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 عمومی مواد -اول بخش

 حدوددوم: کتاب
 داشتتن  بر عالوه که است مسئول صورتی در مرتکب حد، موجب جرائم در - 347 ماده

 .باشد آگاه نیز ارتکابی رفتار شرعی حرمت به کیفری مسئولیت شرایط و قصد علم،

 شرايط مسئولیت کیفری: -4نکته

 بلوغ.۵

 عقل.۲

 اختیار .3

 آگاه بودن به موضوع.4

 کیفـری  مسـئولیت  فاقـد  چون گردد، جرم مرتکب ...مکره مست، مجنون، شخصی اگر -3 نکته

 .گردد نمی مجازات است

 باشـد،  داشـته  حکمـی  علم فرد يعنی ارتکابی رفتار شرعی حرمت به شخص بودن آگاه -3 نکته

 اسـت  کیفری مسئولیت رافع حدی، جرائم کلیه در حکمی جهل لذا .است حرام خمر شرب بداند

 .است گرديده اشاره .ا.ج.م.ق ۵55-۵44-۵۲۵-۵۲0 مواد در که

در روزنامه رسمی همه از قوانین مطلـع هسـتند و   قانون انتشار  اصل بر اين است که با -4نکته 

و  همنطقـه دور افتـاده بـود   گردد مگر اينکه فـرد در يـک   عدم اطالع موجب سلب مسئولیت نمی

صـر کنـونی بسـیار نـادر اسـت و      مقدور نبوده است که با توجه به عامکان اطالع از قانون برای او 

آيا يـک   .لحاظ کردن علم حکمی به عنوان شرط مسئولیت کیفری از سوی مقنن قابل نقد است

 داند که شرب خمر، زنا و لواط حرام است؟مسلمان يا شیعه نمی

 88 وکالت         است؟ مسئول زیر، شرایط کدام با حد، مرتکب مستوجب ئمجرا در  -4

 شـرعی  حرمـت  بـه  که دارد کیفری مسئولیت صورتی در مرتکب، قصد و علم داشتن بر عالوه .۵

 .باشد متوجه و آگاه نیز ارتکابی رفتار

 حـائز  مرتکـب  و احـراز  مجرمانـه  رفتـار  ارتکـاب  در او قصد بايد، جرم موضوع به علم بر عالوه .۲

 .باشد تکلیف عامه شرايط

 شـرعی  حرمـت  بـه  مرتکب احراز و جرم ارتکاب در او قصد بايد، جرم موضوع به علم بر عالوه .3

 .باشد متوجه و آگاه



حدودکتاب دوم:  8 

 آگـاه  نیز ارتکابی رفتار شرعی حرمت به، کیفری مسئولیت شرايط و قصد، علم برداشتن عالوه .4

 .باشد

  صحیح است «4»گزینه. 

 یکتی  وجود یا قصد یا علم فقدان ادعای متهم هرگاه حد موجب مجرای در - 349 ماده

 صتد   احتمتال  که صورتی در نماید جرم ارتکاب زمان در را کیفری مسئولیت موانع از

 شتده  گرفته شکنجه یا ارعاب و تهدید با او اقرار که کند ادعا اگر و شود داده وی گفتار

 .شود می پذیرفته سوگند و بینه به نیاز بدون مذکور ادعای است

 اکتراه،  عنت،،  بتا  عفتت  منافی جرائم و االرض یف افساد و محاربه جرائم در -4 تبصره

 تحقیت   و بررستی  بته  موظت،  دادگاه و نیست حد مسقط ،ادعا صرف اغفال، یا ربایش

 .است

 .گیرد انجام محکمه در قاضی نزد که دارد شرعی اعتبار صورتی در اقرار -3 تبصره

 تـدروا » قاعـده  بـه  توجـه  با .شود می پذيرفته سوگند و بینه به نیاز بدون، مذکور ادعای -4 نکته

 شـرايط  از يـک  هـر  يـا  جـرم  وقـوع  هرگـاه  .ا.ج.م.ق ۵۲0 مـاده باتوجه بـه   و «بالشبهات الحدود

 جرم مورد حسب نشود يافت آن نفی بر دلیلی و گیرد قرار ترديد و شبهه مورد کیفری مسئولیت

 اصـل  بـه  و کنـد  مـی  برخـورد  مسـامحه  با واقع در حدود در شارع .شود نمی ثابت مذکور شرط يا

 کمـی  گـذار  قـانون  ۵ تبصـره  در شـده  يـاد  جـرائم  برخـی  در وجـود  اين با نمايدمی توجه برائت

 بررسـی  و تحقیـق  بـه  موظـف  را دادگاه و است تهندانس کافی را ادعا صرف و نموده گیری سخت

 .است نموده

تواند حکمی باشد يا موضوعی، عدم علم حکمی اين است که فرد فقدان علم میادعای  -3نکته 

دانستم شرب خمر حرام است و عدم علم موضوعی اين است که فرد بگويـد مـن فکـر    نمی بگويد

فقدان قصد، فرد بگويد قصد نداشتم بـا    دانستم آب جو بوده است يانوشیدم نمیکردم آبی را می

 .قصد شوخی داشتم سالح مردم را بترسانم 

امل رافع مسئولیت و هم عوامـل  مقصود از موانع مسئولیت کیفری به نظر هم شامل عو -3نکته

-آمـده  موانع مسئولیت کیفـری با يکديگر تلفیق و به عنوان  9۲شود که در قانون  جرم می موجه

او جـرم اسـت ولـی     عمـل  هکودکی عملـی را انجـام داد   قانونگذار متوجه شده است زمانی ،ستا

الـی   ۵5۲به عوامل رافع مسـئولیت کیفـری و از مـاده     ۵55الی  ۵46از ماده مجازات ندارد که  

   .به علل موجه جرم مربوط می شود ۵59
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متهم بايد ادعای فقدان علم يا قصد و يا عـدم مسـئولیت نمايـد و قاضـی احتمـال بـه        -4نکته 

زمانی که فرد ادعای جنون در  لذا .اضی بیاندازدم بايد به ذهن قصحت آن دهد اين شبهه را مته

گويـد و احتمـاالد در   حاصـل نمايـدک کـه او دروغ نمـی     يقینحال ارتکاب قذف نمود قاضی بايد 

 .اش صادق استگفته

 دادسـرا  قضـائی  مقـام  نـزد  اقـرار  .باشد تا اعتبار داشته باشد دادگاه قاضی نزد بايد اقرار -8نکته

 .نیست ماده اين در مقنن مدنظر

 اينکـه  بـه  توجـه  بـا  ؛قضـائیه  قـوه  حقوق اداره ۲6/8/۵369 مشورتی نظريه بر اساس -6 نکته

 فقهـا  از برخـی  نظر به توجه با و نموده اند پشیمانی اظهار و اند داشته ازدواج قصد ابتدا از طرفین

 الحـدود  قاعـده  بـه  توجه با زنا حد اجرای لذا است، صحیح فارسی الفاظ به نکاح -تیمعاطا نکاح

 .گردد می ساقط و بوده شبهه مورد بالشبهات تدرا

 بته  بتازپرس  محضتر  در دادسرا در تعقیب از پس حد، مشمول سرقت اتهام به سینا -4

 بتا  کنتد  می ادعا و شده خود قبلی اقاریر منکر دادگاه در لیکن کرده اقرار ارتکابی جرم

 83 قضاوت            است؟   صحیح مورد، کدام .است شده اقرار به مجبور  تهدید،

 .شود می پذيرفته سوگند و بینه به نیاز بدون او ادعای .۵

 .کند ارائه بینه خود ادعای برای بايد .۲

 .شود نمی پذيرفته او ادعای شرايطی، هیچ تحت .3

 .است کافی ادعايش اثبات برای سوگند، اداء صرف .4

  صحیح است «3»گزینه. 

 را مجتازات  یتا  تغییر را شرعی حدود میزان و نوع کیفیت، تواند نمی دادگاه - 348 ماده

 کیفیتت  به عفو و توبه طری  از تنها هامجازات این .نماید ساقط یا تبدیل یا دهد تقلیل

 .است تبدیل یا تقلیل سقوط، قابل قانون این در مقرر

 در آن اجـرای  کیفیـت  و میـزان  نـوع،  که است مجازاتی،حد ،ا.ج.م.ق ۵5 ماده مطابق -4 نکته

  .است شده تعیین مقدس شرع

 شـده  اشـاره  حـد  اسـقاط  در توبـه  و عفو به  ا؛.ج.م.ق ۵۵9 تا ۵۵4 و 98 ،97 ،96 مواد -3 نکته

 .است

رفاد از طريق توبه و عفو صم موضوع کتاب حدود به هیچ عنوان قابل تغییر نبوده و يجرا -3نکته 

 .قابل سقوط، تعلیل يا تبديل هستندمجازات به کیفیت مقرر در قانون مجازات 
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 تقلیل است عبارتند از:ها قابل سقوط، تبدیل یا تنها طریقی که حدود از طری  آن -3

 عفو خصوصی -عفو عمومی .۵
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 عفو خصوصی –توبه  .3
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 و یکصتد  اصتل  طبت   استت  نشده ذکر قانون این در که حدودی مورد در - 331 ماده

 .شود می عمل ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون( 467) هفتم و شصت

 قـوانین  در را دعـوا  هـر  حکم کند کوشش است موظف قاضی) اساسی قانون ۵67 اصل -4 نکته

 نمايـد  صادر را حکم معتبر فتاوی يا اسالمی معتبر منابع به استناد با بايد نیابد اگر و بیابد مدونه

 صدور و دعوا به رسیدگی از مدونه قوانین تعارض يا اجمال يا نقض يا سکوت بهانۀ به تواند نمی و

 در کـه  اسـت  مجازات و جرم بودن قانونی اصل با تعارضدر  واقع در ماده اين (.ورزد امتناع حکم

 گرفتـه  قـرار  مقـنن  اشـاره  مـورد  اساسـی  قانون ۵69 اصل، مدنی قانون 4 ماده .ا.ج.م.ق ۵0 ماده

 .است

قـانون و  تواند خارج از شمول م غیر از حدود، دادگاه نمیيدر جرا ۲۲0با توجه به ماده  -3نکته 

 .در حیطه فقه حکم صادر کند

مواردی وجود دارد که با وجود اينکه عمل ارتکابی در قانون جرم شناخته شـده اسـت    -3نکته 

راجعه نمود؛ مثالد زنا با توان به فقه مسکوت نموده؛ لذا میاز هم قانون در خصوص برخی مسائل ب

ه است و يـا در صـورت مـرغ مغـزی     که پدر فوت نموده يا زن با پدر طالق رجعی گرفت زن پدر

با بدن اين فرد نیاز به غسـل   ه نگه دارد و ازدواج کند يا تماستواند عدشدن مرد آيا همسر او می

   .شودمیت دارد يا خیر؟ اين موارد حکمتی مشخص نیست و به فقه مراجعه می
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 در مورد حدودی که در قانون مجازات اسالمی ذکر نشده است: -4

 .شودطبق قاعده قبح عقاب بال بیان، حکم برائت صادر می .۵

 .دهدقاضی طبق نظر خود حکم می .۲

 .قاضی بايد با رجوع به منابع فقهی معتبر، حکم صادر نمايد .3

 .شودنظر مقام رهبری استفتاء و اعمال می .4

 صحیح است «3» گزینه. 

 حد موجب میجرا -دوم بخش

 زنا -اول فصل

 از و نبتوده  هتا  آن بین زوجیت علقه که زنی و مرد جماع از است عبارت زنا - 334 ماده

 .نباشد نیز شبهه به وطی موارد

 محقت   زن دُبُر یا قُبُل در گاهختنه اندازه به مرد تناسلی اندام دخول با جماع -4 تبصره

 .شود می

 مجازات نابالغ لکن است محق  زنا باشد، نابالغ ها آن از یکی یا طرفین هرگاه -3 تبصره

 قتانون  ایتن  اول کتتاب  در مقترر  تربیتی و تأمینی اقدامات به مورد حسب و شود نمی

 .گردد می محکوم

 يکـديگر  بـا  اينکـه  گمان به مردی و زن اگر که معنی بدين نباشد، شبهه به وطی موارد -4 نکته

 .شوند نمی محکوم زنا به کنند نزديکی شوهرند و زن

 .شود نمی محقق زنا( نباشند زن يا مرد) باشند خنثی طرف دو از يک اگر -3 نکته

 پسـر ) نابـالغ  .ندارد زنا حد در تأثیری( بودن مجنون) نبودن عاقل برخالف بودن نابالغ  -3 نکته

 .شود نمی مجازات( قمری سال 9 از کمتر دختر و قمری سال ۵5 از کمتر

 چیست؟ها نابالغ است حکم زنا وقتی طرفین یا یکی از آن -4

 . زنا محقق نیست .۵

 .شودزنا محقق است اما نابالغ مجازات نمی .۲

 .شود نابالغ به اقدامات تأمین و تربیتی محکوم می .3

 3و  ۲گزينه  .4

 صحیح است «4»گزینه. 
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 نیستت  زنا که خود متوفای زوجه با زوج جماع مگر است زنا میت، با جماع - 333 ماده

 .شود می شش درجه تعزیری شال  ضربه چهار و هفتاد تا یک و سی موجب لکن

 بودن غیرمحصن يا محصن برحسب گردد می جاری زنا حد کند زنا ای مرده با فردی اگر -4 نکته

 .شد خواهد داده توضیحات آتی مواد در که مرتکب

 تعزيـری  شـالق  و گـردد  نمـی  محکوم زنا حد به کند زنا خود متوفی زوجه با کسی اگر -3 نکته

 .گردد می اعمال او بر شش درجه

 تصـريح  بـه  توجه با گردد؟ می اعمال او بر حد آيا کند زنا خود متوفی همسر با زنی اگر -3 نکته

 .گرددشالق تعزيری اعمال می، متوفی زوجه با زوج جماع به قانون

 جماع با میت چه حکمی دارد؟ کدام گزینه درست است؟ -4

 .باشدزنا نمی .۵

 .زنا است .۲

 .زوج با زوجه متوفای خود نزديکی کند زنا نیست و مجازات ندارد  در صورتی که .3

ولیکن شالق تعزيـری درجـه    در صورتی که زوج با زوجه متوفای خود نزديکی کند زنا نیست .4

 .شش اعمال می گردد

 صحیح است «4»گزینه. 

 بتدون  وی ادعای باشد، شبهه به وطی یا زوجیت مدعی زنا، به متهم هرگاه -333 ماده

 .شود ثابت الزم شرعی حجت با آن خالف آنکه مگر شود می پذیرفته سوگند یا بینه

 .نمايد مطرح را خود ادعای جرم اثبات از قبل بايد زنا به متهم -4 نکته

 .است درأ قاعده اعمال جهت در ماده اين شد، داده توضیح سابقاد که گونه همان -3 نکته

 -قاضـی  علـم ) شرعی حجت با مدعی سوی از شده مطرح ادعای خالف که صورتی در -3 نکته

 بـا  نزديکـی  در نمايـد  ادعا مدعی چنانچه .گردد نمی توجهی ادعا آن به ديگر گردد ثابت( شهادت

 .گردد می جاری حد دهند او زنای به شهادت عادل شاهد چهار و شده شبهه دچار (الف)

 شود؟هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد چگونه عمل می -4

 .شودادعای وی بدون  بینه و سوگند پذيرفته می .۵

 .شودادعای وی با  بینه و سوگند پذيرفته می .۲

 .اگر خالف ادعای متهم با حجت شرعی ثابت شود ادعا پذيرفته نیست .3

 3و  ۵ .4
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 صحیح است «4»گزینه. 

 :است اعدام زیر موارد در زنا حد - 334 ماده

 نسبی محارم با زنا (ال،

 .است زانی اعدام موجب که پدر زن با زنا (ب

 .است زانی اعدام موجب که مسلمان زن با غیرمسلمان مرد زنای (پ

 .است زانی اعدام موجب که زانی سوی از اکراه یا عن، به زنای (ت

 به مربوط احکام سایر تابع مورد، حسب( پ) و( ب) بندهای در زانیه مجازات -4 تبصره

 .است زنا

 یتا  خواب بیهوشی، حال در نباشد او با زنای به راضی که زنی با کسی هرگاه -3 تبصره

 دادن فریب و اغفال طری  از زنا در .است عن، به زنای حکم در او رفتار کند زنا مستی

 او شتدن  تسلیم موجب اگرچه زن ترساندن ای و تهدید ربایش، طری  از یا نابالغ دختر

 .است جاری فو  حکم نیز شود

توان آثار آن را حتـی در ذهـن پـاک    نسبی به قدری هولناک است که نمی محارم با زنا -4 نکته

  .است طرف دو برای مجازات اعدام موجب کرد و

شود  اصطالحی در فقه اسالمی است که شامل گروهی از خويشاوندان نزديک می مَحرَم -3نکته

البته اين واژه در گفتار عامیانه بیشـتر بـه افـرادی اشـاره دارد کـه       .است حرامها  با آن ازدواجکه 

محتارم  محارم به سه گـروه؛   .م نیستها الز در برابر آن حجاب اسالمیاجرای مقررات مربوط به 

)شــامل؛ مادر/پــدر و اجــداد، فرزنــدان و نوادگــان، خــواهر/برادر، خــواهر/برادر زادگــان،   نَسَتتبی

کـه بـر    محارم سببیها برقرار است،  عمه/عمو/خاله/دايی( که از زمان تولد رابطه محرمیت با آن

/نوه ِ همسـر، همسـر ِ فرزنـد، همسـر ِ     شوند )شامل؛ مادر/پدر ِ همسر، فرزنـد  اثر ازدواج ايجاد می

رابطه محرمیت در  .شوند )که مشابه محارم نسبی است( تقسیم می محارم رضاعیپدر/مادر ( و 

تمامی موارد همیشگی است يعنی ازدواج با مادر زن تا همیشه حرام خواهد بود حتی در صـورت  

   .جدايی از همسر يا مرغ او

است موجب حرمت است و موجب اعـدام زانـی    مانند مادر شخصپدر که  زن با زنا در -3 نکته

 يـا  احصـان  برحسـب  و نیسـت  مجازات از مصون ولی شود نمی اعدام ماده اين طبق زانیه است و

 .شود می مجازات آتی مواد طبق احصان عدم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 زنـای  ممنوع است، لـذا در  مدنی: ازدواج مسلمه با غیر مسلم قانون ۵059مطابق ماده  -4 نکته

 و احصـان  برحسـب  و نیسـت  مجـازات  از مصون زن زانی اعدام و مسلمان زن يا غیرمسلمان مرد

 .گردد می مجازات احصان عدم

 توانـد  نـاموس بـدون رضـايت فـرد و مـی     هتـک  که عبارت است   اکراه و عنف با زنای -8 نکته

 شونده اکراه .گردد نیز دادن فريب و اغفال کردن، هوش بی شامل فیزيکی غیر يا فیزيکی اقدامات

 .شود نمی تعزير و حد مشمول کیفری مسئولیت نداشتن جهت به

قدری دشوار است چرا که عمـل  اصوالد تشخیص اينکه عمل با عنف و اکراه بوده يا خیر  -6نکته

 .گیردصورت می در خفی

 ايـن  غیـر  در و ۲۲5 مـاده  طبـق  باشـد  محصنه زانیه اگر که است معنی اين به تبصره -7 نکته

 .شود میمحکوم  مجازات قانون مواد ساير طبق صورت

از مـوارد زنـای بـه    ...آور، تهديد زانیـه  های خوابدادن دارو و قرص ازطريقزنا با زانیه  -9 نکته

 .عنف است

 کنتد،  زنتا  وی بتا  او رضتایت  جلب با و کرده اغفال را ای باکره نابالغ دختر کسی اگر -4

 83 قضاوت                                                                         است؟ حکم کدام مشمول

 المتعه مهر پرداخت و اعدام .۵

 مهرالمثل و البکاره ارش پرداخت و شالق ضربه صد .۲

 مهرالمثل و البکاره ارش پرداخت  اعدام، .3

 مهرالمثل و البکاره ارش پرداخت صرفاد .4

 است حیصح« 3»نهیگز. 

 آن، حکـم  در و عنـف  به زنای موارد در  ۲3۵ ماده در همچنین و ۲۲4 ماده ۲ تبصره به استناد با

 مهرالمثـل  و البکاره ارش پرداخت به مقرر مجازات بر عالوه مرتکب باشد باکره زن که صورتی در 

 محکـوم  مهرالمثـل  پرداخـت  و مجازات به فقط  نباشد، باکره که صورتی در و شودمی محکوم نیز

 .صحیح است3گزينه لذا  .گردد می

 امکان عدم صورت در .است رجم محصنه زانیه و محصن زانی برای زنا حد - 338 ماده

 قضتائیه  قتوه  رئتیس  موافقت و قطعی حکم صادرکننده دادگاه پیشنهاد با رجم اجرای

 و استت  محصنه زانیه و محصن زانی اعدام موجب باشد، شده ثابت بینه با جرم چنانچه

 .باشد می یک هر برای شال  ضربه صد موجب صورت این غیر در
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 زنـای  در کـه  اسـت ( سنگسـار ) رجم زنا، جرم بر اعمال قابل حدی های مجازات از يکی -4 نکته

 يـا  اعـدام  سنگسـار،  مجـازات  بـا  رابطه در بشری حقوق فشارهای علت به و است جاری محصنه

 .گردد می اعمال شالق

عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ است و در حالی که عاقل و  احصان مرد، -3نکته 

ا وی از قُبُـل را  بالغ بوده با وی از قُبُل در حال بلوغ جماع نموده و هر وقت بخواهد امکان جماع ب

زن دارای همسر دائمی و بالغ است و در حالی که عاقل و بالغ بـوده بـا وی از    دارد و احصان زن،

 .ع نموده و هر وقت بخواهد امکان جماع با وی از قُبُل را داردقُبُل جما

 شرايط با است زانی اعدام موجب باشد شده ثابت شهادت همان يا بینه با جرم چنانچه -3 نکته

 بـرای  حدی شالق ضربه صد موجب باشد شده ثابت اقرار با جرم چنانچه و فوق ماده در شده ياد

 .باشد می يک هر

 .است اعمال قابل مرتکب بر شالق اجرای صورت در نیز تبعی مجازات -4 نکته

مردی که همسر دائمی دارد هرگاه قبل از دختول مرتکتب زنتا شتود مجتازات آن       -4

 چیست؟

 صد ضربه شالق .۵

 اعدام .۲

 رجم .3

 قتل .4

  صحیح است «4»گزینه. 

 :شود می محق  زیر نحو به زن و مرد از هریک در احصان - 336 ماده

 کته  حتالی  در و باشد بالغ و دائمی همسر دارای آنکه از است عبارت مرد احصان ( ال،

 بخواهتد  وقت هر و باشد کرده جماع بلوغ حال در وی با قُبُل طری  از بوده عاقل و بالغ

 .باشد داشته وی با را قُبُل طری  از جماع امکان

 بالغ که حالی در و باشد بالغ و دائمی همسر دارای آنکه از است عبارت زن احصان ( ب

 بتا  را قُبُتل  طریت   از جمتاع  امکان و باشد کرده جماع قُبُل طری  از او با بوده، عاقل و

 .باشد داشته شوهر

 احصـان  شمول از باشد( عقب) دبر از نزديکی يا و بوده مجنون نابالغ، موقت، همسر اگر -4 نکته

 .است خارج
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 کند؟در کدام یک از موارد زیر مرد را از احصان خارج می -4

 امکان جماع با همسرش در حال عقل و بلوغ .۵

 امکان جماع با همسر نابالغ .۲

 .همسر دائمی باشد .3

 .نزديکی از قُبُل بوده است .4

  صحیح است «3»گزینه. 

 یتا  مقاربتت  از مانع بیماری نفاس، حیض، حبس، مسافرت، قبیل از اموری - 337 ماده

 از را زوجین سفلیس، و ایدز مانند گردد می مقابل طرف برای خطر موجب که یا یماریب

 .کند می خارج احصان

 .شود می نیز ديگر مانع هر شامل و است تمثیلی فوق مصاديق -4 نکته

 کند؟کدام موارد زوجین را از احصان خارج می -4

 نفاس -حیض -حبس .۵

 بیماری مانع مقاربت -مسافرت .۲

 بیماری واگیر چون ايدز .3

 همه موارد .4

  صحیح است «4»گزینه. 

 باشد نابالغ زانی و بالغ زانیه چنانچه محصنه، زنای و نسبی محارم با زنا در - 339 ماده

 .است شال  ضربه صد فقط زانیه مجازات

 -نسـبی  گردد می محرمیت موجب که است قرابت نوع سههمانطور که گفته شده است  -4 نکته

 .است کرده ياد نسبی محرمیت از فقط گذار قانون .رضاعی -سببی

 محکـوم  تربینـی  و نـامینی  اقدامبه  قانون مجازات اسالمی 88 ماده طبق نابالغ شخص -3 نکته

 .شود می
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   است؟ کدام زانیه مجازات باشد، نابالغ زانی و بالغ زانیه چنانچه محصنه، زنای در -4
 83 قضاوت                        

 شالق ضربه نه و نود .۵ 

 شالق ضربه صد .۲ 

 اعدام .3 

 رجم .4 

 است صحیح «3» گزینه. 

 وی حتد  شتود  زنا مرتکب دخول، از قبل هرگاه دارد، دائم همسر که مردی - 338 ماده

 .است قمری سال یک مدت به تبعید و سر موی تراشیدن شال ، ضربه صد

 نشـده  حاصل احصان فوق ماده در لذا .است قبل طريق از جماع احصان، شرايط از يکی -4 نکته

 .باشیم رجم حد به قائل که است

 .شود نمی شامل را زن و بوده مرد مورد در فوق ماده حکم -3 نکته

مردی که همسر دائم دارد هرگاه قبل از دخول مرتکب زنا شود مجازات او چیستت؟   -4

 .)عقد دائم نموده ولی دخول و نزدیکی از قُبُل صورت گرفته است(

 صد ضربه شالق .۵

 تراشیدن موی سر .۲

 تبعید به مدت يک سال قمری .3

 همه موارد .4

  صحیح است «4»گزینه. 

 .است شال  ضربه صد باشد، غیرمحصن مرتکب که مواردی در زنا حد - 331 ماده

 اعـدام  حـد  کـه  شـده  يـاد  مـوارد  در مگر است تازيانه ضربه صد مجازات بر اصل زنا در -4 نکته

 .گردد می جاری

 حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد چیست؟ -4

 صد ضربه شالق .۵

 اعدام .۲

 رجم .3

 قتل .4
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  صحیح است« 4»گزینه. 

 مرتکب باشد باکره زن که صورتی در آن، حکم در و عن، به زنای موارد در - 334 ماده

در  و شتود  متی  محکتوم  نیز مهرالمثل و البکاره ارش پرداخت به مقرر مجازات بر عالوه

 .گردد می محکوم مهرالمثل پرداخت و مجازات به فقط نباشد، باکره که صورتی

 :شود می مطرح فرض ۲ عنف به زنای در -4 نکته

 محکـوم نیز  مهرالمثل و البکاره ارش پرداخت به زانی مقرر، مجازات بر عالوهکه  زن بکارت ال،(

 .شود می

 و شـود  مـی  محکومنیز مهرالمثل پرداخت به زانی مقرر، مجازات بر عالوهکه  زن بکارت عدم ب(

 .است منتفی البکاره ارش

 .شد نخواهد جاری حکم اين طرفین رضايت با زنا ارتکاب صورت در -3 نکته

در کدام زنا در صورتی که زن باکره باشد، مرتکتب عتالوه بتر مجتازات مقترره بته        -4

 شود؟البکاره و مهرالمثل محکوم میپرداخت ارش

 زنای با عنف و در حکم آن .۵

 زنای محصنه .۲

 زنای غیر محصنه  .3

 3و  ۵ .4

 صحیح است «4» گزینه. 

 هفتتاد  تا یک و سی به نماید زنا به اقرار بار چهار از کمتر زنی یا مرد هرگاه - 333 ماده

 لتواط،  مورد در ماده این حکم .شود می محکوم شش درجه تعزیری شال  ضربه چهار و

 .است جاری نیز مساحقه و تفخیذ

 تـا  يـک  و سی به نمايد مساحقه و تفخیذ لواط، به اقرار بار چهار از کمتر به مرتکب اگر -4 نکته

 .شود می محکوم تعزيری شالق ضربه چهار و هفتاد

بار اقترار شترط شتده     4تفخیذ که  –مساحقه  –لواط  -هرگاه مردی یا زنی، در زنا -4

 است، کمتر از آن اقرار نماید مجازات مرتکب چیست؟

  6سی و يک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيری درجه  .۵

 صد ضربه شالق .۲

 هفتاد و پنج ضربه شالق .3
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 شالق تعزيری از يازده تا سی ضربه .4

 صحیح است «4» گزینه. 

 مساحقه و تفخیذ لواط، -دوم فصل

 انستان  دبتر  در گاه ختنه اندازه به مرد تناسلی اندام دخول از عبارت لواط - 333 ماده

 .است مذکر

 .پذيرد صورت نیز دخول و باشد مرد طرف دو هر است الزم -4 نکته

 بحـ   لـواط  مورد در زيرا نیست حد زوال موجب ترديد و شبهه به دخول زنا، برخالف -3 نکته

و بـرهم  بوده چرا که اين عمل برخالف اصول فطرت  .گردد محقق شبهه تا نیست مطرح زوجیت

 .زنندۀ نظام جامعه و از بین برنده نسل و فاسدکننده اجتماع است

 چیست؟ گاه در دبر انسان مذکردخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه -4

 مساحقه .۵

 زنا .۲

 لواط .3

 تفخیذ .4

  صحیح است «3»گزینه. 

 احصتان،  شترایط  بودن دارا یا اکراه عن،، صورت در فاعل، برای لواط حد - 334 ماده

 صتورت  هر در مفعول برای لواط حد .است شال  ضربه صد صورت این غیر در و اعدام

 .است اعدام( احصان عدم یا وجود)

 اعتدام  فاعتل  حد باشد، مسلمان مفعول، و مسلمان غیر فاعل که صورتی در -4 تبصره

 .است

 حتالی  در و باشد داشته بالغ و دائمی همسر مرد آنکه از است عبارت احصان -3 تبصره

 و باشتد  کرده جماع وی بلوغ حال در همسر همان با قبل طری  از بوده عاقل و بالغ که

 .باشد داشته وی با را طری  همان از جماع امکان بخواهد وقت هر

 .است اعدام اولی مجازات لواط در است شالق ضربه صد اصلی مجازات که زنا برخالف -4 نکته

 ای گونـه  بـه  مـذکر  جـنس  طبیعت زيرا است اعدام صورت هر در مفعول برای لواط حد -3 نکته

 بـا  و باشـد  مکـره  مفعـول  اگر که نیست معنی اين به صورت هر در .گردد واقع مفعول که نیست
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 زايـل  را مسـئولیت  اکـراه  و عنـف  کـه  زيـرا  بگیـرد  قـرار  اعـدام  مشمول دهد انجام را عمل عنف

 .نمايد می

 .است حدی شالق ضربه صد مفعول مجازات ۵ تبصره در -3 نکته

   است؟ کدام اکراه، و عن، موارد غیر در مفعول، و فاعل برای لواط حد -4
 83 قضاوت         

 اعدام دو هر .۵

 اعدام دو هر باشد، محصن فاعل که صورتی در .۲

 اعدام مفعول شالق، ضربه صد فاعل .3

 شالق ضربه صد مفعول اعدام، فاعل .4

 است صحیح «3» گزینه. 

 نشتیمنگاه  یتا  هتا  ران بتین  مرد تناسلی اندام دادن قرار از عبارت تفخیذ - 338 ماده

 .است مذکر انسان

 .است تفخیذ حکم در گاه ختنه از کمتر دخول -تبصره

 نامشـروع  رابطـه  و نبوده تفخیذ زن نشیمنگاه يا ها ران بین مرد تناسلی اندام دادن قرار -4 نکته

 .شود می محسوب

 بـه  و اسـت  تفخیـذ  حکـم  در هـم  مذکر انسان( عقب) دبر در گاه ختنه از کمتر دخول -3 نکته

 .گردد می محکوم تفخیذ مجازات

 یا نشیمنگاه انسان مذکر چیست؟ها قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران -4

 لواط .۵

 تفخیذ .۲

 زنا .3

 مساحقه .4

  صحیح است« 3»گزینه. 

 فرقتی  جهتت  این از و است شال  ضربه صد مفعول و فاعل حد تفخیذ، در - 336 ماده

 .نیست غیرعن، و عن، و غیرمحصن و محصن میان

 اعتدام  فاعتل  حتد  باشتد،  مسلمان مفعول، و غیرمسلمان فاعل که صورتی در -تبصره

 .است


