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کتاب اول -مواد عمومی
ماده  -712در جرائم موجب حدّ ،مرتکب در صورتی مسئول است که عالالوه بالر داشالتن
علم ،قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
 -4از نظر قوانین کیفری ایران قاعده« :جهل به قانون راجع مسئولیت نیست» در مالورد کالدام
یک از جرائم زیر قابل اعمال نیست؟

 .۴قتل عمدی
 .۹زنا

 .2لواط
 .۱گزينه 2و۹

 گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  2۴7ق.م.ا.

-3کدام یک از گزینههای زیر ضروری برای اجرای مجازات (حد) قذفکننده است؟
آزاد87 -

 .۴بلوغ ،عقل و اختیار

 .2بلوغ ،عقل و قصد

 .۹بلوغ ،عقل ،اختیار و قصد

 .۱بلوغ و عقل

 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  ۴۱0و  2۴7ق.م.ا.
 -3برای اجرای حدود اسالمی چه نوع علمی الزم است؟
سراسری76 -

 .۴از آنجا كه حیثیت عمومی دارد علم حکمی الزم است.
 .2علم حکمی و موضوعی هر دو الزم است.
 .۹فقط علم حکمی الزم است.
 .۱فقط علم موضوعی الزم است.

 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  2۴7و  2۴8ق.م.ا
ماده  -712در جرائم موجب حدّ هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجالود یکالی از
موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صالورتیکاله احتمالال صالد
گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده
است ادعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته میشود.
تااصره  -1درجرائم محاربه و افساد فیاالرض و جرائم منافی عفت با عنف ،اکراه ،ربالایش
یا اغفال ،صرف ادعاء مسقط حدّ نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تاصره  -7اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
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کتاب اول -مواد عمومی

 -4اگر زانی یا زانیه ادعا کنند به زنا اکراه شدهاند......
وكالت۳0-

 .۴الزم است مدعیان اكراه ،آن را به اثبات برسانند.
 .2چنانچه دادگاه احتمال دهد اين ادعا خالف واقع است به آن ترتیب اثر نمیدهد.
 .۹صرف چنین ادعايی برای سقوط حد كافی است مگر يقین بر خالف آن وجود داشته باشد.
 .۱چنانچه برای ادعای خود دلیل اقامه نمايند حد ساقط میشود.
 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  2۴8ق.م.ا.
 -3برای اجرای حدود اسالمی چه نوع علمی الزم است؟
سراسری76 -

 .۴از آنجا كه حیثیت عمومی دارد علم حکمی الزم است.
 .2علم حکمی و موضوعی هر دو الزم است.
 .۹فقط علم حکمی الزم است.
 .۱فقط علم موضوعی الزم است.

 گزینه « »3صحیح است .به استناد ماده  2۴7و  2۴8ق.م.ا
 -3هرگاه زانی یا زانیه ادعای اشتباه و ناآگاهی کنند ،ادعای آنان....
آزاد76 -

.۴با سوگند پذيرفته میشود و حد ساقط میگردد.
 .2با شاهد و سوگند پذيرفته میشود و حد ساقط میگردد.
 .۹بدون شاهد و سوگند پذيرفته میشود و حد ساقط میگردد.
 .۱با شاهد پذيرفته میشود و حد ساقط میگردد.

 گزینه «  »3صحیح است .به استناد ماده  2۴8ق.م.ا.

 -4با عنایت به مفاد قانون مجازات اسالمی در اتهام شرب خمر.....
سراسری7۳ -

 .۴ادعای جهل به قانون و اثبات آن رافع مسئولیت است.
 .2ادعای جهل به قانون و احتمال صحت اين ادعا رافع مسئولیت است.
 .۹صرف ادعای جهل به قانون رافع مسئولیت است.
 .۱طبق قاعدة كلی ،جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.

 گزینه« »3صحیح است .به استناد ماده  2۴8ق.م.ا.
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مجموع تست های جزای اختصاصی

مده  -712دادگاه نمی تواند کیفیت ،نوع و میزان حدود شالرعی را تیییالر یالا مجالازات را
تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید .این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیالت
مقرّر در این قانون قابل سقوط ،تقلیل یا تبدیل است.
 -4در کدام مورد از مجازاتها ،امکان تبدیل وجود ندارد؟
مشاوران 87-

 .۴مجازاتهای بازدارنده
 .۹حدود

 .2تعزيرات
 .۱قصاص

 گزینه « »3صحیح است .به استناد مااده  2۴۳ق.م.ا .حادود ،قابال تخفیاف ،تباديل ،عفاو،
بخشودگی ،تعلیق و آزادی مشروط نیست ،مگر با تصريح قانون.
ماده  -772در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و
هفتم ( )467قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عمل میشود.

کتاب دوم -جرائم موجب حد
فصل اول -زنا
ماده  -771زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیالت بالین آنهالا نبالوده و از
موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تاصره  -1جماع یا دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنهگاه در قُبُل یا دُبُالر زن محقالق
میشود.
تااصره  -7هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد ،زنا محقق است لکن نابالغ مجالازات
نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقالرّر در کتالاب اول ایالن قالانون
محکوم میگردد.
-4در جرم زنا ،اگر طرفین نابالغ باشند ،چه حکمی صادر خواهد شد؟
سراسری۳۹ -

 .۴جرم زنا محقق نمیشود لیکن ،طرفین تأديب میگردند.
 .2جرم زنا محقق میشود و طرفین به جای حد به تحمل تعزير محکوم میگردند.
 .۹جرم زنا محقق میشود و طرفین به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم میگردند.
 .۱جرم زنا محقق نمیشود و طرفین با قرار منع تعقیب آزاد میشوند.
 گزینه « »3صحیح است .به استناد تبصرة  2ماده  22۴ق.م.ا.
مده  -777جماع با میّت ،زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود کاله زنالا نیسالت؛
لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شال تعزیری درجه شش میشود.
ماده  -772هرگاه متهم به زنا ،مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ،ادعاء وی بدون بیّنه
یا سوگند پذیرفته میشود ،مگر آنکه خالف آن با حجت شرعی الزم ثابت شود.
مده  -772حدّ زنا در موارد زیر اعدام است:
الف) زنا با محارم نسبی؛
ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است؛
پ) زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است؛
ت) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

کتاب دوم -جرائم موجب حد

01

تااصره  -1مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد ،تابع سایر احکام مربوط باله
زنا است.
تااصره  -7هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ،خالواب یالا
مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است .در زنا از طریق اغفال و فریب دادن
دختر نابالغ یا از طریق ربایش ،تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شالدن او
شود نیز حکم فو جاری است.
-4کدامیک از گزینههای زیر ،در حکم زنای به عنف است؟
مشاوران ۳2 -

 .۴زنا با زن خواب يا مست
 .۹زنا با محارم نسبی

 .2زنا با فريب و اغفال دختر بالغ
 .۱هر سه گزينه صحیح است.

 گزینه « »4صحیح است .به استناد تبصره  2ماده  22۱ق.م.ا .زنا با محارم نسبی ماذكور در
بند «الف» ماده  22۱همانند زنای به عنف يا اكاراه دارای مجاازات اعادام اسات و زناا از طرياق
اغفال و فريب دادن دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.
-3زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان موجب.....
وكالت86 -

 .۴فقط قتل زانی است و زانیه حسب مورد مجازات میشود.
 .2موجب قتل هر دو است.
 .۹موجب جلد هر دو است.
 .۱موجب رجم هر دو است.
 گزینه« »4صحیح است .به استناد ماده  22۱ق.م.ا
 -3مجازات جرم زنای به عنف چیست؟

 .۴رجم
 .۹صد ضربه تازيانه

آزاد۳0 -

 .2اعدام
 .۱تبعید و تراشیدن سر

 گزینه« »3صحیح است .به استناد ماده  22۱ق.م.ا.

ماده  -772حدّ زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است .در صالورت عالدم امکالان
اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئالی

قالوه قضالائیه

05
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چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد ،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه اسالت و
در غیر این صورت موجب صد ضربه شال برای هریک میباشد.
مده  -772احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق میشود:
الف) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالالی کاله
بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهالد
امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد؛
ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی که بالغ و
عاقل بوده ،با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شالوهر
داشته باشد.
مده  -772اموری از قبیل مسافرت ،حب

 ،حیض ،نفالاس ،بیمالاری مالانع از مقاربالت یالا

بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایذر و سفلی

 ،زوجالین را از

احصان خارج میکند.
-4در دعوی قتل عمد ،وجود کدام یک از موارد زیر در مدعیعلیه شرط است؟ آزاد86 -

 .۴عقل

 .2بلوغ

 .۹رشد

 .۱هیچ كدام

گزینه« »4صحیح است .به استناد ماده  227ق.م.ا .مصوب  ۴۹70ماده اخیار در اصاالحات
سال ۴۹۳2حذف شده و جايگزين ندارد.
-3در مورد اقامه دعوی قتل عمدی ،کدام یک از موارد زیر در مورد ادعای مدعی شرط نیست؟
آزاد86-

 .۴رشد

 .2عقل

 .۹بلوغ

 .۱معلوم بودن مورد دعوی

 گزینه« »4صحیح است .به اساتناد ماواد  227و  2۹0ق.م.ا .مصاوب( ۴۹70ماواد اخیار در
سال ۴۹۳2حذف شده است و جايگزين ندارد) .
ماده -772در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه ،چنانچه زانیه بالغ و زانالی نابالالغ باشالد
مجازات زانیه فقط صد ضربه شال است.
 -4زنای زن محصنه با نابالغ ،موجب ..........است.

 .۴حدّ رجم

 .2حد تازيانه

 .۹حدّ قتل

 گزینه« »3صحیح است .به استناد ماده  228ق.م.ا.

سردفتری 67 -و 67

 .۱تعزير

کتاب دوم -جرائم موجب حد

01

-3حد زنای محصنه با نابالغ ،موجب چه حکمی است؟

 .۴حد رجم
 .۹حد رجم و تازيانه

آزاد09 -

 .2حد تازيانه
 .۱حد قتل

 گزینه« »3صحیح است .به استناد ماده  228ق.م.ا.

ماده  -772مردی که همسر دائم دارد ،هرگاه قبل از دخول ،مرتکب زنا شود حدّ وی صالد
ضربه شال  ،تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
مده  -722حدّ زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد ،صد ضربه شال است.
 -4شخصی در حال شُالرب خممالر باله وسالیلب ضالابطان دادگسالتری دسالتگیر مالیگالردد .در
رسیدگی هایی که به عمل میآید ،ثابت می شود که وی سه بار دیگر مرتکب زنای غیرمحصالن
د زناهای قبلی دربالار او جالاری شالده باشالد .در ایالن صالورت ،دادگالاه
شده ،بدون این که ح ّ
رسیدگیکننده به عنوان اجرای حدود باید او را به ........ضربه شال محکوم کند.
سردفتری67 -

 .2سیصد
 .۱يکصد

 .۴سیصد و هشتاد
 .۹يکصد و هشتاد

گزینه« »3صحیح است .حد شُرب خَمر (مُسکِر) بارای مارد ياا زن ،هشاتاد تازياناه اسات.
همچنین تکرار زنا قبل از اجرای حدّ در صورتیكه مجازاتها از يک نوع باشد ،موجب تکرار حادّ
نمیشود.
-3در مورد اقامه دعوی قتل عمدی ،کدام یک از موارد زیر در مورد ادعای مدعی شرط نیست؟
آزاد77 -

 .۴رشد
 .۹بلوغ

 .2عقل
 .۱معلوم بودن مورد دعوی

گزینه« »4صحیح است .به اساتناد ماواد  227و  2۹0ق.م.ا .مصاوب( ۴۹70ماواد اخیار در
سال ۴۹۳2حذف شده است و جايگزين ندارد).
ماده  -721در موارد زنای به عنف و در حکم آن ،در صورتی که زن باکره باشالد مرتکالب
عالوه بر مجازات مقرّر به پرداخت ارشالبکاره و مهرالمثل نیز محکالوم مالیشالود و در
صورتی که باکره نباشد ،فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد.
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مده  -727هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تالا هفتالاد و
چهار ضربه شال تعزیری درجه شش محکوم می شود .حکم این ماده در مالورد لالواط،
تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
فصل دوم -لواط ،تفخیذ و مساحقه
ماده  -722لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنهگاه در دُبُر انسان مذکر
است.
مده  -722حدّ لواط برای فاعل ،در صورت عنف ،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان ،اعالدام
و در غیر این صورت صد ضربه شال است .حدّ لواط برای مفعول در هر صورت (وجالود
یا عدم احصان) اعدام است.
تاصره  -1در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول ،مسلمان باشالد ،حالدّ فاعالل اعالدام
است.
تااصره  -7احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشالد و در حالالی
که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشالد و
هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
مده  -722تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشالیمنگاه انسالان
مذکر است
تاصره  -دخول کمتر از ختنهگاه در حکم تفخیذ است.
ماده  -722در تفخیذ ،حدّ فاعل و مفعول صد ضربه شال است و از این جهت فرقی میان
محصن و غیرمحصن و عنف و غیر عنف نیست.
تاصره  -در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول ،مسلمان باشد ،حدّ فاعل اعدام است.
مده  -722همجن

گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و مالمساله

از روی شهوت ،موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالال تعزیالری درجاله شالش
است.
تاصره  -1حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تاصره  -7حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مُستوجب حدّ است ،نمیگردد.
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مده  -722مُساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث ،اندام تناسلی خالود را بالر انالدام
تناسلی همجن

خود قرار دهد.

مده  -722حد و مُساحقه ،صد ضربه شال است.
ماده  -722در حدّ مُساحقه ،فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و مُحصن و
غیرمُحصن و عُنف و غیر عُنف نیست.
مده  -721در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم مُنالافی عفالت و انکالار مالتهم
هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است .موارد
احتمال ارتکاب با عُنف ،اکراه ،آزار ،ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قالانون
در حکم ارتکاب به عُنف است از شمول این حکم مستثنی است.
فصل سوم -قوّادی
مده  -727قوّادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
د قوّادی منوط به تحقیق زنا یالا لالواط اسالت در غیالر ایالن صالورت عامالل،
تاصره  -1ح ّ
مستوجب تعزیر مقرّر در ماده ( )344این قانون است.
تاصره  -7در قوّادی ،تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
-4آقای «الف» منزل مسکونی خود را جهت عمل زنا در اختیار دیگران قرار میدهد و موجبات
آشنایی و برقراری ارتباط نامشروع و زنا را فراهم میآورد؛ عمل وی........
وکالت09-

 .۴مستوجب حد قوادی و تعزير است.
 .2مستوجب حد قوادی است.
 .۹مستوجب حد نیست و فقط تعزير دارد.
 . ۱دارای دو عنوان مجرمانه حدی و تعزيری بوده و تعدد معنوی محسوب و تنهاا مجاازات اشاد
اعمال میگردد.
 گزینه « »4صحیح است .باه اساتناد ماواد 2۱2ق.م.ا .و  6۹۳ق.م.ا تعزيارات (م  866ق.م.ا
مصوب )۳2
 -3قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای.......

 .۴زنا

 .2لواط

 .۹زنا يا لواط

 گزینه« »3صحیح است .به استناد ماده  2۱2ق.م.ا.

وکالت78 -

 .۱روابط نامشروع
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مده  -722حدّ قوّادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شال است و برای بالار دوم عالالوه بالر
هفتاد و پنج ضربه شال به عنوان حدّ ،به تبعید تا یک سال نیز محکوم مالیشالود کاله
مدت آن را قاضی مشخص میکند و برای زن هفتاد و پنج ضربه شال است.
 -4حد قوادی ،عبارت است از....

 75 .۴تازيانه
 80 .۹تازيانه

مشاوران 77-

 75 .2تازيانه و تبعید برای مرد
 80 .۱تازيانه و تبعید برای زن يا مرد

 گزینه« »3صحیح است .به استناد ماده  2۱۹ق.م.ا.

مده  -722کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حدّ نیست
لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شال و حب

تعزیری درجاله شالش محکالوم

میشود.
فصل چهارم -قذف
ماده  -722قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگالر ،هرچنالد مالرده
باشد.
-4کسی که به دیگری نسبت زنا میدهد ،مرتکب.....

قضاوت67 -

 .۴جرم نشر اكاذيب میشود  .2جرم افتراء میشود
 .۹جرم قذف میشود

 .۱جرم مساحقه میشود

 گزینه« »3صحیح است .به استناد ماده  2۱5ق.م.ا.
 -3قذف عبارت است از.....

وکالت76 -

 .۴نسبت دادن زنا يا لواط به ديگری
 .2نسبت دادن زنا به ديگری
 .۹نسبت دادن لواط به ديگری
 .۱نسبت دادن هر نوع رابطهی نامشروع به ديگری
 گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  2۱5ق.م.ا
ماده  -722قذف باید روشن و بدون ابهام بوده ،نسبتدهنده به معنای لفظ آگالاه و قصالد
انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تاصره  -قذف عالوه بر لفظ با نوشتن ،هر چند به شیوه الکترونیکی نیز محقق میشود.
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-4کدام یک از گزینه های زیر در مورد مرتکب جرم قذف از نظر قانون مجازات اسالمی ایالران
ضروری است؟

آزاد66 -

 .۴قذفكننده بايد بالغ ،عاقل و مختار باشد.
 .2قذفكننده بايد بالغ ،عاقل ،مختار و عالم به عمل خود باشد.
 .۹قذفكننده بايد بالغ ،عاقل ،قاصد و مختار باشد.
 .۱قذفكننده بايد بالغ ،عاقل ،قاصد ،مختار و عالم به عمل خود باشد.

 گزینه« »4صحیح است .به استناد مواد  ۴۱0و  ۴۱۱و  2۱6ق.م.ا.
ماده  -722هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید« :تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند
مشروع دیگری بگوید« :تو فرزند پدرت نیستی» ،قذف مادر وی محسوب میشود.
-4در مورد مردی که به فرزند مشروع خود می گوید تو فرزند من نیستی کدام مورد از مالوارد
زیر صحیح است؟

قضاوت66 -

 .۴به تعزير و حد قذف محکوم میشود.
 .2فقط تعزير میشود.
 .۹به حد قذف محکوم میشود.
 .۱مجازات ندارد.

گزینه« »3صحیح است .به استناد ماده  2۱7ق.م.ا.
-3هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید (تو فرزند من نیستی) مرتکب چه جرمالی شالده
است؟

 .۴فحاشی

سراسری66 -

 .2نشر اكاذيب

 .۹افترا

 .۱قذف

گزینه « »4صحیح است .به استناد ماده  2۱7ق.م.ا .ثبوت حد قذف در اين حالت كاه فارد
به فرزند مشروع خود میگويد «تو فرزند من نیستی» از باب نسبت زنا دادن به مادر فرزند اسات
و نه خود فرزند.
ماده  -722هرگاه قرینهای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده اسالت ،حالد
ثابت نمیشود.
مده  -722هرگاه کسی به دیگری بگوید« :تو با فالن زن زنا یا با فالن مرد لواط کالردهای»
فقط نسبت به مخاطب ،قاذف محسوب میشود.
مده  -722حدّ قذف ،هشتاد ضربه شال است.

