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بخش اول -مواد عمومی
فصل اول -تعاریف
ماده -1قانون مجازات اسالمی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حددود ،قادا  ،دیدات و
تعزیرات ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بدر
آنها است.
-4گسترۀ قانون مجازات اسالمی دربرگیرنده کدامیک از موارد زیر است؟
مشاوران 48-

 .۴انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی
 .2انواع جرائم و مجازاتها
 .۹انواع مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی
 .۱انواع جرائم و تدابیر تأمینی و تربیتی و کیفرهای قانونی
 گزینه « »4صحیح است.

به استناد ماده  ۴ق.م.ا
-3با توجه به اصل قانونی بودن مجازاتها و لزوم دادگاه صالح برای صددور حمدم مجدازات و
اجرای آن (موضوع اصل  36قانون اساسی و ضمانت اجرای آن در ماده  878قدانون مجدازات
اسالمی تعزیرات «م  917ق.م.ا ماوب  )»83دادگاهها در جرم شناختن و کیفر رفتار افراد...
سراسری97-

 .۴با توجه به قاعده «التعزير بما يراه الحاکم» دارای اختیار هستند.
 .2در خارج از موارد قانونی فاقد اختیار در تعیین جرم و مجازات و اجرای آن هستند.
 .۹روح قانون و عرف مسلم را در تعیین جرم و مجازات رعايت میکنند.
 .۱مصلحت جامعه را در تعیین جرم و مجازات مورد توجه قرار میدهند.
 گزینه « »3صحیح است.
زيرا اصل ،قانونی بودن جرائم و مجازاتها است و حکم به کیفر به حکمم اصمل  ۹6ق.ا .تنهما بمه
موجب قانون و در دادگاه صالحه ممکن خواهد بود و نظر به اصل  ۴6۳ق.ا .تنهما فعمل يما تمر
فعلی قابل مجازات است که به استناد قانونی باشد که قبل از انجام عمل وجود داشته و با عنايت
به ماده  ۴ق.م.ا .که قانون مجازات را قانونی میداند راجع به تعیین انواع جرائم و مماده  2هممان
قانون که جرم را فعل يا تر فعلی میداند که قانون برای آن کیفر تعیین کرده است.
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مااده -2هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجدازات تعیدین شدده
است جرم محسوب میشود.
-4ماهیت جرم ولگردی چیست؟
مشاوران48-

 .۴فعل
 .۹حالت

 .2تر فعل
 .۱فعل ناشی از تر

فعل

 گزینه « »3صحیح است.
 -3نابینایی در شرف سقوط به چاه است ،شخای که ناظر بر سقوط اوسدت بده عمدد سداکت
میماند و مرد نابینا به خاطر سقوط هالک میشود .عمل ناظر .....
مشاوران46-

 .۴فعل است و قابل مجازات
 .2تر فعل است و قابل مجازات
 .۹فعل ناشی از تر فعل است و قابل مجازات
 .۱فعل ناشی از تر فعل است و قابل مجازات نیست.
 گزینه « »3صحیح است.
(ر . .قانون خودداری از کمک به مصدومین و مجروحین و رفع مخاطرات جانی مصوب).۴۹5۱
-3جرم مستمر از لحاظ مجازات .....
مشاوران 48-

 .۴تابع قانون سابق است؛ حتی اگر از قانون الحق ،اشدّ باشد.
 .2تابع قانون الحق است؛ حتی اگر از قانون سابق ،اشدّ باشد.
 .۹تابع قانون سابق است؛ به شرطی که از قانون الحق ،اخف باشد.
 .۱تابع قانون الحق است؛ به شرطی که از قانون سابق ،اخف باشد.
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  2ق.م.ا
-4هر فعل یا ترک فعل در صورتی جرم است که .....
مشاوران 48-

 .۴قانون برای آن اقدامات تأمینی تعیین کرده باشد.
 .2قانون برای آن اقدامات تربیتی تعیین کرده باشد.
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 .۹قانوناً دارای مجازات باشد.
 .۱انجام و تر آن به موجب قانون منع شده باشد.
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  2ق.م.ا.
-8کدام گزینه زیر در مورد تعریف جرم از نظر قانونی صحیح نیست؟
آزاد88 -

 .۴فعل يا تر فعل قابل اقدامات تأمینی
 .2فعل يا تر فعل قابل مجازات و اقدامات تأمینی
 .۹فعل قابل مجازات
 .۱همه موارد
 گزینه « »4صحیح است.
به استناد ماده  2ق.م.ا.
-6با توجه به اصل قانونی بودن مجازاتها و لزوم دادگاه صالح برای صددور حمدم مجدازات و
اجرای آن (موضوع اصل 36قانون اساسی و ضمانت اجرای آن در مداده  878قدانون مجدازات
اسالمی تعزیرات «م  917ق.م.ا ماوب  )»83دادگاهها در جرم شناختن و کیفر رفتار افراد.....
سراسری97-

 .۴با توجه به قاعده «التعزير بما يراه الحاکم» دارای اختیار هستند.
 .2در خارج از موارد قانونی فاقد اختیار در تعیین جرم و مجازات و اجرای آن هستند.
 .۹روح قانون و عرف مسلم را در تعیین جرم و مجازات رعايت میکنند.
 .۱مصلحت جامعه را در تعیین جرم و مجازات مورد توجه قرار میدهند.
 گزینه « »3صحیح است.
زيرا اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است و حکم به کیفر به حکمم اصمل  ۹6ق.ا .تنهما بمه
موجب قانون و در دادگاه صالحه ممکن خواهد بود و نظر به اصل  ۴6۳ق.ا .تنهما فعمل يما تمر
فعلی قابل مجازات است که به استناد قانونی باشد که قبل از انجام عمل وجود داشته و با عنايت
به ماده  ۴ق.م.ا .که قانون مجازات را قانونی میداند راجع به تعیین انواع جرائم و مماده  2هممان
قانون که جرم را فعل يا تر فعلی میداند که قانون برای آن کیفر تعیین کرده و نظر بمه اصمل
عدم و اصل برائت مذکور در اصل ۹7ق.ا .اصل  ۴67بنا به مشمهور نظمر حقوقمدانان انصمراف بمه
قوانین ماهوی ندارد.
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-7در قانون مجازات اسالمی جرم عبارت است از رفتاری که ...
سراسری97-

 .۴در شرع گناه محسوب شود.
 .2در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
 .۹در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده است.
 .۱قاضی بر اساس متون فقهی و فتاوی مشهور گناه تشخیص می دهد.
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  2ق.م.ا
-9جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که .....
سردفتری97 -

 .۴در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی تعیین شده باشد.
 .2در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر شده باشد.
 .۹در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
 .۱خالف موازين شرعی باشد.
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  2ق.م.ا
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فصل دوم -قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
مااده -3قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ،دریدایی
و هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتمب جرم شوند اعمال میشود مگر آنمه به موجدب
قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
-4اگر جرمی در قلمرو حاکمیت زمینی و دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران اتفاق بیافتد
طبق چه اصلی تابع قوانین جزایی ایران است؟

 .۴اصل صالحیت سرزمینی
.۹اصل صالحیت شخصی

 .2اصل صالحیت واقعی
 .۱اصل صالحیت جهانی

 گزینه « »4صحیح است.
به استناد ماده  ۹ق.م.ا.

مااده -4هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقدع شدود در حمدم
جرم واقع شده در جمهوری اسالمی ایران است.
-4با توجه به قانون مجازات اسالمی ،همۀ اصول ناظر بر قلمرو ممانی قوانین کیفری در حقدوق
ایران به رسمیت شناخته شدهاند به جز....
سراسری79-

 .۴اصل شخصی بودن قوانین کیفری به اعتبار شخص بزه کار (صالحیت شخصی فعال)
 .2اصل سرزمین بودن قوانین کیفری بر پايه قلمرو دريايی (صالحیت سرزمینی دريايی)
 .۹اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بر پايه قلمرو هوايی (صالحیت سرزمینی هوايی)
۴
 .۱هیچکدام
 گزینه « »4صحیح است.
به استناد مواد  ۹الی  ۳ق.م.ا.
 -3اگر یک آلمانی در ایران به قاد قتل یک تبعه اتریشی سالحی تهیه نماید و پس از عزیمت
به ترکیه مبادرت به قتل او نماید .....

سراسری88-

 .۴ايران صالحیت تعقیب و مجازات او را به اتهام قتل عمدی ندارد.
 .2هر چهار دولت ترکیه ،آلمان ،اتريش و ايران صالحیت تعقیب و مجازات او را خواهند داشت.
 .1گزینه  7طبق قانون مجازات اسالمی مصوب  79اصالح شده است و متن اصلی عبارت بود از  :اصل شخصی بودن قوانین کیفری
به اعتبار شخص بزهدیده (صالحیت شخصی منفعل).

بخش اول -مواد عمومی
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 .۹چنانچه در ايران يافت شود يا مسترد گردد مطابق قوانین کیفری ترکیه مجازات خواهد شد.
 .۱چنانچه در ايران يافت شود يا مسترد گردد مطابق قوانین مربوط به قصاص تعقیب و مجمازات
میشود.
 گزینه « »4صحیح است.
به استناد مواد  ۹الی  ۳ق.م.ا.
-3کسی با شلیک گلوله از داخل خاک ایران ،شخای را در خاک ترکیه به قتل برساند.....
قضاوت97 -

 .۴قانون ترکیه حاکم بر موضوع است.
 .2با جمع بین قوانین ايران و ترکیه ،در ايران محاکمه میشود.
 .۹طبق قوانین ايران در ترکیه محاکمه میشود.
 .۱عمل در حکم جرم واقع شده در ايران است و طبق قوانین ايران محاکمه و مجازات میشود.
 گزینه « »4صحیح است.
به استناد ماده ۱ق.م.ا.
-4در موردی که یک نفر از داخل خاک یمی از کشورهای همسدایۀ ایدران بدا شدلیک گلولده
شخای را در خاک ایران به قتل میرساند محل وقوع جرم کجا است؟
قضاوت97 -

 .۴کشور همسايه.
 .۹ايران و کشور همسايه.

 .2ايران.
 .۱محل دستگیری قاتل.

 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  ۱ق.م.ا
مااده -5هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتمب یمدی
از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خا

گردد ،طبق قوانین جمهوری اسالمی ایدران

محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران بده صددور
حمم محمومیت و اجرای آن منتهی شود ،دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری،
میزان محمومیت اجرا شده را محاسبه میکند.
الف) اقدام علیه نظام،امنیت داخلی یا خارجی ،تمامیت ارضی یدا اسدتقالل جمهدوری
اسالمی ایران؛
ب) جعل مهر ،امضاء ،حمم ،فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن؛
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پ) جعل مهر ،امضاء ،حمم ،فرمان یا دستخط رسمی رئیسجمهور ،رئیس قوه قضائیه،
رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،رئیس مجلس خبرگان ،رئیس دیدوانعدالی
کشور ،دادستان کل کشور ،اعضای شورای نگهبان ،رئیس و اعضدای مجمدع تشدخیص
مالحت نظام ،وزرا یا معاونان رئیسجمهور یا استفاده از آنها؛
ت) جعل آراء مراجع قضائی یا اجراییههای صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و
یا استفاده از آنها؛
ث) جعل اسمناس رایج یا اسناد تعهدآور بانمی ایران و همچنین جعل اسدناد خزانده و
اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سمه قلب در
مورد مسموکات رایج داخل.
-4تبعۀ یک کشور خارجی که در قلمرو کشور خارجی مرتمب جعل نوشته رسمی رئدیس قدوۀ
قضائیه می شود و بر طبق مقررات به ایران مسترد میشود طبق کدام اصل از اصدول زیدر بده
موجب قوانین ایران قابل مجازات است؟
قضاوت 97 -

 .۴اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری.
 .2اصل واقعی بودن صالحیت قوانین کیفری.
 .۹اصل شخصی بودن قوانین کیفری.
 .۱هیچ يک از اصول کیفری.
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  5ق.م.ا
-3تعقیب و محاکمۀ یک تبعۀ خارجی جاعل اسمناس رایج ایران در خارج از قلمرو حاکمیدت
ایران ،با چه اصلی در محاکم ایران توجیهپذیر است؟
مشاوران  88-و سراسری88 -

 .۴اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری
 .۹اصل صالحیت جهانی

 .2اصل صالحیت واقعی
 .۱اصل صالحیت شخصی

 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  5ق.م.ا.
اصل صالحیت واقعی اصلی است که هر کشوری خود را صالح در تعقیب جرائمی میداند که بمه
منافع عالیه آن کشور صدمه میزند و در قلمرو حاکمیت آن کشور واقع نشده است.
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بخش اول -مواد عمومی

 -3هرگاه یک ایرانی در فرانسه مرتمب جرم جاسوسی علیه منافع جمهوری اسالمی ایدران و
فرانسه و به نفع آمریما گردد و در دادگاههای کیفری فرانسه محاکمه و حمدم محمومیدت وی
صادر گردد ،دادگاههای ایران در مورد وی ،کدام اقدام زیر را انجام میدهند؟
قضاوت79-

 .۴حکم صادره برای دادگاههای ايران ،اعتبار امر مختومۀ نسبی دارد.
 .2اگر در ايران يافت شود يا در خارج توسط اينترپل دستگیر شود ،ممورد محاکممۀ مجمدد قمرار
داده و وی را در ايران مجازات میکنند.
 .۹در تعیین مجازاتهای تعزيری ،میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه میکنند.
 .۱به حکم مذکور اعتنايی نکرده و میتوانند وی را مجدداً محاکمه کنند.
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  5ق.م.ا
-4یمی از کارمندان دولت به اتهام اختالس مبلغ ده میلیون ریال تحت تعقیب قرار میگیرد در
جریان تحقیقات اولیه و قبل از صدور دادنامه مبلغ مورد اختالس را به صندوق دولت مسدترد
مینماید .در این صورت .....
وکالت88 -

 . ۴با استرداد وجه مورد اختالس دادگاه وی را از تمام يا قسمتی از جزای نقدی معماف و اجمرای
مجازات زندان را معلق میسازد ولی حکم انفصال را درباره او اجرا میکند.
 .2به جزای نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختالس محکوم میشود.
 .۹دادگاه حکم برائت متهم را از بزه انتسابی صادر مینمايد.
 .۱استرداد وجه تأثیری در برائت وی ندارد و دادگاه او را به  7تا ۴0سال حبس و انفصال دائمم از
خدمات دولتی و جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ مورد اختالس محکوم مینمايد.
 گزینه « »4صحیح است.
به استناد تبصرۀ  ۹ماده  5ق.ت.م.م.ا.ا.
طبق اين تبصره اگر قبل از صدور کیفرخواست مرتکب اقدام به استرداد مال برده شمده نمايمد از
اين امتیاز بهرهمند میشود اما در زمان طرح سوال به دلیل عدم وجود دادسرا کیفرخواست صادر
نمیشود.
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-8هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتمدب جرمدی شدود در چده
صورت طبق قانون مجازات جمهوری اسالمی مجازات میشود؟
سردفتری98-

 .۴در صورتیکه در ايران يافت شود يا به ايران مسترد شود.
 .2در صورت ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی.
 .۹در صورت ارتکاب جرائم خاص (از قبیل جعل فرمان مقام رهبری ،جعل اسکناس)....
 .۱در صورتیکه در ايران يافت شود.
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  5ق.م.ا.
-6کسی که اسناد تعهدآور بانمی را در خارج از کشور جعل نماید و سپس در ایدران دسدتگیر
شود.....

قضاوت98-

 .۴در ايران محاکمه و مطابق قانون جزای ايران مجازات میشود.
 .2در ايران محاکمه و مطابق قانون جزای کشور محل وقوع جرم مجازات میشود.
 .۹در کشور محل وقوع جرم محاکمه و طبق قانون جزای ايران مجازات میشود.
 .۱در کشور محل وقوع جرم محاکمه و طبق قانون جزای همان کشور مجازات میشود.
 گزینه « »4صحیح است.
به استناد ماده  5ق.م.ا
-7ارتماب کدام یک از جرائم مذکور در ذیل توسط بیگانگان در خارج از ایران موجب مجازات
مرتمب آن طبق قانون مجازات جمهوری اسالمی ایران میشود؟
سراسری97-

 .۴جرم خالف اخالق حسنه و شرع.
 .2جرم قاچاق مواد مخدر.
 .۹جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ايران.
 .۱جرم علیه آزادی فردی مردم ايران.
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  5ق.م.ا
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-9با توجه به قانون مجازات اسالمی ،اگر بیگانهای در خارج ایران مرتمب  .....شود و در ایدران
یافت شود ،مجازات نخواهد شد.
سراسری71-

 .۴جعل اسکناس رايج ايران
 .2جعل دستخط مقام رهبری
 .۹جعل نوشته غیررسمی رئیسجمهور
 .۱جعل نوشته رسمی رئیسجمهور
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  5ق.م.ا.
-8منظور از جعل مهر رئیسجمهور که جرم محسوب میشود ،چیست؟
سراسری78-

 .۴فقط ساختن مهر رئیسجمهور با سوء نیت
 .2فقط به کار بردن مهر رئیسجمهور با سوء نیت
 .۹ساختن و به کار بردن مهر رئیسجمهور با سوء نیت
 .۱ساختن يا به کار بردن مهر رئیسجمهور با سوء نیت
 گزینه « »4صحیح است.
به استناد بند «پ» ماده  5ق.م.ا و ماده  52۹ق.م.ا تعزيرات (م  75۱ق.م.ا مصوب .)۳2
-41کدام جرم زیر مشمول اعمال صالحیت واقعی میگردد؟

 .۴جعل دستخط متعلق به رئیسجمهور
.2جعل اسکناس ايران
.۹جعل اوراق مشارکت صادر شده از طرف دولت
.۱جعل فرمان نماينده مجلس خبرگان
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  5ق.م.ا.
-44فرد بیگانه در صورت ارتماب کدامیک از جرائم ذیل در خارج از ایران ،طبق قانون مجازات
اسالمی ایران ،مجازات نمیشود؟
سراسری78-

 .۴جعل دستخط مقام رهبری
 .2جعل اسکناس رايج ايران

تستهای طبقه بندی شده (ماده به ماده) حقوق جزای عمومی
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 .۹جعل نوشتۀ رسمی رئیسجمهور
 .۱جعل نوشتۀ رسمی يا غیررسمی رئیسجمهور
 گزینه « »4صحیح است.
به استناد ماده  5ق.م.ا.
مااده -6به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی کده در رابطده بدا شد ل و
وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتمب شدهاندد و بده جدرائم مدأموران
سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از ماونیت سیاسدی برخوردارندد
طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران رسیدگی میشود.
 -4ماونیت نمایندگان سیاسی در محل مأموریت موجب معافیت آنان از......
قضاوت99-

 .۴مجازات است.
 .۹مجازات حبس است.

 .2مجازات شالق است.
 .۱تعقیب و محاکمه است.

 گزینه « »4صحیح است.
به استناد ماده  2۳قرارداد وين  ۴۳6۴و ماده  6ق.م.ا.
مطابق مادۀ 2۳قرارداد وين« :شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی توان او را به هیچ عنموان
مورد توقیف يا بازداشت قرار داد .کشور پذيرنده با وی رفتمار محترمانمهای کمه در شمأن او اسمت
خواهد داشت و اقدامات الزم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصمیت ،آزادی و حیثیمت
او اتخاذ خواهد کرد».
-3اگر مأمور سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور مرتمب جرم شود.....

 .۴چون از مصونیت سیاسی برخوردار است اصالً تعقیب و مجازات نمیشود.
 .2طبق قوانین کشور محل وقوع جرم مجازات میشود.
 .۹طبق قوانین جمهوری اسالمی ايران محاکمه و مجازات میشود.
 .۱در ايران طبق قانون کشور محل وقوع جرم محاکمه و مجازات میگردد.
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  6ق.م.ا.

قضاوت97-

بخش اول -مواد عمومی
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-3نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،دارای ماونیت  ......هستند.
مشاوران88-

 .۴اداری
 .2ناشی از وظايف نمايندگی
 .۹ديپلماتیک که از مصمونیت سیاسمی برخوردارنمد «طبمق قموانین جمهموری اسمالمی ايمران»
رسیدگی میشود.
 .۱قضائی
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد اصل  86قانون اساسی
 -4اتباع بیگانه که در خدمت جمهوری اسالمی ایران در خارج از سرزمین ایران ،مرتمب جرم
مربوط به ش ل خود شوند تابع کدامیک از قوانین زیر میباشند؟

آزاد71 -

 .۴قانون مجازات محل ارتکاب جرم (اصل سرزمینی بودن قوانین جزايی)
 .2بر اساس توافق نامه رسمی فیمابین دولت ايران و دولت محل وقوع جرم
 .۹قوانین جزايی ايران
 .۱قانون استرداد مجرمین مصوب ۴۹۹۳
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  6ق.م.ا.
 -8به جرمی که یک تبعه بیگانه در خدمت دولت ایران در خارج از ایران مرتمب شدود طبدق
کدام قانون رسیدگی میشود؟

 .۴پیشبینیشده در مراجع بینالمللی
 .۹کشور متبوع تبعه بیگانه

سراسری97-

 .2جمهوری اسالمی ايران
 .۱محل ارتکاب جرم

 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  6ق.م.ا
در متن سوال ذکر شده که تبعه بیگانه در خدمت دولت ايمران اسمت و در واقمع اشماره دارد بمه
اينکه جرم ارتکابی در ارتباط با شغل و وظیفه تبعه بیگانه بوده است.
-6نمایندگان مجلس شورای اسالمی دارای کدامیک از ماونیتهای زیر هستند؟
سردفتری99-

 .2مصونیت اداری
 .۴مصونیت ديپلماتیک
 .۹مصونیت ناشی از وظايف نمايندگی (پارلمانی)  .۱مصونیت قضائی
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 گزینه « »3صحیح است.
به استناد اصل  86قانون اساسی.
-7اگر مأمور سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور مرتمب جرم شود.....
قضاوت 97 -

 .۴چون از مصونیت سیاسی برخوردار است اصالً تعقیب و مجازات نمیشود.
 .2طبق قوانین کشور محل وقوع جرم مجازات میشود.
 .۹طبق قوانین جمهوری اسالمی ايران محاکمه و مجازات میشود.
 .۱در ايران طبق قانون کشور محل وقوع جرم محاکمه و مجازات میگردد.
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  6ق.م.ا.
-9ماونیت نمایندگان سیاسی در محل مأموریت موجب معافیت آنان از......
قضاوت –99

 .۴مجازات است.
 .۹مجازات حبس است.

 .2مجازات شالق است.
 .۱تعقیب و محاکمه است.

 گزینه « »4صحیح است.
به استناد ماده  2۳قرارداد وين  ۴۳6۴و ماده  6ق.م.ا.
مطابق ماده  2۳قرارداد وين« :شخص مأمور سیاسی مصون است و نمیتوان او را به هیچ عنموان
مورد توقیف يا بازداشت قرار داد .کشور پذيرنده با وی رفتمار محترمانمهای کمه در شمأن او اسمت
خواهد داشت و اقدامات الزم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصمیت ،آزادی و حیثیمت
او اتخاذ خواهد کرد».
-8یک ایرانی به سبب ارتماب قتل در کشور خارجی به ده سال حدبس محمدوم شدده اسدت
چنانچه محموم علیه پس از تحمل کیفر ،در ایران یافت شود با توجه به قانون مجازات اسالمی،
کدام اقدام درباره او قابل اعمال است؟
سراسری 97-

 .۴طبق قوانین جزايی جمهوری اسالمی ايران مجازات خواهد شد.
 .2به علت تحمل کیفر در خارج از کشور و اجرای عدالت قابل محاکمه و کیفر در ايران نیست.
 .۹به علت اعتبار قضیه محکوم بها ديگر قابل محاکمه و کیفر مجدد در دادگاههای ايران نیست.
 .۱طبق مقررات حقوق بینالملل جزايی مستوجب کیفر است.
 گزینه « »4صحیح است.
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به استناد ماده  7ق.م.ا .و رأی حدت رويمه شمماره  ۱5ممور  65/۴0/25و بمه اسمتناد مماده ۴0
ق.م.ا .که اين ماده تنها در خصوص جرائم تعزيری و اقدامات تأمینی و تربیتی اعممال ممیشمود؛
بنابراين مجازاتهای حدی ،قصاص و ديه از شمول اين ماده خارج اسمت .لمذا در خصموص ايمن
ماده همچنان رأی وحدت رويه شماره  65/۴0/25-۱5قابلیت اجرايی دارد که مقرر میدارد :ماده
 6ق.م.ا (مصوب { )70در قانون مجازات مصوب  ۴۹۳2ماده  ۴0ق.م.ا جايگزين اين ماده اسمت}
راجع به مجازات اسالمی مصوب مهرماه  ۴۹6۴که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق
قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکمام الهمی از جملمه
راجع به قصاص میباشد؛ لذا در فرض سوال اين فرد در صورت تقاضای اولیاء دم ،در ايران قابمل
محاکمه و مجازات خواهد بود.
 -41تبعه خارجی که در خدمت دولت جمهوری اسالمی ایران و در خارجه مرتمب جرم میشود
در کدام مورد بر طبق قوانین ایران قابل مجازات است؟
قضاوت97 -

 .۴در کلیه جرائم
 .۹در موارد وقوع جرم به سبب شغل و وظیفه

 .2در جعل اسکناس
 .۱در خیانت به کشور

 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  6ق.م.ا
ماده -7عالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریدک از اتبداع ایدران در خدارج از کشدور
مرتمب جرمی شود ،در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ،طبق قوانین
جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات میشود مشروط بر اینمه:
الف) رفتار ارتمابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد؛
ب) در صورتی که جرم ارتمابی از جرائم موجب تعزیر باشد ،متهم در محل وقوع جدرم
محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محمومیت ،مجازات کالً یا بعضاً درباره او اجرا نشده
باشد؛
پ) طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا
سقوط آن نباشد.
-4اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتمب جرمی شود و در دادگاه محلّ وقوع جدرم محاکمده
شود ،در دادگاههای کیفری ایران ......
وکالت79 -
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 .۴در هر صورت ،قابل محاکمۀ مجدد نیست.
 .2در هر صورت ،قابل محاکمۀ مجدد است.
 .۹به شرط آنکه عمل ارتکابی از تعزيرات باشد ،قابل محاکمۀ مجدد نیست.
 .۱به شرط آنکه عمل ارتکابی از تعزيرات غیرمنصوص شرعی باشد ،قابل محاکمۀ مجدد نیست.
 گزینه « »4صحیح است.
به استناد ماده  7و تبصرۀ  2ماده  ۴۴5ق.م.ا.
4

-3هرگاه یک ایرانی در خارج از کشور مرتمب جرمی ]تعزیری [شده و بده دلیدل ارتمداب آن
محاکمه شده و مجازات مربوطه را تحمل کند سپس در ایران یافت شود ،در این صورت. ...
سراسری89-

 .۴با توجه به اينکه در خارج از کشور محاکمه و مجازات مربوطمه را تحممل کمرده اسمت ،ديگمر
محاکم کیفری ايران نمیتوانند وی را تحت تعقیب قرار دهند.
 .2اگر عمل ارتکابی در ايران نیز طبق قوانین ايران هم جرم باشمد ،محماکم کیفمری ايمران حمق
تعقیب و محاکمه او را خواهند داشت لیکن دادگاه میتواند در تعیین مجازات وی مجازات ممورد
تحمل در خارج را ملحوظ کند.
 .۹چنانچه ارتکاب عمل مربوطه طبق قوانین ايران هم جرم باشمد ،محماکم کیفمری ايمران حمق
تعقیب و محاکمه او را خواهند داشت؛ لیکن دادگاه میتواند در تعیین مجازات وی مجازات مورد
تحمل در خارج را ملحوظ کند.
 .۱اگر عمل ارتکابی وی طبق قوانین ايران هم جمرم باشمد در همر صمورت وی تحمت تعقیمب و
مجازات برابر قوانین ايران قرار خواهد گرفت و مجازات متحمل شده در خمارج همیچ تمأثیری در
میزان مجازات وی نخواهد داشت.
 گزینه « »4صحیح است.
به استناد ماده  7ق.م.ا.

 .0سؤال مذکور طبق ق.م.ا مصوب  79اصالح شده است و کلمه «تعزیری» در متن اصلی سؤال ذکر نشده بود.
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-3هر ایرانی که در خارج از ایران مرتمب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق کدامیدک از
قوانین قابل مجازات است؟
سراسری99-

 .۴قوانین جزايی محل وقوع جرم.
 .2قوانین جزايی جمهوری اسالمی ايران.
 .۹عهود بینالمللی.
 .۱قوانین جزايی محل وقوع جرم به شرط تقدم در تعقیب.
 گزینه « »3صحیح است.
به استناد ماده  7ق.م.ا.
-4یک ایرانی به سبب ارتماب قتل در کشور خارجی به ده سال حدبس محمدوم شدده اسدت
چنانچه محموم علیه پس از تحمل کیفر ،در ایران یافت شود با توجه به قانون مجازات اسالمی
کدام اقدام درباره او قابل اعمال است؟
سراسری97-

 .۴طبق قوانین جزايی جمهوری اسالمی ايران مجازات خواهد شد.
 .2به علت تحمل کیفر در خارج از کشور و اجرای عدالت قابل محاکمه و کیفر در ايران نیست.
 .۹به علت اعتبار قضیه محکومبها ديگر قابل محاکمه و کیفر مجدد در دادگاههای ايران نیست.
 .۱طبق مقررات حقوق بینالملل جزايی مستوجب کیفر است.
 گزینه « »4صحیح است.
به استناد ماده  7ق.م.ا .و رأی حدت رويمه شمماره  ۱5ممور  65/۴0/25و بمه اسمتناد مماده ۴0
ق.م.ا .که اين ماده تنها در خصوص جرائم تعزيری و اقدامات تأمینی و تربیتی اعممال ممیشمود؛
بنابراين مجازاتهای حدی ،قصاص و ديه از شمول اين ماده خارج اسمت .لمذا در خصموص ايمن
ماده همچنان رأی وحدت رويه شماره  65/۴0/25-۱5قابلیت اجرايی دارد که مقرر میدارد :ماده
 6ق.م.ا (مصوب {)70در قانون مجازات مصوب  ۴۹۳2ماده  ۴0ق.م.ا جايگزين اين مماده اسمت}
راجع به مجازات اسالمی مصوب مهرماه  ۴۹6۴که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق
قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکمام الهمی از جملمه
راجع به قصاص میباشد؛ لذا در فرض سوال اين فرد در صورت تقاضای اولیاء دم ،در ايران قابمل
محاکمه و مجازات خواهد بود.

