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  حقوق جزای عمومی   

   حقوق کیفری عمومیمبانی   –قسمت اول 
    

       12می                                                            اهمیت حقوق کیفری عمو –گفتار اول  ماهیت حقوق کیفری عمومی       –فصل اول 
    13                                                 ویژگیهای حقوق کیفری عمومی –گفتار دوم                                                                            

   13                                                                                                      الزامی بودن حقوق جزا-الف                                                                                                                                
  13                                                                                                ضمانت اجراهای خاص-ب                                                                                                                        

  13                                                                                     کلی و عام بودن قواعد کیفری -     ج                                                                                                                                       
   14                                                                   محدود بودن حقوق جزا به مرزهای کشور - د                                                                                                                                            

             14                                                                            شخضی بودن اعمال قواعد حقوق جزا-           ه                                                                                                                                    

       15                                                            عمومیاهداف حقوق کیفری -گفتار سوم                                                                                     
      15                                                                   اهداف سنتی حقوق جزا   -الف                                                                                                         
      16                                                                   اهداف پیشرفته حقوق جزا   –ب                                                                                                         
       16                                                                 اهداف حقوق کیفری اسالمی–ج                                                                                                          

      17                                                   عمومی پیوندهای حقوق کیفری – چهارمگفتار                                                                                      
     17                                            حقوق  ارتباط حقوق جزا با سایر رشته های–الف                                                                                                             

  18                                 حقوق جزا و رشته های علوم جرم یابی و جرم شناسی–ب                                                                                        
   20                                                           حقوق کیفری عمومی ساختار-گفتار پنجم                                                                    

  20                       حقوق کیفری داخلی                                                                        -الف                                                                                    
  22                          حقوق کیفری بین المللی                                                                   -                                                                                                                                           ب

  
  

  24                                        کیفری عمومیمنابع الزامی حقوق  – اولگفتار          منابع حقوق کیفری عمومی –فصل دوم
       25 عمومی                                                کیفری حقوق ی منابع ارشاد–گفتار دوم                                                                     

       26           منابع اسالمی حقوق کیفری عمومی                                        –                                                                                    گفتار سوم 
  27 منابع و ادلۀ اثبات در حقوق کیفری عمومی                                  -                                        گفتار چهارم                                    

  
      
  
    
   

  
  

  
  
  
    

  32کارشناسی ارشد                                        وقضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی   گذشته  وکالت ، یشامل تمام سواالت آزمونها ،    رسشنامه  پ–  سومفصل   
  ن آزمون یا آخرن آزمون تیاز اول]  حقوق کیفری عمومی مبانی[  مربوط به                                                             
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  41دوره منازعات و جنگها                                                                                  –گفتار اول       تاریخ تحوالت حقوق کیفری–فصل اول
     42دوره دادگستری خصوصی                                                                            –گفتار دوم                                                                            

  42دوره تعدیل کلی انتقام                                                                                –گفتار سوم                                                                            
  43ر ایران                                                        خالصه تحوالت حقوق جزا د–                                                                           گفتار چهارم 

                                                                                                                                                                                                                           
  

  44         شارل دو منتسکیو                                                                                 -اول گفتار            رنسانس حقوق کیفری–فصل دوم 
  44                                                                                                                ژان ژاک روسو - دومگفتار                                                                          

  45سزار بکاریا                                                                                                   - سومگفتار                                                                          
       46ی بنتام                                                                                              جرم–                                                                          گفتار چهارم 

                                                                                                
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                       
      48کالسیک                                                                                                  مکاتب   -گفتاراول      مکاتب حقوق کیفری–فصل سوم 

  48                                                                                         مکتب فایده اجتماعی -الف                                                                                        
  48                                                                             » افالطون ، کانت ، دومستر « ب عدالت مطلقه مکت  - ب                                                                                      

  51                                                      مکتب نئوکالسیک                                         –                                                                    گفتاردوم 
       53                                                              ]  اصالت تحصل کیفری -اثباتی [ مکتب تحققی –                                                                    گفتارسوم 

  56 مکاتب دفاع اجتماعی                                                                                      -                                                                     گفتارچهارم
  56                             » جیمز ، سالدانا : پراگماتیسم کیفری «   مکتب دفاع اجتماعی تجربه گرا -الف                                                                                          

  56                       » گراماتیکا : مکتب نفی حقوق جزا «   مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای دفاع مطلق فرد -    ب                                                                                                                  
  57»                                                 آلیمنا ،  کارنو واله « مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای تهدید جمعی   -ج                                                                                                      

  57»                                                                     مکتب آدولف پرینس  «  مکتب دفاع اجتماعی تلفیقی -د                                                                                                      
  57                 »      مارک آنسل : فاع اجتماعی جدید مکتب د«  مبنای دفاع از فرد و جامعه ر  مکتب دفاع اجتماعی ب-ه                                                                                                        

  58 مکتب اسالم                                                                                                     –                                                                    گفتارپنجم 
                                                                                                

                                                                                              
                                                                                    

  
  
  
  
    

  60ضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد                                        شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، ق ،      پرسشنامه– چهارمفصل 
   .از اولین آزمون تا آخرین آزمون  ]  عمومیوق کیفری تحوالت حق[  مربوط به                                                               

  حقوق کیفری عمومی تحوالت  -دوم قسمت 
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  73                                                                    تعاریف جرم از نظر حقوق جزا و جرم شناسی –گفتار اول       مفهوم جرم  -فصل اول 

  74جرم کیفری و جرم مدنی                                                                                                  –گفتار دوم                                                      
  74جرم کیفری و تخلفات انتظامی                                                                                         –گفتار سوم                                                      

  
  

  76                                                                        طبقه بندی جرایم براساس عنصر قانونی       –گفتار اول  انواع جرم        -فصل دوم 
  76                                                                                                                             جرایم نظامی –الف                                                                         
  76                                                                                                 جرایم عمومی  -ب                                                                         

  77طبقه بندی جرایم بر اساس رکن مادی جرم                                                                      –گفتار دوم                                                      
  77                                                                                               جرم آنی و جرم مستمر -الف                                                                          
  78                                                                                                        جرم استمرار یافته -ب                                                                          
  78                                                                                                               جرم به عادت -ج                                                                          

  78                                                                                                                       جرم مطلق و مقید -د                                                                           
  78                                                                                                 جرم مشهود و غیرمشهود-ه                                                                            

  79                                                                                                                       جرم ساده و مرکب-و                                                                           
  80   طبقه بندی جرایم از حیث رکن معنوی                                                                         –گفتار سوم                                                      

  80                                                                                                                  جرایم سیاسی -الف                                                                                  
  82                                                                                      جرایم عمدی و غیرعمدی-ب                                                                                  

  
  

      83                                                                                                            رکن قانونی جرم   - گفتار اول  ارکان جرم        -فصل سوم
  83                             اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها                                                          –بند اول                                                                                   
  85»                                     تها نتیجه اول اصل قانونی بودن جرایم و مجازا«   تفسیر مضیق قانون کیفری –بند دوم                                                                          

  87                    »   نتیجه دوم اصل قانونی بودن جرا یم : قوانین کیفری در زمان «    عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری–بند سوم                                                                         
  94                 قوانین کیفری در مکان                                                                           قلمرو –بند چهارم                                                                         
  98                                                          اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی                              –بند پنجم                                                                        

  99                                                                                                                                                 استرداد مجرمین – ششم                                                                                         بند
   103                                                                                                          رکن مادی جرم   -گفتار دوم                                            

  103                                                                                 »رفتار مجرمانه مثبت « فعل  – اول بند                                                                          
  104                                                                         »رفتار مجرمانه منفی « ترک فعل  – دوم بند                                                                          
  105                                                                                        فعل ناشی از ترک فعل–بند سوم                                                                           
  106                                                                                           داشتن و نگهداشتن–بند چهارم                                                                           

  107                                                                                                حالت و وضعیت–بند پنجم                                                                           
  108                                                                                رابطه علیت در رفتار مجرمانه–بند ششم                                                                           

     109                                                                                                          رکن معنوی جرم  -گفتار سوم                                                      
  110                                                                                                        عنصر عمد  – اول بند                                                           

  114                                                                                                   خطای کیفری – دوم بند                                                                          
                                                                                                         

                                                                                                         
                                                                                                         

                                                                                                                                                                            
  
  
  
  
  
  117                                                                                                    »     13ی    ال1مواد « :  شامل ]  جرم در حقوق کیفری [  مربوط به  ،قانون مجازات اسالمی  – چهارمفصل 

  
   119                                       و کارشناسی ارشد مشاوره حقوقیشامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتری ،  ،    پرسشنامه– پنجمفصل  

  از اولین آزمون تا آخرین آزمون ]   عمومیجرم در حقوق کیفری[  مربوط به                                                           

  در حقوق کیفری عمومیجرم  - قسمت سوم
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      135                                                                                                   مرتکبین جرم-گفتار اول       اهیت ارتکاب جرم م-فصل اول 
  135                                                           اشخاص طبیعی مجرم  – اول بند                                                                                         

   135                                                                         اشخاص حقوقی مجرم – دوم بند                                                                                         
  137جرم                                                                      مسئولیت کیفری ارتکاب به -                                                                      گفتار دوم

  137                                                        مسئولیت کیفری مجرم                             –بند اول                                                                                          
  138                           مسئولیت کیفری فعل غیر                                                      – بند دوم                                                                                         

         143                                                                          ]     علل رافع مسئولیت کیفری [  توجیه مسئولیت -                                           گفتار سوم                           
  143                                                                         کودکی–بند اول                                                                                            
  146                                                                                               اکراه–بند دوم                                                                          

  147                                                                                                اجبار-بند سوم                                                                         
  149                                                                                      اضطرار   –بند چهارم                                                                          

  151                                                                                            جنون– بند پنجم                                                                         
  153                                                                                             اشتباه–بند ششم                                                                          

  156                                                                                             مستی–ند هفتم ب                                                                         
  157                                                                          خواب و هیپنوتیزم -بند هشتم                                                                          
  158                                                                                  بیماریهای اراده–بند نهم                                                                                            

  
  

      160                                                                                مباشرت در ارتکاب جرم - گفتار اول  جرم           انواع ارتکاب-فصل دوم
  160                                                                              یبمباشرت و تسب  –بند اول                                                                                            
      161                                                          اجتماع سبب و مباشر در جنایت  –بند دوم                                                                                            

      166                                                                            مشارکت در ارتکاب جرم    -گفتار دوم                                                         
  167                                                                عنصر قانونی  شرکت درجرم –بنداول                                                                                                         

  167                                                                 عنصر مادی شرکت در جرم–بند دوم                                                                                            
  169                                                            ت  در جرم   عنصر معنوی شرک–بند سوم                                                                                            
  169                  مجازات شرکای در جرم                                                        –بند چهارم                                                                                             

   171                                                                            معاونت در ارتکاب جرم     -گفتار سوم                                                                       
  171                   عنصر قانونی معاونت در جرم                                                     –بند اول                                                                                                         

  172                                                                عنصر مادی معاونت در جرم –ند دوم ب                                                                                           
  173                                                               عنصر معنوی معاونت درجرم –بند سوم                                                                                            
  173                                                                   مصادیق معاونت درجرم–بند چهارم                                                                                            

  177                                                                    معاونت در معاونت جرم –بند پنجم                                                                                            
      178                                                       مجازات معاونت در جرم –بند ششم                                                                                            

  
  

  181                                                                 بزه مرحله قصد ارتکاب –گفتار اول       مراحل ارتکاب جرم  -سومفصل 
  181زهکاری                                                                  ب مرحله عملیات مقدماتی –گفتار دوم                                                         

      182 اجرای خاص بزهکاری                                                          مرحله شروع به–گفتار سوم                                                         
  189محال  و جرم عقیم                                                                   مرحله جرم –گفتار چهارم                                                         

  190                                                                                             مرحله جرم تام–گفتار پنجم                                                         
  
  

        191                                                                                                    دفاع مشروع–گفتار اول           توجیه ارتکاب جرم–چهارمفصل 
  196                                                                                                 ضرورت         –  دومگفتار               ]عوامل موجهه جرم [                        

       198  حکم قانون                                                                                                  -                                                                      گفتار سوم 
  199 امر آمر قانونی                                                                                           -                                                             گفتار چهارم          

  202 رضایت مجنی علیه                                                                                      -تار پنجم                                                                       گف
                                                                    

                                                                
  
  
  
  
  
  207                               »              159 الی 140مواد « و   » 129 الی 122مواد « :  شامل ]  مجرم و مسئولیت کیفری [ مربوط به  قانون مجازات اسالمی  ،  –پنجم  فصل  

                                                                                           
        210                                  و کارشناسی ارشد شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی   پرسشنامه ،  –  ششمفصل  

   از اولین آزمون تا آخرین آزمون ]  ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی[  مربوط به                                                    

   درحقوق کیفری عمومیارتکاب به جرم  - قسمت چهارم
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        243                                                                             طبقه بندی قانونی مجازاتها   –گفتار اول  انواع مجازات ها        -فصل اول 
  243                                                                             مجازات های اصلی – اول بند                                                                                                    

  243                                                                 یقی مجازات های اشخاص حق-  الف                                                                                                       
  243                                                                                  حدود. 1                                                                                                                 

  244                                                                                                            قصاص. 2                                                                                                                                           
  245                                                                                   دیات. 3                                                                                                                                           

  246                                                                               تعزیرات . 4                                                                                                                                          
  248                                                        مجازات های اشخاص حقوقی        - ب                                                                                                       

  249                                                                   مجازات های تکمیلی و تبعی-بنددوم                                                                                         
       251                                                                        طبقه بندی موضوعی مجازاتها   –گفتار دوم                                                                   

  251                                           مجازاتهای بدنی                                                    - اولبند                                                                                        
  252                                                          مجازاتهای سالب و تحدید آزادی – دوم بند      
  253                                                                                 تهای مالیمجازا – سوم بند       
  260                                                           مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال–بند چهارم        
  261                                                                         مجازاتهای سالب حق–بند پنجم        
  262                                                                      مجازاتهای سالب حیثیت–بند ششم        
  262                                                مجازاتهای محرومیت از خدمات عمومی–بند هفتم        

        263                                                                          طبقه بندی تناسبی مجازاتها    –گفتار سوم                                                                   
      263                                                               مجازاتهای اصلی  –بند اول                                                                                                      

  263                                                                                  مجازاتهای تبعی–بند دوم                                                                        
  265                                                                              مجازاتهای تکمیلی–بند سوم                                                                        

  266                                                            مجازات های جایگزین حبس -بند چهارم                                                                        
  268                          مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان-بند پنجم                                                                                          

  
      271                                                        نحوه تعیین و اعمال مجازات ها –گفتار اول  اعمال مجازات ها         -فصل دوم

   272                                                                   اعمال مجازات ها در جرم واحد   –گفتار دوم                                                                    
        273                                                                   معاذیر معاف کننده مجازات–بند اول                                                                                                      

  276                                          اسباب تخفیف مجازات                                         –بند دوم                                                                        
  281                                                                                  تبدیل مجازات–وم بند  س                                                                       
  283                                                                                تشدید مجازات–بند چهارم                                                                        
  285                                                                             تعویق صدور حکم-بند پنجم                                                                                          

  286                                                                         تعلیق اجرای مجازات–بند ششم                                                                        
        290                                               ت حکم تجدید نظر در میزان مجازات بعد از قطعی–بند هفتم                                                                        
      290                                                                                 آزادی مشروط–بند هشتم                                                                        

  292                                                              آزادی نیمه مشروط -بند نهم                                                                                        
  292                                                                 اعمال مجازات ها در جرایم متعدد–گفتار سوم                                                                     

       292                                                                               تکرار جرم–بند اول                                                                                                       
  294                                                تعدد جرم                                                      –بند دوم                                                                        

  
  

  299                                                                                          مرگ محکوم علیه–گفتار اول                سقوط مجازاتها – سومفصل 
  300                                                                                          جنون محکوم علیه–گفتار دوم                                                                     

  301                                » یت رضا«   گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت–گفتار سوم                                                                     
  305                                                                                        عفو و بخشودگی –گفتار چهارم                                                                     

  309                                                                                       مرور زمان مجازات –گفتار پنجم                                                                     
  316                                                                                                 اعاده حیثیت –گفتار ششم                                                                     
  320                                                                توبه مجرم ، قاعدۀ درأ ، نسخ قانون -گفتار هفتم                                                                     

  
  
  
  
    :  شامل ] واکنش های کیفری در قبال رفتار مجرمانه [ مربوط به    ،مجموعه قوانین    -چهارمفصل   

  322 »                                      216 الی 214مواد « و  »  139 الی 130مواد « و  »  121  الی 14مواد «   قانون مجازات اسالمی  -گفتار اول                                                             
  335                                                                                                                              قانون تعزیرات حکومتی -      گفتار دوم                                               

  343                                                                                                                                                   آیین نامه کمیسیون عفو و بخشندگی –گفتار سوم                                                          
  
      

  346                                           ارشدکارشناسیو شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی  ، پرسشنامه  –پنجم فصل  
  از اولین آزمون تا آخرین آزمون   ]  جرم در حقوق کیفری عمومیمجازات ارتکاب به [   مربوط به                                          

    در حقوق کیفری عمومی مجازات ارتکاب به جرم  -پنجم قسمت 
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  387                                                                                                                      ]الف [  لغات و اصطالحات حرف –گفتار اول 

  389                                                                                                             ]ثب الی [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار دوم 

    391                                                                                                              ]خ الی ج[   لغات و اصطالحات حروف -گفتار سوم

  392                                                                                                           ]ف الی د[  لغات و اصطالحات حروف –گفتار چهارم 

   393                                                                                                              ]م الی ق[  لغات و اصطالحات حروف –گفتار پنجم 

   395                                                                                                                  ]ه ن الی [ لغات و اصطالحات حرف -گفتار ششم

  

  

  

    ترمینولوژی حقوق جزا – 1پیوست 
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    398                                                 1395 جزای عمومی ، آزمون کارشناسی ارشد سراسری ، اردیبهشت ماه سواالت حقوق. 1

  400                                                                            1395سواالت حقوق جزای عمومی ، آزمون استخدام قضات ، مهرماه . 2

   404                                                            1395سواالت حقوق جزای عمومی ، آزمون کانون وکالی دادگستری ، آذرماه . 3

  

  

           حقوق جزای عمومی   جدید  سواالت -  2پیوست
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   مقدمه

   . 1 ، با دقت هرچه تمام تر مطالعه شودحقوق جزای عمومی را بیان می دارد نحوۀ استفاده از جزوۀ توصیه می شود ، متن ذیل که 
  

  حقوق جزای عمومی  ترکیب و پالن بندی جزوۀ - بند اول
آنچه در پیش رو دارید ، ماحصل تفکر و نتیجه ای است که بی شک اگر درست از آن  استفاده شود شما را در صدر هـر مـوفقیتی کـه بـدان                                 

  .ل می آید به دقت مطالعه و عمل شودبنابراین برای حصول به آن ، توصیه می شود آنچه که در ذی. منظور اقدام داشته اید ، قرار خواهد داد 
همانگونه که از صفحات یک الی پنج آمده است ، موضوعات این جزوه در پنج  قسمت به شرح ذیل پالن بندی و تقسیم و تفکیک موضـوع                           

  :شده است 
  

  مبانی حقوق کیفری عمومی  –قسمت اول                    
  وق کیفری عمومی  تحوالت حق –                    قسمت دوم 

  جرم در حقوق کیفری عمومی -قسمت سوم                    
  ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی  -قسمت چهارم                    
  مجازات ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی  -قسمت پنجم                    

  

   : ، به ترتیب عبارت است از هر قسمت از جزوه 
  رح دروس ش •
  مجموعه قوانین  •
   تست و آزمون •

  

  .هر قسمت از جزوه ابتدا به توضیح و شرح درس می پردازد  -الف 
منابع دانشگاههای تهـران     : برای تدوین شرح دروس که به صورت موضوعی و تخصصی انجام شده ، از جمیع منابع موجود در کشور ، شامل                      

 بر پایه جدیدترین منابع طـرح سـوال و بـر اسـاس آخـرین سرفـصل هـای                   کمل و کمک آموزشی ،    ، منابع موضوعی ، منابع م     ... شهید بهشتی،   
وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی درسی دانشگاهها ،  البته در سطحی جلوتر و وسـیع تـر از سـطح تمـام آزمـون هـای حقـوق اسـتفاده           

همـه سـواالت امتحـانی پاسـخ صـحیح داد ، درصـورتیکه بـرای بدسـت آوردن         به گونه ای که با یک مطالعه مفید بتوان تقریبـاً بـه   . است    شده
بـر ایـن    . باالترین رتبه در هر امتحان حقوقی در سطح کشور ، پاسخگویی میانگین حدود هشتاد درصد به سواالت معمـوالً کفایـت مـی کنـد                          

از آن استفاده شود سطح داده ها و اطالعات هـر فـرد را بـه      اساس نه تنها به هیچ منبعی آموزشی نیاز نخواهیم داشت ، بلکه اگر بهینه و درست                 
  . قدری افزایش و ارتقاء خواهد داد که موفقیت برای هر امتحان ورودی یک امر آسانی خواهد شد 

چراکه شما زمانی می توانید به پرسشهای پیرامون یک موضوع پاسـخ صـحیح دهیـد                .  ارائه جزوات است     اصلی هدف    ، توضیح و شرح درس   
بـه دنبـال    ایـن توانـایی را نیـز برایتـان       حتـی  چنین خاصیتی می تواند   .  پیرامون آن موضوع از لحاظ داده ها و اطالعات اشراف داشته باشید              که

بـراین اسـاس ، حرکـت پایـه ای و       . داشته باشد که به پرسشهای مفهومی و ایهام در جواب نیز در نهایت آخرین پاسخ درست را داشـته باشـید                    
بـرای یـادگیری عمیـق و دقیـق توضـیح درسـها ،       . ها نماییـد  ف یادگیری عمیق و دقیق توضیح درس      ست که اهم وقت خود را صر      اصولی آن ا  

بدین منظور باید از تفکر مدرسه ای و سیـستم سـنتی آموزشـی رایـج ، فاصـله      . االمکان  مطابق با استانداردهای علمی و نوین مطالعه شود     حتی
 ]یعنی مقید کردن خویش بـه سـاعت و سـقف مطالعـه    [ عنی ازهرگونه تقیدات وخود محدودیتی تحت عنوان به ظاهر برنامه مطالعه        گرفت و از عیوب مطالعه ، ی      

برای مطالعه علمی و نوین ، و به تبع بازدهی و نتیجه ای متفاوت ، لطفـاً  مـوارد مـذکور در بنـد                 . که از نتایج و طبیعت سیستم سنتی آموزشی است ، پرهیز نمود             
  .  با دقت مطالعه شود  ،10وم همین مقدمه ، مندرج در صفحۀ د

 

  .هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس به قوانین می پردازد   -ب
دربحث قوانین ،  ابتدا قانون پایه موضوع هر قسمت آمده است ، سپس قوانین ، مقررات و آیین نامه های مکمل و متمم  و در پـاورقی هـا نیـز                              

ت رویه و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است ،  به گونه ای که  شما را از داشتن هـر گونـه کتـاب قـانون بـی نیـاز                        وحد  آرای
  : هدف از ارائه مجموعه قوانین بعد از شرح دروس جهت دو منظور ذیل است . کند  می

  شناخت دقیق تر و موضوعی مواد قانون یا مجموعه قوانین .  1
   متن با مواد قانون در مواقع ارجاع و ضرورت متن تطبیق . 2

  

                                                           
  . علت موارد تشابه و تکرار آن در تمام جزوات ، برای آن است که برخی از متقاضیان ، جزوات را به صورت تکدرس تهیه می کنند . نحوه استفاده از جزوات ، با اندکی تفاوت در برخی نکات و موارد خاص ، تقریباً مشابه است مقدمه و . 1
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  : توصیه می شود جهت موارد فوق به مجموعه قوانین مراجعه ، و به سبب ذیل از مطالعه صرف مواد قانون خودداری شود 
ب و بـا خـصایص   توضیع قوانین در قوانین پیشرفته توسط منتخبی از برجسته ترین تخصصها از بین گروههای بس فنی و کارشناسـی منتخـ               ♣

لیک قوانین مورد مراجعه . جامعیت و صراحت وضع می شوند که از نتایج مهم آن مراجعه مستقیم به قوانین و نیز عدم تفسیر به رای است             
ما در واقع امور اولی وکلی هستند ووضعیت حقوقی موارد ثانوی منبعد مشخص می شوند، هرچند در امور اولـی و کلـی نیـز در بـسیاری                            

بنابراین درمراجعه به قوانین ، در واقع با مجموعه ای از شماره و کـدها          .  قوانین ما ساکتند ، وانگهی به سهولت قابل تفسیر به رای اند            موارد
روبرو خواهیم بود که نه تنها جامعیت و قابلیت یادگیری و فهم و هضم و دریافت را ندارند بلکه از نظر روان شناسی مطالعه ممکـن اسـت             

]  بند ب    2و  1موارد  [  بنابراین توصیه می شود جز در موارد لزوم         .  در آینده یادگیری بوده ، به آینده یادگیری نیزآسیب برسانند            منع موثر 
  . از پرداختن صرف به قوانین خودداری شود 

کرد کـه سـئواالت ایـن آزمونهـا بـا      در واقع منشا رجوع  به مواد قانون را  باید بیشتر در آزمونهایی چون  وکالت ، قضاوت و سـردفتری جـستجو     ♣
رای اطالعـات جـامع کارشناسـی    داوطلبـان دا . علت آن نیز این نوعیت تفکر بـود کـه فکـر مـی شـد           . گرایش وتاکید به مواد قانون طرح می شد       

د دارد ، بنابراین در تدوین  البته این نگرش به میزان بس کمتر هنوز هم وجو         . ، مضافا تسلط به مواد قانونی نیز تمایز وضعیت و رقابت باشد             هستند
شرح دروس سعی شده است ، قوانین پایه  هر درس  با متن درس تطبیق ، نهایتا در متن  درس گنجانیده شده است تا حتی االمکان دانـشجویان و   

مـشورتی ادارۀ حقـوقی   در عـین حـال ، آرای وحـدت رویـه و نظـرات      . داوطلبان آزمونهای فوق را از مراجعه مستقیم به قـوانین مـستغنی نمایـد          
 . دادگستری که در پاورقی های قوانین آمده است ، حتی االمکان بعد از مطالعۀ توضیحات دروس ، مطالعه شود 

 

  .  هر قسمت از جزوه بعد از توضیح و شرح درس و ارائه قوانین ، به تست و آزمون می پردازد  - ج
ی گذشته وکالت ، قضاوت ، سردفتری ، مشاوره حقوقی و کارشناسی ارشد مربـوط بـه      تمام سواالت آزمونها    تقریباً در بحث تست و آزمون ،     

  . درس مورد بحث از اولین آزمونها تا آخرین آزمونها به هنگام ارائه جزوات آورده شده است
  :  جهت دو منظور است  صرفاً از جزوههدف از ارائه مجموعه سواالت آزمونها در پایان هر قسمت

  

  های گذشته  نمونه سؤاالت آزمونآشنایی با. 1 
  .تمرین و ممارست با نمونه سؤاالت با عطف و تاکید به سؤاالت سالهای موخر  .2 

  

ی بحث تست و آزمونها برای آنانی در نظر گرفته شـده اسـت کـه در دریافتهـا و فهـم و هـضم موضـوعات از جمـع بنـدی و قـدرت حافظـه                                     
از قدرت حافظه ی باالیی  برخوردار هستید و می توانید شرح دروس را به بهترین نحو وارد حافظه               بنابراین اگر   . تری برخوردار هستند     ضعیف

های قـوی   ، بی شک آنانی که دریافت    و اصولی   مطالعات علمی  پروسهدر  چرا که   . خواهید بود   ] ج  [ نمایید ، بی نیاز از موارد مطروحه در بند          
فراگیری اشراف پیدا می کننـد ، خواهنـد توانـست بـه هـر پرداخـت و پرسـشی در اطـراف آن          و به موضوع مورد بحث از نظر و عمیقی دارند  

موضوع پاسخ صحیح دهند ، دراین صورت نه تنها تست توصیه نمی شود ، بل نوعی بـدآموزی تلقـی و سـببی بـرای انحـراف و اشـتباهات در         
اهده می کنید ، در صـورتی کـه طـراح سـوال ممکـن اسـت اساسـاً              شما تست مشابهی را در آزمون آتی مش       . پاسخ به تستهای آتی خواهد بود       

  .  نباشید  پاسخ دیگری را خواسته باشد ، یا تغییر جزئی در گزینه ها باشد که شما متوجه آن
  

.  مـتن درس داده شـود        در مجموع و در نهایت آنانی که از پرسشنامه ها استفاده می کنند ، توصیه می شود حتی االمکان پاسخ هر تست بـا توجـه بـه                            –توجه  
 بعضاً موارد اشتباه هم دارند ، این اشتباه ممکن است ناشی از عدم  پاسخهایی که در پاسخنامه ها آمده است ، چون از پاسخهای مرسوم و رایج استفاده شده ، 

پـس پاسـخ   . تباه در ارائه باشد و به هر دلیل دیگر دریافت منظور طراح سوال باشد یا تست مشابهی که اساساً طراح سوال پاسخ دیگری را خواسته باشد یا اش   
وانگهی اگر در فهرست تـست هـا ، بعـضاً    . چون شرح درس متن آخر برای آزمون آتی است . با شرح درس تطبیق و کنترل شود،  جهت اطمینان   ،هر تست 

نکه موضوع آن امروزه عمال منتفی شده باشد یـا موضـوعی ایهـام و    تستی باشد که در متن درس به آن اشاره نشده باشد ، چنین تستی به هر دلیلی ، اعم از ای              
   .انحرافی بوده ، دیگر موضوعیت نداشته ، آن را کنار بگذارید 

  

  :  آمده است ، این جزوه عالوه بر پنج قسمت اصلی ، دارای دو پیوست نیز می باشد 7 و 6همان گونه که در صفحات   - د 
  . که در حین مطالعۀ توضیحات دروس ممکن است مورد استفاده قرار گیرد   ،ترمینولوژی حقوق جزا   -1پیوست 
که در این پیوست ، معموالً سؤاالت آخرین آزمون ها ، جهت آشنایی داوطلبـان آورده مـی شـود کـه شـاید بتوانـد در نوعیـت         سؤاالت جدید آزمون ها ،     -2پیوست  

  . العۀ جزوه ، می تواند جهت خودآزمایی نیز مورد استفاده قرار گیرد مطالعۀ آنان مؤثر باشد ، همچنان که پس از اتمام مط
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  حقوق جزای عمومی  مطالعه جزوۀ -بند دوم 
    نحوۀ مطالعه -الف

 کـه مـی خواهیـد    در تفکر مطالعه ، همیشه باید تفکر و اندیشه این باشـد . است  تفکر مطالعه از موارد و مبادی بسیار مهم برای یک مطالعه مفید ، ابتدا نوعیت   .1
به عبـارتی بـا اعتمـاد بـه         . شود    در این نوعیت تفکرحتی باالترین آزمون ها نیز پایه مطالعه قرار می گیرد و به باالتر از آن تفکر می                   . باالترین و بهترین باشید     

   .صرف جبرامتحان نفس بس باال و اینکه می خواهید واقعاً متفاوت باشید و دانش باالیی داشته باشید مطالعه کنید ، نه 
حتی االمکان سعی شود ، در محیطی کامال ساکت و به دور از هرگونه آلودگی صوتی و سروصـدا و عـاری                      . را مناسب سازید     شرایط و محیط مطالعه    همچنین. 2

مطالعـه   انگیزه و عالقـه  بـا . طالعه شوید اگر ذهنتان مشغول و مشوش موضوعی شده است آن را حل کنید، سپس وارد م        . وارد مطالعه شوید   مشغله فکری  از هرگونه 
  .نمایید و هرزمان احساس کردید که خسته هستید، خمیازه می کشید یا خوابتان می آید، موقتاً مطالعه را کنار بگذارید

یعنی نـه از    . داد صفحات نیز نشود      یا تع  سقف مطالعه همچنین از قبل پیش فرض      .  مشخصی از قبل فرض نکنید و درنظر نگیرید          تایم حتی االمکان برای مطالعه    .3
وقتی که چنین پیش    .  صفحه مطالعه داشته باشید      100 ساعت مطالعه نمایید و نه از قبل مشخص نمایید که مثال هر روز               5قبل مشخص نمایید که مثال هر روز        

 است خارج از قواعد توانایی باشد که به تبع ، باعـث         فرض هایی را ایجاد می کنیم ، از یک طرف می خواهیم به هرطریق ممکن به آن  برسیم و این ممکن                     
پایین آمدن کیفیت مطالعه خواهد بود و از طرف دیگر، هرگونه تغییر در ساعت یا سقف مطالعه پـیش فـرض شـده کـه بـه خـاطر اتفاقـات روزمـره کـه در                                  

بـه عبـارتی   . طالعه ، اعم از مطالعات گذشته یا آتی داشته باشد        های امروز بسیار محتمل و عادی است ، حادث شود ، می تواند اثرات بس منفی در م                  زندگی
  . برای آنکه باالترین کیفیت را در مطالعه داشته باشیم ، باید فراغ بال مطالعه نماییم و خود را مقید به ساعت یا سقف مطالعه نکنیم 

زنیـد، اینکـه تـصمیم        ب اهـداف مـی     بـه اولویـت بنـدی و انتخـا         وقتی که به مسائل و موضوعات زندگی خویش به طور کلی می نگرید و در نهایـت دسـت                  
گیرید که در آزمون یا امتحانی شرکت داشته باشید ، اینکه می خواهید با توجه به شرایط خویش اوقاتی را به مطالعه اختصاص دهیـد ، ایـن یـک برنامـه              می

 ، دچار مشتبه معانی و خلط مبحث شده ، درگیر کردن خویش به سـاعت  در صورتی که حجم وسیعی از داوطلبان ، حتی در سطوح تحصیالت عالیه  . است  
  .  یا سقف مطالعه را به برنامه تعبیر می نمایند 

خواهیم   می ای که   این است که مطالعه باید آن قدر عمیق و دقیق باشد ، به گونه              انتقادی منظور از . حتی االمکان به صورت انتقادی و کاربردی مطالعه شود           .4
وارد حافظه ] ای نه نکته[ ، مفهومی و به طور کلی آن است که موضوعات مورد مطالعه  کاربردی وضوعات مورد مطالعه ایراد و عیب یابی کنیم و منظور ازاز م

  . شود ، سپس برای خود یا دیگران توضیح داده شود 

 می گیرید ، مطالعات روزانه تان را افزایش ندهید بلکه طول مدت مطالعاتتـان را در  با توجه به تفاوت افراد در استعداد و توانایی ، اگر دیرتر مطلبی را یاد              . 5
  .دراز مدت بیشتر کنید 

پـس از آن بـه مطالعـه هـر قـسمت از            . به عنوان رئوس مطالب و سرفصل ها مطالعـه شـود             ] 5 الی   1صفحه  [ توصیه می شود ، قبل از مطالعۀ جزوه ، ابتدا پالن جزوه             . 6
برای مطالعۀ هر قسمت از جزوه نیز ابتدا باید پالن آن قسمت در ابتـدای جـزوه مطالعـه شـود ، تـا بـدون سـاختار و چـارچوب وارد حجمـه ای از          . دازیم جزوه می پر  

  .ه دو و الی آخر موضوعات برای مطالعه نشویم ، مثالً برای مطالعه قسمت اول ، ابتدا پالن آن در صفحۀ یک مطالعه شود یا برای قسمت دوم پالن آن در صفح
  

  حقوق جزای عمومی   ترتیب مطالعۀ موضوعات -ب 
در غیـر ایـن صـورت ، بـه           .اگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی االمکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه ، یعنی ، به ترتیب از قسمت اول الی پنجم مطالعـه شـود                          

   : ترتیب اولویت مطالب ، در سه مرحله به شرح ذیل مطالعه نمایید 
          ]مجازات ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی[   قسمت پنجم  سومفصل اول الی:  مرحلۀ اول  
                  ]   ارتکاب به جرم در حقوق کیفری عمومی [فصل اول الی چهارم قسمت چهارم      ]   جرم در حقوق کیفری عمومی [ فصل اول الی سوم قسمت سوم :مرحلۀ دوم 
                 ]مبانی حقوق کیفری عمومی  [        فصل اول و دوم قسمت اول     ]تحوالت حقوق کیفری عمومی [ فصل اول الی سوم قسمت دوم :  مرحلۀ سوم 

  

 نیز ، دایـرۀ دوم را ، و اگـر بـه دفعـات  مطالعـه شـد ،            ] مرور  [ در هر مرحله ، پس از مطالعۀ هر موضوع ، می توانید دایرۀ جلوی آن موضوع را پررنگ نمایید و برای بار دوم                        
   .توانید با ایجاد دایره های جدید ، به تبع قبل عمل نمایید  می
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  فصل اول 

   ماهیت حقوق کیفری عمومی  
  

از حقوق عمومی داخلی است کـه بـه تعریـف جـرائم ،     مطابق تقسیم بندی های مرسوم ومعمول حقوقدانان ، حقوق کیفری شاخه ای          
نماید  یعنی افعال یا ترک افعال مخل نظام مطلوب اجتماعی پرداخته وبا تعیین واکنش های قانونی برای هر یک از این افعال ، سعی می

انطباق این واکنش ها را با که از وقوع جرایم جلوگیری نماید و در صورت تحقق جرم میزان مسئولیت مرتکب را تعیین کرده و نحوۀ 
امـا   .، باالخره زمینه های اصالح و تربیـت مجـرمین را فـراهم مـی نمایـد       توجه به شخصیت واقعی هر یک از مرتکبین مشخص کرده   

کلیـات حقـوق    «محدودۀ حقوق کیفری عمومی شامل مباحث کلی و راهبردی حقوق کیفری می شود که گـاهی از آن بـه عنـوان ،                          
که گستره مباحث آن مسایل عام حقوق کیفری همچون تعریـف و تبیـین مفهـوم جـرم ، شـرایط و مختـصات                 . 1ی شود یاد م » کیفری  

 علل تشدید کننده و علل و کیفیات تخفیف دهندۀ کیفر و غیره شـامل مـی                 –مجازات  و اقدامات تأمینی و تربیتی ، مسئولیت کیفری           
قوق کیفری اختـصاصی کـه بـه طـور مـشروح بـه تجزیـه و تحلیـل ارکـان                 شود،  پس از این حیث حقوق کیفری عمومی در مقابل ح           

  .پردازد ، قرار می گیرد متشکلۀ تک تک جرائم وطبقه بندی ، تنظیم و تفکیک مؤلفه های تک تک جرایم می
∗∗∗  

  کیفری عمومی اهمیت حقوق -گفتاراول 
  : عمده وجوه اهمیت این رشته از حقوق شامل موارد ذیل می شود

وی حکومت برای حفظ و استقرار نظم و امنیت در جامعـه اسـت ، اساسـی تـرین وظیفـۀ دولتهـا حفـظ ثبـات و نظـم و           جزا باز  .1
  . آرامش در جامعه است ومهمترین ابزار در این زمینه حقوق جزاست که می تواند دولت را در این زمینه اقتدار بخشد

اجبار قواعد و مقرارت و ارزش های حاکم بر جامعـه اسـت ، بـه                حقوق جزا ساده ترین و درعین حال شدید ترین وسیله برای             .2
بیان دیگر قواعد کیفری در بسیاری از زمینه ها که ناکار آمدی سایر ضمانت اجرا های قانونی و اجتماعی آشکار می شود، ساده                     

  .ترین  و شدیدترین وسیلۀ اجبار قواعد ومقررات حاکم بر جامعه می باشند
افظ و مدافع آزادیها، شـرافت وحیثیـت انـسانی و بزرگتـرین سـد ومـانع در مقابـل تجـاوزات وتعـدیات                         حقوق جزا بهترین ح    .3

  .متجاوزین به حقوق و آزادیهای انسانی می باشد 
در محاکمات و دادرسی های مدنی ،دادرسان به هیچ وجه خود را ملزم به شناسایی همه جانبۀ شخصیت طـرفین نمـی داننـد و           .4

ه دالیل تقدیمی ، به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر مـی کننـد ، ولـی در محاکمـات کیفـری ، در       صرفاً با عنایت ب   
راستای یک حقوق جزای مدرن ، آورده های جرم شناسی از جمله شـناخت واقعـی مجـرم ومـتهم و پـی بـردن بـه انگیـزه هـا و                    

باشد ، دادرس محکمۀ کیفری هم جزادان اسـت و هـم جـرم    ای می  های ارتکاب عمل مجرمانه دارای اهمیت قابل مالحظه     زمینه
شناس  هم بزه دیده شناس و هم مجرم شناس ، کـه پـس از درنظـر گـرفتن تمـام مـوارد فـوق الـذکر و  اخـذ و بررسـی نظـرات                             

وانـب   اگر دادگاههای کیفری بـدون توجـه بـه تمـام ج    ،  بزهکاری اتخاذ می کند  ال پدیدۀ کارشناسان ، واکنش متناسب را در قب      
  .ذکر شده  حکمی را صادر نمایند ، درست مانند تجویز دارو از طرف پزشکی است که اصالً بیماری و بیمار را نشناخته است 

حقوق جزا با تعریف اعمال ممنوعه و تعیین واکنش های جزایی در قبال مرتکبین آنها ، خود مالک ومعیار سنجش ارزشها و                        .5
اگر درجۀ شدت مجازاتهای مربوط به عملی از میزان باالیی برخـوردار باشـد ایـن     . شمار می رود  فضایل اخالقی در هر جامعه به       

 روشنی از میزان حساسیت جامعه در برابر نقض ارزش های تثبیت شده در جامعه اسـت و در واقـع قـانون جـزا در هـر            خود نشانۀ 
  .رزش های حاکم بر جامعه استکشوری به مثابۀ میزان الحرارۀ حساسیت های آن جامعه در قبال نقض ا

                                                           
  دکتر محمد علی اردبیلی ،  حقوق جزایی عمومی ، جلد اول ، نشر میزان  .1
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   کیفری عمومی ویژگی های حقوق - گفتاردوم
حقوق جزا در مقایسه با سایر رشته های حقوق ، اوصاف منحصر به فردی را داراست که از اهم موارد آن می توان به موارد ذیل                   

  .اشاره نمود
   الزامی بودن حقوق جزا-الف

» آمره  «ز شاخص های بارز حقوق کیفری است ، قواعد حقوق کیفری جزء قواعد              الزامی و تحمیلی بودن قواعد حقوق کیفری ا       
متهم ، شاکی ، مقام تعقیب ودادرس کیفری هیچ یـک نمـی تواننـد بـر خـالف آن                    .ودر ارتباط مستقیم با نظم عمومی می باشند         

ات خـود صـرف نظـر کـرده و بـه او      توافق کنند به طور مثال یک مریض العالج نمی تواند با توافق با پزشک معالج خود از حیـ       
) آنگونه که در قواعد تکمیلی حقوق خـصوصی مطـرح اسـت             ( اشخاص نمی توانند با توافق همدیگر       . اجازۀ سلب حیات خویش را بدهد     

  .دست به اعمالی خارج از محدوده های حقوق کیفری بزنند و با اراده های شخصی ، قوانین کیفری را تعطیل نمایند 
  اهای خاص  ضمانت اجر -ب

بعضی از رشته های حقوق مانند حقوق بین الملل و یا حقوق اداری فاقد ضمانت اجرایی از نوع ملموس و عینی آن می باشند، یا اگـر                           
ضمانت اجرایی موجود باشد از شدت آنچنانی برخوردار نیستند ، در حالی که تـصور وجـود یـک قاعـده و ضـابطۀ حقـوق کیفـری،               

مانت اجراهای ملموس و عادی تحمیل شونده می باشد، ضمانت اجراهای موجود در حقوق مدنی مانند ، اصوالً تصدیق موجودیت ض
 اجبار متعهد به پای بندی به مفاد تعهد بطالن عقود و ایقاعات و ابطـال آنهـا و فـسخ قـرار دادهـا، هـم از                     –اعادۀ وضع به حالت سابق        

با ضمانت اجراهای موجود در ضراد خانۀ حقوق کیفری تفاوتی اساسی دارند            لحاظ نوع و هم از لحاظ کیفیت و شدت تحمیل آنها ،             
ضمانت اجراهای کیفری انواع و اقسام مجازاتهـا و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی را شـامل مـی شـود، ماننـد          . اند و اصوالً غیر قابل مقایسه    

ت تأمینی و های بدنی ، انواع کیفرهای مالی و اقدامامجازاتهای سالب آزادی ، محدود کننده آزادی ، سالب حقوق اجتماعی ، مجازات       
  . گر درحقوق موضوعه می باشندکه فرد اجلی ومصداق اخص ضمانت اجراهای تحمیل1،تربیتی

  کلی و عام بودن قواعد کیفری  -ج
 جزا نسبت به کلیـۀ  از ویژگیهای بارز قواعد کیفری ، کلیت و دایرۀ شمول وسیع و گسترۀ عام قوانین آن می باشد ، قواعد حقوق    

قـانون جدیـد    3  مـادۀ ( افرادی که در قلمرو حاکمیت زمینی و هوایی و دریایی ایران مرتکب جرم می شوند ، اعمال مـی گـردد         
 و کـشور    صرف نظر از تابعیت و ملیت مجرم یا مجنی علیه ، این اصـل بـر هـر فـردی کـه درمحـدودۀ قلمـرو                          ) مجازات اسالمی 

باید از این اصل کلی مـواردی را کـه در قـوانین مختلـف ذکـر شـده انـد        . گردد ، قابل اعمال است      مرتکب فعل مجرمانه ای می    
توان مصونیت های سیاسی و دیپلماتیک و مصونیت های ناشی از اعمال وظایف نمایندگی را نام                 استثناء کرد که از آن جمله می      

 به آن پیوسته است ، علت پیش بینی چنین مـصونیتی در           1345ل   وین که ایران نیز در سا      1961 آوریل   18مطابق کنوانسیون   . برد  
مورد مأمورین سیاسی تأمین و تضمین امنیت شغلی و انجام وظایف سیاسی آنها به نحو احسن می باشـد ، البتـه نبایـد از نظـر دور        

 4بنـد  «  نمود   عاف نخواهد داشت که مصونیت مأمور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب و محاکمۀ کشور متبوع فرستنده م                 
   .»ن کنوانسیو30مادۀ 

مصونیت نمایندگان مجلس در زمان حال برخالف گذشته شامل مصونیت قضایی نمی شود و قوانین کنونی ایران تنها مـصونیت                    
نماینـدگان مجلـس    « ایـران    اسـالمی  قـانون اساسـی جمهـوری     86، مطـابق اصـل     ناشی از وظایف نمایندگی را شامل می شود       

درمقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کامالً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهـار               
  . »کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند ، تعقیب یا توقیف کرد 

                                                           
در قانون جدید ، با اینکه از اقدامات تأمینی و تربیتـی صـحبت مـی شـود ، امـا تعریفـی از آن ارائـه            .  به صراحت نسخ گردیده      1392این قانون با تصویب قانون جدید مجازات اسالمی در سال           .1

دربـاره مجـرمین خطرنـاک    ) جنحه یا جنایت (  از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم          بارت بود   اقدامات تأمینی ع   « 1339 قانون اقدامات تأمینی مصوب      1ه  مطابق ماد . نشده است   
   » می کرد اعمال 
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   محدود بودن حقوق جزا به مرزهای کشور -د
اجرای قواعد جزایی در هـر      . قانون کیفری و قواعد جزایی از خصلت های بارز حقوق کیفری است             » ی بودن   سرزمین« خاصیت  

آن کشور می باشد و قطعاً هیچ کشوری حاضر نیست با اجرای  قواعد جزایی کـشور دیگـر نفـوذ و            کشور نمودار قدرت و سلطۀ    
 تـاریخی هـر کـشوری نـشانه          در سـابقۀ  »  رژیـم کاپیتوالسـیون      قضاوت کنسولی و  « وجود نظامهای   . کشور دیگر را بپذیرد       سلطۀ

خالصـه اینکـه در     . ضعف و سستی دولتهای حاکم و سیطره و نفوذ سیاست های اسـتعماری کـشورهای اسـتعمارگر بـوده اسـت                    
ن جامعۀ جهانی کنونی و نظم نوین جهانی قواعد جزایی هیچ کشوری در کشور دیگر صالحیت اعمـال نـدارد و محـدودۀ جریـا             

اصل سرزمینی بودن با دو جنبۀ مثبت و منفی آن ، به ایـن      . قانون جزا در بستر قلمرو تعریف شدۀ حاکمیت های سیاسی می باشد             
و هر جرم اتفاق    ) جنبۀ مثبت   ( معنی که هر جرم واقع شده در قلمرو کشور در محدودۀ صالحیت قوانین جزایی آن کشور است                  

از ویژگیهـای قواعـد     ) جنبۀ منفی اصـل     ( حدودۀ صالحیت قوانین جزایی کشوری می باشد        افتاده در خارج از کشور خارج از م       
  .حقوق کیفری است 

  شخصی بودن اعمال قواعد حقوق جزا  -ه 
 کیفـری پذیرفتـه شـده       جدید آیین دادرسی   قانون   316 مجازات اسالمی ومادۀ      جدید  قانون 7به موجب این اصل که مطابق ماده        

، تابعیت مضاعف داشته باشند یا نه ، اگر مرتکب جرمی شـوند در    اعم از اینکه ساکن ایران باشند یا نباشند       2  ، اتباع ایرانی   1است
عـالوه بـر مـوارد مـذکور در         « : مجازات اسالمی مقرر می دارد    جدید   قانون   7مادۀ  . کشور متبوع خود محاکمه خود خواهند شد      

طبـق  و یا به ایران اعـاده گـردد         و در ایران یافت شود        ایران مرتکب جرمی شود    هر ایرانی که در خارج از      3این قانون  6 و   5مواد  
مفـاد اصـل شخـصی بـودن در حقـوق کیفـری اکثریـت               4 »قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد         

                                                           
ج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون ، دادگاههـای ایـران صـالحیت        به اتهامات اشخاصی که در خار316 : قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد  316ماده  . 1

  . رسیدگی به آنها را دارند ، چنانچه از اتباع ایران باشند ، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد ، در دادگاه تهران رسیدگی می شود 
  .  قانون مدنی اتباع ایرانی را در خود احصاء کرده است 976بندهای هفتگانه ماده . 2

  :اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند 
  . ان نباشد تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایر. کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد  .1
  . کسانی که پدر آنها ایرانی است ، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند  .2
  . کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند  .3
  . د کسانی که در ایران از پدر ومادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده ان .4
کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بالفاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام الاقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و اال قبـول شـدن آنهـا بـه         .5

  .  است تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر
  . هر زن تبعه خارجی که  شوهر ایرانی اختیار کند  .6
  . هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد  .7

  .   نخواهند بود 5 و 4اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه مشمول فقره    –تبصره 
خص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر و یا جرائم مقرر در قوانین خاص گـردد ، طبـق قـوانین      هر ش  : قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد         5ماده  . 3

، دادگاه ایران در تعیین مجازات هـای  جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی شود                  
  :کند تعزیری ، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می

  .اقدام علیه نظام ، امنیت داخلی یا خارجی ، تمامیت ارضی و یا استقالل جمهوری اسالمی ایران  .1
  .جعل مهر ، امضاء ، حکم ، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن  .2
مهر ، امضاء ، حکم ، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور ، رئیس قوۀ قضائیه ، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسـالمی ، رئـیس مجلـس خبرگـان ، رئـیس دیـوان عـالی کـشور ،                          جعل   .3

  .تفاده از آنها دادستان کشور ، اعضاء شورای نگهبان ، رئیس و اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وزراء یا معاونان رئیس جمهور یا اس
  .جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها  .4
کۀ قلـب در مـورد مـسکوکات    جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیـه و تـرویج سـ        .5

  .رایج داخل 
اند و به جـرائم  به جرائم مستخدمان دولت ، اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفۀ خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده           :  قانون جدید مجازات اسالمی مقرر می دارد          6ماده  

 . شود ستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران رسیدگی میمأموران سیاسی و کنسولی و دیگر واب
یی حقـوق  این ماده از بعد موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر مواجه با انتقادات متعددی از سوی حقوق دانان گردیده است که معتقدند قانونگذار اسالمی در نگارش این ماده اصـول ابتـدا                                 . 4

 .  دستخوش سلیقه های قضات کیفری نموده است کیفری را نادیده انگاشته و حقوق متهمین را 
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  ع تکمیـل کننـدۀ    نظامهای کیفری پذیرفته شده است و از خصیصه هـای عمـدۀ قواعـد حقـوق کیفـری اسـت ایـن اصـل در واقـ                          
صالحیت کشورها در موارد خارج از سیطرۀ اصل سرزمینی بودن جرایم ارتکاب یافته توسط اتبـاع مـی باشـد کـه متعرضـین بـه                          

  .قانون کیفری کشور، در هر نقطه ای ولو خارج از کشور قابل تعقیب و مجازات باشند 
وانین کیفری نیز باید اشاره کنیم که به موجب این اصل اگـر             از اصول مکمل صالحیت های قوانین کیفری به اصل صالحیت واقعی ق           

 واالی یک کشور ومنابع حیاتی یک دولت از قبیل امنیت ملی ، تمامیت و استقالل و اعتبار اقتـصادی و سیاسـی و فرهنگـی                          یارزشها
 یـا بـی تابعیـت باشـد وایـن تعـرض در              کشور ، موضوع تعرض قرار گیرد و الزاماً متعرض تابعیتی غیر از تابعیت ایران را داشته باشد و                 

 5اصل مزبور مندرج در مـادۀ       . خارج از قلمرو کشور اتفاق بیفتد ، قوانین کیفری کشور مورد تعرض ، صالحیت اعمال خواهد یافت                  
  .گانۀ آن جرایم مشمول اصل صالحیت واقعی را احصاء کرده است پنجمجازات اسالمی می باشد که بندهای جدید قانون 
اشاره مـی شـود مبنـی بـر اینکـه در صـورت              » اصل صالحیت جهانی    « ه در کنار اصول ذکر شده معموالً به اصلی تحت عنوان            باالخر

ترورسیم بین المللـی کـه طبـق     ،  خرید و فروش ، مبادله و ترانزیت مواد مخدر         ، قاچاق انسان    ،ارتکاب جرایمی از قبیل دزدی دریایی     
جهـانی در سـطحی وسـیع شـناخته مـی شـوند و معمـوالً مطـابق قـوانین           ل امنیت و ثبات جامعـۀ     عهود یا عرف و مرسوم بین المللی مخ       

کشورها به انحاء گوناگون جرم شناخته می شود ، مرتکب در هر کشوری که دستگیر شود ، آن کشور صالح به تعقیب محاکمـه                        کلیۀ
  : می بدین شرح است مجازات اسالجدید  قانون 9ومجازات خواهد بود محتوای اصل مزبور در مادۀ 

 محاکمه می شود ، اگر در  در همان درمورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید                 « 
   .»ایران دستگیر شود طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد 

∗∗∗  
   کیفریاهداف  حقوق -گفتار سوم

یم بندی کلی می توان اهداف و خواسته هایی که تاکنون از سوی اندیشمندان حقـوق کیفـری بـرای حقـوق جـزا مطـرح       در یک تقس  
  :گردیده اند به دو بخش  تقسیم نمود 

  حقوق جزا ) کالسیک (اهداف سنتی  ♣
 .حقوق جزا که به شرح اجمالی هر یک می پردازیم )پیشرفته ونوین (  اهداف  ♣

  ااهداف سنتی حقوق جز -الف
در سـیر    .  آن مـی باشـد     )اخالقـی   ( حقوق کیفری و هدف     ) اجتماعی    فایدۀ(اهداف دیرین حقوق جزا عمدتاً شامل هدف  سودمندی          

تحول تاریخی حقوق جزا تاکنون همواره غایت های مختلفی از اعمال قواعـد کیفـری دنبـال شـده اسـت، از اندیـشه ای کـه جـرم را                          
نسته و هدف مجازات را بیرون نمودن ارواح شریر از کالبد مجرم می انگارد ، تا اندیـشه ای کـه             و جن زدگی مجرم دا    1دیوانگی    نتیجۀ

رسالت حقوق کیفری را اعمال عدالت و یا باز دارندگی جمعی و یا اصالح و باز اجتماعی کردن مجرم و یا دفاع از جامعـه یـا فـرد و                        
از نمونـه هـای اهـداف کالسـیک حقـوق جـزا             . ی را طی کرده اسـت       در واقع حقوق کیفری مسیری طوالن     . دیگر اهداف می انگارد     

می باشد که در پرتو این هدف ما مجرم را از آن جهت مجازات می کنیم که این مجازات حامل اخطار و اعـالن                       » سودمندی  « هدف  
. وند و کیان جامعـه محفـوظ بمانـد        به جامعه و خود فرد است تا افراد جامعه و خود مجرم با ارعاب و اعتبار ، از گرایش به جرم منع ش                      

  .ایتالیایی این هدف را پسندیده اید »بکاریای «انگلیسی » جرمی بنتام « بسیاری از اندیشه پردازان حقوق کیفری مانند 
نه انسانی اقتـضا مـی کنـد کـه ناقـضین حقـوق انـسانها و نادیـده                   اهاخو هدف اخالقی مجازات حامل این اندیشه است که وجدانهای عدالت         

. انگاران مصالح مشترک زندگی اجتماعی بی مجازات رها نشوند چرا که این گونه افراد از لحاظ عدالت طبیعی مـستحق و سـزاوار کیفرنـد                        
جزیـره  « کانـت بـا طـرح مثـال      .مورد تاکید قرار گرفته اسـت     » مسترژوزف دو « و  »کانت  «هدف اخالقی مجازات از سوی اندیشمندانی نظیر        

رین فرد بزهکار باقی مانده در آن جزیره اخالقاً بایستی مشمول عدالت کیفری گـردد از پیـروان اندیـشه ای اسـت کـه                          و اینکه آخ    »متروکه  
  .یاد می شود» عدالت مطلقه « امروزه از آن به مکتب 

                                                           
  مورخین حقوق کیفری این نظر را به بقراط ، حکیم و دانشمند یونانی منتسب می دانند. 1
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   اهداف پیشرفته حقوق جزا-ب
  اعتالی فرهنگی و باالبردن سطح زندگی  .1

در ایـن بـاره    .ز نظم و عدالت در جامعه بوسیلۀ اعمال تهدیـد و ارعـاب نمـی باشـد            هدف حقوق جزا از این دید صرفاً پاسداری ا        
باشد معتقـد اسـت کـه     که بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای دفاع از فرد در جامعه می » فیلیپو گراماتیکا « اندیشمندانی مانند 

رف زمانی پیشرفت  جامعه فراموش کرد وبایـد در راسـتای            افراد را نباید در ظ    . این اهداف هیچ تأثیری در پیشرفت جامعه ندارد         
دفـاع  « باشـد و ایـن مهـم مـی توانـد بـا ابزارهـای                »دفـاع اجتمـاعی     « حقوق بایـد    . بهبود اوضاع زندگی فرد در جامعه کار کرد         

قتـصادی ، فرهنگـی و   طبق این نظرمبـارزه بـا عوامـل ا        .  محقق شده و نرخ بزهکاری در سطح گسترده ای پایین بیاید             1 »اجتماعی  
چون فقر ، بیکاری ، فساد جنسی ، نقص دستگاههای تعلیم و تربیت باید در اولویت های سیاست هـای کـشور          . اجتماعی جرایم   

  .قرار گرفته و مبارزه با علت به جای مبارزه با معلول در سر لوحۀ قانونگذاریها و سیاستگذاریهای کالن جامعه قرار گیرد
  مجرمین ، برای تعیین عکس العمل مناسبضرورت شناسایی  .2

قاضـی  . طرفداران این اندیشه معتقدند که توجه به شخصیت مجرم برای تعیین واکنش متناسب با حال وی ضرورت اساسی دارد        
کیفری در صورتی می تواند با بصیرت و توجه کامـل در مـورد مجـرم چـاره اندیـشی کنـد کـه او را کـامالً از ابعـاد گونـاگون                                 

ی ، روانی و سوابق زندگی شناسایی کرده باشد و بدون چنین شـناختی هـر واکنـشی در برابـر وی بـی ثمـر خواهـد بـود                              شخصیت
 شخـصیتی نیـز بـرای مجـرم در نظـر گرفتـه شـده و           کیفری بایستی یک پرونـدۀ      طرفداران این اندیشه معتقدند در کنار هر پروندۀ       

ناس ، پزشک و غیره در مـورد در ایـن پرونـده لحـاظ شـود  تـا قاضـی        نظرات متخصصین مختلف از جمله روانشناس ، جامعه ش     
پرچمـدار مکتـب دفـاع اجتمـاعی جدیـد، از جملـه       » مـارک آنـسل   « مجرمانـه بپـردازد    کیفری با دیدگاهی باز به مقابله با پدیدۀ       

  .طرفداران این هدف حقوق کیفری است 
  اصالح و تربیت بزهکاران  .3
معتقدند که مجازات فی حد نفسه هیچ عملی را برای بـاالبردن سـطح فرهنـگ زنـدگی و بازگردانـدن                  طرفداران این هدف و اندیشه       

رسوایی وبد نامی ناشی از مجازات خود مانع بزرگی در راه اصـالح شـخص مـی باشـد، پـس                     .مجرم به عرصۀ اجتماع انجام نمی دهد        
ی و تربیتی باشد واین واالترین هدفی است که برای حقـوق جـزا              اصالح  تنبیهی داشته باشد باید واجد جنبۀ       مجازات بیش از آنکه جنبۀ    

  .در نظر گرفته شده ، کانونهای اصالح و تربیت اطفال بزهکار مسیری را طی می کنند که بر خاسته از چنین اندیشه ای است 
   اسالمی کیفری اهداف حقوق - ج

ی درنظام کیفری اسالم هر یک وابسته و مبتنی بر وجود  مصالح گناه زدن  به اعمال خاص» انگ « جرم انگاریها یا به عبارت بهتر       
  :پنج گانه می باشد که عبارتند از 

  

   مصلحت حفظ دین مانند جرم انگاری ارتداد  
  )جرم قتل (  مصلحت حفظ نفس  
  )جرم شرب خمر (  مصلحت حفظ عقل  
  )جرم زنا(  مصلحت حفظ نسل  
 » مانند جرم انگاری سرقت «  مصلحت حفظ مال  

  

قـصاص ،  . زاتهـای حـدود   مـی باشـد ، اسـالم در مجا   » مصالح خمـسه « اهداف حقوق جزای اسالمی بالتبع در راستای تأمین این       
 2الهـام گرفتـه     » فلـسفه مخـتلط     « یرات در مورد هریک اهداف خاصی را دنبال می کند و در مورد هر یک از یـک                   دیات و تعز  

اسالمی مبتنی بر پیشگیری از ارتکاب گناه و جلب خیر و  و دفع شروضرر و پرهیز اوامر و نواهی و تحریم و تحلیل های شریعت          

                                                           
مشروح اندیشه هـای   . را پیشنهاد می کند     » اقدامات دفاع اجتماعی    « و به جای کیفرها     » اجتماعی  حقوق دفاع   « گراماتیکا با طرح اندیشه نفی مفاهیم سنتی حقوق جزا به جای حقوق جزا واژه               . 1

  . این مکتب در بخش دوم این جزوه بحث خواهد شد 
  دکتر محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ،  نشر میزان . 2
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از تجاوز و ستیز و تعدی به حقوق افراد و الزام به رعایت حقوق آنها با ضمانت اجراهای متنوع کیفری در صورت سـر پیچـی از                       
  .پردازیم  حال به توضیح پاره ای از این اهداف می 1اوامر ونواهی شرع اسالمی می باشد 

  . تشویق امر انفاق و احسان و غیره ،پیشگیری از وقوع جرم از طریق کاستن زمینه های ارتکاب جرم مانند سهل گیری امر ازدواج  .1
اجرای عدالت کیفری در مجازات قصاص از آن لحاظ که دراین گونه جرایم نظر شارع به تساوی معطـوف  اسـت ودرعـین حـال حفـظ              .2

حیات جامعه را هم در آن لحاظ نموده است شریعت اسالم سیاسـت معقـولی را در برابـر افـراط و تفـریط هـای دو آیـین                             امنیت اجتماعی و    
در عـین حـال کـه    . مسیح و یهود که یکی طرفدار عفو مطلق و دیگری طرفدار غالظ و شداد مجازات قصاص است ، در پیش گرفته اسـت          

ارعـاب انگیـزی و    البتـه نبایـد از جنبـۀ     . می دانددر عین حال مشوق عفـو نیـز مـی باشـد              قصاص را تفو یض کرده و آنرا سبب حیات جامعه           
  .سودمندی کیفر قصاص نیز غافل شده و آنرا نادیده انگاریم 

م باشد در جرای اجتماعی آن می دگی کیفر و فایدۀ   از اهداف دیگر حقوق جزا توجه به جنبۀ بازدارن        : اجتماعی    هدف بازدارندگی و فایدۀ      .3
مشمول حد مانند زنا، لواط ، قذف ، قوادی ، مساحقه ، شرب خمر ، و محاربه،  هدف مجازات این است که جامعه و فـرد از ارتکـاب جـرم              

 نوع مجازات و بویژه اجرای علنی تعداد زیادی از آنها ، حتی اجرای آن توسط مؤمنین ، هدفی را جـز نمـایش                        –منع شده و باز داشته شوند       
نیز بر مـی آیـد ، ایـن مجـازات مـانع و حاجـب بـاز دارنـده فـرد از نقـض           » حد«واژۀ  آنگونه که از وجه تسمیۀ      . ال نمی کنند    سزای عمل دنب  

در تشریع حدود فایدۀ اجتماعی آن ملحـوظ بـوده چـون در طبیعـت ایـن گونـه مجازاتهـا نـوعی                       «. ضرورتهای مورد حمایت اسالم می باشد     
عطیل اقامه و حدود الهی را عناد و ضدیت با خداوند متعال شمرده اند ، احساس می شود که مقـصود      سختی وسنگینی نهفته است و تأخیر وت      

  . 2»شارع جلوگیری از تکرار جرم با ایجاد اخافه و ترس از مجازاتهای سنگین تر در صورت تکرار جرم بوده است 
چـرا  . نیز می گیرد ، رنگ اصالحگرایانه بـه خـود دارنـد   » ربیت تأدیب و ت«اکثر مجازاتها تعریزی که گاهی نام   . هدف اصالحی وتربیتی     .4

 اجرا ، گستردگی ، تعدد آنها ودرجات مختلف آنها از وعظ و تهدید و تـوبیخ و درجـات تعزیـر بـیش از همـه شـخص بزهکـار را             که نحوۀ 
ر کلی با دقـت در احکـام جزایـی اسـالم            بطو«  .است  دهد و اصالح و تربیت او مدنظر شارع مقدس قرار گرفته           محور اصلی خویش قرار می    

چنین بر می آید که در اجرای مجازاتها غرض نهایی ، همان حفظ و حمایت جامعه از بدیها و ناپاکیها است و به هـیچ وجـه انتقـام جـویی و                   
    . »3واقع شود زجر وتعذیب مجرم نباید منظور

∗∗∗  
   عمومی کیفریپیوندهای حقوق  - گفتار چهارم

  های حقوق  حقوق جزا با سایر رشته ارتباط -الف
   وابستگی حقوق جزا و حقوق مدنی .1

در برخی موارد در حقوق جزا شرط تحقق جرم احراز برخی از مفـاهیم                صرف نظر از وجود تفاوتهای اساسی بین این دو رشته ،          
 شدن وضعیت یک امر مـدنی و        ونهادهای حقوق مدنی می باشد به طور مثال گاهی اوقات رسیدگی امر کیفری  منوط به روشن                

حقوقی است به طور نمونه در مقابل ادعای ترک انفاق زن ، شوهر مدعی عدم زوجیت می شود ، دادگاه دراین مورد بـا صـدور                
یا مثالً استفاده از سند مجعول احتیاج به تعریف سـند   . قرار اناطه در مبانی مدنی امر کیفری مجبور به بررسی و رسیدگی می شود             

ق مدنی دارد یا درجرایم مالی مفهوم مالکیت ومفهوم  مال و انواع آن از لحاظ حقوق مدنی بایستی بررسی شود که همه                    در حقو 
  .گنجد حقوق مدنی می این موارد در محدودۀ 

   حقوق جزا و حقوق تجارت .2
ن رشـته اسـتقالل خـویش را       حقوق تجارت در قدیم منفک از حقوق مدنی نبوده ولی به مرور زمان که تجارت توسـعه یافتـه ایـ                    

بدست آورده است و جایگاه معینی را در نظامهای حقوق به خود اختصاص داده است به طور کلـی حقـوق جـزا در بـسیاری از                           
مثـال، در تحلیـل مفهـوم        طـور   به  .موارد ازمفاهیم حقوق تجارت استفاده کرده و نیازمند نهادها و تأسسیات حقوق تجارت است             

                                                           
  ر میزان دکتر ایرج گلدوزیان ، با بسته های حقوق جزای عمومی ، نش. 1
  دکتر اردبیلی ، منبع پیشین. 2
 دکتر اردبیلی ، منبع پیشین. 3
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 –مفـاهیم اسـناد تجـاری       .رشکستگی به تقلب و یا تقصیر نیازمند به دانستن مفاهیم حقوق تجارت هستیم              ورشکستگی در جرم و   
 هـای تجـاری در تحلیـل مفـاهیم     چک ، سفته و برات در جرایم مربوط به اسناد تجاری و مفاهیم شخصیت های حقوقی شرکت       

  . از حقوق رامی رساندرشته لیت کیفری و مفاهیم عدیدۀ دیگر پیوستگی و ارتباط این دومسئو
   حقوق جزا و حقوق  اساسی .3

حقوق اساسی مجموعه قواعد ومقرراتی است که قوای عمومی مملکـت و عملکـرد کلـی آنهـا و نهادهـای سیاسـی و حقـوق و                           
حقـوق جـزا در     . وظایف وتکالیف آنها در برابر ملت و همچنین حقوق و وظایف ملت در برابـر حاکمیـت را بررسـی مـی کنـد                       

هریـک ازمقامـات   «  : مـی گویـد       قانون تعزیرات  570  مادۀ:  متعددی ضمانت اجرای قواعد حقوق اساسی به شمار می رود          موارد
 که بر خالف قانون آزادی شخـصی افـراد ملـت را سـلب کنـد یـا آنـان را از                       وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی     ومأمورین  

 بـه حـبس   حکومتی انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل          حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید عالوه بر        
خود بـا قـوانین ومقـررات کیفـری صـیانت و پاسـداری از حرمـت و                  پس حقوق جزا به نوبۀ    »خواهدشد   سال محکوم    3ماه تا   2از  

های عمـومی و تکـالیف و   اصول قانون اساسی را عهده دار می باشد و ضمانت اجراهای کیفری برای پاسداری از حقوق و آزادی                
  .بایسته های حقوق اساسی قابلیت اعمال می یابد 

   حقوق جزا و حقوق اداری .4
. ضوابط عملکرد مقامات و نهادهای اداری و حوزۀ مسئولیها و صالحیت ها و اقتدارات آنها موضوع بررسی حقوق اداری است                      

رات کیفری مسئولیت شدید تر وبیشتری نسبت بـه افـراد عـادی       مقامات اداری با توجه به مرتبت اداری در صورت تخلف از مقر           
 607  آنهاست و از طرفی حقوق کیفری از آنها حمایت های الزم را نیز می کند به طور مثال توهین به مأمورین دولتی مادۀ                        متوجۀ

م توهین به مـأمور دولـت ،        در حقوق جزا در جرم تمرد ، جر       .  از موارد تشدید مجازات مرتکب به شمار می رود           قانون تعزیرات 
تخلفات مأمورین دولتی ، مفهوم امر آمر قانونی در عوامل موجهۀ جرم موکول به شـناخت مفـاهیم حقـوق اداری مـی باشـد کـه        

این واقعیات بیانگر ارتباط و وابستگی این دو رشته از حقوق با یکدیگر می باشد و حاکی از این امر اسـت کـه حقـوق جـزا                              همۀ
   .ملکرد خویش بی نیاز از درک مفاهیم حقوق اداری باشد نمی تواند درع

  حقوق جزا و رشته های علوم جرم یابی و جرم شناسی   -ب 
   علوم جرم یابی .1

مجرمانـه و شـناخت و دسـتگیری          معلومات فنی و دانشهایی است که به کشف و پرده برداری از واقعۀ                علوم مورد بحث مجموعۀ   
 سم شناسی جنـایی ، پلـیس علمـی بـه نحـوه      ،یت رشته های علوم جرم یابی مانند پزشکی قانونی         بزهکاران کمک می کند ، فعال     

  .قابل مالحظه ای از رقم سیاه آمار جرایم کاسته است  بسیار گسترده و قابل مالحظه ای کشف جرم را تسهیل کرده و به گونۀ
  :مهمترین علوم مربوط به جرم یابی عبارتند از 

ن علم با وسایل و ابزارهای دقیق و علمی  از عالیم و نشانه ها و برگه های جرم در صحنه هـای جنـایی و آثـاری         ای  -پزشکی قانونی   
ه از بدن مجرم یامجنی علیه یا جاهای دیگر بدسـت آمـده اسـت در تـشخیص جرم،زمـان ،                 ک ... نظیر، خون ، مو ، پوست ، منی       

 مجرم و مجنـی علیـه بررسـی میـزان صـدمات وارده وتطبیـق آن بـا                   مکان ، محل و چگونگی جرم وابزار احتمالی جرم ، هویت          
  .قانون، اطالعات دقیقی را بدست می دهد که قاضی کیفری را درتصمیم گیریهای خود به نحو موثری یاری می دهد 

 مـواد سـمی    شناخت  صدمات بدنی برمی گردد که به  بررسی علمی جرایم و     کاربرد این رشته در حقوق جزا به       -سم شناسی جنایی  
وانواع ومیزان تأثیر و نحوۀ  تأثیر آن در دزهای متفاوت پرداخته و پرده از ابهامات قضایی درمواردی نظیر مرگهای مـشکوک ،     

   .دارد قتل مجنی علیه برمی. خود کشی ها

یت آمیز وعاری از اشتباه آن موثر تحقیقات پلیس علمی نیز به نوبۀ خود به نحو گسترده ای در حقوق جزا ومیزان عملکرد موفق        -پلیس علمی   
در این رشته شیوه های ارتکاب جرم و ابزارهای استفاده شده در جرم نظیر انواع سالحها و آثار منحصر بـه فـرد هریـک و همچنـین           . است  

 علمـی بررسـی   نشانه هایی که از مجرم در صحنۀ مجرمانه باقی گذاشته از قبیل اثر انگشت و سـایر آثـار حـضور مجـرم در صـحنه بـه نحـو                        
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به طور کلی قاضی کیفری را در تـصمیمات نهـایی           1»عکاسی جنایی و تن پیمایی جنایی        –اسلحه شناسی جنایی    «شود شاخه هایی مانند      می
  .این موارد نشان وابستگی های حقوق جزا به چنین رشته هایی می باشد  کند که همۀبه نحو موثری یاری می

 از طـرف دکتـر برتیـون فرانـسوی          1880ائی جزائی یا علم انـدازه گـرفتن قـسمتهای بـدن انـسان در                رشته تن پیم    - تن پیمائی جزائی  
در این علم سعی می شود تا با بررسی عالئم و آثار موجود در بدن افراد و شکل اعضای مختلف و زخم ها                       . تأسیس شده است    

  .گردد و نشانه هایی که در بدون به وجود می آید هویت مجرمان ناشناخته کشف 
   علوم جرم شناسی و حقوق کیفری .2

هـای    به ریشه یابی و تحلیل زمینه ها و انگیزها و علل پدید آمدن بزه و بزهکاری می پردازد جرم شناسی در بخـش            جرم شناسی اصوالً  
ا را عملـی  مختلف خود به دنبال هدفی است که دست آورد های نهایی خویش را در نهادهای حقوق کیفـری عینیـت بخـشیده و آنهـ                 

تأثیرات گستردۀ جرم شناسی بر قانونگذاریهای کیفری و اتخاذ یک سیاسـت جنـایی مدّبرانـه از سـوی او و از طرفـی تـأثیرات                          .سازد  
اقدامات موسوم به اقدامات تـأمینی و  .شناسی در رسیدگیهای کیفری و اجرای احکام کیفری بدون شک غیر قابل انکار می باشد                جرم

مفـاهیمی ماننـد پرونـدۀ شخـصیت بزهکـار ، حالـت             . وانین کیفری بدون شک از آورده های جـرم شناسـی اسـت              تربیتی در گستره ق   
 2خطرناک ، مباحث جنون و صغر و بیماریهای روانی در حقوق کیفری و جرم انگاری جرایم رفتاری مانندبرخی از جرایم باز دارنـده                    

 و حقوق جزا، در قلمرو خویش از نظر متد و روش بررسی و تحقیـق                جرم شناسی . در حقوق کیفری از آورده های جرم شناسی است        
 بزهکـاری بـه عنـوان واقعیـت انـسانی و       نظر موضوع و هدف استقالل خویش را دارند و در حالی که موضوع جرمشناسی پدیـدۀ             و از 

 نـرا مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار          اجتماعی است ، حقوق جزا به جرم دیدی متفاوت دارد و آنرا یک واقعیت فنی و قانونی دانسته و آ                   
را مطالعه می کند از جمله   صرف نظر ازاین مباحث به طور خالصه جرم شناسی که عوامل و انگیزه ها و زمینه های  بزهکاری    دهد می

   :در سه زمینۀ زیر ارتباط خودرا باحقوق جزا حفظ کرده است
بـروز   ی اعم از محیط اقلیمی و شرایط جغرافیایی و محیط اجتماعی در بزهکار بررسی زمینه های محیطی پدیدۀ   - علوم جامعه شناسی  

دانـشمندانی نظیـر    . انحرافات و کژرویهای رفتاری در این رشته از علوم اجتماعی جایگاه ویژه ای به خود اختـصاص داده اسـت                     
 قـانون  «ده اند و قانونی موسوم به        بلژیکی در پی اثبات ارتباط بزهکاری با شرایط آب و هوایی و درجۀ حرارت آن بر آم                  »کتلۀ«

از نظر کتله مفهوم    . منتسب به این دانشمند است    3  » قانون ثبات نسبی بزهکاری    « یا    »جرم   بودجۀ «و مفهومی به نام      » حرارتی کتله 
می باشـد   قانون حرارتی این می باشد که جرایم هم از لحاظ نوع وهم از لحاظ کمیت وابسته به درجۀ حرارت مناطق جغرافیایی                      

اومعتقد است جرایم علیه اشخاص در نواحی گرم جنوب و در فصول گرم سال و جرایم علیه اموال در شمال و فصول سرد سال                        
  .آماری فزاینده دارند

 جامعـه  شود فری که لقب پـدر        آغاز می   »آنریکو فری  « کاری با دانشمند ایتالیایی    بزه  های جامعه شناسی در پدیدۀ     بررسی زمینه  
های اجتماعی همیشه متضمن تغییرات محسوسی        اسی جنایی را بخود اختصاص داده است، معتقد است  شرایط محیط و زمینه             شن 

های بی رویه ، توزیـع       در نمودار آمار جنایی بوده اند ، عواملی نظیر خانوادۀ نابسامان ، مسکن نامناسب، رشد جمعیت ، مهاجرت                 
 همگـی از بعـد جامعـه شـناختی، آمـار جنـایی را متـأثر                 …ورم ، انقالبات ،جنـگ و       سنی جمعیت ، پدیده های اجتماعی نظیر ت       

در سیر تحول اندیشه های جامعه شناسی و بررسی تأثیرات آن برحقوق جزا دانشمندان زیادی در این زمینه هـا نظریـه          . سازند   می
» سـلین   «تعارض فرهنگی   » ساترلند  «یا افتراقی     »معاشرت های ترجیحی  « . پردازی کرده اند مفاهیم پدیدۀ آنومی امیل دور کیم          

همگی راهی را طی کرده اند کـه آغـازگر آن راه اندیـشه هـایی بـوده اسـت کـه مطالعـات جامعـه                   . » گابریل تارد   «قوانین تقلید   
  .اند مرسوم نموده شناختی را در حقوق کیفری معمول و

                                                           
   از طرف دکتر برتیون فرانسوی تأسیس شد از شاخه های پلیس علمی است که با اندازه گیری اندامهای مجرم ومتهم به تشخیص هویت و شناسایی مجرم کمک می کند 1880 علم تن پیمایی جنایی که درسال .1
زدارنده اصوالً جرایمی هستند که  خود به خود ماهیات و خصوصیات آنها دلیل جرم انگاری قانونگذار قرارنگرفته ولـی از آنجـا کـه خـود زمینـه هـای انحرافـات و ارتکـاب جـرایم                              جرایم با  .2

  مانند تکدی ولگردی شرب خمر–خطرناک تر محسوب می شوند ممنوع شده خصلت جرم به خود گرفته اند 
  .مؤید این مفهوم است که جنبش های بزهکاری ازیک نظمی مشخص برخوردارند و هر کشور وملت  و شهری یک میزان مخصوص جرم را می تواند گنجایش وتحمل داشته باشد  این اصطالح .3
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 پزشک و انـسان شـناس بـزرگ ایتالیـایی دکتـر     ) اثباتی یاتحققی   (  یوسیت  مکتب جرم شناسی پوزیت    یکی از بنیانگذاران       -علوم پزشکی 
ریشه ها و علـل منحـصر   » مرد بزهکار « ملّقب شده است، او با تألیف کتابی به نام  »  پدر انسان شناسی جنایی    «باشد که     می »لومبروزو «

» آتاویسم ونیـاک گرایـی      « مجرمانه را به      د و دالیل پدیدۀ   به فرد بزهکاری را وجود زمینه های زیستی و وراثتی جرم در انسان می دان              
سـان  اکـه رشـته ای جدیـد اسـت تـأثیر گـذار بـوده وجـرم شن               » زیست شناسی جنایی   «های لومبروزو در زمینۀ      کند، اندیشه منتسب می 

در پـی   » یونـگ     «و  » شـلدن    « ادی ماننـد  بعد از لومبروزو افـر    . از پیروان چنین طرز تفکری هستند       » دی تولیو   « و  » پاند  « ایتالیایی مانند 
اما در مجموع لومبروزو در مورد وجود جانی بالفطره بیشتر از آنکه طرفدار پیدا کند مواجه با انتقـادات                   . اثبات نظریات وی بر آمدند      

در . اوانی داشت شدیدی شد اما از این جهت که مطالعات پزشکی و انسان شناسی در عرصۀ جرم شناسی وارد شد این خود اهمیت فر
 ارائه شد کـه ظهـور پدیـدۀ بزهکـاری را بـه وجـود                »دی تولیو « از سوی » سرشت تبهکارانه   «پیروی از نظریۀ لومبروزو، مفهومی به نام        

زمینه های ژنیتیکی و هورمونی و عصبی و روانی نسبت می داد که همۀ اینها نشانگر نوعی از استعداد خـاص و سرشـت بزهکـاری در                       
این تحلیل هـای جـرم شناسـی و زمینـه هـای طبـی بزهکـاری از مجـرای          همۀ. 1که به سادگی در مظان اتهام قرار می گیرندافراد است   

  .شناسی وارد حقوق کیفری گردیده و زمینۀ مباحث گستردۀ عملی ونظری قرار گرفته است  جرم

وم روانشناسی بی بهره نمانـده اسـت ، بـه طـور نمونـه               از مجری و معبر جرم شناسی حقوق جزا نیز از یافته های عل              -علوم روانشناسی   
مفهوم جنون و جنون نسبی ومطلق ، بیماریهای روانی در احراز شرایط مسئولیت کیفری نقش تعیین  کننده ای را دارنـد ، اسـاس          

 روانشناسی را در مسئولیت کیفری در حقوق جزا، عقل، آگاهی، عمد، اراده، شعور و انگیزه می باشد که همۀ اینها پای مطالعات    
. همـۀ ایـن مطالعـات موضـوع بررسـی علمـی هـستند کـه روانـشناسی جنـایی نـام گرفتـه اسـت                           . تواند بـاز کنـد       حقوق جزا می  

برخواسته از ناکامیها و عدم ارضای شخصیت می باشد وی          ›› فروید‹‹ نابهنجاریهای انسانی از منظر برخی از روانشناسان همچون         
 .2ۀ تخریب و ویرانی بر غریزۀ عشق و سازندگی در وجود انسان موجب انحرافات شخصیتی می گـردد                 غریز  معتقد است که غلبۀ     

ها وتیپ های شخصیتی نسبت می دهند مثالً یونگ که شخصیت ها را بـه              به برخی گروه   برخی از روانشناسان انحراف رفتاری را     
انحرافی در میان بعضی از گروههای شخصیتی رایج تراز         تقسیم می کند معتقد است که گرایش های         » درون گرا  «و» برون گرا  «

  .دیگری است 

همۀ این مطالعات روانشناسی وقتی در حوزۀ جرم شناسی واقع می شوند حقوق جزا را نیز تحت تأثیر قرار داده و در سیر تحول حقوق 
  . جزا از ذهنی گرایی به سوی علمی فنی و تخصصی ، نقش بسزایی را ایفا خواهند نمود

∗∗∗  
   عمومی حقوق کیفریساختار  -گفتار پنجم 

رشته ای از حقوق عمومی است که موضوع آن بررسی افعال یا            ،  حقوق کیفری به معنای وسیع آن       ،  همانگونه که قبالً اشاره شد      
ه اسـت  آنها را جرم و مـشمول مجـازات شـناخت   ،ترک افعالی است که دولت به اعتبار اختاللی که در نظم جامعه پدید می آورند          

   :که به صورت ذیل قابل تقسیم است
  داخلیحقوق کیفری  
   بین المللی حقوق کیفری  

  ]حقوق جزای داخلی [ حقوق کیفری داخلی   - الف
  ]جزای عمومی [ حقوق کیفری عمومی .1

کلی شرایط تحقق این رشته همانگونه که ابتدا تعریف شد ، به مطالعۀ قواعد کلی ومشترک جرایم و مجازاتها می پردازد به طور                 
درابواب حقوق کیفری عمومی مطالعه می شود می دانیم که بـرای تحقـق  هـر                 ) رکن قانونی ، مادی ، روانی       ( بزه ، ارکان جرم     

  :عمل مجرمانه حقوقدانان کیفری حصول سه رکن برای آن عمل را الزم دانسته اند 
                                                           

   نشر میزانول ،ادکتر محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ، جلد .1
   نشر میزانول ،ادکتر محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ، جلد .2
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 موقعی جرم شـناخته شـده و قابـل مجـازات مـی باشـند کـه  قـانون              که منظور از آن این است که افعال و ترک  افعال            -رکن قانونی   
 هـر   «مجازات اسالمی مؤید این معنـی اسـت ،          جدید   قانون   2 کیفری آنها را جرم دانسته و آنها را بدین وصف متصف سازد مادۀ            

  . » رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود
این رکن بدین مفهوم است که قصد و نیت مجرمانه بایستی حتماً عینیت یافته و به شکل ملموس ومادی در عالم خارج                  -رکن مادی   

  ) . قانون جدید مجازات اسالمی 123ماده (  موجودیت پیدا کند وگرنه صرف قصد و تصمیم به ارتکاب جرم، جرم محسوب نمی شود

ن جرم ، در ارتکاب فعل مجرمانه باید احراز شود که آیا فاعل جـرم بـا قـصد سـوء و یـا خطـای قابـل                             محقق شد  برای  -رکن معنوی جرم    
 آزاد و علم به موضوع و داشتن قوۀ تمیـز و درک مرتکـب جـرم                  سرزنش مرتکب جرم شده یا خیر؟ آیا در ارتکاب جرم فرد با ارادۀ            
  .در رکن معنوی جرم قابل بررسی استاینها   همۀ ره نبوده؟شده یا خیر آیا در اتکاب فعل یا ترک فعل مجبور و مضطر یامک

ستقالل در جرم ، مشارکت ومعاونت تحلیل می شود و شرایط تحقـق آن    ه ا عالوه بر بررسی ارکان جرم در این رشته ، مباشرت ب          
مـشدده نیـز در ایـن    و آثار و پی آمدهای آن مطالعه می شود ، مفاهیم تعددجرم ، تکرار جرم کیفیات تخفیـف دهنـده و عوامـل      

بخش از حقوق کیفری مطالعه می شود و بخش دیگری نیز به مفهوم مجازات ، تقـسیم بنـدیهای آن چگـونگی اعمـال ، شـرایط           
حقوق به مطالعـۀ اصـول کلـی حـاکم برجـرایم             طور کلی این رشته از     پس به . پردازد   تخفیف ، تعلیق ، عفو ، آزادی مشروط می        

  .کند نمی طور جداگانه و تحلیلی مطالعه  بهپردازد و مجازات خاصی را می
  ]حقوق جزای اختصاصی [   حقوق کیفری اختصاصی .2

مجـازات   حقوق کیفری اختصاصی ، آن قسمت از حقوق جزا را شامل می شود که شـرایط خـاص تحقـق تـک تـک جـرایم و                          
ت و بعـد تـاریخی ،حقـوق جـزای  اختـصاصی              تحلیلی مطالعه می کند ، به طور کلی از لحاظ قـدم             منطبق با آن افعال را به گونۀ      

مقدم تر از حقوق جزای عمومی است و با نهادینه شدن حقوق جزای اختصاصی اصول کلی و مشترک حقوق جزای عمومی از                      
حقوق جزای اختصاصی که بخش اصـلی حقـوق         . مباحث گستردۀ آن استنباط و استخراج شده و استقالل خود را باز یافته است             

 شود به مطالعه وتبویب جرایم با تقسیم بندیهایی همچون ، جرایم علیه اشـخاص ، جـرایم علیـه امـوال ، جـرایم                         جزا را شامل می   
  .علیه امنیت و آسایش عمومی و جرایم علیه عفت عمومی می پردازد 

   آیین دادرسی کیفری  .3
مقررات و قواعدی که برای کشف جـرم ، تعقیـب           مجموعه   :  این رشته منحصر است به     ماده یک قانون جدید آیین دادرسی کیفری        مطابق  

، اجـرای آراء ، تعیـین       ، صـدور رأی ، طـرق اعتـراض بـه آراء           متهم ، تحقیقات مقدماتی ، میانجیگری ، صلح میان طرفین، نحـوه رسـیدگی               
  . وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ، بزه دیده و جامعه وضع می شود 

پس آئین دادرسی کیفری به طور کلی ترتیبات و قواعدی است که برکشف ، تعقیب و تحقیق جرایم و صدور حکـم و اجـرای                         
 صـالحیت هـا و       احکام کیفری حاکم است و از طرفی عملکرد نهادهـای کیفـری و مقامـات دسـتگاه عـدالت کیفـری و حـوزۀ                       

  .کند اقتدارات آنها را مطالعه می
رای احکام کیفری نیز که قبالً از زیر مجموعه های آئین و اصول محاکمات کیفری بوده امروزه اسـتقالل                   کیفر شناسی و علم اج    

 زنـدانها بـوده بـا تحـول اندیـشه هـای حـاکم بـر حقـوق جـزا                      خویش را باز یافته است این رشته که شروعش با عنوان علم ادارۀ            
هـایی از معلومـات از شـیوه هـای بکـارگیری صـحیح        جموعـه گسترش یافته است گسترۀ فعالیت این گرایش حقوق جزا شامل م     

تـأثیر بخـشی و جنبـه هـای اصـالحی       های کیفری می باشـد کـه دربـارۀ    مجازاتها و روش های علمی و تجربی اجرای محکومیت        
یـن علـم   اجرای مجازاتها و اقدامات تأمینی وتربیتی در تحقق بخشیدن به آرمانهای نهایی حقوق کیفری بحث می کند در نتیجه ا          

  .در برنامه ریزی و تنظیم سیاست کیفری قانونگذار نقش مؤثری را ایفا می کند
کیفر شناسی اصطالح جدیدی است که متخصصین علوم کیفری جایگزین اصطالح علم اجرای کیفر یـا                 -کیفرشناسی و علم اجرای کیفر      

مسائل مربـوط بـه طـرز اجـرای محکومیـت هـای             کیفرشناسی عبارت است از علمی که درخصوص        . علم اداره زندان نموده اند      
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و جزای نقدی و مجازاتهای تبعی و تکمیلی و کلیه اصـول و روشـهای اصـالحی و                  جزایی اعم از حبس و تعلیق اجرای مجازات         
  .تربیتی و درمانی و تطبیق دادن آنها با شخصیت بزهکاران و تشکیالت زندانها و موسسات وابسته به آنها بحث می کند 

شترک بین حقوق جزای عمومی ، آیین دادرسی کیفری و کیفر شناسی است ، لزوم مطالعه وضعیت و شخصیت بزهکـار               آنچه م 
است که قبل از محاکمه و حین دادرسی و هنگام تعیین کیفـر و              ) پزشکی ، روانپزشکی و اجتماعی      ( به وسیله آزمایشهای علمی     

 نیـز آزمایـشهای      پرونده به وسیله قاضی ضرورت دارد و بعـد از محکومیـت            یا اقدامات تامینی و تربیتی برای شناخت بیشتر متهم        
ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیـت       «. علمی برای درمان و اصالح و تهذیب و رجعت دادن بزهکار به جامعه به عمل می آید                  

بنابراین می توان گفت کـه بـا        »  ...زندانها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری وسایر قوانین و مقررات تعیین می نماید               
توجه به مسائل مطروح درکیفرشناسی ، رشته مزبور درواقع مکمل حقوق جزای عمومی اسـت و اصـول و قواعـد و ضـوابط آن                         

  . بیشتر ضمن آیین دادرسی کیفری مشخص می شود 
   ]حقوق جزای بین المللی [ ی بین المللکیفری حقوق  - ب

مت از حقوق جزای داخلی می باشد که در صورت دخالت یـک عامـل بـرون مـرزی در پروسـۀ                      حقوق جزای بین الملل آن قس     
 محل وقوع جرم ،  محل شروع و محـل            شامل عوامل برون مرزی می تواند    . تحقق جرم از حقوق جزای داخلی استقالل می یابد          

رای حـل تعارضـات ایجـاد شـده بـه حقـوق       پس در این رشته اگر چه مـا بـ  . 1 وقوع نتیجه جرم، تابعیت جانی ومجنی علیه ، باشد       
البتـه بعـضی   . بـدهیم  » ی لبین المل«جزای ملی مراجعه می کنیم اما به لحاظ ورود عنصر خارجی به عرصۀ آن بایستی بدان صفت       

 در  .اندیشمندان معتقدند که این رشته از حقوق صرفاً یک رشته حقوق داخلی است و نبایستی به آن وصـف بـین المللـی بـدهیم                        
 ایـن   .نیز بحـث مـی شـود   ) حقوق بین الملل جزایی (  کیفری احث تقسیمات حقوق کیفری معموالً از عنوان حقوق بین الملل مب

جرایم و رفتارهای مجرمانـه ای اسـت کـه             قواعد و اصول و روشهایی است که هدف آن مطالعۀ           رشته مجموعاً شامل یک سلسلۀ    
همچنـین  . ه با ارتکاب آنها مـستقیماً نظـم جامعـۀ جهـانی بـه مخـاطره مـی افتـد                   خصیصۀ بین الملی ذاتی دارند ، یعنی جرایمی ک        

کیفـری  –های مقابله ومبارزه و مجازات بزهکاران بین المللی و جرایم سازمان یافتۀ بین المللـی و نهادهـای اعمـال عـدالت                        شیوه
  .این رشته از حقوق جزا می باشد  جهانی نیز موضوع مطالعۀ
بـین الملـل جزایـی خـصوصیت         درحـالی کـه حقـوق     .  باید از حقوق بین الملل جزایی تمیـز داده شـود             حقوق جزای بین المللی   

آنچه در حقوق جزای بین المللی مطـرح مـی گـردد            . الملل دارد ، حقوق جزای بین المللی به حقوق داخلی مربوط می شود                بین
و آن ، جـرائم ارتکـابی بـه وسـیله اتبـاع دولـت               عبارت است از صالحیت یک دولت درکیفر جرائم ارتکـابی درخـارج از قلمـر              

بـدیهی  . درقلمرو سایر کشورها ویاسرانجام جرائم ارتکابی به زیان کشور توسط اتباع خـودی یـا بیگانگـان در خـارج از کـشور        
د ط و قواعـ باست که در تمامی موارد مذکور ، از نظر صالحیت محاکم کیفری در رسیدگی ، تعارض قانونی وجود دارد و ضوا                

قسمت عمده . حقوقی که صالحیت دو یا چند دولت رامعین می کند مقررات حقوق جزای بین الملل خاص را تشکیل می دهد               
 آیـین   جدیـد  قـانون  316 و مـاده      قـانون جدیـد مجـازات اسـالمی        7 و   6 ،   4 ،   3خاص در مواد     مقررات حقوق جزای بین المللی    

رض قـضایی و آثـار بـین المللـی احکـام جزایـی و تعقیـب                 اد مجرمین و تعا   مسائل استرد . 2دادرسی کیفری پیش بینی شده است       
  :مجرمین مربوط به همین رشته است از توضیحات باال تفاوت اساسی بین دو رشته حقوق را می توان استنتاج نمود 

                                                           
رشته حقوق جزای بین الملل علمی است که نسبت به صالحیت کیفـری محـاکم کـشور بیگانـه و راجـع بـه اجـرای قـوانین                : از نظر دنودیودوابر، حقوقدان فرانسوی و قاضی دادگاه نورنبرگ          . 1

 . کیفری اعم از ماهوی و شکلی و اعتبار و نحوه اجرای احکام بیگانه بحث می کند 
شود ، مگر آنکـه بـه موجـب     قوانین جزائی ایران دربارۀ کلیۀ اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می                 : قانون جدید مجازات اسالمی      4 و   3طابق مواد   م. 2

  . قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد
  . ه در جمهوری اسالمی ایران است در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شدهرگاه قسمتی از جرم یا نتیجۀ آن 

بـه جـرائم مـأموران سیاسـی و     انـد و  جرائم مستخدمان دولت ، اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفۀ خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکـب شـده               به     : قانون جدید مجازات اسالمی      7 و   6مطابق مواد   
  . شود کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران رسیدگی می



 
   
   

  

23

 
  ]  حقوق کیفری عمومی مبانی  [ حقوق جزای عمومی 

      www.departeman.com66912180   ـ 09123787199          .وات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جز 

حقـوق جـزای    که قواعدبدین ترتیب که مقررات حقوق بین الملل جزایی ناشی از توافق و نیز قرارداد بین دولتهاست ، در حالی       
 صالحیت قانونی هر دولت است بعنی دولت بـا حاکمیـت اراده ای کـه دارد در زمینـه بـین المللـی نـسبت بـه                            بین المللی حاصل  

  .صالحیت کیفری خود اتخاذ تصمیم می نماید 
بـاوجود ایـن تردیـدی    « امری نسبی اسـت و   به نظر بعضی حقوقدانان تمیز بین حقوق بین الملل جزایی و حقوق جزای بین الملل      

  .»نیست که مسیر آینده حقوق در جهت بین المللی ساختن جزا می باشد 
N  خواننده محترم ضمن پوزش ، جزوات شما باید دارای مشخصات ذیل باشد:   

  : نوشته شده باشد ذیلجمله شما باید جزوه  در بریدگی قسمت پایین کادر . 1
  »  66912180 - 09123787199.  ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی استی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است یاسی ممهور به مهر سبزتمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم س«  
 اسـت ناشـی از      ممکـن کنیـد     با توجه به صفحه بندی دقیقی که روی جزوات انجام شده ، بنابراین اگـر فـضاهای خـالی نامناسـبی را مـشاهده مـی                          . 2

  .گرفتگی چیزی در آن موضع باشد  الک
  . شود  ای باشدکه در اکثر صفحات ، به خصوص صفحات فرد مشاهده می گراند یا زمینه جزوات شما باید دارای یک بک . 3
  .جزوات شما با کیفیت پرینت کامپیوتری و نیز با طلق و فنر زرد ، موزون و مناسب صحافی و ارائه شده است  . 4

بدین معنـی اسـت        ، رو دارید  چنین مشخصاتی را ندارد و فاقد مهر سبزی است که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است                       ای که در پیش      اگر جزوه 
  . که  جزوه شما از این مرکز تهیه نشده ، در نتیجه محتمل منطبق بر اساس آخرین تغییرات در قوانین و مقررات نبوده ، و به روز نیست 

  

∗∗∗  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                          
شود  ه ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات میعالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود ، در صورتی که در ایران یافت و یا ب

  :مشروط بر اینکه 
  .رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد  .1
  .ورت محکومیت ، مجازات کالً یا بعضاً دربارۀ او اجراء نشده باشد در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد ، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در ص .2
  . طبق قوانین ایران ، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجراء مجازات یا سقوط آن نباشد  .3

کمیت جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون ، دادگاههای ایران صـالحیت رسـیدگی بـه    به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حا : قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد 316همچنین ماده   
 . آنها را دارند ، چنانچه از اتباع ایران باشند ، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد ، در دادگاه تهران رسیدگی می شود 
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   دومفصل

   عمومیکیفریمنابع حقوق 
  

  : در نظامهای حقوقی معاصر دربارۀ منابع حقوق ، منابع دو سیستم کامالً متمایز و متفاوت از یکدیگر وجود دارند 
  

  سیستم حقوق مدون 
 سیستم حقوق غیرمدون 

  

. گیرند  می باشد که سایر منابع حقوق در طول آن قرار        در سیستم حقوق مدون منبع اصلی تصمیمات و مصوبات مقام قانونگذاری می             
اند و نظام حقوقی     این سیستم ، نظام حقوقی رومی ژرمنی و نظام حقوقی کشورهای توده ای که بر اساس اندیشه های مارکس بنا شده                    

  .کشورهای اسالمی و کشورهای خاور دور را برمی گیرد 
یا انگلوساکسون مـی باشـد ، منبـع     » Common Law « های حقوق عرفی اما سیستم حقوق غیر مدون که شامل حقوق کشور

اصلی حقوق ، عرف و عادات و رسوم متداول جامعه است که بوسیله آراء محاکم حفظ شده و بصورت منبـع اصـلی حقـوق در         
است بـا   » به روز « از دید طرفداران این سیستم چون این روش سرچشمه های خود جوش مردمی و عرفی دارد و کامالً                   . می آید   

در برابـر ایـن گـروه طرفـدارن     . کند عدالت و انصاف هم سازگار است و با رشد جامعه حقوق پویایی و طراوت خودرا حفظ می  
سیستم حقوقی مدون اعتقاد دارند که وجود عرفهای مختلف و حتی متضاد در کشور باعث تـشتّت قواعـد حقـوقی و تعارضـات        

عرف و عادات به عنوان سنت و عادات مرسوم جامعه نمی تواند به سـرعت                  خواهد شد ، ثانیاً      گسترده در عرصۀ روابط اجتماعی    
 با نوعی محافظه کاری همراه می باشند و همین امر باعث می شود که حقوق نتواند پیـشرفت هـای                      پیشرفت کند و عرفها معموالً    

یک شـبه بپیمایـد ، بنـابراین تـضمین حقـوق مـردم و لـزوم                 جهش گونه داشته باشد در حالی که قانون می تواند  ره صد ساله را                
  .پویایی حقوق ایجاب می کند که ما حقوق مدون ونوشته داشته باشیم 

در مورد حقوق جزا صرف نظر از این مقدمه به طور کلی دو نوع منبع ذکر شده است که هر کدام از آنها هـم زیـر شـاخه هـای                               
  .مخصوص به خودرا دارند 

∗∗∗  
  کیفری عمومی منابع الزامی حقوق  - اول گفتار

  قانون اساسی. 1
یکی از مهمترین منابع حقوق جزا ، قانون اساسی به عنوان یک سند میثاق ملی است که اصلی ترین و اساسی ترین قاعده سازی را در                          

   .کند  می ا پی ریزی  قواعد حقوق جزا ر قانون اساسی دراصول متعدد  خود مستقیماً شالودۀ. حقوق جزای کشور برعهده دارد
به طور مثال در قانون اساسی ، احترام به عقیده و حیثیت و شرافت، جان ومال ، آزادی و رعایت تساوی افراد در پیشگاه قانون و حمایـت از                             

ورت تـضمین   افراد، منع اخذ اقرار با توسل به شکنجه ، امکان دادخـواهی عمـومی و ضـر       آزادیهای خصوصی افراد ، منع توقیف خود سرانۀ       
اصـول متعـددی نظیـر اصـول     .  دیگر در حقوق کیفری به عنوان اصـول تعیـین کننـده خـود نمـایی مـی کننـد                حق دفاع متهم وموارد عدیدۀ    

 ازجملـه مـواردی هـستند کـه مـستقیماً در            174 تـا  140،156،159،164و 122و 110 تـا    107و 86 تـا    61و 49 تا   39،40، تا   22،23،24،25،32
  . کنند گیرند و خط و مشی حقوق کیفری را در اصول خود مستقیم و غیر مستقیم ترسیم می ری قرارمیمحدودۀ حقوق کیف

   قوانین عادی .2
 و  2/3/1375مـصوب    ، و قـانون تعزیـرات       1 مجـازات اسـالمی     جدیـد  عمده قوانین منبع و مأخـذ حقـوق کیفـری ، شـامل قـانون              

و قوانین جزایی متفرقه و برخی مواد جزایـی          4/12/1392 مصوب   ، کیفری   قانون آیین دادرسی   و    1/2/1392اصالحات مصوب   
                                                           

قانون مجازات اسالمی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ، اقـدامات تـأمینی و تربیتـی، شـرایط و موانـع مـسئولیت کیفـری و قواعـد                :نون مجازات اسالمی     قا 1ماده  . 1
 .حاکم بر آنها است 
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 پس قانون عادی اعم از اینکه مـصوبۀ مجلـس قانونگـذاری باشـد یـا از                  . که در سایر قوانین پراکنده می باشند ، از این جمله اند             
ا تجویز اختیار مجلـس باشـد       مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باشد یا آئین نامه های اجرایی قوانین و یا قوانین مصوب دولت ب                

  .از جمله منابع اصلی حقوق کیفری محسوب می شوند 
از دیگر قوانینی که می توانند به عنوان منبع حقوق جزا ذکر شوند باید از قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین متفرّقه نظیر                        

لگران در تأسیسات آب و برق ، قانون کیفر بزه هـای      قانون صدور چک بالمحل ، قوانین پزشکی ، دارویی و درمان ، قانون اخال             
   . 1یاد کرد.... مربوط به راه آهن و 

  آراء وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوانعالی کشور. 3
 در موارد مشابه برای شعب دیـوان عـالی کـشور و دادگاههـا               2 جدید آیین دادرسی کیفری    قانون 471  این منبع که به تجویز مادۀ     

 از مـواد الحـاقی بـه آئـین      سـه   ومـادۀ 1328، سابقه اش به ماده واحدۀ مربوط به وحدت رویـۀ قـضایی در سـال      االتباع است    الزم
گـاه در شـعب دیوانعـالی کـشور         هر،   مقرر شده بـود کـه        1328سال    در ماده واحدۀ    .  برمی گردد  1337دادرسی کیفری مصوب    

اضای وزیر دادگستری یا رییس دیوانعالی کشور یا دادستان کـل ،            نسبت به موارد مشابه رویه های متفاوتی اتخاذ شده باشد به تق           
هیأت عمومی با اکثریت   

4
شود دراین صورت نظـر اکثریـت بـه مثابـۀ قـانون اسـت و بـرای              رؤسا و مستشاران شعب تشکیل می      3

 از 3 مادۀ . باشد س قابل تغییر و نسخ و ابطال نمی    دادگاهها و شعب دیوانعالی الزم االجر است و جز با نظر دیوانعالی یامصوبه مجل             
 نیز حاوی این مطلـب بـود کـه هـر گـاه از طـرف دادگاههـا راجـع بـه                       1337مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب         

الی استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد ، دادستان کل موظـف اسـت کـه موضـوع را در هیـأت عمـومی دیوانعـ           
مطرح کند و نظر آنها را بخواهد و این نظریه تصویب شده درمورد پرونده های کیفری سابق اثر ندارد و اثر آن راجـع بـه آینـده                    

  .است و جز با نظر هیأت عمومی یا قانونگذاری مجلس قابل تغییر نمی باشد 
   فتاوی و منابع معتبر اسالمی .4

ه در صورت نبود قانون مدون یا اجمـال ، سـکوت ، نقـص یـا تعـارض قـانون ،        قانون اساسی موکد این مطلب است ک    167اصل  
مقصود از منابع فقهی ، مهمترین کتب فقهی شیعه است که مـورد قبـول و اسـتناد    « قاضی موظف به مراجعه به این منابع می باشد        

   »3زمان ومکان واجد اعتبار می باشنداکثریت فقها باشد ومنظور از فتاوی معتبر نظر علمای صاحب اجتهادی است که در شرایط 
∗∗∗  

  کیفری عمومیمنابع ارشادی حقوق   - دوم گفتار
   رویۀ قضایی .1

 شـعب کیفـری دیوانعـالی        مقصود از آن در مفهوم عام مجموع آراء و احکامی را گویند که از طریق شعب دادگاهها و خصوصاً                  
 قضایی به مفهوم خاص آرای هیأت عمومی در مقام وحدت رویه را            یۀ ارشادی و راهنمایی دارد رو      کشور صادر می شود و جنبۀ     

  . حقوق جزا می باشد  »منابع الزامی « شود که جزو  شامل می

                                                           
ایـن توضـیح الزم اسـت کـه طبـق اصـل یکـصد و دوازدهـم قـانون اساسـی کـه در            . ه نشده اند از اعتبار برخوردارند این قوانین مادام که از سوی شورای نگهبان خالف شرع و قانون اساسی تشخیص داد          .1

 مجمـع را نیـز در   را در موارد اختالف بین مصوبه مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان پیش بینی کرده است ، می توان در کنار منبع قانون ، این               » مجمع تشخیص مصلحت نظام     «  ،   1368اصالحات سال   
 ) . قانون اساسی 12ک به اصل .ر. ( زمره منابع حقوق جزا قرار داد ، اما چون به هر حال ریشه تصمیم گیریهای مجمع در مصوبات مجلس است ، با این مسأله باید با احتیاط برخورد کرد 

ن عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه ، اعـم از حقـوقی ، کیفـری و امـور حـسبی ، بـا اسـتنباط متفـاوت از قـوانین ، آراء           هرگاه از شعب مختلف دیوا      : قانون جدید آیین دادرسی کیفری       471مطابق ماده   . 2
هـر یـک   . اد وحدت رویه درخواست کننـد  مختلفی صادر شود ، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، به  هر طریق که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایج     

توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کـشور ، نظـر هیـأت عمـومی را دربـاره موضـوع             از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکالی دادگستری نیز می              
ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمـام شـعب                هیأت عمومی دیوان عالی کشور به       . درخواست کند   

و دادگاهها و سایر مراجع ، اعم از قـضائی و غیـر آن الزم   رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور . تشکیل می شود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند                
در صورتی که رأی ، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عـالی کـشور ، عمـل انتـسابی جـرم شـناخته            . االتباع است ؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است             

 .به حال محکوم علیه باشد ، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می شود نشود یا رأی به جهاتی مساعد 
  دکتر رضا نوربها ، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش. 3
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   عرف .2
 در حقـوق جـزا بـر خـالف          .عرف مجموعه عادات و رسومی است که در بین مردم رایج است ومردم بدان اعتقاد کامـل دارنـد                    

 محسوب می شود ، دلیل کم اهمیتی عـرف در حقـوق جـزا                جزا بع فرعی و ارشادی حقوق     عرف به عنوان من     ، حقوق خصوصی 
 اما نباید از نظـر دور داشـت کـه درحقـوق جـزا در بـسیاری از مـوارد        ،تقابل آن با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد          

  . قواعد جزایی ملهم از عرف می باشند
آیا انشعاب غیر مجاز از خطوط انتقال برق سرقت محسوب می شود، قبالً مـورد اخـتالف                 به عنوان نمونه در مورد این مطلب که         

بـاالخره  . بـودن و امکـان وجـود عنـصر ربـایش در مـورد جـرین بـرق اخـتالف بـود                       » مال«دادگاهها محسوب می شد چون در       
مـال محـسوب    » عرفـاً   «ی شـود و     دیوانعالی کشور، هیأت عمومی تشکیل داده و اظهار نظر کرد که چون برق، خرید و فروش مـ                 

  1.شود ، اخذ چنین انشعابی غیر مجاز و سرقت محسوب می شود می
هرگاه زن ومردی که بین آنها عالقۀ زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یـا عمـل     «: گوید  می قانون تعزیرات    637  و یا مادۀ  

الق تا نود ونه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکـراه                به ش . منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند            
  .» باشد ، فقط اکراه کننده تعزیر می شود 

در مـادۀ  . در این ماده عرف است که عمل را مصداق عمل منافی عفت می داند یا آنرا از تحت شمول این عنوان خارج می کنـد   
بـه طـور مثـال ممکـن اسـت در           . ن ، همگی قضاوت عرفی را می طلبـد         نیز مفهوم عفت عمومی و جریحه دار شدن آ         638بعدی  

محلی نوع لباس پوشیدن خالف عفت عمومی باشد و آنرا جریحه دار کند و یـا ممکـن اسـت چنـین عملـی را عـرف اجتمـاعی                             
  .پیدا نموددر تمام این موارد می توان رد پای عرف را در حقوق کیفری به عنوان یک منبع ارشادی . خالف عفت تلقی نکند 

   دکترین .3
از منابع ارشادی دیگر حقوق جزا عقاید علما و صاحب نظران حقوق کیفری است ، این عقاید ونظریات در گسترش حقوق جزا تأثیر                    

و  آن زمان مثال بارزی از ایـن مـوارد اسـت              بسزایی دارد ، بطور نمونه تأثیر اندیشه های انقالبی بکار یا در حقوق کیفری راکد و بستۀ                
به طور کلی هر چند دکترین مـستقیماً        . وی آغاز گر بزرگترین تحوالت اندیشه های کیفری در اروپا بود          » جرایم ومجازتهای   «کتاب  

  .ی آنها در قانونگذاریها و رسیدگی های کیفری انکار ناپذیر است  اما تأثیر عقاید و اندیشه ها.حقوق کیفری را تغذیه نمی کند 
   رتی مراجع خاص نظریات و آراء مشو.4

حقوقی قوۀ قضائیه ویا کمـسیون اسـتفتائات شـورای عـالی قـضایی و        قضائیه مانند ادارۀ این آراء از سوی نهادها و مراجع وابسته به قوۀ        
  .غیره اتخاذ می شود این نظرات هر چند الزام آور نمی باشند اما نقشی قابل توجه در ارشاد و گره گشایی های مراجع قضایی دارند 

∗∗∗  
   حقوق کیفری عمومی2 اسالمیمنابع   - گفتارسوم

  :از منابع مهم حقوق جزا در اسالم می توان به موارد ذیل اشاره نمود 
   قرآن کریم .1

می باشد که  حزب120 جزء و 30 سوره   114یاد می شود شامل     » کتاب  « از این منبع که درعلم اصول به عنوان         
6
   محتـوی آن 1

  .شامل ، حاوی احکام حقوقی وکیفری می باشد 

                                                           
  دکتر ایرج گلدوزیان ، با بسته های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان . 1
ای در صـورت   ستنباط و اسـتخراج حکـم مـساله   است از ا باشند استحسان عبارت  می »استحسان « بع مذکور ، فرق مالکیه و حنفیه ازمذاهب عامه قائل به منابع حقوقی دیگری به نام               عالوه بر منا  .  2

نفرانس اجرای حقوق کیفر اسالمی و اثر آن در مبارزه با جرائم ، در مورد استحسان بـا  در گزارش مربوط به ک  . فقدان ، اجمال یا ابهام متون قانونی از طریق توسل به فکر و تعقل قاضی و یا فقیه                   
  . دانند  اند و فقهای شیعه این نوع قیاس را حجت می ذکر مثال چنین آمده است که عدول از مقتضای قیاس جلی که برخی آن را قیاس اولویت و مفهوم موافق نامیده

مصلحت مرسله یعنی چیزی که بـه  « با ذکر مثال و تعیین شروط آن آمده است که  مصلحت مرسلهی حقوق کیفر اسالمی و اثر آن در مبارزه با جرائم درمورد  در گزارش مربوط به کنفرانس اجرا   
  .ها  ، زندان ساختن و نظیر اینزدن  سکه: مصلحت عموم است لیکن شارع مقدس نسبت به آن سکوت کرده و رعایت آن را اثباتا و نفیا مورد توجه قرار نداده است مانند 
 . توان اصل استنباط تلقی و مورد استناد قرار گیرد   از نظر فقه امامیه با نبودن حکم کتاب و سنت و اجماع بعضی از مصالح مرسله به عنوان عمل به تنقیح مناط و وحدت مالک می
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   سنّت.2
این مفهوم شامل قول و فعل وتقریر معصوم می باشد ، نقل سنت را حدیث یا خبـر مـی گوینـد فقهـای امامیـه آنـرا شـامل اقـوال                                

که  سنت، قول و فعـل و        می دانند ولی فقهای عامه بر این اعتقادند         ) صلوات اهللا علیهم اجمعین     ( وافعال و اقاریر چهارده معصوم      
  .تقریر پیامبر ، صحابه و تابعین را فقط شامل می شود 

   اجماع .3
اجماع در نظر فقهای امامیه متفاوت از برداشت فقهای عامه می باشد فقهای عامه معتقدند که اجماع عبارت اسـت از اتفـاق آراء                        

ق جماعتی که اتفاق آنها کاشـف از رأی معـصوم باشـد و فـرق      ولی از نظر شیعه اجماع عبارت است از اتفا        . امت پیامبر بر امری     
بین این دونظر در این است که از نظر فقهای اهل سنت حجیت اجمـاع قـائم برخـود اوسـت ولـی از نظـر شـیعه اجمـاع از                                 عمدۀ

  .آنجایی که کاشف از قول و فعل و رأ ی معصوم است حجت است و در غیر این صورت استقالل ندارد
   عقل .4
مـستقالت  « مـا یـک حکـم شـرعی را اسـتنباط کنـیم ،         ل عقلی عبارت است از یک حکم عقلی  که با درک آن ممکن باشد              دلی

گوید ، عدل مطلـوب   عبارتند از احکامی که عقل به تنهایی و بدون کمک گرفتن از شرع استنباط می کند،  مثالّ عقل می            » عقلّیه
کند  آن دسته  ازاحکامی  است  که عقل از اوامر و نواهی شارع استنباط می               » استلزامات  عقلی     «  …است ظلم منفور است و بد       

عقل این را استنباط می کنـد کـه اذیـت و     »   والتقل لهما افّ    «:  منع حرمت شکنی والدین آمده که         به طور مثال در قرآن در بارۀ      
  .آزار آنها  به طریق اولی حرام است

   قیاس . 5
هـر گـاه   : ای عامه است در واقع به جای عقل این منبع را پذیرفته انـد ، قیـاس عبـارت اسـت از اینکـه           این منبع که مورد قبول فقه     

حکم ثابت در موضوعی بدلیل اشتراک در علت ، در موضوعی دیگر نیز اجرا شود می گویند که موضـوع دوم بـا موضـوع اول                        
ی کـه مـبهم بـود وحکمـش از طریـق قیـاس              می گویند و موضوع   » اصل  « موضوعی که حکمش روشن است      . قیاس شده است    

  :گویند به عنوان مثال  »جامع « و علت مشترک این دو موضوع  را » فرع « روشن شده 
  

  )اصل (  شرب خمر حرام است           موضوع اول
  )فرع (      آب جو حرام است          موضوع دوم

  

   .» اس حکم می کنیم که شرب آبجو نیز به علت مسکر بودن حرام استسکرآور بودن ، جامع بین این دو حکم است وما بوسیلۀ قی
∗∗∗  

  ] قانون جدید مجازات اسالمی 213 الی 160بر اساس مواد [ عمومی   کیفریحقوقادلۀ اثبات در  منابع و-گفتار چهارم 
  . است ادلۀ اثبات جرم عبارت از اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی

  . مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد  احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است ،  -تبصره 
در مواردی که دعوای کیفری با ادلۀ شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد ، اثبات می شود ، قاضی به اسـتناد آنهـا                           

  . کند ، مگر اینکه علم به خالف آن داشته باشد ی صادر میرأ
هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی الزم باشد ، می تواند به عنـوان امـارۀ قـضائی مـورد اسـتناد قـرار                

  . گیرد ، مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر ، موجب علم قاضی شود 
ی حکم ، دلیل اثبات کنندۀ جرم باطل گردد ، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم ، شـخص دیگـری                       اگر پس از اجرا   

بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم ، دچار آسیب بدنی ، جانی یا خسارت مالی شده باشـد ، کـسانی                            
از اداکنندۀ سوگند ، شاکی یا شاهد حـسب مـورد بـه قـصاص یـا                 که ایراد آسیب یا خسارت مذکور ، مستند به آنان است ، اعم              

  .پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند 
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   اقرار -الف
  . اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است 

  . ی شود اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نم
  .اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست   -تبصره 

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت بایـد روشـن و بـدون                                
  .ابهام باشد 

  .  معلق و مشروط معتبر نیست  اقرار باید منجز باشد و اقرارِ
  . ی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار ، عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد اقرار در صورت

 اجبار ، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یـا جـسمی اخـذ شـود ، فاقـد ارزش و اعتبـار اسـت و دادگـاه                               اقراری که تحت اکراه ،    
  . مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید 

ده است و شخص ورشکسته ، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان                 اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر ش        
  . مالی ناشی از جرم معتبر نیست 

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند ، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادلـۀ دیگـر نمـی رسـد ، مگـر اینکـه بـا بررسـی قاضـی                                  
 باشد در این صـورت دادگـاه ، تحقیـق و بررسـی الزم را انجـام مـی دهـد و                 رسیدگی کننده قرائن و امارات برخالف مفاد اقرار       
  . کندقرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می

  : مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است  در کلیۀ جرائم ، یکبار اقرار کافی است ،
  چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه -الف 
  ر شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد دو بار د -ب

  .برای اثبات جنبۀ غیرکیفری کلیۀ جرائم ، یک بار اقرار کافی است     1تبصره 
  . در مواردی که تعدد اقرار شرط است ، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود     2تبصره 

رار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حـد قتـل اسـت کـه در     انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اق       
این صورت در هر مرحله ، ولو در حین اجراء ، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شالق و در غیر آنها                 

  .گرددحبس تعزیری درجۀ پنج ثابت می
  شهادت  - ب

  . به وقوع یا عدم وقوع جرم به وسیلۀ متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی 
  . شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است ؛ اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد 

ص میـزان تـأثیر و ارزش ایـن         تـشخی . در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد ، اظهـارات او اسـتماع مـی شـود                    
  . اظهارات در علم قاضی ، در حدود امارۀ قضائی با دادگاه است 
  :شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد 

ل بلوغ ، عقل ، ایمان ، عدالت ، طهارت مولد ، ذینفع نبودن در موضوع ، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ، عـدم اشـتغا     
  . به تکدی ، ولگرد نبودن 

  . شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود    1 تبصره
  . در مورد شرط خصومت ، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد ، پذیرفته می شود     2تبصره 

  .یز در حال افاقه بوده باشد شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود ، مشروط به آنکه تحمل شهادت ن
  .هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت ، غیربالغ ممیز باشد ، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد ، شهادت او معتبر است 
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شهادت اشخاص غیرعادی ، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست ، مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی ،            
  .و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد سهو  

شـهادت شخـصی کـه      . عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد ، اهل معـصیت نباشـد                       
ینان از  اشتهار به فسق داشته باشد ، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد ، تا احراز تغییر در اعمال او و اطم                         

  . صالحیت و عدالت وی ، پذیرفته نمی شود 
در شهادت شرعی ، در صورت تعدد شهود ، وحدت موضوع شهادت ضروری است و بایـد مفـاد شـهادت هـا در خـصوصیات                           

هرگاه اختالف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود  و یا وحدت موضوع را مخدوش کنـد ،                  . مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد       
  . ی محسوب نمی شود شهادت شرع

  . شهادت باید از روی قطع و یقین ، به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد ، ادا شود 
شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بـدون ابهـام                       

  . ین دو شهادت شرعی ، هیچ یک معتبر نیست در صورت وجود تعارض ب. باشد 
 تصویری زنـده و یـا ضـبط شـده ، بـا احـراز شـرایط و                   -چنانچه حضور شاهد متعذر باشد ، گواهی به صورت مکتوب ، صوتی             

  . صحت انتساب ، معتبر است 
ف مفـاد شـهادت شـرعی    هرگاه قرائن و امارات بـر خـال  . در شهادت شرعی نباید علم به خالف مفاد شهادت وجود داشته باشد         

، تحقیق و بررسی الزم را انجام  می دهد و در صورتی کـه بـه خـالف واقـع بـودن شـهادت ، علـم حاصـل کنـد ،                   باشد ، دادگاه  
  . شهادت معتبر نیست 

شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبـت ، بیمـاری و امثـال آن، حـضور         
  . ذر باشد وی متع

  . شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد      1تبصره 
  .شهادت بر شهادت شاهد فرع ، معتبر نیست      2تبصره 

  . دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است  جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود ؛ لکن قصاص ،
ی که شاهد اصلی ، پس از اقامه شهادت به وسیلۀ شهود فرع و پیش از صدور رأی ، منکر شهادت شود ، گواهی شهود            در صورت 

  .  اثری مترتب نیست  فرع از اعتبار ساقط می شود ، اما بر انکار پس از صدور حکم ،
طی که قـانون بـرای شـاهد شـرعی          جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرای         . شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است        

  .مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است 
  . قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعالم کند 

در ایـن   . م شـود    جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید ، مگـر آنکـه موجبـات جـرح پـس از شـهادت معلـو                          
آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جـرح ، رسـیدگی و اتخـاذ                  صورت ، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می          

  . تصمیم کند 
  . در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی ، مدعی صالحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند 

کند ، مشروط بـر آنکـه   اهد ، ذکر اسباب آن الزم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت میدر اثبات جرح یا تعدیل ش 
  . شاهد دارای شرایط شرعی باشد 

  . در اثبات یا نفی عدالت ، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست  -تبصره 
  .معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط است هرگاه گواهی شهود 
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هرگاه دادگاه ، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد ، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را                        
ا زمان احراز شرایط و کـشف وضـعیت کـه نبایـد         کند و اگر از وضعیت آنها اطالع نداشته باشد ، ت          شهادت شرعی محسوب نمی   

کنـد ، مگـر اینکـه بـه نظـر قاضـی       بیش از ده روز طول بکشد ، رسیدگی را متوقف و پس از آن حسب مورد ، اتخاذ تصمیم می               
  . احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد 

  . ادۀ شهادت پس از رجوع از آن ، مسموع نیست رجوع از شهادت شرعی ، قبل از صدور حکم موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اع
. گـردد  نصاب شهادت در کلیۀ جرائم دو شاهد مرد است مگر در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مـی                         

ازات غیـر  زمانی کـه مجـ  . برای اثبات زنای موجب حد جلد ، تراشیدن و یا تبعید ، شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است       
از موارد مذکور است ، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم است در این مورد هرگـاه دو مـرد و چهـار زن عـادل بـه آن       

  .جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است . شهادت دهند تنها حد شالق ثابت می شود 
 شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لـواط بـا آن محقـق مـی شـود دیـده باشـد و هرگـاه                           در خصوص شهادت بر زنا یا لواط ،       

شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عـدد الزم نرسـند شـهادت در خـصوص زنـا یـا لـواط قـذف                
  .محسوب می شود و موجب حد است 

   سوگند - ج
  .  درستی گفتار اداکنندۀ سوگند است سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر

  . اداکنندۀ سوگند باید عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد 
سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله واهللا ، باهللا ، تاهللا یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز بـه                              

در هـر   . کنـد      الفاظ و مانند آنهـا تعیـین مـی          ه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان ،          تغلیظ و قبول اداء کنندۀ سوگند ، دادگا       
  . صورت ، بین مسلمانان و غیرمسلمان در اداء سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد 

  . دا شود سوگند باید مطابق با ادعا ، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهامی باشد و از روی قطع و یقین ا
  . سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر ، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد ، اداء شود 

کند ، آشنا نباشد و یا اداکننـدۀ سـوگند قـادر بـه         مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می            در مواردی که اشاره ،    
  . کند م یا متخصص امر ، مراد وی را کشف میتکلم نباشد ، دادگاه به وسیله مترج

  .سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم مقام آنها مؤثر است 
حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود ؛ لکن قصاص ، دیه ، ارش و ضرر و زیان ناشـی از جـرائم ، مطـابق مقـررات                       

  . گردد این قانون با سوگند اثبات می
اوی مالی ، مانند دیۀ جنایات و همچنین دعاوی که مقصود از آن مال اسـت ماننـد جنایـت خطـایی و شـبه عمـدی                           هرگاه در دع  

موجب دیه ، برای مدعی خصوصی امکان اقامۀ بینه شرعی نباشد ، وی می تواند با معرفـی یـک شـاهد مـرد یـا دو شـاهد زن بـه               
  . ند ضمیمۀ یک سوگند ، ادعای خود را فقط از جنبۀ مالی اثبات ک

  .در موارد مذکور در این ماده ، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی ادا می شود   -تبصره 
  . شود  هرگاه ثابت شود سوگند ، دروغ و یا اداء کنندۀ سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است ، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی

   علم قاضی - د
در مواردی که مستند حکم ، علم       .  عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود                  علم قاضی 

  .  وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند  قاضی است ،
ی ، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند        معاینۀ محل ، تحقیقات محل      مواردی از قبیل نظریۀ کارشناس ،       -تبصره  

  .در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود ، نمی تواند مالک صدور حکم باشد . می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد 
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باشد ، اگر علم بین باقی بمانـد ، آن ادلـه بـرای قاضـی معتبـر نیـست و                    در صورتی که علم قاضی با ادلۀ قانونی دیگر در تعارض            
کند و چنانچـه بـرای قاضـی علـم حاصـل نـشود ، ادلـه                 قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادلۀ دیگر ، رأی صادر می              

  . شود  قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می
همچنـین شـهادت شـرعی بـر قـسامه و      .  بر شهادت شرعی ، قسامه و سوگند مقـدم اسـت      در تعارض سایر ادله با یکدیگر ، اقرار       

  . سوگند تقدم دارد 
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  سومفصل 

  پرسشنامه
  

، بـر اسـاس قـوانین اسـبق        1391 الـی    1371، ذکر شده از سال      ] غیر از قسمت دوم ، مکاتب       [ سؤاالت مندرج در پرسشنامه های حقوق جزای عمومی          :توجه  
 ، 1392بـر ایـن اسـاس ، بـا تـصویب قـانون جدیـد مجـازات اسـالمی در سـال           . جزائی ، از جمله قانون سابق مجازات اسالمی طرح و تنظـیم شـده اسـت            

ائی بـه قلـت سـؤال مواجـه          به پرسشنامه ها محل تردید شد ، در نهایت ، به جهت آنکه برای خودآزم               1391 الی   1371موضوعیت و استفاده از سؤاالت از       
نباشیم ، ترجیح داده شد که ، پرسشهای مذکور باقی بمانند ، منتهی خوانندگان گرامـی بـا توجـه بـه مـتن درس ، بـرای پرسـشهای مـذکور ، گزینـه هـا و                

رسشنامه اصـلی و جدیـد جـزوات ، در    بنابراین پ. های جدید تنظیم نمایند ، تا به نوعی ، کمکی هم باشد در بازآوری و نیز ثبات و حفظ محفوظات                  پاسخ
  .  به بعد آورده شده است 1392واقع سؤاالتی است که از 

  

  71   سراسری ارشد                                                                       شود؟                         های زیر جرم محسوب می ـ کدام فعل یا ترک فعل1
  . ترک فعلی که قاضی آن را جرم بداندالف ـ هر فعل یا

  .ی آن را جرم بداندیب ـ هر فعل یا ترک فعلی که فقه جزا
  .ج ـ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد

  .د ـ هر فعل یا ترک فعلی که مغایر با شرع باشد
  

  71  سراسری  ارشد                                                                                    :ای زیر هستنده ـ نمایندگان مجلس شورای اسالمی دارای کدام یک از مصونیت2
           الف ـ مصونیت دیپلماتیک

  ب ـ  مصونیت اداری
    ج ـ  مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی

  د ـ  مصونیت قضایی
  

                                شوند؟  ایران که در خارج از ایران مرتکب جرم شوند طبق کدام یک از قوانین زیر مجازات میـ اتباع بیگانه در خدمت دولت جمهوری اسالمی3
  71  سراسری  ارشد                                                                                                                             الف ـ  طبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران

  ب ـ  طبق قوانین جزایی محل وقوع جرم
  ج ـ طبق عهود بین المللی
  د ـ  طبق عرف بین المللی

   

  71  سراسری  ارشد                                                                 شود؟ ـ هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود طبق کدام یک از قوانین زیر مجازات می4
                                                           الف ـ طبق قوانین جزایی جمهوری  اسالمی ایران

  ب ـ طبق قوانین جزایی محل وقوع جرم
  ج ـ طبق قوانین جزای جمهوری اسالمی ایران و محل وقوع جرم

  د ـ  طبق عهود بین  المللی
  

  72  سراسری ارشد                                  :  اگر جرم در کشتی مسافربری خارجی در آبهای ساحلی دولت ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن ابتدا ـ5
            .باشد الف ـ در صالحیت دادگاههای ایران می

  .باشد ب ـ در صالحیت دولت صاحب پرچم می
  .باشد ران ساحلی در صالحیت دادگاههای ایران میج ـ در صورت درخواست مداخله مأمو

  .باشد د ـ در صالحیت دادگاههای دولت متبوع مرتکب می
  

  72  دی .کالتو                                                                                 ـ آراء دیوان عالی کشوردر مقام وحدت رؤیه قضایی، از نوع کدام منابع حقوق جزا است؟6
        الف ـ اختیاری

  ب ـ اصلی 
        ج ـ اعتباری
  ی ا د ـ حاشیه

  
                        :   به بیست سال حبس، محکوم و پس از گذراندن مدت محکومیت در ایران یافت شود، قانوناًیـ اگر شخصی در خارج از کشور به اتهام قتل عمد7

  73  سراسری   ارشد                                                                                                            .نمودالف ـ دادگاه برائت متهم را صادر خواهد 
  .ب ـ دادگاه حکم به حبس خواهد داد

  .تواند به تقاضای اولیای دم، حکم قصاص صادر نماید ج ـ دادگاه می
  .نماید مید ـ دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر 

  
   ج               -7                                                 ب-6                          الف                         - 5                 الف                                    –4                  الف                              – 3                               ج                     – 2                                          ج       – 1       
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              های غیر جنگی اعم از داخلی و خارجی، رسیدگی به جرایم ارتکابی در آبهای ساحلی در شرایط فعلی، داخل در صالحیت کدام است؟ ـ در مورد کشتی8
  73  سراسری ارشد                                                                                                                     الف ـ  دیوان داوری بین المللی الهه

  ب ـ  کشور صاحب پرچم کشتی و کشور ایران هر دو
    ج ـ کشور متبوع خارجی

  د ـ  محاکم ایرانی
  
  73   سراسری ارشد                                         .شود می ................... ـ مصونیت نمایندگان سیاسی در محل مأموریت موجب معافیت نمایندگان سیاسی از9

                الف ـ تحمل مجازات حبس
        ب ـ تحمل شالق

  ج ـ کیفر
  د ـ تعقیب و محاکمه

  
  75  سراسری  ارشد                        ؟ شود  ـ به جرمی که یک تبعه بیگانه در خدمت دولت ایران در خارج از ایران مرتکب شود طبق کدام قانون رسیدگی می10

                الف ـ پیش بینی شده در مراجع بین  المللی
  ب ـ  جمهوری اسالمی ایران
  ج ـ کشور متبوع تبعه بیگانه

  د ـ محل ارتکاب جرم
  

  شود؟  ایران میـ ارتکاب کدام یک از جرایم مذکور در ذیل توسط بیگانگان در خارج از ایران موجب مجازات مرتکب آن طبق قانون مجازات جمهوری اسالمی 11
  75  سراسری ارشد                                                                                           الف ـ  جرم خالف اخالق حسنه و شرع

  ب ـ جرم قاچاق مواد مخدر
  ج ـ جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ایران

  د ـ جرم علیه آزادی فردی مردم ایران
  

چه سببی از اسباب معافیت از مجازات       ) 21/6/43(ین دربارۀ روابط دیپلماتیک مصوب      و کنوانسیون عدم تعقیب و مجازات اعضای هیأتهای سیاسی به موجب           ـ12
  75  آزاد ارشد                                                                                                                                                                                                    رود؟ به شمار می

                    الف ـ مصونیت
                  ب ـ عذر قانونی

  ئولیتج ـ عدم مس
  د ـ عامل موجهه

  
  76  سراسرید  ارش                      ؟کدام یک از قوانین قابل مجازات استـ هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق 13

                الف ـ قوانین جزایی محل وقوع جرم
  ب ـ قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران

  ج ـ عهود بین المللی
  ل وقوع جرم به شرط تقدم در تعقیبد ـ قوانین جزایی مح

  
  76  دی. قضاوت                                                                                       :     در خارج از کشور مرتکب جرم شودـ اگر مأمور سیاسی و کنسولی ایران 14

  .شود الف ـ چون از مصونیت سیاسی برخوردار است اصالً تعقیب و مجازات نمی
  .شود ب ـ  طبق قانون کشور محل وقوع جرم مجازات می

  .شود بق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات میج ـ ط
  .گردد د ـ در ایران طبق قانون کشور محل وقوع جرم محاکمه و مجازات می

  
  76  دی.  قضاوت                                                                           :ـ کسی که با شلیک گلوله از داخل خاک ایران شخصی را در خاک ترکیه به قتل برساند15

                                     الف ـ قانون ترکیه حاکم بر موضوع است
  .شود ب ـ با جمع بین قوانین ایران و ترکیه، در ایران محاکمه می

  .شود ج ـ طبق قوانین ایران در ترکیه محاکمه می
  .شود ین ایران محاکمه و مجازات مید ـ عمل در حکم جرم واقع شده در ایران است و طبق قوان

  
های ایران کدام قانون را اعمـال        شود، دادگاه  شود محاکمه می   ـ در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشورری یافت                   16

  77   سراسری  ارشد                                                                                                                                                       خواهند کرد؟
  .نمایند ها از دو قانون ایران و قانون محل وقوع جرم، قانون اخف را اعمال می الف ـ دادگاه
              .ها در اعمال قانون ایران و قانون محل وقوع جرم مخیرند ب ـ دادگاه

  .ـ قوانین کیفری ایرانج 
  .د ـ قانون اخف بین قانون ایران و عهود بین المللی

  
  
             ج  -16                                    د  - 15  ج                                     -14                                 ب  -13                                الف  - 12                                 ج  –11                                 ب  – 10                                 د  –9                                  د  -8     
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  77  آزاد ارشد                                                                                      ـ اگر مأمور سیاسی یا کنسولی بیگانه در ایران مرتکب جرم شود چه حکمی دارد؟17
              .شود قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات میالف ـ طبق 

  .شود ب ـ طبق قوانین کشور متبوع خود در ایران محاکمه و مجازات می
  .ج ـ به دلیل مصونیت سیاسی از تعقیب و مجازات معاف است

  .گردد د ـ برای محاکمه به کشور متبوع مسترد می
  

  77  آبان. وکالت                                                                                 :این آلمانی در ایران. سکناس رایج ایران گردیده استـ یک آلمانی در آلمان مرتکب جعل ا18
                                                           .الف ـ  مطلقاً قابل مجازات نیست

  .جازات استب ـ در هر شرایطی قابل م
  .شود که در ایران یافت شده و یا به ایران مسترد گردد ج ـ در صورتی مجازات می
  .شود که در آلمان نیز به جرم او رسیدگی شده و محکومیت یافته باشد د ـ در صورتی مجازات می

          
      :وظیفه خود در خارج از کشور مرتکب شوندـ هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسالمی ایران به مناسبت شغل و 19

  77  آذر.  قضاوت                                                          .شوند الف ـ طبق قوانین کشور متبوع خود محاکمه و مجازات می
  .ب ـ طبق قوانین کشورمحل وقوع جرم مجازات خواهند شد

  .شود مجازات میج ـ طبق قوانین جزائی جمهوری اسالمی ایران 
  .رسند د ـ در ایران طبق قانون کشور محل وقوع جرم محاکمه و به مجازات می

  
  77  اسفند.  سردفتری                                                                       .       است................... ـ ارتکاب جرم یک نفر ایرانی در خارج کشور مشمول 20
  . ـ قوانین جزائی جمهوری اسالمی ایرانالف

  .ب ـ فقط قوانین جزای محل وقوع جرم
  .ج ـ قوانین بین المللی

   .د ـ از نظر صالحیت مرجع قضائی طبق قانون ایران و از لحاظ کیفر مشمول مقررات محل وقوع جرم
  

ر فرانسه ضمن عبور هواپیما از قلمرو فضایی ایران با ضربه چاقوی یکـی از        ـ یکی از مأموران سیاسی کشور ترکیه داخل هواپیمای متعلق به خطوط هوایی کشو             21
                                                    میرد رسیدگی به اتهام قتل با مقامات قضائی کدام یک از کشورهای ذیل است؟ شود پس  از فرود در کشور پاکستان می مسافران به شدت مجروح می

  78  مهر. وکالت                                                                                                                                                                        الف ـ  ایران
  ب ـ پاکستان
         ج ـ ترکیه
  د ـ فرانسه

  
  78 آذر. قضاوت                                                                                            :       شود  از کشور مرتکب سرقت و در ایران دستگیر میـ تبعه ایران در خارج22

  .شود الف ـ در کشور محل وقوع جرم محاکمه و برابر قانون جزای آن کشور مجازات می
  .شود برابر قانون جزای ایران مجازات می ـ در ایران محاکمه و  ب

  .شود ج ـ در یک دادگاه بین المللی محاکمه در برابر مقررات همان دادگاه مجازات می
  .د ـ دادگاه محل وقوع جرم و دادگاه بین المللی هر دو صالحیت رسیدگی دارند

  
  78  آذر.      قضاوت                                                             :          ر ایران دستگیر شودـ کسی که اسناد تعهد آور بانکی را در خارج از کشور جعل نماید و سپس د23

                   .                       شود الف ـ در ایران محاکمه و مطابق قانون جزای ایران مجازات می
  .شود حل وقوع جرم مجازات میب ـ در ایران محاکمه و مطابق قانون جزای کشور م

  .شود ج ـ در کشور محل وقوع جرم محاکمه و طبق قانون جزای ایران مجازات می
  .شود د ـ در کشور محل وقوع جرم محاکمه و طبق قانون جزای همان کشور مجازات می

  
  :ایران دستگیرگردد بفرستد وبعداً دری جنس مرغوب را به جاو جنس نامرغوبل کاال به طرف ایرانی تقلب نمایدـ مثالً اگرتاجر ژاپنی در ارسا24

  78  آذر.قضاوت                                           .شود الف ـ در ایران محاکمه و برابر قانون جزای ایران مجازات می
  .شود مجازات می) ژاپن(ب ـ در ایران محاکمه و برابر قانون جزای کشور محل وقوع جرم 

  .شود مه و تنها به پرداخت غرامت مالی محکوم میج ـ در ایران محاک
  د ـ هیچکدام

  
      ؟ـ تعقیب و محاکمه یک تبعه خارجی جاعل اسکناس رایج ایران در خارج از قلمرو حاکمیت ایران با چه اصلی در محاکم ایران توجیه پذیر است25

  79  سراسری ارشد                                                                                             الف ـ اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری
  ب ـ اصل صالحیت واقعی 

         ج ـ اصل صالحیت جهانی 
  د ـ اصل صالحیت شخصی

  
               ب - 25                                د  -24                                    الف -23              ب                     -22                                 د -21  الف                                 –20                             ج  –19                                     ج –18                                 ج  - 17     
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                           ابل مجازات است؟شود در کدام مورد بر طبق قوانین ایران ق ـ تبعه خارجه که در خدمت دولت جمهوری اسالمی ایران و در خارجه مرتکب جرم می26
  79 آذر.  قضاوت                                                                                                      الف ـ در کلیه جرائم
  ب ـ در جعل اسکناس

  ج ـ در موارد وقوع جرم به سبب شغل و وظیفه
  د ـ در خیانت به کشور

                    
  است؟                   جا رساند محل وقوع جرم ک ـ در موردی که یک نفر از داخل خاک یکی از کشورهای همسایه ایران با شلیک گلوله شخصی را در خاک ایران به قتل می27

  79  دی. قضاوت                                                                                                                                                                             الف ـ  کشور همسایه
  ب ـ ایران

   ج ـ ایران و کشورهای همسایه
   د ـ محل دستگیری قاتل

  
طبـق  . شود  و بر طبق مقررات به ایران مسترد می        شود ـ تبعه یک کشور خارجی که در قلمرو کشوری خارجی مرتکب جعل نوشته رسمی رئیس قوه قضاییه می                 28

  79  دی. قضاوت                                                                                                                    کدام اصل از اصول زیر به موجب قوانین ایران قابل مجازات است؟
                                                                                 انین کیفریالف ـ اصل سرزمینی بودن قو

  ب ـ اصل واقعی بودن صالحیت قوانین کیفری
  ج ـ اصل شخصی بودن صالحیت قوانین کیفری

  د ـ هیچ یک از اصول کیفری
  

  دهد؟                                         نظر گرفتن تابعیت وی یا تابعیت قربانی جرم مورد تأیید قرار میـ کدام سیستم صالحیت قانون و قاضی محل بازداشت مجرم را بدون در 29
  80  بهمن. سردفتری                                                                                                                      الف ـ  سیستم سرزمینی

     ب ـ سیستم جهانی
        ج ـ سیستم شخصی 

  د ـ سیستم واقعی
  

  81  آذر. وکالت                       مجازات اسالمی زیر عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در کدام یک از سالهای زیر تصویب شده است؟ قانونـ کتاب پنجم30
                   1362الف ـ 

  1370ب ـ 
  1375ج ـ 
   1378 د ـ 

  
  82  مهر. وکالت                                                                                                    های زیر قانون راجع به مجازات اسالمی تصویب شده است؟ ـ در کدام یک از سال31

                 1361الف ـ 
  1362ب ـ 
  1370ج ـ 
  1375د ـ 

  
  82 اسفند.  ارشد سراسری                                                                                                   تواند استناد کند؟ دام مبیع نمیـ قاضی در صدور حکم به ک32

  الف ـ عرف
  ب ـ قانون

  ج ـ آراء وحدت رویه
  المللی د ـ معاهدات بین

  
  83  اسفند. ارشد سراسری               و قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، کدام مورد صحیح است ؟اازاته در ارتباط با اصل قانونی بودن جرائم و مج-33
         . هر دو اصل و قاعده از نتایج دلیل اثبات جرم و اعالم کیفر است -الف
  . هر دو اصل و قاعده از نتایج مسلم اصل برائت در امور کیفری است -ب
  . نشدن و قوانین جزایی از نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست  قاعده عطف بماسبق-ج
 اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حاکم بر جرائم و مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است ، ولی قاعده عطف بماسـبق نـشدن قـوانین کیفـری تمـامی                   -د

  .جرائم را شامل می شود 
  

  83  اسفند. ارشد سراسری                                                                                  …………) در امورکیفری ( استنباط احکام  در مذهب شیعه ، قیاس از منابع -34
  . در تمامی موارد قابل پذیرش است -الف
  . در تمامی موارد غیر قابل پذیرش است -ب
  .است  اگر به نفع متهم باشد ، غیر قابل پذیرش -ج
  . در صورتی که منصوص العله باشد ، قابل پذیرش است -د
  
  
 د  -34                                   ج  -33                                  الف  -32  الف                               - 31  ج                                -30                      الف             –29                             ب  –28                                   ب- 27                                 ج  - 26     
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  83  اسفند.   ارشد سراسری                                                                           کدام یک از مکاتب حقوق جزا با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها مخالف است ؟-35
  باتی مکتب تحققی یا اث-الف
   مکتب نئوکالسیک   -ب
   مکتب عدالت مطلق-ج
   مکتب دفاع اجتماعی -د
  

  84  اردیبهشت. آزاد ارشد                                                                                      کدام یک از این منابع را منبع مکمل حقوق کیفری نامیده اند؟-36
          قانون -الف
  ابع فقهی یا فتاوای معتبر من-ب
           معاهدات بین المللی   -ج
   آیین نامه -د
  

  :  اگر یک آلمانی در ایران به قصد قتل یک تبعه اتریشی سالحی تهیه نماید و پس از عزیمت به ترکیه مبادرت به قتل او نماید - 37
  84  اسفند. ارشد سراسری                                              . الف ـ ایران صالحیت تعقیب و مجازات او را به اتهام قتل عمدی ندارد 

  .ب ـ در چهار دولت ترکیه ، آلمان ، اتریش و ایران صالحیت تعقیب و مجازات او را خواهند داشت 
  . ج ـ چنانچه در ایران یافت شود یا مسترد گردد مطابق قوانین کیفری ترکیه مجازات خواهد شد 

  .ایران یافت شود یا مسترد گردد مطابق قوانین مربوط به قصاص تعقیب و مجازات می شود د ـ چنانچه در 
  

  86  اسفند.           ارشد سراسری                                . بوده است  ..............  1370   آخرین مهلت مجلس به قوه قضاییه برای تمدید قانون مجازات اسالمی-38
   شش ماه -الف
   یک سال-ب
   دو سال -ج
   سه سال-د
  

  88  بهمن.       ارشد سراسری                                                                     صحیح نیست ؟» راجع به مجازات اسالمی «   کدام مورد در خصوص سال تصویب قانون -39
  1360  -الف
  1362  -ب
  1375 -ج
    هر سه مورد-د
  

   به صراحت نسخ شده است ؟1392ررات موضوعۀ مربوط به کدام یک از نهادهای حقوق کیفری طبق قانون مجازات اسالمی  مق-40
  92بهمن    .  ارشد سراسری                                                                                                                                                              کیفرهای اصلی–الف 
   کیفرهای تکمیلی-ب
   کیفرهای تعزیری-ج
   اقدام های تأمینی و تربیتی -د
  

  93آبان .                                             قضاوت  کدام یک از حدود ، با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود ؟                                                                                          -41
   محاربه-الف
   مساحقه-ب
   زنا-ج
   لواط-د
  

              الف  - 41                                                د  -40                                                     د- 39                                               ب  –38                                             الف  –37                                                 ب  -36  ج                                              - 35     
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