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 1سواالت درس حقوق جزای عمومی 

انتظامی به کرات از افراد مختلف طی سالهای مختلف اخاذی و سرقت نموده  وشخصی با پوشیدن لباس های نظامی -1

 ئم این فرد کدام است. توضیح دهید؟دستگیر می شود، قانون صالح در رسیدگی به جرا 8/11/21است. وی در تاریخ 

آنی هستند مثل قتل، ضرب و جرح که فعل یا ترک فعل مجرمانه دریک لحظه یا در مدت کمی واقع جواب: برخی جرائم ساده و 

بر مبنای تاریخ وقوع جرم آسان است که همانا قانون زمان ارتکاب  می شود. در این نوع جرائم تعیین قانون صالح به رسیدگی

اسبق نمی شوند مگر مساعدتر به حال متهم باشند اما در قانون مجازات اسالمی قوانین عطف به م 01جرم است زیرا طبق مادۀ 

برخی از جرایم دیگر مانند پوشیدن لباس های نظامی یا انتظامی که عنصر مادی جرم در طول زمان تکرار می شود، قاون جدید 

در  0931انون مصوب  حاکم است، زیرا عنصر مادی جرم در زمان قانون جدید استمرار داشته و به وقوع پیوسته است، بنابراین ق

 قضیه حاکم است.

 عطف به ماسبق نشدن قوانین به چه معناست و استثنائات وارده بر آن را توضیح دهید؟ -1

قانون مجازات اسالمی، عطف به ماسبق نشدن قوانین یعنی این که در مقررات و نظامات دولتی، حکم به  01مطابق مادۀ جواب: 

باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است. و نه قانون جدیدی که بعد از  مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی

 ارتکاب جرم تصویب شده است.

قانون مجازات اسالمی که بیان می دارد: قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و  00مادۀ  -0استثنائات وارد بر آن عبارتند از:  

قوانین مربوط به  -4قوانین مربوط به شیوه دادرسی  -9اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم  قوانین مربوط به ادله -1صالحیت 

)مرور زمان مدتی است که با گذشت آن مدت، دیگر شکایت قابل استماع نیست که در مورد جرائم مختلف متفاوت  مرور زمان

 اگر قانون جدید مساعدتر به حال متهم باشد. -1است( 

 چند نوعند، نام ببرید؟ منابع حقوق جزا  -3

عقل، عقل در مذهب امامیه منبعی برای  -4اجماع  -9سنت  -1قرآن  -0در شریعت اسالم که عبارتند از: منابع حقوق جزا  -0

حقوق جزاست. همچنین در مذهب شیعه، سنت به قول و فعل و تقریر پیامبر و دوازده امام گفته می شود. اما در مذهب چهارگانه 

منابع صوری یا الزامی حقوق جزای  -1لی، مالکی و شافعی( رفتار و گفتار و تقریر پیامبراکرم )ص( را سنت می گویند.)حنفی، حنب

قانون مجازات  -الف قوانین جزایی که عبارتند از: -1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -0موضوعی ایران که عبارتند از: 

 -مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام د -ایران ج انقالب جمهوری اسالمیمصوبات )لوایح قانونی( شورای  -ب اسالمی

و ...  0931ارتشاء و کالهبرداری مصوب   –و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس  0931قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور  -5امه ها( مصوبات قوه مجریه )آئین ن -4قوانین متفرقه جزایی و معاهدات بین المللی  -9

دکترین یا عقیده  -1رویه قضایی )رویه دادگاهها در موارد مشابه(  -0منابع صوری یا ارشادی حقوق جزا که عبارتند از:  -3

 فقهی یا فتاوی معتبر منابع -4عرف و عادت  -9علمای علم حقوق 

 ناسب ترین تفسیر را با ذکر با ذکر مثال توضیح دهید؟روش های مختلف تفسیر در قوانین جزایی را نام برده و م -4

 الف( روش تفسیر لفظی یا ادبی ب( روش تفسیر قیاسی ج( روش تفسیر غایی یا توضیحی.
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در بین تفسیرهای مختلف قوانین جزایی، تفسیر غایی یا توضیحی که حاکی از کشف منظور و مقصود و نیت واقعی مقنن است، 

ق.مجازات اسالمی)جرم نشر اکاذیب( مالحضه می شود که  336رسد به طور مثال: قانونگذار در مادۀ  راه حل منطقی به نظر می

قانون، اظهار اکاذیب و اسناد اعمال خالف حقیقت به صیغه جمع آمده است. با توجه به متن قانون شرط تحقق جرم، در متن 

حاظ تفسیر ادبی است. و لذا اظهار یک دروغ و یا اسناد یک اظهار بیش از یک دروغ و اسناد بیش از یک عمل خالف حقیقت به ل

عمل خالف حقیقت از نظر این تفسیر جرم نیست، در صورتی که چنین تفسیری از مقصود و منظور قانونگذار به دور است. لذا با 

ف حقیقت نیز جرم و اسناد یک عمل خالمراجعه به منظور و مقصود مقنن و تفسیر غایی یا توضیحی قانون، اظهار یک کذب یا 

 مرتکب مستحق مجازات می باشد.

  ؟عناصر متشکله جرم را توضیح دهید -5

 جواب: الف( عنصر قانونی ب( عنصر مادی ج( عنصر معنوی

عنصر قانونی: به لحاظ حقوقی، برای آن که فعل ارتکابی جرم به شمار آید، باید نخست قانونگذار این فعل را جرم شناخته و 

 آن مقرر کرده باشد، که این عمل همان جرم انگاری و یا عنصر قانونی است.کیفری برای 

ظهور برسد و فعلیت یابد، مثالً در جرم جعل، ساختن سند  دوم،عنصر مادی است: زمانی است که عمل یا ترک عمل به منصۀ

 غیرواقعی انجام شود.

 اختیار ارتکاب یافته باشد.سوم، عنصر روانی است و آن یعنی عمل مرتکب با علم و آگاهی و 

)توضیح ترک فعل: ترک فعل از جمله موارد عنصر مادی جرم است، و بدین معناست که فردی از انجام اموری که برحسب وظیفه 

 برعهدۀ وی گذاشته شده سرباززند، مثل نگهبانی که با باز گذاشتن درب ورودی با سارقین در سرقت معاونت کند.

 ؟کنید و چند مثال بزنید جرم مستمر را تعریف -6

یا متمادی که رفتار مجرمانه )فعل یا ترک فعل مجرمانه( در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد مجرمانه توأم با  در جرائم مستمر

 استمرار و دوام است.

دهنده جرم در زمان قانون  رفتار مجرمانه تابع قانون جدید است ولو قانون مزبور شدید تر ازقانون سابق باشد، زیرا عناصر تشکیل

 جدید هم تحقق یافته است. 

قانون مجازات اسالمی( مخفی  533مثل جرم استفاده علنی و غیر قانونی از لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی )مادۀ 

قانون  561نونی )مادۀ قانون مجازات اسالمی( توقیف غیر قا 341ق. مجازات اسالمی( ترک انفاق ) 331کردن اموال مسروقه )مادۀ 

 مجازات اسالمی.(

 ق می شود با ذکر مثال توضیح دهید؟جرم به عادت چیست و آیا عطف به ما سب -7

جرم به عادت جرمی است که مانند جرم ساده وآنی با تشکیل عناصر جرم زاده می شود ولی مجازات آن مشروط به آن است که 

چند بار و به کرات انجام شود و به شکل عادت درآید بی آن که ضرورتاً عنوان خاص تکرار جرم پیدا کند، دیوان عالی کشور 

انجام عمل را ضروری می داند و تفاوتی نیز از نظر فاصله زمانی بین دو عمل در نظر  ایران برای تحقق این جرائم حداقل دوبار

 تشویق به فساد و فحشا، تکدی گری و .... -نمی گیرد. مثل: طبابت غیر مجاز
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 ضابطه و مالک تشخیص قانون مساعدتر به عنوان استثناء اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چیست؟ -8

ات حبس شدیدتر در هر دو قانون الحق و سابق، حداکثر مجازات حبس در هر دو قانون در نظر گرفته می شود، برای تعیین مجاز

هرکدام بیشتر بود اجرای آن منتفی و قانون دیگر که حداکثر کمتری دارد و مساعدتر و اخف تر بوده می تواند مناط اعتبار قرار 

زای نقدی است. در مورد مجازات حبس و شالق و این که کدام شدیدتر است،  ، در مورد تعیین جزای نقدی، ضابطه میزان جگیرد

چنین اظهارنظرکرده است: )در قوانین جزایی اسالمی اشاره ای به اخف یا اشد بودن  13/3/0939شورای عالی قضایی در تاریخ 

دگی و شغلی متهم یا مجرم دارد. مجازات حبس از شالق و بالعکس نشده است و بستگی به وضعیت اجتماعی و اخالقی و خانوا

نسبت به او از نوع دیگر اخف تلقی شود( اما در یک ضابطۀ  هرکدام را مناسب تر به حال خود و خفیف تر بداند، ممکن است

 کلی مجازاتهای بدنی مانند شالق شدیدتر محسوب می شوند.(

 اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی به چه معناست؟ -2

نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست ولی خارج از سرحدات کشور  یعنی قوانین کیفری

نفوذی ندارد. اصل مزبور دارای دوخصوصیت مثبت و منفی است، زیرا از یک طرف کلیۀ ساکنین یک کشور یعنی اتباع داخلی و 

ر در مورد کسانی که در خارج از کشور می باشند، قابل اعمال خارجی را مطیع قوانین جزایی کشور می داند ولی از یک طرف دیگ

 .نیست

 درصورتی که تبعه خارجی در ایران مرتکب جرم شود و سپس متواری و از ایران خارج شود، تکلیف چیست؟ -01

غیابی وی)مثالً در  جواب: تبعه خارجی که در ایران مرتکب جرم شده و فرار کرده باشد، اگر امکان استرداد او و یا امکان محاکمه

 جرایم مستلزم حد( نباشد باید تا زمان دستگیری متهم پرونده مفتوح بماند.

به صراحت بیان کرده: )هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده  4زیرا مادۀ 

 است(. در جمهوری اسالمی ایران

درصورتی که )الف( مبادرت به ربودن خودرویی در کشور کرده و)ب( خودرو را با اطالع از وقوع سرقت در خارج از  -00

در کشور همسایه )ترکیه( مورد معامله قرار گیرد و وجه حاصل از فروش را میان مرزهای کشور برده و مخفی کند و توسط )ج( 

 است و چرا؟ خود تقسیم کنند، کدام کشور صالح به رسیدگی

ایران به دلیل اصل صالحیت سرزمینی، زیرا قسمتی از جرم که همانا ربودن است در ایران به وقوع پیوسته، ایران صالح به رسیدگی 

م )خودروی به لحاظ مخفی کردن ادله جر -1قانون مجازات اسالمی به بعد  350است و مصادیق مجرمانه آن عبارتند از مادۀ 

 قانون مجازات اسالمی. 331ال مسروق موضوع مادۀ مسروقه( و معامله م

 اصل صالحیت واقعی قوانین کیفری چیست؟ -01

جواب: طبق اصل مزبور جرائمی که در خارج از کشور توسط اتباع بیگانه به نحوی ارتکاب یابد که منافع عالیه مملکت و جوامع 

و مجازات قرار گیرد. بدین ترتیب حتی اتباع بیگانه که در خارج  مورد تعقیببشری را به خطر اندازد، با قبول این اصل می تواتد 

از مملکت مبادرت به جعل بعضی از اسناد مهم نموده و یا علیه امنیت داخلی یا خارجی و یا تمامیت ارضی یا استقالل جمهوری 

 ( ق.م.ا( 5اسالمی ایران طبق قانون مجازات اسالمی ایران مجازات می شوند)مادۀ 
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 حیت جهانی قوانین کیفری راتوضیح دهید؟اصل صال-09

جواب: بعضی ازجرائم ارتکابی علیه دولت ویاجامعه معینی نیست ولذادرهرجاکه متهم دستگیرشدصرفنظرازمحل وقوع جرم 

تجارت وخریدوفروش برده،دزدی دریایی و....دراین -دردادگاه محل دستگیری محاکمه به عمل می آید،مثل:قاچاق موادمخدر

مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یاعهدنامه هاومقررات بین المللی »مقررمی دارد:اسالمی قانون مجازات  3 موردماده

درهرکشوری یافت شوددرهمان کشورمحاکمه می شود،اگردرایران یافت شودطبق قوانین جزایی جمهوری اسالمی ایران محاکمه 

 ومجازات می گردد.

 چنددسته تقسیم می شوند؟جرایم به لحاظ طبیعت جرم به  -04

 (جرایم سیاسی9(جرایم نظامی 1(جرایم عمومی 0جواب:

 جرم نظامی راتعریف کنید؟ -05

 جرم نظامی مربوط به نظامیان است وشامل دوقسمت می باشد.جرایم ماهیتاًنظامی وجرایم عمومی نظامیانجواب:

رتکاب آن هستندمانند:فرارازمیدان جنگ،ترک محل خدمت درواقع جرایم ماهیتاًنظامی جرایمی هستندکه فقط نظامیان قادربه ا

 وتمردازامرفرمانده که مخصوص نظامیان است.

نظامیان درحین انجام وظیفه یابه سبب آن مرتکب می شوندمانندتیراندازی منجربه قتل یا جرایم عمومی نظامیان جرایمی هستندکه  

نظامی دیگر،رسیدگی به این جرایم دردادسراودادگاه نظامی ضرب وجرح درحین آموزش،اختالس،ارتشاء،سرقت یک نظامی از

صورت می گیردلیکن سایرجرایم عمومی نظامیان که باوظایف ومسئولیت نظامی آنان مرتبط نیست جرم عمومی به شمارمی 

 رودورسیدگی به آنهادردادگاه عمومی صورت می پذیرد. 

 جرم سیاسی راتعریف کنید؟ -03

 سی دوضابطه وجوددارد.ضابطه عینی ، ضابطه ذهنیجواب:برای تعریف جرم سیا

برای تعیین سیاسی بودن جرم به موضوع ونتیجه عمل توجه می کنندبدون آنکه به انگیزه های برمبنای این ضابطه ضابطه عینی:

لطمه مرتکب بزه توجه گردد.بنابراین هررفتاری که مستقیماًبرمنافع سیاسی دولت یابه موجودیت یاتشکیالت سیاسی کشور

واردسازدجرم سیاسی است.مانندجرایم علیه امنیت داخلی کشور)اقدام مسلحانه علیه کشور( تشکیل دسته وگروه برای برهم زدن 

 امنیت کشور،جاسوسی و........

ضابطه ذهنی:مفهوم فردی جرم سیاسی براساس این ضابطه که به انگیزه وداعی مرتکب توجه می شود،همه کسانی که بااغراض 

جرم شده اندحتی اگرآن جرم ازجرایم عمومی باشد،بزهکارسیاسی بدون آنکه تامین منافع شخص منظورآنان باشد،مرتکب  سیاسی

قلمدادمی گردد،بااین ضابطه قلمروجرم سیاسی شامل اعمال بزهکارانه ای که ماهیتاًجرم عمومی هستندولی باانگیزه سیاسی ارتکاب 

  یافته نیزمی گردد.

   مرتبط رابارویکردسیاسی آن تعریف کنید؟ جرم مرکب وجرم -01
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جرم مرکب عملی است که باهدف مقابله باحکومت وتشکیالت سیاسی باماهیت جرم عادی انجام می شوندمانندسوءقصدبه جان 

ق.م.ا دراین موردانگیزه ومحرک جرم مرتکب سیاسی است وعمل اوقتل اشخاص  505رهبریارئیس جمهورموضوع ماده 

 عمومی می باشد.مزبورازجرایم 

جرم مرتبط جرمی است که به لحاظ عناصرتشکیل دهنده آن جرم عمومی است ولی باهدف تدارک جرم سیاسی و....... به جرم 

                                                                                                                                         سیاسی مرتبط ووابسته است مانندسرقت اسلحه برای به کاربردن درشورش داخلی

 نام برده وهرکدام راتوضیح دهید؟عناصرتشکیل دهنده جرم را -06

عنصر قانونی یعنی عملی مطابق قانون جرم باشد و به عبارت دیگر قانونگذار  -عنصر معنوی -9 عنصرمادی -1عنصر قانونی -0

د اشتن  -حالت ووضعیت -ترک فعل -ق.م.ا. عنصر مادی که عبارتند از: فعل 1نگاری نموده باشد. )مادۀ در خصوص عمل، جرم ا

و نگهداری، فعل: یعنی جنبش و حرکتی که از ناحیه مرتکب سر می زند که بیشتر به صورت فعلی است که قانونگذار انجام آن را 

وظیفه و تکلیف برای افراد معین  و.... ترک فعل: گاهی قانونگذار -توهین -کالهبرداری -سرقت -منع کرده است مثل جرم قتل

نموده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکبین مجازات در نظر گرفته شده است مانند: ترک 

 و....  انفاق، امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی، خودداری از کمک به مصدومان

حالتی روانی مثل اعتیاد به مواد  حالت: قانونگذار تحقق جرم را همیشه منوط به انجام فعل خاصی نمی داند، گاه عنصر مادی جرم

ق.م.ا(،  101مخدر است که عارض می شود و همین حالت او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می دهد. یا مثل ولگردی )مادۀ 

ممنوعه را در اختیار داشته باشد و یا عالماً در اختیار افراد تحت سرپرستی خود گذارده داشتن ونگهداری: یعنی شخصی شیء 

نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخالق عمومی، نگهداری مواد مخدر،  عنصر معنوی:  -باشد. مثل: نگهداری اسلحه غیر مجاز

  یا سوءنیت می گویند.سوءنیت و قصد ارتکاب جرم را عنصر معنوی  

 ث طول ارتکاب،جرم به چنددسته تقسیم می شود؟ازحی -03

جرم آنی و جرم مستمر و جرم به عادت ، جرم آنی به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که تحقق آن دفعتاً یا در فاصلۀ زمانی کوتاه 

 می یابد. انجام می گیرد مانند سرقت که با ربودن پنهانی و یا قتل که با وارد آوردن ضربه یا خوردن مواد سمی تحقق

است مانند  فاعل جرم مستمر عبارت است از فعل یا ترک فعلی مجرمانه که در طول زمان استمرار دارد و مبین قصد سوء و مستمر

 احقای مال مسروقه، ترک انفاق و......... -استفاده از لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی بدون مجوز یا حبس غیر قانونی

دگاهی رسیدگی می گردد که رفتار مجرمانه در آن جا قطع گردیده است. اگر جرم از افعال مادی متنوع یا مشابه جرم مستمر در دا

 به وجود آمده باشد، آن جرم را جرم مرکب می گویند مثل کالهبرداری.

المی بخش ق.مجازات اس 101جرم به عادت: وقوع فعل معین باید در دفعات مکرر تکرار شود مثل جرم تکدی گری)مادۀ 

 همان قانون در مورد قمارخانه( 116مادۀ  ) تعزیرات(،

 ازحیث نتیجه جرایم به چنددسته تقسیم می شوند؟ -11

 مطلق و مقید 
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جرم مطلق، بزه و جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه زیانبار آن نیست مثل جعل زیرا مثالً در جعل سکه های تقلبی 

نشر  -سکه های تقلبی آن ها را به مصرف رسانیده و از آنها سودی برده باشد مثال های دیگر: توهین حتماً الزم نیست که سازندۀ

 تخلفات رانندگی -اکاذیب

جرم مقید: جرمی است که نتیجه ای مورد نظر مرتکب باید محقق شود مثل قتل که با سلب و سرقت که با ربودن مال دیگری 

 محقق می شود.

 در جرایم مقید، قانونگذار حصول نتیجه را جزو شرایط عنصر مادی جرم تلقی کرده است. 

 جرم محال وجرم عقیم راتعریف کنید؟ -10

جرم محال هنگامی است که فاعل با قصد کشتن تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر را تا اخر پیموده ولی از تالش و کوشش 

مثالً کسی که به قصد قتل دیگری، گردی را به تصور این که سم است در لیوان او می ریزد ولی خود به نتیجه ای نرسیده است. 

مطلق باشد یا نسبی؛ جرم محال مطلق ناشی از بعداً معلوم می شود که این گرد کشنده نبوده است؛ جرم محال ممکن است 

: جرم نبوده است. مانند  صف الزم برای تحققموضوع، در صورتی که موضوع اصالً وجود نداشته و یا موضوع جرم دارای و

تیراندازی به کسی که قبالً فوت کرده است. یا سعی در سقط جنین زنی که اصالً حامله نبوده است. ب( جرم محال نسبی: زمانی 

رفته و از که وسیله ارتکاب جرم آماده است ولی به واسطه اتفاق خارجی فاقد اثر می شود. مانند: کسی که هدف گلوله قرار گ

 تیررس تیر خارج می شود، جرم محال نسبی جرم تلقی و قابل مجازات است.

جرم عقیم: این جرم نیز به طور صریح در ق. ذکر نشده است، مقصود از جرم عقیم جرمی است که مقصود و منظور بزهکار از 

ه خطا رفته و به هدف اصابت ننموده است. ارتکاب جرم حاصل نشده است. مثالً تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر ب

 ق.م.ا( در این جا عدم مهارت و یا بی دقتی عامل باعث عدم نتیجه مورد نظر فاعل شده است. 309)مادۀ 

 عنصر معنوی یا روانی جرم چیست؟ -11

و بزهکار از نظر  برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی، یک عامل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، کافی نیست

، قصد مجرمانه و عمد )در جرایم عمدی ( داشته باشد یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی روانی باید بر جرم ارتکاب یافته 

آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه داشته باشد، خطایی از او سر زند که وی را بتوان مستحق مسئولیت جزایی دانست. )جرایم غیر  

 عمدی(

 به عمل ارادی و آگاهانه فرد در ارتکاب جرم، عنصر معنوی می گویند. پس

 درجات قصد مجرمانه را توضیح دهید: -19

 سوء نیت عام و سوءنیت خاص

آگاه عامل در ارتکاب جرم، قصد یا سوءنیت خاص: اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا سوء نیت عام عبارت است از اراده 

ر ایراد ضرب، عمد در زدن سوءنیت عام است؛ ولی در قتل عالوه بر عمد عام، در فعل یا ترک فعل باید شخص متضرر از جرم. د

 قاتل قصد کشتن مجنی علیه را نیز داشته باشد.
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سوء نیت ساده که عبارت است از ارتکاب جرم بدون نقشه قبلی ولی سوءنیت مشدد با نقشه قبلی است مثل آزار و اذیت و مسلح 

 سرقت.بودن در 

 سوءنیت جازم )مستقیم، وقتی است که احراز شود نفس ارتکاب جرم مطلوب عامل بوده مثل قتل عمدی

عامل نتیجه را پیش بینی کرده ولی آن را نخواسته باشد.مثل وقتی که هالک نفس قابل پیش بینی سوءنیت اتفاقی: در مواردی که 

 ست.عامل بوده ولی وقتی مطلوب او نباشد، عمل شبه عمدی ا

 جرم نسبت به شخص یا شی ء معین که مورد قصد بوده واقع می شود.  سوءنیت معین:

 سوءنیت غیر معین: مجنی علیه جرم مشخص نیست مثل بمب گذاری در اماکن عمومی

 خطای کیفری چیست؟ -14

حوادث ناشی از تخلفات  تقصیر یا خطای کیفری، عنصر روانی جرایمی است که اصطالحاً غیر عمد نامیده می شود. جرائمی چون

شرط اساسی در این قبیل جرایم وجود رابطه علیت میان واقعه )مثل  به بعد ق.م.ا. بخش تعزیرات(. 104رانندگی موضوع مواد )

 قتل یا جرح( و خطای مرتکب )بی احتیاطی و عدم مهارت و غیره است.(

 موانع مسئولیت کیفری را نام ببرید؟ -15

مستی و بی ارادگی به شرط آن که حین ارتکاب جرم به  –اضطرار و ضرورت خواب و بیهوشی  –راه اک –جنون  –عدم بلوغ -0

دفاع مشروع و جهل به حکم وقتی که تحصیل علم  –کلی مسلوب االختیار باشد. و خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد. 

 عادتاً ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

با احتمال تجاوز درآینده، به دلیل تهدید قبلی اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه نسبت به تهدید کننده می نماید و در  شخصی -13

دفاع از خود به دفاع مشروع متوسل شده و ادعا می کند برای پیشگیری در مقام دفاع مشروع برآمده چون درکوچه و خیابان وی را 

 ؟ با تطبیق مورد به موانع مسئولیت، دفاع مرتکب را توضیح دهید؟اموالش کرده استتهدید به تجاوز و یا از بین بردن 

 -1ضروری بودن دفاع  -0از قانون مجازات اسالمی بیان شده است که عبارتند از:  053شرایط دفاع مشروع صراحتاً در مادۀ 

توانایی مدافع برای دفاع از دیگری و ناتوانی  -4استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات  -9متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز 

دیگری در دفاع از خود؛ مشروعیت دفاع، مستلزم آن است که ارتکاب اعمال مجرمانه، در مقام دفاع، تنها وسیله ممکن برای دفع 

مکن نیست. بنابراین باشد. بنابراین هنگامی که دفاع کننده بتواند به مقامات عمومی مراجعه کند توسل به دفاع مشروع م تجاوز

بدیهی است در صورتی که احتمال تجاوز درآینده برود، این امر به شخص تهدید شده حق نمی دهد که به عنوان پیشگیری در 

مقام دفاع مشروع برآید و مرتکب اعمال مجرمانه نسبت به تهدید کننده شود. زیرا امکان مراجعه به مقامات قانونی و قضایی 

ر کلی عملیات در حکم دفاع مشروع، در مقام دفاع از شخص مقید به جای معین نیست. اما در مورد دفاع از هست. همچنین به طو

یاد شده در منزل مسکونی یا محلی که برای سکونت محیا شده است به عمل آید، و بیشتر در مورد سرقت مال باید عملیات 

 ع متهم صحیح نیست.سارقان از منزل مسکونی صدق می کند. لذا در فرض سوال؛ دفا

 تفاوت عوامل موجهه جرم را در قانون سابق و قانون فعلی توضیح دهید؟ -11
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مصادیقی از عوامل موجهه جرم در قوانین سابق ایران وجود داشت. به طوری که وصف جزایی در مواردی )از قبیل: ارتکاب رفتار 

ن اهم، اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین فرد به حکم و اجازه قانون، امر آمر قانونی، لزوم اجرای قانو

که به منظور تأدیب یا حفاظت آنان انجام شود؛ عملیات ورزشی مشروع، انجام هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع با رعایت 

نابراین جرایم می توانستند در موازین فنی و علمی و نظامات دولتی( از رفتار زایل می شد و دیگر رفتار جرم تلقی نمی شد. ب

مختومه اعالم شوند. در موارد استثنائی مانند دفاع مشروع نیز در صورت لزوم و ابهام و اعتراض به  دادسرا مراحل اولیه در

 تصمیمات مراحل تعقیب و تحقیق می توانستند در دادگاهها مطرح شوند، اکنون جرایم مزبور از معاذیر قانونی معافیت از مجازات

تلقی می شوند که معافیت از مجازات می تواند تنها از طریق مراجع قضایی دادگاه ها پس از تحمل اطاله ی دادرسی برای متهم 

اتخاذ تصمیم شود. یعنی رفتار مرتکب به صراحت مواد قانونی، جرم محسوب می شود و در موارد مذکور در قانون قابل مجازات 

  ختیاری را دارد نه دادسرا.نیست و این دادگاه است که چنین ا


