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 کلیات -کتاب اول

 مواد عمومی -بخش اول

 تعاریف  -فصل اول

های حدود، قصاص، دیاات و   و مجازات جرایمانون مجازات اسالمی مشتمل بر ق -4 ماده

قواعد حاکم بار  تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و 

 .ها است آن

کمیسیون قضائی و حقووقی مجلوس    ۴/2/۴۹۳2مورخ  ۀقانون مجازات اسالمی در جلس -4نکته

قانون اساسی تصویب شده و پوس از موافقوت مجلوس بوا اجورای       85 اصلشورای اسالمی طبق 

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است ۴۴/2/۴۹۳2سال، در تاریخ  5آزمایشی آن به مدت 

کلی قوانونی   طور بهها و  و مجازات جرایمقانونی بودن  اصل ۀکنند انیب ینوع به این ماده -3نکته

 .بودن تمام شرایط و ضوابط حاکم بر حقوق جزا است

هوا و اقودامات توأمینی و     های علیه جورم در قوانون فعلوی عبارتنود از: مجوازات      واکنش -3نکته

صدور حکم اقدام تأمینی نیز همانند حکم مجازات، تنها هنگامی جایز اسوت کوه کسوی     ،تربیتی

، قضائیلیکن حکم اقدام تأمینی ممکن است از مرجع اداری و نه ضرورتاً  .مرتکب جرم شده باشد

 .نیز صادر شود

 ها مطابق قانون مجازات اسالمی فعلی عبارتند از: بندی مجازات تقسیم -4نکته

 قصاص -     حدود -

 اقدامات تأمینی و ترتیبی - تعزیرات -     دیات -

 حوذ  های بازدارنده در قانون جدیود مجوازات اسوالمی     مجازات، اساس ماده مذکور بر -8نکته

 .است شده 

   یک از موارد زیر است؟ قانون مجازات اسالمی در برگیرنده کدام ۀگستر -4

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  انواع جرایم و مجازات .۴

 ها  انواع جرایم و مجازات .2

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی   انواع مجازات .۹

 انواع جرایم و تدابیر تأمینی و تربیتی و کیفرهای قانونی   .۱

   صحیح است «4»گزینه. 
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 شاده   نییتعهر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات  -3 ماده

 .شود است جرم محسوب می

 .کند ها را بیان می و مجازات جرایماصل قانونی بودن  صراحت بهاین ماده  -4نکته

هوا اشواره    و مجوازات  جورایم قانون اساسی نیز به اصل قانونی بوودن   ۴4۳و  ۴44اصول  -3نکته

کوه   ها است خاص مربوط به اصل قانونی بودن مجازات طور بهقانون اساسی نیز  ۹4 اصل .کند می

قوانون   به موجوب حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و : »گردد مقرر می

 «.باشد

  دادهقانون مجازات اسالمی نیز به آن ارجواع   220  قانون اساسی که در ماده ۴47 اصل -3نکته

قاضی موظف »دارد:  میاشعار  .شود محسوب می جرایماست، استثنایی بر اصل قانونی بودن  شده

بیابد و اگر نیابد با اسوتناد بوه منوابع معتبور      نقوانین مدواست کوشش کند حکم هر دعوا را در 

سکوت یا نقص یا اجموال   ۀتواند به بهان معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی یفتاوااسالمی یا 

 « .، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزدهمدوّنیا تعارض قوانین 

تعیین تکلیف و مجازات آن دسته از حدود شورعی را کوه در    .ا.م.ق 220 همچنین ماده -4نکته

به منابع معتبور اسوالمی    .ا.ق ۴47 اصلها نامی برده نشده، مطابق با  قانون مجازات اسالمی از آن

 .و فتاوای معتبر محول کرده است

 وجوود   نیو ا بوا  .ترک فعلجرم یا رفتار مجرمانه اعم است از فعل یا  .ا.م.ق 2 ۀطبق ماد -8نکته

قانون جرم تلقی شوود   حیتصر بهتواند  رفتارهای دیگری همچون نگهداری و داشتن حالتی نیز می

 .گری مثل نگهداری مواد مخدر یا حالت اعتیاد یا تکدی

عالوه بر فعل و ترک فعل، به اعتقاد حقوقدانان صورت سومی نیوز بورای ارتکواب جورم      -6نکته

ای  نمونه 2۳5  هددر ماقابل تصور است که خوشبختانه مقنن فعل ناشی از ترک فعل  تحت عنوان

 .بیان کرده استبحث جنایت علیه اشخاص  را درجرم  نوعاز این 

 :ها عبارتند ازنتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات -7نکته 

 یق و محدود قوانین جزاییضتفسیر م .4

توجه داشته باشوید کوه بوا نتوایج تفسویر مضویق        جزایی عدم عطف به ما سبق شدن قوانین .3

 قوانین کیفری که عبارتند از:

  تبرئه در حال شک .4

 .منع دلیل تراشی به وسیله قیاس اشتباه نشود .3
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 در کاه  فعال  تارک  و فعال  از اعم یرفتار هر ؟کنداین ماده به چه اصلی اشاره می -4

  .شودیم محسوب جرم شده نییتع مجازات آن یبرا قانون

  ینیسرزم تیصالح اصل .۴

 یواقع تیصالح اصل .2

 ها مجازات و میجرا بودن یقانون اصل .۹

   یفریک نیقوان بودن یشخص اصل .۱

 است حیصح «3» نهیگز. 

 99آزاد  ت؟زیر در مورد تعریف جرم از نظر قانونی صحیح نیس  کدام گزینه -3

   فعل یا ترک فعل قابل اقدامات تأمینی   .۴

 فعل یا ترک فعل قابل مجازات و اقدامات تأمینی .2

  فعل قابل مجازات .۹

 همه موارد .۱

 صحیح است «4»گزینه. 

 قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان -فصل دوم

اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینای، دریاایی و    ۀکلی ۀقوانین جزایی دربار -3 ماده

 به موجاب که  شود مگر آن هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می

 .باشد مقررشدهقانون ترتیب دیگری 

 .به اصل صالحیت سرزمینی اشاره دارد ۹  ماده -4نکته

 .است« المللی مرزهای بین»منظور از قلمرو حاکمیت در آن  -3نکته

 ۀسوکن  ۀکلیو »اشواره دارد:  بدین شرح نیز به اصل سرزمینی بودن قوانین  .م .ق 5 ماده -3نکته

ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بوود، مگور در موواردی کوه قوانون      

 «.استثناء کرده باشد

چنانچه جرمی در ایران واقع شود و معاونت یا شورکت در آن جورم در خوارز از ایوران      -4نکته

اموا عکوس    ؛باشد؛ معاونین و شرکای این جرم مطابق قوانین ایران تعقیب خواهند شد شده  انجام

این فرض یعنی انجام فعل معاونت در ایوران بورای تسوهیل ارتکواب جرموی در خوارز از ایوران،        

 .گردد مشمول صالحیت سرزمینی قوانین کیفری نمی
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 ؛ارتکابی در کشتی یا هواپیما توجوه داشوت   جرایمباید به  یدر مورد صالحیت سرزمین -8نکته

و یوا قوانون    ۴۹28این موارد در قوانین خاصی مثل قوانون هواپیموایی کشووری مصووب     چرا که 

 .است شده حیتصر ۴۹۴۹ مصوبدریاها بر نظارت دولت 

هوای   هوای جنگوی و کشوتی    هوا بایود بوین کشوتی     ارتکوابی در کشوتی   جرایمدر مورد  -6نکته

   .تفاوت قائل شد یرجنگیغ

 ؛است پرچم  صاحبدر صالحیت دولت  ؛های جنگی ارتکابی در کشتی جرایمرسیدگی به  .6-4

هوای سواحلی ایوران در     در آب ؛های غیرجنگوی  ارتکابی در کشتی جرایم ۀرسیدگی به کلی .6-3

  .سواحل( سرزمینی است) های دولت صاحب دریاها صالحیت دادگاه

دریوای سواحلی حوق     کوف  ریو زها بر دریای ساحلی و فضای فوقانی آن و کوف و  دولت -7نکته

 .شوند در ایران محسوب می شده واقعارتکابی در این نواحی نیز جرم  جرایمحاکمیت دارند و 

اگر جرمی در داخل هواپیمای خارجی ارتکاب یابد در صورت وجود یکی از شرایط زیر  -9نکته

 از: اند عبارتاین شرایط  .دگی خواهند کردقانون ایران رسی اساس برمحاکم ایران 

 ؛امنیت ایران باشددر جرم مخل  .4

 ؛ایران باشد ۀعلیه تبعمتهم یا مجنی .3

 قانون هواپیمایی کشوری( ۹۴)ماده .هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید .3

   ؟رسیدگی به جرائم ارتکابی در کشتی های جنگی در صالحیت چه مرجعی است -4

 اهایدر صاحب دولت .2   پرچم صاحب دولت .۴

   کدامچیه .۱   شده واقع آن در جرم که یدولت .۹

  است حیصح «4» نهیگز. 

 یمرجعا  چاه  تیصاالح  در یجنگ ریغ یها یکشت در یارتکاب جرائم به یدگیرس -3

 است؟

 دولت صاحب پرچم   .۴

 دولتی که جرم در آن واقع شده   .2

 دولت همسایه   .۹

 دولتی که صاحب دریاهای سرزمینی است  .۱

  صحیح است «4»گزینه. 
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با توجه به قانون مجازات اسالمی، همۀ اصول ناظر بر قلمروی مکانی قوانین کیفری  -3

 ...اند به جز یت شناخته شدهدر حقوق ایران به رسم

 83سراسری

 ال(  اصل شخصی بودن قوانین کیفری به اعتبار شخص بزه کار )صالحیت شخصی فع .۴

 اصل سرزمین بودن قوانین کیفری بر پایه قلمروی دریایی )صالحیت سرزمینی دریایی(     .2

 اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بر پایه قلمروی هوایی )صالحیت سرزمینی هوایی(  .۹

 کدام  هیچ .۱

   صحیح است «4»گزینه. 

آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم  ۀهرگاه قسمتی از جرم یا نتیج -4 ماده

 .در جمهوری اسالمی ایران است شده واقعجرم 

 :بینی کرده است پیشدو حالت را  ۱ ماده -4نکته

 ؛رم در قلمرو حاکمیت ایران واقع شودقسمتی از ج .4-4

 ؛شوددر قلمرو حاکمیت ایران واقع نتیجه یا اثر جرم  .4-3

در ایران است و قوانین کیفری ایوران   شده واقعدر هر دو حالت فوق، جرم ارتکابی در حکم جرم 

 .هستند اعمال  قابل

  :مکانی است که، وقوع جرم محل منظور از -3نکته

 است و یا   افتهی  انجام آنجاتمام یا جزئی از عملیات اجرایی جرم در  .3-4

مکانی که صرفاً مقدمات جرم در آنجا  ،بنابراین ؛باشد شده  واقع آنجاجرم در  ۀکه نتیج این .3-3

قتل، محل وقوع جرم یا حتوی محول وقووع قسومتی از جورم       ۀوسیل ۀمثل تهی ؛انجام شده است

 .شودتلقی نمی

در ارتباط با اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده که تنها استثنای وارد  ۱و  ۹ مواد -3نکته

   .بر آن مصونیت سیاسی است

رغوم  کوه علوی  هسوتند  مصونیت سیاسی برخوردار هستند، تنهوا گروهوی   افرادی که از  -4نکته

 .شودها رسیدگی نمی ارتکاب جرم در سرزمین یک کشور، به جرم آن

افوراد   هرچند ایننیستند بلکه  قابل تعقیباساساً  سیاسی نه اینکه مصونیتاشخاص با  -8نکته

ولوی در کشوور خودشوان )کشوور فرسوتنده(       ؛و محاکمه نیستند بیتعق  قابلدر کشور پذیرنده، 

 .محاکمه و مجازات خواهند شد
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 باه  را هیترک خاک داخل در یشخص ران،یا خاک داخل از گلوله کیشل با که یکس -4

 .برساند قتل

 .قانون ترکیه حاکم بر موضوع است .۴

 .با جمع قوانین ایران و ترکیه در ایران محاکمه می شود .2

 .طبق قوانین ایران در ترکیه محاکمه می شود .۹

  .شودن ایران محاکمه و مجازات میایران است و طبق قوانی عمل در حکم جرم واقع شده در .۱

   صحیح است «4»گزینه. 

 باه  رفتن با سپس و نموده اقدام یقتل انجام جهت ییچاقو هیته به رانیا در یفرد -3

 .است رسانده قتل به را نظر مورد فرد آلمان

 .قانون آلمان حاکم بر موضوع است .۴

 .قانون ایران حاکم بر موضوع است .2

 .طبق قوانین ایران فرد در آلمان محاکمه می شود .۹

 .طبق قوانین آلمان در ایران محاکمه می شود .۱

   صحیح است «4»گزینه.  

پس از  اگر یک آلمانی در ایران به قصد قتل یک تبعه اتریشی سالحی تهیه نماید و -3

 ...عزیمت به ترکیه مبادرت به قتل او نماید

 98سراسری

   .ایران صالحیت تعقیب و مجازات او را به اتهام قتل عمدی ندارد .۴

  .چهار دولت ترکیه، آلمان، اتریش و ایران صالحیت تعقیب و مجازات او را خواهند داشت هر .2

  .انین کیفری ترکیه مجازات خواهد شدچنانچه در ایران یافت شود یا مسترد گردد مطابق قو .۹

چنانچه در ایران یافت شود یا مسترد گردد مطابق قوانین مربوط به قصاص تعقیب و مجوازات   .۱

 .شود می

   صحیح است «4»گزینه. 

ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیات ایاران مرتکاب    هر شخص ایرانی یا غیر -8 ماده

مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اساالمی   جرایمزیر یا  جرایمیکی از 

در خارج از ایاران باه    جرایمشود و هرگاه رسیدگی به این ایران محاکمه و مجازات می
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هاای  صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجاازات 

 کند:را محاسبه می شده اجراتعزیری، میزان محکومیت 

دام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یاا اساتقالل جمهاوری    اق (الف

 ؛اسالمی ایران

 ؛جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن (ب

، رئیس قوه قضاائیه،  جمهور سیرئجعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی  (پ

 عاالی  دیاوان رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس 

کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضاای مجماع تشاخیص    

 ؛ها یا استفاده از آن جمهور سیرئمصلحت نظام، وزرا یا معاونان 

ادره از این مراجع یا سایر مراجع قاانونی  های صیهی یا اجرای( جعل آراء مراجع قضائت

 ؛ها یا استفاده از آن

جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اساناد خزاناه و    (ث

قلاب در   ۀاز طرف دولت یا تهیه و ترویج سک شده نیتضمیا  صادرشدهاوراق مشارکت 

 .مورد مسکوکات رایج داخل

شود، صالحیت واقعی که صالحیت حمایتی یا حفاظتی نیز نامیده می این ماده به اصل -4نکته

 .دارداشاره 

 باید ابتدا دو حالت را در نظر داشت:ا .م.ق 5 در مورد حاالت مختلف ماده -3نکته

 ؛مقرر در قوانین خاص، از نوع تعزیوری نباشود   جرایممذکور در این ماده یا  جرایممجازات   .3-4

ه در خارز مجوازات شوده باشود یوا خیور، در ایوران محاکموه و        ک مرتکب اعم از آن حالتدر این 

 .گردد مجازات می

در ایون   ؛در قوانین خاص از نوع تعزیری باشد جرایممذکور در این ماده یا  جرایممجازات   .3-3

 است: تصور قابل 5 دو حالت دیگر مطابق ماده حالت

در ایون صوورت وی در ایوران    : مرتکب در کشور خارجی محاکمه و مجازات نشده باشد  .3-3-4

 .قابل محاکمه و مجازات خواهد بود
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 :باشود  شوده  اجرامرتکب در کشور خارجی محکوم و مجازات وی )چه کالً و چه بعضاً(   .3-3-3

 هوای ایوران در تعیوین    ولوی دادگواه   ؛وی در ایران قابل مجازات خواهد بود هم بازدر این صورت 
 .را حسب قوانین ایران محاسبه و کسر خواهند کرد شده اجرامجازات تعزیری وی، قسمت 

مشمول مقررات این ماده قورار  در صورتی جعل اسکناس یا قلب سکه و ترویج آن تنها  -3نکته

 .گیرند که جعل در اسکناس یا مسکوکات رایج ایران باشدمی

پوول   عنووان  بوه رایج آن است که سکه یا اسوکناس موذکور    ۀمنظور از اسکناس یا سک -4نکته

 .که لزوماً مورد معامله واقع شود قانونی کشور ایران باشد و نه این

برشمرده شده در این ماده بایود توجوه داشوت کوه در چوه       جرایمدر موارد و مصادیق  -8نکته

گوردد و در چوه   نیز مشمول مقررات صالحیت واقعوی موی   «شده جعلاستفاده از اسناد »مواردی 

 .مول این ماده خارز استمواردی استفاده از اسناد مذکور، از ش

صرفاً جعل اسکناس یا قلب سوکه و یوا جعول اسوناد خزانوه و اوراق       این ماده (ث)بند  -6نکته

 5 ۀمواد  (ت)، (پ)، (ب)اما بندهای  ؛مشارکت را مشمول مقررات صالحیت واقعی قرار داده است

قووانین  ها را مشمول اصل صوالحیت واقعوی    هم جعل و هم استفاده از اسناد جعلی مذکور در آن

 .کیفری قرار داده است

، جعل یا استفاده از سند مجعول دستخط مقام رهبری اعم از رسمی یا (ب)مطابق بند  -7نکته

صرفاً  (پ) بند دراما در مورد سایر مقامات مذکور  ؛مشمول اصل صالحیت واقعی است یررسمیغ

 .استها مشمول اصل صالحیت واقعی  دستخط رسمی آن

است، بند  شده  اشارهت واقعی محاکم کیفری ایران در آن از مواد دیگری که به صالحی -9نکته

چنانچه جورم  » :طبق این بند .است ۹0/7/۳۹آیین دادرسی کیفری الحاقی قانون  44۱  ماده (پ)

ای و مخوابراتی و  های رایانوه ایرانی در خارز از ایران علیه سیستمای توسط هر ایرانی یا غیررایانه

های رسومی  گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگییا تحت کنترل قوای سه استفاده موردهای سایت وب

 ۀهای دارای دامنسایت دهد یا علیه وبای که خدمات عمومی ارائه میدولت یا هر نهاد یا مؤسسه

های ایوران صوالح بوه     مرتبه باالی کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد، دادگاه

 «.رسیدگی خواهند بود

 حوذ  را « در ایران یافت شود یا بوه ایوران مسوترد گوردد    » :عبارتاین ماده مقنن در  -8نکته

 5 مواده  (ث)توا   (الوف )بندهای  جرایمیک از  چنانچه فردی در خارز مرتکب هر لذا ؛است نموده

  .غیابی وی وجود دارد ۀگردد امکان رسیدگی و محاکم
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داخلوی و   علیوه نظوام، امنیوت    جورایم شوامل   .ا.م.ق 5 مواده  (الوف )بند  قلمرو اجرایی -41نکته

و همچنوین   تمامیت ارضی و استقالل مذکور در بخش تعزیرات قانون مجازات اسوالمی   ،خارجی

 .شود می در قوانین متفرقه مجرای

 قلمرو از خارج در رانیا جیرا اسکناس جاعل یخارج ۀتبع کی ی محاکمه و بیتعق -4

 است؟ ریپذ هیتوج رانیا محاکم در یاصل  چه با رانیا تیحاکم

  93 مشاوران                  

 اصل صالحیت واقعی  .2 اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری .۴

 اصل صالحیت شخصی .۱ اصل صالحیت جهانی  .۹

  صحیح است «3»گزینه. 

 قانون طبق رانیا از خارج در لیذ جرائم از کی کدام ارتکاب صورت در گانهیب فرد  -3

 شود؟ینم زاتامج رانیا یاسالم مجازات

 جعل نوشته رسمی رئیس جمهور                        .2 جعل مهر و امضاء اعضای مجلس خبرگان .۴

 جعل اسکناس رایج ایران  .۱  جعل دست خط مقام رهبری .۹

   صحیح است «4» گزینه. 

هرگاه یک ایرانی در فرانسه مرتکب جرم جاسوسی علیه منافع جمهوری اسالمی   -3

های کیفری فرانسه محاکماه و حکام    نفع آمریکا گردد و در دادگاه ایران و فرانسه و به

های ایران در مورد وی، کادام اقادام زیار را انجاام      محکومیت وی صادر گردد، دادگاه

  دهند؟ می
 83قضاوت 

  .نسبی دارد ۀهای ایران، اعتبار امر مختوم حکم صادره برای دادگاه .۴

مجودد قورار    ۀاگر در ایران یافت شود یا در خارز توسط اینترپل دستگیر شود، موورد محاکمو   .2

  .کنند داده و وی را در ایران مجازات می

   .کنند های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می در تعیین مجازات .۹

   .کنندتوانند وی را مجدداً محاکمه  به حکم مذکور اعتنایی نکرده و می .۱

 صحیح است «3» گزینه. 
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که در رابطه باا شا ل و    غیرایرانیمستخدمان دولت اعم از ایرانی یا  جرایمبه  -6 ماده

ماأموران   جارایم اناد و باه    خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده ۀوظیف

سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسای برخوردارناد   

 .شود طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران رسیدگی می

مشمول مقررات ایون مواده     یصورت درمستخدمان دولت در خارز از ایران تنها  جرایم -4نکته

 .باشدها آن ۀگردد که مرتبط با شغل و وظیفمی

مأموران سیاسی و کنسولی و وابستگان دولت که مصونیت سیاسوی دارنود    جرایم ۀکلی -3نکته

 .شودفوق می ۀمشمول ماد

االتبواع   برای کشور ایران الزموین  ۴۳4۴کنوانسیون  مصونیت سیاسی مقرراتدر مورد  -3نکته

موأموران دیپلماتیوک، از تعقیوب    » :کوه اسوت   شوده  مقرراین کنوانسیون  ۹۴ در ماده شد وبامی 

اما مشروط  ؛شودهستند و این مصونیت شامل بستگان مأموران دیپلماتیک نیز میکیفری مصون 

همچنین این مصونیت شامل کارمنودان اداری و   .که تابعیت کشور پذیرنده را نداشته باشند به آن

گوردد، مشوروط بوه نداشوتن     ها هسوتند نیوز موی    آن ۀها که اهل خان فنی مأموریت و بستگان آن

 «.م در دولت پذیرندهتابعیت یا اقامت دائ

 شود مرتکب رانیا از خارج در رانیا دولت خدمت در گانهیب تبعه کی که یجرم به  -4

 ؟شود یم یدگیرس قانون کدام طبق

 جمهوری اسالمی ایران  .2 بینی  در مراجع بین المللی پیش .۴

 محل ارتکاب جرم .۱ کشور متبوع تبعه بیگانه  .۹

  صحیح است «3»گزینه. 

بیگانه که در خدمت جمهوری اسالمی ایاران در خاارج از سارزمین ایاران،     اتباع  -3

    ؟باشند یک از قوانین زیر می مرتکب جرم مربوط به ش ل خود شوند تابع کدام
 84آزاد 

 قانون مجازات محل ارتکاب جرم )اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی(  .۴

 اساس توافق نامه رسمی فیمابین دولت ایران و دولت محل وقوع جرم  بر .2

 قوانین جزایی ایران  .۹

  ۴۹۹۳قانون استرداد مجرمین مصوب  .۱

  صحیح است« 3»گزینه. 
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یک از اتباع ایران در خاارج از کشاور    عالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر -7 ماده

به ایران اعاده گردد، طبق قوانین یا افت و در ایران ی در صورتی کهمرتکب جرمی شود، 

 که: شود مشروط بر این جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات می

 ؛ قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد موجب  بهرفتار ارتکابی  (الف

موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جارم   جرایمجرم ارتکابی از  در صورتی که (ب

 نشده اجراات کالً یا بعضاً درباره او محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجاز

 ؛باشد

طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا  (پ

 .سقوط آن نباشد

به اصل صالحیت شخصی فعال یعنی صالحیت بر مبنای تابعیت مرتکوب   .ا.م.ق 7 ماده -4نکته

 .اشاره دارد

ایرانی در خارز از کشور و نیوز وجوود یوا     ۀجرم بودن یا نبودن رفتار تبع مادهاین طبق  -3نکته

مبنوای قوانون    عدم وجود موجباتِ منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات باید فقط بور 

 .مبنای قانون کشور خارجی ایران بررسی شود نه بر

 :شرایط قاعده منع مجازات مرتکب تبعه ایرانی در خارز از کشور -3نکته

 باشد؛ مجازات جرم ارتکابی از سوی تبعه ایرانی از نوع مجازات تعزیری غیرشرعی می اوالً:

  متهم در محل وقوع جرم:  ثانیاً:

 یا تبرئه شده باشدمحاکمه و  -

 ؛باشد شده اجرامجازات وی کالً  -

 .باشد شده اجراقسمتی از مجازات وی بعضاً  -

تووان دریافوت کوه امکوان رسویدگی      از عبارت در ایران یافت یا به ایران اعاده شود می -4نکته

 .غیابی در این موارد وجود ندارد

 ۴۹8۹ مصووب قانون مبارزه با قاچواق انسوان    7 در مورد صالحیت شخصی فعال، ماده -8نکته

 جورایم ایرانی که در خارز از قلمرو حاکمیت ایوران مرتکوب یکوی از     ۀهر تبع» :کندنیز مقرر می

 «.موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود
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 قضائیه اظهار داشوته اسوت:   ۀاصل صالحیت شخصی فعال اداره حقوقی قودر خصوص  -6نکته

 چنانچهرض سؤال ها در ف با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین و ارتباط آن با حاکمیت دولت»

متهم به لحاظ وقوع بزه در کشور تاجیکستان در آن کشور دستگیر، محاکمه و محکوم گردیده و 

 ۀمحاکمو ، است شده  واقعضوابط و مقررات حاکم در آن کشور مشمول عفو  اساس برمتعاقب آن 

 (ب)همان جرم فاقد وجاهت قانونی است و مقررات قسمت اخیر بنود   به علت ارتکابمجدد وی 

در خصوص جواز محاکمه و مجازات متهم در ایران منصر   ۴۹۳2 یاسالمقانون مجازات  7 ماده

 «.از مواردی است که موضوع مشمول مقررات عفو حاکم در کشور محل وقوع جورم شوده اسوت   

 (.27/۹/۳۹مورخ  705/۳۹/7مشورتی شماره  ۀینظر)

در  اش اجارا و دربارهمد شود و مجازات این جرم گر کسی در خارج مرتکب قتل عا -4

شاخص مزباور   ، و اولیای دم تقاضای قصاص نمایند خاتمه مدت مجازات به ایران بیاید

  ؟کندچه وضعیتی پیدا می

   .از لحاظ بیم تجری به حبس محکوم می شود .۴

  .قابل قصاص نیست .2

 .نیستمجازات حبس قابل تعقیب و مجازات با وجود تحمل  .۹

 .تقاضای اولیای  دم به قصاص محکوم می شوددر صورت ثبوت جرم به  .۱

  صحیح است« 4»گزینه. 

شود و در دادگاه محلّ وقاوع جارم    اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی -3

 83وکالت  ...های کیفری ایران محاکمه شود، در دادگاه

  .مجدد نیست ۀدر هر صورت، قابل محاکم .۴

  .مجدد است ۀدر هر صورت، قابل محاکم .2

   .مجدد نیست ۀکه عمل ارتکابی از تعزیرات باشد، قابل محاکم به شرط آن .۹

  .مجدد نیست ۀبه شرط آن که عمل ارتکابی از تعزیرات غیرمنصوص شرعی باشد، قابل محاکم .۱

صحیح است  «4» گزینه. 

ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشاور  هرگاه شخص غیر -9 ماده

یاران  مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و به ا جرایم جز  بهایران مرتکب جرمی 

شاود،  ی جمهوری اسالمی ایران به جرم او رسیدگی مای اعاده گردد، طبق قوانین جزای

 که: مشروط بر این



 09 (جزای عمومیمجازات اسالمی )حقوق قانون آموز 

محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئاه نشاده یاا در     موجب تعزیر در جرایممتهم در  (الف

 .باشد نشده اجرااو  ۀصورت محکومیت، مجازات کالً یا بعضاً دربار

قانون جمهاوری اساالمی ایاران و     موجب  بهموجب تعزیر  جرایمرفتار ارتکابی در  (ب

 .قانون محل وقوع، جرم باشد

دیوده   به اصل صالحیت شخصی منفعل یعنی صالحیت بور مبنوای تابعیوت بوزه     8 ماده -4نکته

 .کنداشاره می

 5 ۀمواد  یبندها دری است که جرایمدسته  آن از ریغی جرایممفاد این ماده مربوط به  -3نکته

 .است شده  انیب

مبنوای   ایرانی فقط برم بودن یا نبودن رفتار مرتکب غیرغیرتعزیری، جر جرایمدر مورد  -3نکته

تعزیری قوانون هور دو کشوور     جرایماما در مورد  ؛شودجمهوری اسالمی ایران بررسی میقوانین 

 .ایران و کشور محل وقوع جرم مالک است

، علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران از نوع تعزیری باشد یرانیرایغاگر جرم مرتکب  -4نکته

)رجوع کنیود بوه    مجازات تعزیری وی از نوع تعزیرات منصوص شرعی نباشد که  یصورت درالبته 

وی در صورتی که در ایران یافت یا  های ذیل پیش آید و یکی از حالت ا(.م.ق ۴۴5  ماده 2 تبصره

 :منع مجازات مضاعف( ۀشود )قاعد به ایران اعاده شود، مجدداً محاکمه نمی

 ؛شده باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه -

 ؛باشد شده اجرامتهم در محل وقوع جرم محاکمه و مجازات وی کالً  -

 .باشد شده اجرامتهم در محل وقوع جرم محاکمه و قسمتی از مجازات وی بعضاً  -

تووان دریافوت کوه امکوان رسویدگی      در ایران یافت یا به ایران اعاده شود می :از عبارت -8نکته

 .غیابی در این موارد وجود ندارد

 قارار  یکالهباردار  ماورد  رانیا ا از خارج در یرانیا کی اگر ،رانیا یفریک نظام در -4

 98وکالت    ؟ردیگ

  .های ایران صالح به رسیدگی نیستنددادگاه  .۴

 .های ایران صالح به رسیدگی هستنددادگاه .2

 .های ایران صالح به رسیدگی انددر صورت یافت شدن مجرم  در ایران دادگاه .۹

   .انددگیهای ایران صالح به رسی، دادگاهاگر در کشور محل وقوع جرم، مجازات نشده باشد .۱
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  صحیح است «3»گزینه.  

عراق در شاهر ب اداد باه قتال      ۀایران توسّط دو نفر تبع ۀشمسی یک تبع 4391در سال  -3

 83 مشاوران ...رسیده است

  .عراق هستند، باید در عراق شکایت شود ۀچون محلّ وقوع جرم عراق بوده و متّهمین نیز تبع .۴

   .بحث صالحیت شخصی فعّال مطرح است و محاکم ایران صالحیّت رسیدگی دارند .2

   .بحث صالحیّت شخصی منفعل مطرح است و محاکم ایران صالحیّت رسیدگی ندارند .۹

 .بحث صالحیّت شخصی منفعل مطرح است و محاکم ایران صالحیّت رسیدگی دارند .۱

 صحیح است «4»ینه گز. 

المللای  ها و مقررات باین قانون خاص یا عهدنامه موجب  بهی که جرایممرتکب  -8 ماده

شود، اگر در ایران یافت شاود طباق   در کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می

 .گرددقوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات می

به اصل صالحیت جهانی یا اصل صالحیت همگوانی اشواره دارد کوه ناشوی از      مادهاین  -4نکته

قاچاق موواد مخودر و    جرایمجرم )مثل  شدن یجهانهای مبنای ضرورت المللی و برمعاهدات بین

 .حقوق کیفری است شدن  یجهانآن  تبع  بهگردان و تروریسم( و  مواد روان

دولت ایران نیز  بشناسد بایدجرم را بی المللی عمل ارتکابین ۀمعاهدیک  در صورتی که -3نکته

   .به تصویب رسانده باشد .ا.ق 77 در این راستا قانون داخلی را مطابق اصل

مفاد عهدنامه جدای از معاهده به عر  هم تبدیل شده باشد ایران ملزم به رعایوت   اگر  -3نکته 

 .المللی داردیعنی اگر رعایت نکند تبعات بین ؛است

 کادام  رانیا ا یدادگاهاا  سمیترور و مخدر مواد  قاچاق همچون یئمجرا مورد در  -4

 کند؟ یم اعمال را قانون

 قوانین کیفری ایران  .۴

 قانون اخف بین قانون ایران و عهود بین المللی  .2

 محل وقوع جرم  طبق قانون ایران و .۹

   .دادگاههای ایران در اعمال قانون ایران و قانون محل وقوع جرم مخیرند .۱

   صحیح است  «4»گزینه. 

  


