت وجود موجبات منع يا موقوفی تعقيب، منع اجرا، سقوط مجازات امكان 
محاکمه مرتكب وجود ندارد.

در  شده  اجرا  مجازات  ميزان  مرتكب،  مجازات  صورت  در  واقعی  صالحيت  در  ج( 
محاکمه مجدد محاسبه می شود.
د( هر سه گزينه صحيح مي باشد.

پاسخ: گزينه »الف« توضيح اين كه گزينه دوم در مقام بيان »قاعده منع محاكمه 
احتساب« در  بيان »قاعده  مقام  مجدد« در صالحيت شخصي و گزينه سوم در 
صالحيت واقعي مي باشد. در گزينه اول بايد توجه داشت كه قاعده منع محاكمه 
نيز  ديات  و  قصاص  حدود،  شامل  شرعي  منصوص  تعزيرات  بر  عالوه  مجدد 

نمي شود كه كلمه »ديات« از گزينه نخست جا مانده است.

11 »الف« تبعه اتریشي به قصد قتل »ب« تبعه فرانسوي اقدام به تهیه سالح 

در ایران نموده و »ب« را در ترکیه مي کشد. در چه شرایطي دادگاه ایران 
صالحیت رسیدگي به جرم قتل را دارد؟

الف( مطلقا صالحيت ندارد.
ب( مطلقا صالحيت دارد.

ج( در صورت دستگير شدن در ايران يا استرداد مرتكب به ايران
د( در صورت درخواست دولت اتريش يا فرانسه

پاسخ: گزينه »الف« با توجه به مواد 3 و 4 قانون مجازات اسالمي اوال جرم قتل 
در محدوده سرزميني ايران واقع نشده است. ثانيا جرم مذكور به تمامه در كشور 
زميني،  محدوده  در  آن  نتيجه  يا  آن  از  قسمتي  است  پذيرفته  صورت  خارجي 

دريايي يا هوايي ايران واقع نشده است.  
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12 مصونیت نمایندگان سیاسي کشورهاي خارجي در محل ماموریت موجب 

معافیت آنان از کدام مورد است؟
الف( مسئوليت کيفري و مدني مشروط به آن که در راستاي انجام وظايفشان باشد.    
ب( صرفا مسئوليت کيفري مشروط به آن که در راستاي انجام وظايفشان باشد.       
ج( صرفا مسئوليت مدني مشروط به آن که در راستاي انجام وظايفشان باشد.       

د( مسئوليت کيفري و مدني حتي اگر در راستاي انجام وظايفشان نباشد.

پاسخ: گزينه »د« در خصوص مصونيت ديپلماتيك توجه داوطلبان محترم را به 
دسته بندي زير جلب مي كنم. مصونيت ديپلماتيك دو حالت دارد:

نسبت به مامور سياسي: مانند سفير، كاردار، دبير سفارتخانه در پايتخت كشور   -1
پذيرنده كه متكفل امور اداري و سياسي است. بر اساس ماده 31 كنوانسيون وين 
تعقيب  قابل  پذيرنده  كشور  در  مطلق  بطور  خارجي  كشور  ديپلماتيك  مأموران 
قضايي اعم از جزايي و مدني نيست. البته مصونيت قضايي مامور ديپلماتيك در 
دولت  تعقيب  از  را  او  مذكور  كنوانسيون   31 ماده  بند4  مطابق  پذيرنده  دولت 

فرستنده معاف نخواهد داشت. 
نسبت به مامور كنسولي: مانند سركنسول كه در شهرهاي مهم كشور پذيرنده   -2
مستقر است و صرفا متكفل امور اداري است. بر اساس ماده 43 كنوانسيون وين 
كاركنان كنسولي در رابطه با اعمال مربوط به وظايفشان داراي مصونيت قضايي 
قابل محاكمه در دادگاه كشور  از جزايي و مدني هستند و در ساير اعمال،  اعم 

پذيرنده مي باشند.

13 مجرمیت متقابل در اصِل مبتني بر تابعیت بزه دیده نسبت به کدام جرائم 

اعمال مي گردد؟
الف( قصاص، ديات و تعزيرات 

ب( تعزيرات منصوص و غيرمنصوص
ج( تعزيرات غيرمنصوص 

د( قصاص و تعزيرات
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قانون مجازات  الف ماده 8  بند  از عبارت »تعزير« در  پاسخ: گزينه »ج« مستفاد 
اسالمي اين است كه اصل صالحيت شخصي منفعل كه رعايت مجرميت متقابل، 
شرط امكان محاكمه مرتكب است، صرفا شامل جرائم تعزيري بوده و تسري به حدود 
و قصاص ندارد. از طرفي با توجه به تبصره 2 ماده 115 قانون مذكور كه تصريح شده 
است مقررات بندهاي الف و ب ماده 8 شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي گردد، 

لذا مقصود مقنن از تعزير در بند الف ماده 8 »تعزير غيرمنصوص شرعي« است. 

14 »الف« مرتکب قتل عمدي یک تبعه ایراني در خارج از کشور مي شود و 

به موجب قانون کشور محل وقوع جرم به 15 سال حبس محکوم مي گردد. 
چنانچه »الف« بعد از تحمل محکومیت به ایران برگردد در خصوص محاکمه 

وي کدام مورد صحیح است؟
الف( قابل محاکمه است و در صورت تقاضاي اولياي دم قصاص مي شود.

ب( قابل محاکمه است و صرفا دادگاه مي تواند از جنبه عمومي مجازات تعيين کند.
ج( قابل محاکمه است و در صورت تقاضاي اولياي دم به پرداخت ديه محكوم مي شود.

د( با توجه به تحمل مجازات امكان محاکمه مجدد وجود ندارد.

پاسخ: گزينه »الف« با عنايت به ماده 7 قانون مجازات اسالمي بايد توجه داشت 
كه بندهاي ب و پ ماده مذكور جهت اعمال اصل صالحيت شخصي فعال صرفا 
در مورد تعزيرات غيرمنصوص شرعي بوده و شامل جرائم مستوجب حد و قصاص 
نمي گردد. بنابراين مرتكب در هر حال قابل محاكمه مي باشد و در صورت تقاضاي 

اولياي دم محكوم به قصاص خواهد شد.

15 جرمي در کشتي نفتکش متعلق به دولت اندونزي که در اجاره ایران است 

در آب های سرزمیني چین واقع مي شود. رسیدگي به آن در صالحیت کدام 
کشور است؟
الف( اندونزي

ب( ايران
ج( چين

د( هريک از اندونزي، ايران يا چين که زودتر رسيدگي را آغاز نموده باشد.
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پاسخ: گزينه »ب« وقوع جرم در كشتي غيرنظامي از حيث صالحيت سرزميني 
به  نسبت  اصل  اين  و  است  پرچم  صاحب  كشور  صالحيت  در  اصوال  شناور 

كشتي هايي كه تحت اجاره دولت ديگري هستند نيز جاري است.   

16 »الف« در ایران، سالح گرم در اختیار »ب« قرار می دهد و »ب« پس از ورود 

به پاکستان اقدام به قتل یکی از سران طوایف بلوچ آن کشور می نماید. بر 
مبنای کدام اصل »الف«  و »ب«  قابل محاکمه هستند؟

الف( متهمان بر اساس اصل صالحيت سرزمينی به نحو حضوری قابل محاکمه هستند.

ب( متهمان بر اساس اصل صالحيت شخصی فعال به نحو حضوری قابل محاکمه هستند.
قابل  بر اساس صالحيت شخصی فعال  بر اساس صالحيت سرزمينی و ب  الف  ج( 

محاکمه هستند.
د( الف بر اساس صالحيت سرزمينی و ب بر اساس صالحيت شخصی فعال مشروط 

به دستگيری وی قابل محاکمه هستند.

پاسخ: گزينه »د« اتهامات الف  نگهداری سالح غيرمجاز و معاونت در قتل عمد 
است كه حسب ماده 3 قانون مجازات اسالمی از حيث صالحيت سرزمينی قابل 
محاكمه می باشد. ب نيز مطابق ماده 7 قانون مذكور به اتهام قتل عمد به موجب 
اصل صالحيت شخصی فعال قابل محاكمه در ايران است به شرطی كه در ايران 
كيفری  دادرسی  آيين  قانون   310 ماده  برابر  كه  داشت  توجه  بايد  شود.  يافت 
دادگاه محل دستگيری ب صالح به رسيدگی است و به اتهام الف نيز مطابق ماده 
به عنوان  اتهام ب  به  دادگاهی كه صالحيت رسيدگی  ياد شده در  قانون   311

مباشر اصلی را دارد رسيدگی می نمايد.

جرم  به  رسیدگی  صالحیت  ایران  محاکم  مورد  کدام  وجود  صورت  در   17

ارتکابی داخل هواپیمای نظامی خارجی را دارند؟
الف( بزه کار يا بزه ديده تبعه ايران باشد.

ب( خلبان هواپيما يا نماينده دولت خارجی درخواست رسيدگی نمايند.
ج( جرم از جرائم بين المللی محسوب گردد.

د( محاکم ايران صالحيت رسيدگی ندارند.
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و  اقتدار  نشانه  و  مظهر  نظامی  هواپيمای  كه  اين  به  توجه  با  »د«  گزينه  پاسخ: 
حاكميت يك كشور محسوب می شود لذا براساس كنوانسيون توكيو رسيدگی به 
نظامی در صالحيت دادگاه كشور صاحب پرچم  ارتكابی داخل هواپيمای  جرائم 

است كه به آن »صالحيت سرزمينی شناور« اطالق می گردد.
واقع شده  به جرم  ایران صالحیت رسیدگی  محاکم  کدام شرط  وجود  با   18

داخل هواپیمای مسافربری خارجی را دارند؟
الف( بزه کار يا بزه ديده تبعه ايران باشد.

ب( خلبان هواپيما يا نماينده دولت خارجی درخواست رسيدگی نمايند.
ج( اثرات جرم متوجه ايران باشد.

د( محاکم ايران صالحيت رسيدگی ندارند.
پاسخ: گزينه »الف« مطابق ماده 31 قانون هواپيمايي كشوري رسيدگی به جرم 
ارتكابی در هواپيمای غيرنظامی اصوال در صالحيت دادگاه كشور صاحب پرچم 
است مگر  هواپيما در ايران فرود آيد يا مرتكب يا بزه ديده تبعه ايران باشد يا 

جرم ارتكابی عليه امنيت ايران باشد.
سرزمینی  دریای  از  عبور  حین  خارجی  کشور  جنگی  کشتی  یک  داخل   19

ایران جرمی واقع می شود. در صورت تقاضای رسمی کاپیتان کشتی جهت 
رسیدگی به جرم ارتکابی:

الف( امكان رسيدگی قضايی توسط دادگاه صالح در ايران وجود دارد.
ب( در صورت درخواست نماينده کشور خارجی امكان رسيدگی قضايی توسط دادگاه 

صالح در ايران وجود دارد.
ج( اگر جرم ارتكابی از جرائم بين المللی باشد امكان رسيدگی قضايی توسط دادگاه 

صالح در ايران وجود دارد.
د( امكان رسيدگی قضايی توسط دادگاه صالح در ايران وجود ندارد.

پاسخ: گزينه »د« از آنجا كه كشتی نظامی مظهر و نشانه اقتدار و حاكميت يك 
كشور محسوب می شود لذا براساس ماده 8 قانون تعيين حدود آب های ساحلی 
رسيدگی به جرائم ارتكابی داخل كشتی نظامی در صالحيت دادگاه كشور صاحب 

پرچم است كه به آن »صالحيت سرزمينی شناور« اطالق می گردد.
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20 یک کشتی باربری خارجی حامل مواد مخدر حین عبور از دریای سرزمینی 

عبارت  کدام  ارتکابی  جرم  به  رسیدگی  مورد  در  می گردد.  توقیف  ایران 
صحیح است؟

الف( امكان رسيدگی قضايی توسط دادگاه صالح در ايران وجود ندارد.
ب( امكان رسيدگی قضايی توسط دادگاه صالح در ايران وجود دارد.

ج( در صورت درخواست نماينده کشور خارجی امكان رسيدگی قضايی توسط دادگاه 
صالح در ايران وجود دارد.

د( اگر بزه کار تبعه ايران باشد امكان رسيدگی قضايی توسط دادگاه صالح در ايران 
وجود دارد.

پاسخ: گزينه »ب« مطابق ماده 10 قانون مناطق دريايی رسيدگی به جرم ارتكابی 
در كشتی غيرنظامی خارجی اصوال در صالحيت دادگاه كشور صاحب پرچم است 
مگر اين كه جرم ارتكابی مخل نظم دريای سرزمينی باشد يا  رسيدگی به جرم 
ارتكابی را فرمانده كشتی يا نماينده دولت صاحب پرچم درخواست كنند يا  اثرات 

جرم متوجه ايران باشد يا جرم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان باشد.
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جدول مقايسه صالحیت های مبنايی
)مواد 3 تا 9 قانون مجازات اسالمی(

نوع 
تابعيت نوع جرمقلمروصالحيت

مرتكب
حضور 
مرتكب

نحوه 
مرجع صالحرسيدگي

شرط نیستمهم نیستمهم نیستداخلسرزمینی
حضوري/

غیابي

اصوال محل وقوع جرم
)310(

مگر مقامات
مواد 307 و 308

واقعی
)حمايتي(

شرط نیستمهم نیستا.ج.قخارج
حضوري/

غیابي

مرتكب ايراني  محل 
دستگیري

مرتكب خارجي  تهران 
)316(

شخصي 
فعال

)+/تابعیت 
بزهكار(

خارج
فقط تعزيرات 
غیرمنصوص

شرط استمرتكب ايراني
فقط 

حضوري

دادگاه محل دستگیري
)316( مگر تامین مالي 

تروريسم كه دادگاه كیفري 
يك تهران

)12 ق. مربوطه(    

شخصي 
منفعل

)- / تابعیت 
بزهديده(

خارج

فقط تعزيرات 
غیرمنصوص+

مجرمیت 
متقابل

مرتكب 
خارجي/ بزه 

ديده ايراني يا 
جرم علیه ايران

شرط است
فقط 

حضوري

دادگاه تهران
)316(

خارججهانی
جرايم 

بین المللي
شرط استمهم نیست

فقط 
حضوري

مرتكب ايراني  محل 
دستگیري

مرتكب خارجي  تهران 
)316(
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جدول ارتكاب جرم در هواپیما و كشتي خارجي

نوع 
وسيله

ماهيت وسيله

نظامي
غير نظامي

دریای سرزمينی
)12 مایل دریایي معادل 22 کيلومتر از ساحل(

هواپیما

طبق صالحیت سرزمیني شناور مطلقا در 
صالحیت دادگاه كشور صاحب پرچم است. 

)كنوانسیون توكیو( 

اصوال در صالحیت كشور صاحب پرچم مگر )ف.ت.ا( 
فرود هواپیما يا 

تبعه ايران )مرتكب، بزه ديده( يا 
علیه امنیت )م 31 قانون هواپیمايي كشوري( 

كشتي

طبق صالحیت سرزمیني شناور مطلقا در 
صالحیت دادگاه كشور صاحب پرچم است. 

)م 8 ق.تعیین حدود آب های ساحلی( 

 اصوال در صالحیت كشور صاحب پرچم مگر )م.د.ا.م( 
مخل نظم دريای سرزمینی يا 

درخواست فرمانده كشتی يا نماينده دولت صاحب پرچم يا 
اثرات جرم متوجه ايران يا 

جرم مواد مخدر و روانگردان )م10 قانون مناطق دريايي( 



3939 کی لقومعلیاوجلقوقحل:لوا لصف

جدول جرم جعل در صالحیت واقعي
)ماده 5 قانون مجازات اسالمي(

رفتار مجرمانهمقامموضوع جعل

مهر، امضاء، حكم، فرمان،دستخط
)شامل اثر انگشت نمي شود(

رهبر  )رسمي/ غیر رسمي( )3 تا 15 سال حبس(
رؤسا  روساي قوا + مجمع تشخیص + مجلس 

خبرگان+ ديوانعالي+ دادستان كل كشور )فقط رسمي(
اعضا  كابینه )وزراء + معاونین رئیس جمهور(+ 
مجلس شورا + مجمع تشخیص + شوراي نگهبان 

)فقط رسمي(

جعل + استفاده

جعل + استفادهمراجع قضايي )محاكم - شوراي حل اختالف(آراء )حكم - قرار( و اجرايیه

جعل + استفادهمراجع قانوني )اداره ثبت(فقط اجرايیه

اسكناس رايج )داخلي( يا اسناد 
تعهدآور و اوراق مشاركت 

صادره از سوي 
بانك ها، خزانه، دولت

اسكودا  جعل+ استفاده
رويه قضايي  فقط جعل
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مبحث: قلمرو قوانین جزا در زمان
سئواالت سطح C )آسان( 

1 قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی ماهوی در کدامیک از موارد زیر 

قابل اعمال نیست؟
الف( جرايم موجب قصاص

 ب( جرايم موجب حد
ج( جرايم موجب قصاص، حد و ديه

د( جرايم تعزيری غير منصوص شرعی

پاسخ: گزينه »ج« بنابر نظر غالب حقوقي مستنبط از راي وحدت رويه شماره 45 
مورخ 65/10/25  هيات عمومي ديوان عالي كشور »قاعده عطف به ماسبق نشدن 
قوانين كيفري« در خصوص حدود، قصاص و ديات و تعزير منصوص شرعي اجراء 
نمي گردد. بدين معنا كه در صورت تعيين مقررات جديد در مورد مجازات هاي 

شرعي بالفاصله عطف به ما سبق نيز صورت مي گيرد.

2 کدامیک از قوانین جزایی ماهوی زیر عطف بما سبق نمی شود؟

الف( تعزيرات منصوص شرعی
ب( قوانين تفسيری

ج( قوانين مساعد به حال متهم
د( هر سه مورد عطف بما سبق می شود.

پاسخ: گزينه »د« مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسالمي، قوانين مساعد به حال 
متهم و مقررات مربوط به تعزيرات منصوص شرعي با توجه به عبارت »مقررات 
و نظامات دولتي« كه منصرف به تعزيرات غيرمنصوص شرعي مي باشد، عطف به 
ماسبق مي شوند. ضمن اين كه »قوانين تفسيري«  قانون جديد محسوب نمي شوند.

3 در صورتی که در مورد جرمی که قبال به آن رسیدگی شده و حکم برائت  

قطعی صادر شده است، به موجب قانون الحق ادله اثبات جدیدی برای اثبات 
مجرمیت متهم پیش بینی شود:




