درستنامه قانون یار مجازات اسالمی مصوب ( -)92/2/1چاپ  42و 43
عنوان

عبارت غلط

عبارت صحيح

ماده  1نکته 5

مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی
چهار قسم است:

مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:

ماده 2

-

ماده 2

ماده 3نکته  2بند ب
ماده 3نکته  2بند ج

موضوع ماده 6
یا متصل برخوردار

ماده 3

سوال  4تکراری است با پاسخ آن حذف شود.
سؤال زیر به انتهای سؤاالت اضافه شود:
عبارت «ارتکاب جرم ،الزام ًا مجازات در پی دارد» ،ناظر بر کدام اصل حاکم بر واکنشها است؟
الف) قطعیت ب) شخصی بودن مجازات ج) قانونی بودن جرم د) فردی کردن مجازات
پاسخ :گزینه الف صحیح است .مقصود از حتمیت یا قطعیت مجازات اطمینان جامعه از اجزای
مجازاتهاست .حتمیت مجازاتها توسط بکاریا و به پیروی از منتسکیو به عنوان یکی از
ویژگیهای مجازاتها مطرح شده.
موضوع ماده 5
یا منفعل برخوردار
متن ذیل به عنوان نکته  3اضافه شود:
طبق ماده  3قانون هواپیمایی کشوری مصوب « :1328/5/30مقررات جزایی ایران نسبت به
جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود ،وقتی اجرا میشود که
متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی ،برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده
یا در موردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد ».همین طور ماده
م 31قانون مذکور مقرر میدارد« :به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین
پرواز ،ارتکاب شود ،در صورت وجود یکی از شرایط ذیل ،محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد:
الف -جرم ،مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
ب -متهم یا مجنی علیه ،تبعه ایران باشد.
پ -هواپیما بعد از وقوع جرم ،در ایران فرود آید .در هر یک از موارد باال ،رسیدگی در دادگاه
محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شود ،به عمل خواهد آمد.
متن ذیل به عنوان نکته  4اضافه شود:
ماده  8قانون تعیین آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب  ،1313/4/24در
رابطه با کشتیهای جنگی بیان میدارد« :رسیدگی و تعقب جنحه و جنایاتی که در کشتیهای
جنگی خارجی واقع میشود ،از صالحیت مقامات ایرانی است -حکم اعدام اشخاص که به
وسیله مقامات خارجی صادر شده باشد ،نمیتواند در آبهای ساحلی و منطقه نظارت بحری
ایران ،به موقع اجرا گذاشته شود».
متن ذیل به عنوان نکته  5اضافه شود:
ماده  10قانون دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان چنین مقرر میدارد:
«صالحیت کیفری ،تعقیب ،رسیدگی و مجازات جرائم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از
دریای سرزمینی در موارد زیر در صالحیت مراجع قضایی جمهوری اسالمی ایران میباشد.
الف -چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوری اسالمی ایران گردد.
ب -چنانچه جرم ارتکابی مخل صلح و نظم و آرامش داخلی یا نظم عمومی دریای سرزمینی باشد.
ج -چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای
کمک و رسیدگی نماید.
د-چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با قاچاق موارد مخدر و روانگردان ضروری باشد».

ماده 3
پاسخ سوال 2

در ایران اتفاق نیفتاده است.

ماده 4
ماده  5نکته 1
ماده  5پاسخ سوال 8

از شمول بند پ این ماده خارجند.

در ایران صورت نپذیرفته است.
عبارت زیر به انتهای پاسخ سؤال  1اضافه شود:
زیرا نتیجه جرم در ایران رخ داده است.
عبارت ذیل داخل پرانتز قرار میگیرد:
منظور جرائم مهم یا به عبارتی جرائمی است که به نوعی علیه کشور یا کلیت نظام ،در خارج
از کشورصورت میگیرد
از شمول بند پ این ماده خارج هستند.
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عنوان

عبارت غلط

ماده 8
ماده  8نکته 2
ماده  9نکته 1

در جرائم تعزیری ،قاعده منع محاکمه
ارتکاب یافته است ،در ابعاد مختلف

ماده 10

ماده  10نکته 12
ماده  10نکته 13

رأی وحدت رویه شماره  616مورخ
 1376/3/6به موجب ماده  5قانون ...
رأی وحدت رویه شماره :765مستفاد از
ماده  10قانون مجازات اسالمی

ماده 10
ماده 11

ماده 14

ماده  16نکته 4
ماده 17

ماده 18

ماده 18

 -2-4اذن ولی امر
 -3-4اذن ولی دم

عبارت صحيح
عبارت زیر به انتهای نکته  1اضافه شود:
بر این اساس مستند به تبصره  2ماده  ،115این قاعده اجرا نخواهد شد.
در جرائم غیر منصوص شرعی ،قاعده منع محاکمه
ارتکاب یافته است ،موضوع مذکور در ابعاد مختلف
نکته  9به شرح ذیل اصالح شود:
از جمله استثنائات قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی به شرح ذیل است:
 -1قوانین تفسیری (قانونی که ماده سابق را تفسیر میکند؛ و لذا قانون جدید محسوب نمیگردد).
 -2قوانین مساعد به حال متهم.
 -3قوانین مربوط به حدود ،قصاصو دیات؛؛
 -4موارد مطرح شده در ماده  11ق.م.ا مصوب 1392؛
 -5موارد تصریح خود قانونگذار(همانند تبصره مذکور)
رأی وحدت رویه شماره  616مورخ  1376/3/6که بیان میدارد :به موجب ماده  5قانون...
رأی وحدت رویه شماره 765بیان میدارد :مستفاد از ماده  10قانون مجازات اسالمی
پاسخ سؤال  14به شرح ذیل اصالح شود:
گزینه ج صحیح است .زائل شدن عنوان مجرمانه هم باعث توقف اجرای مجازات و هم از بین
رفتن آثار کیفری مترتب بر آن میشود .بر این اساس با زائل شدن عنوان مجرمانه به موجب
قانون الحق ،مجازاتهای تبعی به عنوان یکی از آثار کیفری مجازاتها زائل میشود.
سوال  4حذف میشود.
پاسخ سؤال  3به شرح ذیل اصالح شود:
گزینه د صحیح است .به موجب تبصره ماده  14قانون مجازات اسالمی مصوب «1392چنانچه
رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود ،دیه و خسارت ،قابل مطالبه
خواهد بود .اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده  20خواهد بود» بنابرین شرط
محکوم نمودن شخص حقوقی به دیه ،احراز رابطه علیّت (یا همان سببیت) بین رفتار شخص
حقوقی و صدمه وارده است.
 -2-4اذن مقام رهبری یا نماینده او
 -3-4اذن ولی دم (کالً حذف شود)
سوال  2و پاسخ آن حذف میشود.
عبارت زیر به عنوان تبصره الحاقی براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
مصوب  1399/2/23به متن ماده اضافه شود:
تبصره -چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون
تعیین کند؛ باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی ،علت صدور حکم به
بیش از حداقل مجازات مقرر را ذکر کند و عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی
درجه چهار میباشد.
متن زیر به عنوان نکته  6ذیل ماده اضافه شود:
بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399/2/23یک تبصره به ماده قانون
مجازات اسالمی سال  1392الحاق گردید که بر اساس آن در صدور حکم به مجازات
تعزیری توسط دادگاه ،اصل بر آن است که حداقل مجازات قانونی ،مورد حکم دادگاه قرار
گیرد و صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی باید مبتنی بر چهار بند همین ماده و یا
سایر جهات قانونی باشد و عالوه بر آن علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر
قانونی نیز باید توسط دادگاه ذکر گردد .به عبارت دیگر قانون گذار در آخرین اراده خود به
طور جد قصد کاهش مجازات حبس تعزیری و اصطالحاً سیاست حبس زدایی را در پیش
گرفته است و بر این اساس محاکم را از صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل
مجازات مقرر قانونی بدون دلیل متقن و قانونی منع نموده است و بر این اساس محاکم به
مانند سابق مخیر در صدور حکم میان حداقل و حداکثر مجازات قانونی بدون دلیل نیستند.
2

عنوان
ماده  18پاسخ سوال 1

ماده 19
ماده 19

ماده 19

ماده  20پاسخ سوال 8
ماده  22پاسخ سوال 6

ماده 23

ماده 23

ماده  23نکته 3

ماده  23سوال 2

ماده  23سوال 5

ماده  23سوال 6

ماده  23سوال 7

عبارت صحيح

عبارت غلط

عبارت زیر به انتهای پاسخ سؤال  1اضافه شود:
همچنین در گزینه مذکور ،مطلق تعزیر شامل تعزیر منصوص شرعی نیز میشود که نوع و
میزان آن در شرع مشخص شده است.
عبارت ذیل بهعنوان تبصره ( )6براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99
اضافه شود:
تبصره  -6تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون ،به حبس درجه یک تبدیل میشود.
نکته  7حذف میشود.
متن ذیل به عنوان نکته  9اضافه شود:
مستند به ماده  3قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23یک تبصره تحت
عنوان تبصره ( )6به ماده  19قانون مجازات اسالمی سال  1392الحاق گردید .با توجه به
ابهامی که همواره در ارتباط با درجه مجازات حبس ابد وجود داشت ،قانون گذار با الحاق
تبصره مذکور ،تمامی حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون را به حبس درجه یک (حبس
بیش از بیست و پنج سال) تبدیل نمود.
(حذف گزینههای الف و ب)( /حذف گزینه د)
(حذف الف و ب)( /حذف د)
در جهت ارتکاب جرم
در حرمت ارتکاب
صدر ماده تا قبل از بند الف ،براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 1399/2/23به شرح ذیل اصالح شود:
دادگاه میتواند فردی را که به حد ،قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است ،با رعایت
شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات
از مجازا تهای تکمیلی بند ها و تبصر ههای این ماده محکوم نماید:
محصور در جرائم حدی ،قصاص و تمامی مجازاتهای تعزیری از درجه  1تا درجه هشت
محصور در جرائم حدی ،قصاص و مجازات
شده است
تعزیری از درجه شش تا درجه یک شده
است.
متن ذیل جایگزین متن نکته شود:
قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ،1399/2/23
شمول محکومیت به مجازاتهای تکمیلی را افزایش داده است و بدین شرح عالوه بر موارد
بیان شده در قانون سال  ،1392میتواند فردی را که به مجازات تعزیری درجه هفت و هشت
نیز محکوم شده است ،به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم نماید.
گزینه الف)  ...یا مجازات تعزیری تا درجه گزینه الف)  ...یا مجازات تعزیری تا درجه هشت و رعایت تناس ممیان جرم ارتکابی و
شش و رعایت تناس ممیان جرم ارتکابی و مجازات تکمیلی.
گزینه ب) ....یا تعزیری تا درجه هفت ،ولی رعایت تناسب میان جرم ارتکابی و خصوصیات
مجازات تکمیلی.
گزینه ب) ....یا تعزیری تا درجه هشت ،ولی فرد با مجازات تکمیلی ضروری نیست.
رعایت تناسب میان جرم ارتکابی و خصوصیات
فرد با مجازات تکمیلی ضروری نیست.
ب) محکومیت به حد ،قصاص یا مجازات
ب) محکومیت به حد ،قصاص یا مجازات تعزیری درجه یک تا هشت
تعزیری درجه یک تا شش
الف) کلیه جرائم تعزیری با مجازات درجه
الف) کلیه جرائم تعزیری با مجازات درجه یک تا هشت
یک تا هفت
د) کلیه جرائم با ممجازات تعزیری درجه یک د) کلیه جرائم با مجازات تعزیری درجه یک تا هشت جرائم مستوجب قصاص و حد
تا شش جرائم مستوجب قصاص و حد
الف) جرائم مستوجب حد ،قصاص و تعزیرات درجه  1تا 8
الف) جرائم تعزیر درجه  6تا 1
ب) جرائم تعزیری درجه  6تا 8
ب) جرائم تعزیری درجه  8تا 6
پ) جرائم مستوجب حد ،قصاص ،دیات و پ) جرائم مستوجب حد ،قصاص ،دیات و تعزیرات درجه  2تا 8
د) جرائم مستوجب حد ،قصاص و تعزیرات درجه  1تا 6
تعزیرات درجه  8تا 2
د) جرائم مستوجب حد ،قصاص و تعزیرات
درجه  6تا 1
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عنوان

عبارت صحيح

عبارت غلط

سواالت  16-15-14-10حذف شوند.

ماده 23
ماده  23پاسخ سوال 2
ماده  23پاسخ سوال 7

گزینه د صحیح است.

ماده  23پاسخ سوال 6
ماده  24نکته 2

ماده  25نکته 6

ماده  27نکته 5

ماده 28

ماده 33

ماده37

ماده 37

در ادامه اضافه شود:
همچنین بر اساس اصالح جدید صدر ماده  23قانون مجازات اسالمی مصوب 1399/2/23
دادگاه امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی برای تمامی درجات جرائم تعزیری را دارد.
گزینه الف صحیح است.
ادامه پاسخ اضافه شود :اصالحی 1399/2/23
ادامه پاسخ اضافه شود :اصالحی 1399/2/23

زمان شروع مجازات تکمیلی حین مجازات
اصلی یا بعد از آن است.

زمان شروع مجازات تکمیلی حین اجرای مجازات اصلی یا بعد از آن است
کلمات پررنگ شده اضافه شود:
محکومیت به مصادره اموال ،انفصال از خدمات دولتی و عمومی ،جزای نقدی با هر میزان و در هر
درجه ،محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی و کلیه مجازاتهای تعزیری درجه  6و
7و  8اعم از حبس در این درجات و همچنین شالق تعزیری ،فاقد آثار تبعی هستند.

 ...جزای نقدی بدل از حبس مندرح در ماده
 ...جزای نقدی بدل از حبس مندرح در ماده  27ق.م.ا از 30هزار تومان به  40هزار تومان
 270ق.م.ا از 30هزار تومان به  40هزار
افزایش یافته است.
تومان افزایش یافته است.
متن ماده براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399/2/23به شرح ذیل
اصالح شود:
ماده  -28کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن ها در مورد تمام
جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی ،به تناسب نرخ تورم اعالم تصویب آنها در مورد تمام
جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی ،به تناسب نرخ تورم اعالم وزیران تعدیل و در مورد
احکامی که بعد از آن صادر میشود ،الزم االجرا میگردد.
سوال و پاسخ ذیل نکته حذف شود.
متن ذیل جایگزین متن ماده شود:
ماده ( 37اصالحی  )1399/2/23در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ،دادگاه میتواند
مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح زیر تقلیل دهد و یا تبدیل کند:
الف -تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر
ب -تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این
مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ -تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت -تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث -تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر
از همان درجه یا یک درجه پایین تر؛
تبصره -چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف میابد،
حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود ،به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود.
متن ذیل جایگزین متن نکته  3شود:
ماده  6قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23ماده  37را در جهت سیاست حبس
زدایی اصالح کرده و همچنین یک تبصره نیز به آن الحاق نموده است .بر این اساس مجازات حبس بر
خالف ماده  37پیشین به دو گروه درجه یک تا چهار و درجه پنج تا هفت تقسیم بندی شده است.
(دقت شود حبس درجه هشت نداریم و این موضوع دوباره در تبصره الحاقی مذکور مورد تأکید قرار
گرفته است (.گروه اول که شامل حبسهای سنگین درجه یک تا چهار میباشد ،دادگاه میتواند در
صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ،تنها به میزان یک تا سه درجه مجازات را تقلیل دهد و
نمیتواند آن را تبدیل نماید .ولی در گروه دوم ،دادگاه میتواند یا به میزان یک تا دو درجه مجازات را
تقلیل دهد و یا آن را به جزای نقدی همان درجه تبدیل نماید .توجه به این نکته مهم است که در
جرایمی با مجازاتهای حبس درجه هفت در صورتی که یکی از جهات تخفیف وجود داشته باشد،
دادگاه با اعمال آن فقط میتواند حبس درجه هفت را تبدیل به جزای نقدی درجه هفت نماید.
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 ...حکم به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال بدهد؛
پاراگراف اول:
ماده  442آیین دادرسی کیفری بیان میدارد؛ در تمام محکومیتهای تعزیری...
پاراگراف دوم:
ماده  483قانون آیین دادرسی کیفری ،بیان میدارد :هر گاه شاکی یا مدعی ...
سواالت  7-6-5-4حذف شود.
در صدر ماده  37ق.م.ا اصالحی  1399/2/23مبیّن این مطلب است.
در ادامه پاسخ اضافه شود :اصالحی 1399/2/23
متن ذیل جایگزین پاسخ سوال  10شود:
مستند به بند الف ماده  37اصالحی مصوب 1399/2/23قانونگذار در آخرین اراده خود میان
جرائم درجه یک تا چهار با پنج تا هفت قائل به تفکیک شده است .بر این اساس در جرائم
درجه یک تا چهار تنها میتوان مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تقلیل داد.
گزینه الف :نمیتواند
گزینه الف :میتواند
در ادامه اضافه شود:
توضیح اینکه باید میان کیفیات مخففه قانونی و قضایی قائل به تفکیک شد و کیفیات مخففه
ماده  38از کیفیات مخففه قضایی به حساب میآید.
در ادامه اضافه شود:
مستند به تبصره  2ماده  115قانون مذکور مقررات تعویق صدور حکم قابل اعمال به جرائم
تعزیری منصوص شرعی نیست .
 ...در همین راستا ،ماده  37قانون مجازات در همین راستا ،ماده  38قانون مجازات اسالمی ،جهات تخفیف را بیان داشته است.
اسالمی ،جهات تخفیف را بیان داشته است.
سوال 1حذف شود
گزینه ب) جرائم دیات
گزینه)  ...جرائم دیاتی
گزینه ب) لزوماً باید مجرمین متهم را احراز
گزینه ب) لزوماً باید مجرمیت متهم را احراز کند.
کند.
مستند به ماده  42ق.م.ا و بند الف ماده  41ق.م.ا
مستند به تبصره ماده  42ق.م.ا
در ادامه اضافه شود:
تدابیر موارد مذکور در ماده  42و دستورات موارد مذکور در همین ماده است.
الف)جرم حدّی ،قصاصی ،دیاتی ،و تعزیر الف)جرم موجب حدّ ،قصاص ،دیات ،و تعزیر عمدی تا درجه هفت
ب) جرم موجب حدّ ،قصاص ،دیات ،و تعزیر با هر میزان درجه
عمدی تا درجه هفت
ب) جرم حدّی ،قصاصی ،دیاتی ،و تعزیری با ج) جرم موجب حدّ ،قصاص و تعزیر
د) جرم موجب حدّ ،قصاص و تعزیر تا درجه هفت
هر میزان درجه
ج) جرم حدّی ،قصاصی و تعزیری
د) جرم حدّی ،قصاصی و تعزیری تا درجه هفت
همچون قرار تعویق صدور در تعلیق اجرای
همچون قرار تعویق صدور حکم در تعلیق اجرای مجازات....
مجازات....
… و تعلیق مجازات فقط تعزیرغیرمنصوص
… و تعلیق مجازات فقط جرائم تعزیر غیرمنصوص درجه  3تا  8را شامل میشود.
درجه  3تا  8را شامل میشود.
سوال  7حذف شود.
تبصره ذیل اضافه شود:
تبصره (اصالحی  -)1399/2/23در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر
مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ،تعلیق بخشی از مجازات بال مانع است .همچنین تعلیق
مجازات جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد  639و  640کتاب پنجم قانون مجازات
اسالمی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب  1399/2/23با اصالحات و الحاقات بعدی( و
کالهبرداری و کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر
شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره ،بال مانع است.
رعایت ماده  46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
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ماده 47

ماده 47

ماده  47پاسخ سوال 2

ماده 50

ماده 50
ماده  51نکته 2
ماده 53
ماده 54

ماده  56پاسخ سوال 2

ماده 57

ماده  57نکته 1
ماده 57
ماده 58

سواالت  1و  7و  13حذف شود.
متن ذیل اضافه گردد:
بر اساس تبصره الحاقی ماده مذکور مصوب 1399/2/23موارد زیر از شمول این ماده مستثنی
گردیده و لذا قابل تعلیق است ) :نکته مهم این که جرایم مذکور اگر چه از این پس قابل
تعلیق هستند ،ولی غیر قابل تعویق صدور حکم میباشند(.
)1جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ←در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف
جرم و شناسایی سایر متهمان←در این مورد تنها تعلیق بخشی از مجازات بال مانع است.
 )2جرایم علیه عفت عمومی←به استثنای جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا و جرم تشویق کردن
مردم به فساد و فحشا موضوع ماده  639قانون تعزیرات سال  1375و جرم نمایش ،ساخت ،تجارت
و ...اشیائی که عفت و اخالق عمومی را جریحه دار نماید ،موضوع ماده  640از قانون مذکور.
 )3کالهبرداری ،کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره
ی آن ها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود.
همچنین شروع به تمامی جرایم استثنایی بیان شده نیز قابل تعلیق هستند.
گزینه الف صحیح است .مستند به بند ث ماده  47ق.م.ا و تبصره اصالحی مصوب
 .1399/2/23جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور بر اساس تبصره مذکور با شرایطی
گزینه د صحیح است .مستند به بند ث ماده
قابل تعلیق شده اند .محاربه و افساد فی االرض اگر چه جرائم حدی هستند و غیرقابل تعلیق
 47ق.م.ا
ولی معاونت آنها تعزیری بوده و اگر شرایط قانونی را دارا باشند مستند تبصره الحاقی قرار
گرفته و قابلیت تعلیق را دارا میباشند.
سوال  1حذف شود.
سوال ذیل اضافه شود :هر گاه محکومی که مجازات او معلق شده است بدون عذر موجه و
برای بار اول از دستورات دادگاه تبعیت ننماید ،دادگاه میتواند:
ب) قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو نماید.
الف)شش ماه به مدت تعلیق اضافه نماید.
ج)یک تا سه سال به مدت تعلیق اضافه نماید .د)هیچ کدام
پاسخ  :گزینه ب صحیح است .دادگاه میتواند برای بار اول بین یک تا دو سال به مدت
تعلیق اضافه نماید یا قرار مذکور را لغو نماید.
ادامه پاسخ سوال  2اضافه شود :چرا که گفته در صورت تخلف برای بار دوم ،قرار تعلیق لغو و
مجازات اجرا میشود.
به موجب بند پ از ماده  40ق.م.ا جدید از (کلمه جدید حذف شود)
موارد امکان صدور قرار تعلیق جبران ضرر به موجب بند پ از ماده  40ق.م.ا از موارد امکان صدور قرار تعلیق جبران ضرر و زیان ....
و زیان ....
سوال  3حذف شود.
نکته  4حذف شود.
جمله آخر حذف شود:
(لذا با توجه به ماده  57ق.م.ا نظان نیمه آزادی صرفاً در خصوص حبس تعزیری نود و یک
روز تا پنج سال قابلیت اعمال دارد.
جمله ذیل اضافه گردد:
البته با توجه به تبصره الحاقی ماده  57مصوب  1399/2/23در حبسهای تعزیری درجه دو
تا چهار اعمال این ماده مشروط به گذراندن یک چهارم از مدت حبس است.
تبصره ذیل الحاق شود:
اصالحی  :1399/2/23مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو ،درجه سه و
درجه چهار ،در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است.
ادامه نکته اضافه شود:
مشروط بر این که اعمال مقررات این ماده برای جرایم با مجازاتهای درجه دو تا چهار
مشروط به گذراندن یک چهارم از مدت حبس است.
سواالت  1و  2حذف شوند.
نکته  9و سوال  2و  7حذف شوند.
6

عنوان
ماده  58پاسخ سوال 4

ماده  59سوال 2
ماده  61نکته 1
ماده 61

ماده 62

ماده  62نکته 1
ماده  62نکته 1
ماده 62

ماده 62

ماده 64

ماده 64
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پاسخ حذف شده و متن ذیل را جایگزین آن کنید:
الف مستند به تبصره الحاقی ماده  19مصوب  1399/2/23حبس ابد مواد مخدر از جمله
حبسهای ابد تعزیری بوده و بر اساس تبصره الحاقی مذکور ،حبس درجه یک محسوب میشود و
مستند به صدر ماده  58پس از تحمل نصف حبس ،مقررات آزادی مشروط قابل اعمال است.
 ...در خصوص مدت آزادی مشروط در ق.م.ا  ...در خصوص مدت آزادی مشروط در ق.م.ا مصوب  92صحیح است؟
جدید صحیح است؟
بار اول :یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط بار اول :اضافه شدن یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط محکوم
بار دوم :به اجرا در آمدن بقیه مدت محکومیت
محکوم له اضافه میشود.
بار دوم :بقیه مدت محکومیت به اجرا در میآید.
سوال  4حذف شود.
تبصرههای  2و  3اضافه شوند:
تبصره  -2مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو ،درجه سه و درجه چهار نیز
پس از گذراندن یک چهارم مجازاتهای حبس قابل اعمال است.
تبصره  -3قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب
آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد ،با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی
و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند .آیین نامه اجرایی این تبصره توسط معاونت
حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه میرسد.
جرم ،از جمله جرائم تعزیری درجه پنج تا درجه جرم ،از جمله جرائم تعزیری درجه دو تا درجه هشت و شخص محکوم به حبس شده باشد.
هشت و شخص محکوم به حبس شده باشد.
اضافه شود:
اعمال مقررات این ماده در جرایم تعزیری درجه دو تا چهار منوط به گذراندن یک چهارم از
مجازات حبس است.
سواالت  4 -2و  5حذف شوند.
تست اضافه شود:
در کدام یک از جرایم زیر تبدیل مجازات حبس به نظارت الکترونیکی امکان پذیر است؟
الف) تعزیرات درجه شش تا هشت مطلقاً
ب) تعزیرات درجه پنج تا هفت در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس
ج) تعزیرات درجه دو تا چهار در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس
د) تعزیرات درجه چهار تا هشت مطلقاً
سوال  3 -2و  6حذف شود.
این تست اضافه شود:
کدام یک از گزینههای زیر در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس صحیح است؟
الف) دادگاه باید در ضمن حکم ،به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات
مقرر در خصوص این مجازات ها ،تصریح کند.
ب) دادگاه میتواند هرچند مورد از مجازا تهای جایگزین حبس را در خصوص یک
محکومیت ،اعمال نماید.
ج) اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ،در خصوص جرائم غیرعمدی با مجازات بیش از دو
سال حبس ،ممنوع است.
د) هر سه مورد صحیح است.
پاسخ  :گزینه الف صحیح است .علت نادرستی گزینه ب آن است که به موجب ذیل تبصره
ماده  64ق.م.ا ،دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد .علت
نادرستی گزینه ج آن است که به موجب ماده  68ق.م.ا در خصوص مرتکبان جرائم
غیرعمدی که مجازات قانونی آن جرم بیش از دو سال باشد ،اعمال مجازات جایگزین حبس،
اختیاری است نه اینکه ممنوع باشد .
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تست شماره  5حذف شود.
تست ذیل به عنوان تست  2اضافه شود:
فردی مرتکب جرم عمدی الف ،با مجازات سه ماه تا ش شماه حبس و جرم عمدی ب ،با
مجازات یک تا سه ماه حبس میشود .اگر وی در دو سال پیش ،محکومیت به حد زنا داشته
باشد کدام کیفر برای او تعیین میشود؟
الف) بنا به نظر قاضی ،حبس یا مجازات جایگزین حبس
ب) برای هر دو جرم ،مجازات جایگزین حبس
ج) برای هر دو جرم ،حبس
د) سه ماه تا شش ماه حبس و مجازات جایگزین حبس
پاسخ  :گزینه د صحیح است .مستند به مواد  65و  66ق.م.ا مصوب  : 92مرتکبان جرائم
عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است ،به جای حبس به مجازات
جایگزین حبس محکوم میگردند.
گزینه الف) ارتکاب جرائم عمدی که حداکثر گزینه الف) ارتکاب جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن از شش ماه تا دو سال حبس باشد.
مجازات قانونی آن یکسال حبس باشد.
سوال  2حذف شود.
الف) جرائم عمدی متعدد که مجازات الف) جرائم عمدی متعدد که مجازات قانونی یکی از آنها بیش از یک سال باشد.
قانونی یکی از آنها بیش از شش ماه باشد.
گزینه ب) جرائم غیر عمدی که مجازات گزینه ب) جرائم غیر عمدی که مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس است.
قانونی جرم پیش از دو سال حبس است.
گزینه د) در فرض تعدد جرائم عمدی در گزینه د) در فرض تعدد جرائم عمدی در صورتی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن ها
صورتی که مجازات قانونی حداقل یکی از بیش از یک سال حبس باشد.
آن ها بیش از شش ماه حبس باشد.
متن ماده حذف شود ،و متن ذیل جایگزین شود:
ماده (72اصالحی  -)1399/2/23تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها
بیش از یک سال حبس باشد ،مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
بند ب -حداقل یکی از جرائم ارتکابی ،مجازات
حداقل یکی از جرائم ارتکابی ،مجازات بیش از یک سال حبس داشته باشد.
بیش از شش ماه حبس داشته باشد.
ج) بله ،ولی صرف ًا در جرائم عمدی که مجازات ج) بله ،ولی صرف ًا در جرائم عمدی که مجازات قانونی هریک از آنها بیش از یک سال حبس باشد.
قانونی هریک از آنها بیش از شش ماه حبس باشد .د) بله ،ولی صرف ًا در جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن ها بیش از یک سال حبس باشد.
د) بله ،ولی صرف ًا در جرائم عمدی که مجازات
قانونی حداقل یکی از آن ها بیش از شش ماه
حبس باشد.
سوال  4حذف شود.
اضافه شود:
نکته  : 2موارد تشدید ،تخفیف ،تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم نه فقط مربوط به
تمامی مجازات ها ،بلکه تنها مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس است .البته اگر چه ماده
قانونی در این امر صراحت ندارد ،اما اوضاع و احوال ماده و همچنین قرار گیری آن در فصل
مجازاتهای جایگزین حبس ،این موضوع را روشن میکند.
د) در هر سه مورد امکانپذیر است.
د) در هر سه مورد میتواند.
پسری ...
طفلی ...
با توجه به ق.م.ا (جدید حذف شود)
با توجه به ق.م.ا جدید
گزینه ب) بالغ  12تا 15
گزینه ب) نابالغ  12تا 15
گزینه د صحیح است .مستند به ماده  89ق.م.ا گزینه د صحیح است .مستند به بند ث ماده  89ق.م.ا
برای آگاهی از جرائم غیرقابل تعویق و تعلیق برای آگاهی از جرائم غیرقابل تعویق و تعلیق به ماده  47و تبصره الحاقی آن از ق.م.ا رجوع
کنید.
به ماده  47ق.م.ا رجوع کنید.
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عنوان
ماده  94پاسخ سوال 4
ماده  96نکته 6
ماده  96سوال 2
ماده  96سوال 6
ماده  98سوال 1
ماده 98
ماده 100

ماده 101

ماده 104

ماده  104نکته2
ماده 104
ماده 104
ماده  105نکته 1
ماده  105نکته 1
ماده  105نکته 3
ماده  105نکته 3

عبارت صحيح

عبارت غلط

گزینه ج صحیح است .مستند به ماده  94و تبصره  2ماده 115ق.م.ا .ماده  94بر اساس
تبصره  2ماده  115غیر قابل اعمال بر جرایم تعزیرات منصوصی شرعی است.
ماده  278ق.م.ا مصوب 92
ماده  278ق.م.ا جدید
به موجب قانون مجازات مصوب 92
به موجب قانون مجازات جدید
د) در هر سه مورد امکانپذیر است.
د) در هر سه مورد میتواند.
در خصوص عفو عمومی صحیح است.
 ...در خصوص عفو صحیح است.
سوال  4حذف شود.
سوال  2حذف شود.
این تست اضافه شود :
تست  :7اگر شاکی در جرائم قابلِ گذشت به طور مشروط گذشت کرده باشد ،رسیدگی به
شکایت چه سرنوشتی پیدا میکند؟
الف) اجرای مجازات تا تحقق شرط معلق میشود.
ب) اجرای مجازات با تحقق شرط موقوف میشود.
ج) تعقیب متهم موقوف میشود.
د) صدور حکم به تعویق م یافتد.
پاسخ :گزینه ب صحیح است .مستند به تبصره یک ماده 100
متن ماده حذف شده و متن ذیل جایگزین شود:
ماده (104اصالحی  :)1399/2/23عالوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل ح ّد قذف
این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند ،جرایم مندرج در مواد
(،)673( ،)669( ،)668( ،)648( ،)647( ،)641( ،)633( ،)632( ،)622( ،)609( ،)608( ،)596( ،)536
( 690( ،)685( ،)684( ،)682( ،)679( ،)677( ،)676( ،)674در مواردی که امالک و اراضی متعلق
به اشخاص خصوصی باشد)،)717( ،)716( ،)700( ،)699( ،)698( ،)697( ،)694( ،)693( ،)692( ،
( )744کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/33/2
و جرایم انتقال مال غیر و کالهبرداری موضوع ماده ( )1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
اختالس و کالهبرداری مصوب  1367/9/15مجمع تشخیص مصلحت نظام ،به شرطی که مبلغ
آن از نصاب مقرر در ماده( )36این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و
جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره آ نها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب
میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد ( )661( ،)656و ( )665کتاب پنجم
قانون مجازات اسالمی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب  1375/3/2به شرطی که ارزش
مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع
و معاونت در تمامی جرایم مزبور ،همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایینتر ارتکابی توسط
افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بز هدیده ،مشمول تبصره ( )1ماده  100این قانون و ماده
( )12قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392/12/4بوده و قابل گذشت است.
تبصره  :1حداقل و ح داکثر مجازا تهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در
قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد.
 ....مثل جرم ترک اتفاق موضوع ماده  .... 53مثل جرم ترک انفاق موضوع ماده  53حمایت از خانواده که در همان ماده به قابل گذشت
حمایت از خانواده که در همان ماده به قابل بودن آن تصریح شده است.
گذشت بودن آن تصریح شده است.
نکته  3و نکته  4حذف شود.
سوال  1حذف شود.
مرور زمان عبارت از گذشتن از مدتی است که ....
مرور زمان عبارت از گذشتن از مدنی است که....
در حال حاضر با توجه به مواد  105تا .... 109
در حال حاضر با توجه به مواد  106تا .... 109
مقررات ماده  105ق.م.ا جدید در خصوص
مقررات ماده  105ق.م.ا در خصوص مرور زمان ...
مرور زمان ...
با لحاظ تبصره  2ماده  115ق.م.ا
با لحاظ تبصره  2ماده  115ق.م.ا جدید
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عنوان

عبارت صحيح

عبارت غلط

به موجب رأی وحدت رویه شماره  677مورخ 1384/4/14
به موجب رأی وحدت رویه شماره  677مورخ 84
ماده  105نکته 5
 ....و دریافت رشوه و ردی وحدت رویه شماره  ....و دریافت رشوه و ردی وحدت رویه شماره  696مورخ  1385/9/14در مرد انتقال مال غیر
 696مورخ  85در مرد انتقال مال غیر که این که این جرائم از شمول مرور زمان خارج کرده بود به موجب ق.م.ا نسخ میشود.
ماده  105نکته 5
جرائم از شمول مرور زمان خارج کرده بود به
موجب ق.م.ا جدید نسخ میشود.
مستند به تبصره ماده  106ق.م.ا
ماده  106پاسخ سوال 2
 ...مدت مرور زمانم در ق.م.ا جدید صحیح است ؟
 ...مدت مرور زمانم در ق.م.ا جدید صحیح است؟
ماده  107سوال 1
برای مثال فرار زندانی از زندان از مصادیق
برای مثال زندانی اقدام به فرار از زندان نماید ،از مصادیق رفتار عمدی قطع مجازات است.
ماده  108نکته
رفتار عمدی قطع مجازات است.
با توجه به ق.م.ا مصوب 1392
با توجه به ق.م.ا جدید...
ماده  114سوال 2
بند د) اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد ....
بند د) اگر جرم با افراد ثابت شده باشد ....
ماده  114سوال 11
مستند به تبصره  2ماده  114ق.م.ا
ماده  114پاسخ سوال 9
در سایر جرائم موجب تعزیرجرائم تعزیری درجه یک تا پنج
در سایر جرائم موجب تعزیر
ماده  115نکته  2بند 2
 ...به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه
 ...به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود
ماده  115پاسخ سوال 3
یک تا پنج محکوم شود
یا به عبارتی اعتراض دوستان را وارد
یا به عبارتی اعتراض دادستان را وارد تشخیص دهد...
ماده 119نکته 2
تشخیص دهد...
موارد  1و  3حذف شوند.
ماده  122نکته 5
در ق.م.ا مصوب 1392
در ق.م.ا جدید
ماده  122سوال 3
در ق.م.ا مصوب 1392
در ق.م.ا جدید
ماده  122سوال 4
در ق.م.ا مصوب 1392
در ق.م.ا جدید
ماده  122سوال 6
د) جرم محال حکمی
د) جرم محال
ماده  122سوال 9
مستند به ماده  122ق.م.ا
ماده  122پاسخ سوال 18
 ...هم در جرم عمومی و هم در جرم غیر
 ...هم در جرم عمدی و هم در جرم غیر عمدی قابل تحقق است.
ماده  125نکته 3
عمدی قابل تحقق است.
 ...هر یک از فاعلین مستقل چرایم مذکور
 ...هر یک از فاعلین مستقل جرایم مذکور هستند.
ماده  125نکته 6
هستند.
با توجه به ق.م.ا مصوب 1392
با توجه به ق.م.ا جدید...
ماده  125سوال 6
(بنا بر این صدر  )....حذف شود.
ماده  125سوال 7
در ق.م.ا مصوب 1392
در ق.م.ا جدید
ماده  126سوال 3
مطابق ق.م.ا مصوب 1392
مطابق ق.م.ا جدید
ماده  126سوال 4
اصالحی  :1399/2/23در صورتی که در شرع
در صورتی که در شرع یا قانون
ماده 127
(کلمه قانون حذف شود)
اداره حقوقی قوه قضاییه
ا.ح.ق
ماده  127نکته 6
در صورتی که در شرع ...
در صورتی که در شرع یا قانون ....
ماده  127نکته 6
حذف شود.
ماده  127سوال 3
مستند به ماده  127ق.م.ا اصالحی مصوب 1399/2/23و مستند به ماده  15قانون کاهش
ماده  127پاسخ سوال 1
مجازات حبس تعزیری.
اضافه شود:
اگرچه خانم الف علم به سابقه شخص ب داشته است ،ولی اوالً معاونت وی تنها برای سرقت
ماده  127پاسخ سوال 12
است و ثانیاً ارتکاب جرمِ اولِ شخص ب ارتباطی با خانم الف ندارد و وی تنها عالم به آن
بوده است .بر این اساس وی به مجازات معاونت در جرم مشدده مباشر محکوم نخواهد شد.
سوال  3حذف شود.
ماده 128
 ...روشن است که تاجری واقع نشود
 ...روشن است که تا جرمی واقع نشود حداکثر مجارات معنایی ندارد.
ماده  130نکته 1
حداکثر مجارات معنایی ندارد.
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عنوان

عبارت غلط

عبارت صحيح

ماده  130نکته 2

از جمله مجازاتهای شرعی و الیتغیر استودر...
مجازاتهای سنگینی استوبا توجه به اینکه
سر دسته جرم ...
 ...گردنبند او را در علن برباید.
… بدون اینکه بابت هیچ از آنها محاکمه شده
در ق.م.ا جدید
 ...یک بار زنای ساده و باز دیگر زنای به عنف.

از جمله مجازاتهای شرعی و الیتغیر است و در...

ماده  130نکته 2
ماده  131نکته 1
ماده  131نکته 3
ماده  131سوال 3
ماده  132سوال 5

ماده 134

مجازاتهای سنگینی نیز دارد و با توجه به اینکه سر دسته جرم ...
 ...گردنبند او را در خیابان برباید.
… بدون اینکه بابت هیچ کدام از آنها محاکمه شده
در ق.م.ا مصوب 1392
 ...یک بار زنای ساده و بار دیگر زنای به عنف.
متن ماده حذف و متن اصالحی اضافه شود:
ماده (134اصالحی  : )1399/2/23در تعدد جرایم تعزیری ،تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف -هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد ،فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت ،دادگاه
میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده ،مجازات را تشدید کند.
ب -در مورد جرایم مختلف ،هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ،حداقل مجازات
هریک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ -چنانچه جرایم ارتکابی مختلف ،بیش از سه جرم باشد ،مجازات هر یک ،حداکثر مجازات
قانونی آن جرم است .در این صورت دادگاه م یتواند مجازات هریک را بیشتر از حداکثر
مجازات مقرر قانونی ،تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت -در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر ،حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام
میشود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر
نمیشود .در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و باالتر ،به طور جدا گانه برای جرایم درجه هفت و درجه
هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هرصورت مجازات اشد قابل اجرا است.
ث -در هر یک از بن دهای فوق ،فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و
اگرمجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود و یا به موجبی از قبیل
گذشت شاکی خصوصی ،نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد ،مجازات اشد
بعدی اجرا میشود و در ای نصورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد
بعدی محاسبه میشود .آزادی مشروط ،تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.
ج -در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا حداکثر باشد ،اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد،
دادگاه میتواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ -در صورتی که در جرایم تعزیری ،از رفتار مجرمانه واحد ،نتایج مجرمانه متعدد حاصل
شود ،مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم میشود.
ح -هر گاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد  23یا  26این قانون به
عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد ،آن مجازات در هر صورت اجرا میشود ،حتی اگر مربوط به مجازات
غیر اشد باشد.همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده  25این قانون ،فاقد آثار تبعی و مجازات خفیفتر دارای
آثار تبعی باشد ،عالوه بر مجازات اصلی اشد ،مجازات تبعی مزبور نیز اجرا میشود.
خ -در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم ،مطابق مواد
 37و  38این قانون اقدام میشود.
د -در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد،
مقررات تعدد جرم اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
تبصره  -1به موجب ماده  12قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399/2/23نسخ
صریح شده است.
تبصره  -2به موجب ماده  12قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399/2/23نسخ
صریح شده است.
تبصره  -3به موجب ماده  12قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399/2/23نسخ
صریح شده است.
تبصره  -4به موجب ماده  12قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23نسخ
صریح شده است.
11

عنوان

عبارت غلط

ماده  134نکته 1

ماده  134نکته 2

ماده  134نکته 3

ماده  134نکته 4

ماده  134نکته 5

ماده  134نکته 6

از مصادیق تبصره  2ماده ... 134

عبارت صحيح
نکته حذف شده و متن ذیل اضافه گردد:
مستند به ماده  12قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،قانون گذار اقدام به اصالح مقرره
قانونی سال  1392نمود که در آن تعدد قواعد جرایم یکسان و مختلف ،متفاوت است .در
تعدد جرایم یکسان فقط یک مجازات تعیین میشود و اگر تعداد آن ها بیش از سه جرم
نباشد ،حداقل مجازات آن بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی است .اگر تعداد
مجازات بیش ازسه جرم باشد ،حداقل مجازات آن ،حداکثر مجازات قانونی آن جرم است.
تعدد جرایم مختلف به شرح ذیل تعیین میشود:
الف -تا سه جرم تعزیری :حکم به مجازات میانگین حداقل و حداکثر مجازات و اجرای
مجازات اشد؛
ب -بیش از سه جرم تعزیری :حکم به حداکثر مجازات قانونی آن جرم و اجرای مجازات اشد؛
)البته دادگاه میتواند مجازات هریک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم
آن تعیین کند(
این قسمت از مطلب حذف شود:
با این حال مقنِّن تفکیکی بین تعدد مادی از نوع جرائم یکسان و تعدد مادی از نوع جرائم
مختلف قائل نشده است.
متن نکته حذف شده و متن ذیل اضافه شود:
قانو نگذار در قانون سال  1392جرایم درجه هفت و هشت را چه باهم و چه با جرایم درجه
شش و باالتر قابل جمع میدانست؛ با ای نحال در اصالح اخیر ،قانو نگذار تعدد جرایم درجه
هفت و هشت را چه با خودشان و چه با جرایم درجه شش و با التر قابل جمع نمیداند و در
هرصورت در تعدد این جرایم مجازات اشد قابل اجرا است .تعدد جرایم درجه هفت و هشت از
دومنظر قابل بررسی است:
الف -تعدد جرایم درجه هفت و هشت با خودشان :در این حالت بر حسب موارد یکسان بودن
جرایم و یا متفاوت بودن آن ،قواعد همین ماده بر آ نها اعمال م یشود و همان طور که بیان
شد فقط مجازات اشد قابل اجرا است .به عنوان مثال در تعدد دو جرم مختلف که یکی درجه
هفت و دیگری درجه هشت است ،مقررات بند" ب "ماده  134اصالحی اعمال میشود.
ب -تعدد جرایم درجه هفت یا هشت با درجه شش و با التر :اوالً تعدد جرم درجه هفت یا
هشت با درجه شش و باال تر سبب تشدید مجازات جرم درجه شش و باال تر نمیشود .در
این حالت قواعد تعدد برای درجه هفت وهشت بر اساس بندهای "الف "تا" پ "ماده مذکور
اعمال میشود .پس از اعمال هر کدام از مجازات ها که اشد بود ،فقط همان اعمال میشود .
به عنوان مثال در تعدد دوجرم متفاوت که یکی درجه هفت و دیگری درجه چهار است ،در
ابتدا بر اساس بند" ب "ماده اصالحی  ،134مجازات درجه هفت تشدید میشود ،ولی
مجازات درجه چهار تشدید نمیشود؛ حال بین این دو هر کدام که اشد بود همان اجرا
میشود .در این مثال اگر چه مجازات درجه هفت تشدید شده ولی با این حال باز هم کمتر از
درجه چهار است و بدین صورت مجازات درجه چهار بدون تشدید اعمال میشود.
متن نکته حذف شود و متن ذیل جایگزین شود:
ماده  134اصالحی بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری همانند مقرره سال 1392
تخفیف مجازات در تعدد جرایم را پذیرفته است ،ولی بر خالف مقرره سابق که در تبصره 3
آن ،قواعد تخفیف را بیان میداشت ،در بند خ ماده  134اصالحی ،این قواعد را به مواد  37و
 38ارجاع داده است.
متن نکته حذف شده و متن ذیل اضافه شود:
عبارت بند «چ» ماده  134اصالحی بیان میدارد که از رفتار واحد ،نتایج مجرمانه متعدد
حاصل شده است و باید دقت شود این عبارت با تعدد معنوی ماده  131متفاوت است .در
تعدد معنوی اگر چه رفتار همانند بند مذکور واحد است ولی در آن با رفتار واحد ،عناوین
متعدد مجرمانه حاصل شده است؛ حال آن که در این بند با رفتار واحد ،نتایج مجرمانه متعدد
حاصل شده است و بر این اساس عمل اخیر مصداق تعدد مادی است.
از مصادیق بند د ماده ... 134
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عنوان

ماده  134نکته 10

ماده 134
ماده  134سوال 8

ماده  134پاسخنامه

ماده 135
ماده  135سوال 1
ماده  135سوال 3

ماده 137

ماده  137نکته 2
ماده 137
ماده  137پاسخ سوال 4
ماده  137پاسخ سوال 5
ماده  137پاسخ سوال 6

ماده 139

عبارت صحيح

عبارت غلط

متن نکته حذف شده و متن ذیل جایگزین شود:
مطابق رأی وحدت رویه شماره  685مورخ ،1384/12/23اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع
طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف ،با ماده  690قانون مجازات اسالمی و در مورد قطع اشجار با
ماده  42قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ،منطبق است زیرا هریک از اعمال ارتکابی،
واجد جزایی خاص بوه و از مصادیق ماده  47ق.م.ا و تعدد مادی جرم محسوب میگردد .در این
خصوص با وجود ماده  134ق.م.ا جدید ،باید مطابق این ماده عمل کرد.
سواالت  24-21-20-19-18-16-15-10-9-7-6-1حذف شود.
متن گزینه د حذف شده و متن ذیل جایگزین شود:
برای هر یک ،حداقل مجازات آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر
قانونی تعیین شده و تنها مجازات اشد اعمال میشود.
به ترتیب ذیل اصالح شود:
به ترتیب ذیل اصالح شود:
سوال  : 3مستند به بند د ماده  -134اصالحی 99/2/23
سوال  : 3مستند به تبصره  2ماده 134
سوال  :4مستند به بند خ ماده  -134اصالحی 99/2/23
سوال  :4مستند به تبصره  3ماده 134
سوال  :5مستند به بند چ ماده  -134اصالحی 99/2/23
سوال  :5مستند به تبصره  1ماده 134
سوال  :8گزینه ب صحیح است .مستند به سوال  :8گزینه د صحیح است .مستند به بند ب ماده  134ق.م.ا
سوال  :11مستند به بند چ ماده  134ق.م.ا اصالحی 99/2/23
ماده  134ق.م.ا
سوال  :12اصالحی 99/2/23
سوال  :11مستند به تبصره  1ماده  134ق.م.ا
سوال  :13مستند به بند خ ماده  134ق.م.ا اصالحی 99/2/23
سوال  :13مستند به تبصره  3ماده  134ق.م.ا
سوال  :14مستند به بند د ماده  134ق.م.ا اصالحی 99/2/23
سوال  :14مستند به تبصره  2ماده  134ق.م.ا
سول  :17مستند به ماده  134ق.م.ا اصالحی 99/2/23
سوال  :22مستند به تبصره  1ماده  134ق.م.ا
سوال  :22مستند به بند چ ماده  134ق.م.ا اصالحی 99/2/23
نکته  3حذف شود.
 ....قاعده جمع مجازاتها اعمال نمیشود.
 ....قاعده جمع مجازاتها نیست.
در ق.م.ا مصوب 1392
در ق.م.ا جدید
متن ماده حذف و متن ذیل جایگزین شود:
ماده ( 137اصالحی  : )99/2/23هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از
مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده
حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ،مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد،
حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه
میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
متن نکته حذف و متن ذیل جایگزین شود:
مرتکب زمانی مشمول ماده فوق م یشود که به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از
درجه یک تا پنج محکوم و از تاریخ قطعیت حکم ،مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش شود.
نکته  4و سواالت  7و  8حذف شوند.
گزینه د صحیح است .اصالحی مصوب 99/2/23
گزینه الف صحیح است.
اصالحی مصوب  -99/2/23البته منظور صدور حکم قطعی است.
اصالحی مصوب  -99/2/23در ابتدا باید بیان داشت که مقررات تکرار جرم ناظر به جرایم تعزیری
است .لذا گزینه د حذف میشود .ثانی ًا مستند به بند «پ » ماده  25حصول اعاده حیثیت برای
حبسهای درجه پنج دو سال است که از آبان سال  1394تا آبان سال  1396را شامل میشود و بر این
اساس ارتکاب جرم در بهمن  1396از مقررات تکرار جرم خارج میشود.
متن ماده حذف و متن ذیل جایگزین آن شود:
ماده ( 139اصالحی  :)99/2/23در تکرار جرایم تعزیری ،در صورت وجود جهات تخفیف
مطابق مواد  37و  38این قانون اقدام میشود.
تبصره  -چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا
بیشتر از آن باشد ،مقررات تخفیف اعمال نمیشود.
13

عنوان
ماده 139

عبارت غلط

ماده  140نکته 1

...به حبس ابد محکوم میگردد

ماده  140نکته 3
ماده  140نکته 4
ماده  142سوال1

 ...به ماده  375ق.م.ا جدید مراجعه کنید.
 ....دیان از شرایط ماده  ،140استثنا شد.
 ....ناشی از فعل غیر در ق.م.ا جدید
 ...در ق.م.ا جدید قانونگذار در مواردی که
شخص به طور قانونی مسوول اعمال
دیگری باشد...
در ق.م.ا جدید ...
در ق.م.ا جدید
در ق.م.ا جدید

ماده  142پاسخنامه سوال
1
ماده  143سوال 1
ماده  144سوال 1
ماده  144سوال 2

ماده  145نکته 2

ماده  145سوال 1
ماده 146
ماده  147سوال 1
ماده  149نکته 2

ماده  149نکته 3

ماده  149سوال 2
ماده  152سوال 3
ماده  153سوال 1
ماده  153سوال 3
ماده 153

در ق.م.ا جدید
در ق.م.ا جدید
در ق.م.ا جدید
در ق.م.ا جدید

ماده  153پاسخ سوال 1
ماده  155سوال 1
ماده  156نکته 3
ماده  156سوال 3
ماده  158پاسخنامه سوال
5

در ق.م.ا جدید
مدافع در وضعیتی باشد که امکان استمداد
نداشته باشد.
در ق.م.ا جدید
گزینه ج صحیح است.

عبارت صحيح
سواالت  1و  3و  4حذف شوند.
..به حبس درجه  1محکوم میگردد.
پاورقی :به موجب تبصره الحاقی به ماده  19در تاریخ  1399/2/23تمام حبسهای ابد غیر
حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود .الزم به ذکر است که مجازات
اکراهکننده در قتل تغییر نخواهد کرد و همان مجازات حبس ابد خواهد بود.
نکته  ... -3به ماده  375ق.م.ا مصوب  92مراجعه کنید.
 ....دیات از شرایط ماده  ،140استثنا شد.
 ....ناشی از فعل غیر در ق.م.ا مصوب 92
 ...در ق.م.ا مصوب  92قانونگذار در مواردی که شخص به طور قانونی مسوول اعمال دیگری باشد...
در ق.م.ا مصوب .... 1392
در ق.م.ا مصوب 1392
در ق.م.ا مصوب 1392
این نکته اضافه شود:
همان طور که صدر ماده نیز بیان نموده است ،تحقق جرایم غیر عمدی در حقوق ایران منوط به احراز
تقصیر است .قانونگذار تقصیر را در تبصره ماده اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی قرار داده است و
مواردی را به صورت تمثیلی به عنوان نمونههایی از بی احتیاطی و بی مباالتی قرار داده است .زیرا
عبارت «مانند آن ها » در تبصره بیان گر موارد تمثیلی بوده و موارد مسامحه ،غفلت ،عدم مهارت و
عدم رعایت نظامات دولتی تنها مصادیق آن محسوب نمیشود.
به گزینه ب اضافه گردد :و مصادیق آنها حصری هستند.
سواالت  3و  4و  5حذف شوند.
در تمام گزینه ها ق.م.ا مصوب  2جایگزین ق.م.ا جدید شود.
متن ذیل جایگزین متن نکته شود( :نکته  2و  3ادغام میشوند)
منظور از عبارت «فاقد اراده» این است که فرد بدون این که فعل مادی را بخواهد رفتاری از او سر بزند و
منظور از عبارت «فاقد قوه تمییز» این است که فرد قادر به تشخیص حسن و قبح رفتار خود نیست.
متن ذیل جایگزین متن نکته  4شود:
جنون ممکن است دائمی باشد یا ادواری .در جنون دائمی استمرار وجود دارد و این جنون
همیشه با فرد همراه است اما در جنون ادواری فرد در برخی اوقات مجنون بوده و در حالت
افاقه به سر میبرد .در جنون ادواری اگر فرد در حین ارتکاب جرم مجنون باشد از مسئولیت
کیفری مبری است و تشخیص این امر با دادگاه میباشد.
در ق.م.ا مصوب 1392
در ق.م.ا مصوب 1392
در ق.م.ا مصوب 1392
در ق.م.ا مصوب 1392
سوال  4حذف شود
اضافه شود:
منظور از قصد غیر مستقیم این است که وی با علم به این که در حال خواب یا بیهوشی
مرتکب جرم میشود ،عمداً بخوابد یا خودش را بیهوش کند.
در ق.م.ا مصوب 1392
شخص مذکور در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
در ق.م.ا مصوب 1392
گزینه الف صحیح است .در ادامه اضافه گردد:
همچنین مستند به ماده  401ق.م.ا در موارد شکستگی پا هرچند عمدی باشد قصاص ساقط
است و در فرض فوق «الف» به دیه و تعزیر محکوم خواهد شد .همچنین قصاص و تعزیر
هیچگاه در این فروض باهم مورد حکم قرار نخواهند گرفت.
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عنوان

عبارت غلط

ماده  159پاسخ سوال 2

...به حبس ابد محکوم میگردد

ماده  160سوال 2
ماده  164سوال 1

ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید
ج) ...دارای حجیت دانسته استوقاضی در
هر صورت باید ...
ق.م.ا جدید
د) ق.م.ا جدید

ماده  175سوال 1
ماده  177سوال 1
ماده  179سوال 1

ماده 189

ماده  190سوال 1

د) عکس گزینه ج

ماده  199سوال 4
ماده  199سوال 5
ماده  204نکته

ق.م.ا جدید
 ...و جرح شبه عمدی با ....
بنابرین قسمی که ارتباطی با مورد دعوا ندارد ...

ماده 205
ماده  208نکته
ماده 215
ماده  220سوال 1
ماده  220سوال 2

همچنین طبق ماده  ،189حدود و تعزیرات
با شهادت بر ...
رأی وحدت رویه شماره  39ردیف 286
ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید

ماده  221نکته 4
ماده  222سوال 1
ماده  225نکته 3

ق.م.ا جدید
 ...و جرم مذکور نیز با ادلهای غیر از
اقرار«مانند شهادت شهود ،علم قاضی»
ثابت شده باشد ...

ماده  227نکته
ماده  234سوال1
ماده  242پاسخ سوال 1
ماده  244پاسخ سوال 1

ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید

عبارت صحيح
..به حبس درجه  1محکوم میگردد.
پاورقی :به موجب تبصره الحاقی به ماده  19در تاریخ  1399/2/23تمام حبسهای ابد غیر
حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود .الزم به ذکر است که مجازات
اکراهکننده در قتل تغییر نخواهد کرد و همان مجازات حبس ابد خواهد بود.
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
ج) ...دارای حجیت دانسته است و قاضی در هر صورت باید ...
ق.م.ا مصوب 1392
د) ق.م.ا مصوب 1392
این نکته اضافه گردد:
نکته )2با توجه به نکته یک باید متذکر شد که جرایم حدود و تعزیرات از میان ادله اثبات در
امور کیفری تنها با اقرار ،شهادت و باال تر از دو ادله دیگر با علم قاضی قابل اثبات است .زیرا
مستند به این ماده شهادت بر شهادت ،مستند به ماده  208سوگند و مستند به تبصره ماده
 160قسامه در این جرایم غیر قابل اثبات هستند.
این متن جایگزین شود:
د) در صورتی که این انکار ،پیش از صدور رأی باشد از اعتبار ساقط نیست ،ولی اگر بعد از
صدور رأی باشد از اعتبار ساقط است.
ق.م.ا مصوب 1392
 ...و قتل شبه عمدی با ....
بنابرین سوگندیکه ارتباطی با مورد دعوا ندارد ...
ادامه نکته  1اضافه گردد:
بر این اساس بر خالف اقرار و شهادت در سوگند اصل بر ادای با لفظ است و نوشتن همانند
اشاره در صورت تعذر مجاز است.
همچنین طبق ماده  189همین قانون ،حدود و تعزیرات با شهادت بر ...
رأی وحدت رویه شماره  39مورخ 1360/11/12
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
در ادامه نکته اضافه گردد:
در این فرض هم میتوان قایل به شبهه موضوعی بود .مانند آمیزش با زن بیگانه به گمان آ
نکه همسر اوست و هم میتوان قائل به شبهه حکمی بود؛ مانند این که خواهر کسی که با او
لواط کرده را به گمان صحت عقد و از روی ندانستن حکم موضوع عقد و آمیزش نماید.
ق.م.ا مصوب 1392
 ...و جرم مذکور نیز با ادلهای غیر از شهادت شهود «مانند اقرار ،علم قاضی» ثابت شده باشد ...
ادامه نکته اضافه شود:
به نظر میرسد با توجه به نص قانون ،حتی مدت کم مسافرت یا حبس باعث خارج شدن از
احصان میشود.
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
ادامه گزینه اضافه شود:
این نکته قابل ذکر است که در جرم قوّادی ،عقل از شرایط آن ذکر نشده است و لذا رساندن
دو مجنون بالغ و در صورت تحقق زنا یا لواط توسط آنان ،حد قوادی ثابت است.
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عنوان
ماده  245سوال3
ماده  246نکته 1
ماده  253سوال 3
ماده  260پاسخ سوال 1و
2
ماده 262
ماده  262سوال 1
ماده  266نکته 3

عبارت صحيح

عبارت غلط

ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا جدید
 ...نامه الکترونیکی ) ،(Emailبه دیگری ،نامه الکترونیکی ) (Emailشبکههای اجتماعی و مجازی و هر وسیله ارتباطی دیگر به دیگری عملی را
نسبت دهد که مشمول عنوان قذف باشد ،کیفر حدی درباره او اجرا خواهد شد.
عملی را نسبت دارد ....
 ....وقتی  8ساله بود.
 ....وقتی  8سال بود.
مستند به ماده  260ق.م.ا
 ...ساب نبی استو اعدام محکوم میشود.
ج) سبّ النبی محسوب میشود.

 ...سابّ نبی استو اعدام محکوم میشود.
ج) سبب النبی محسوب میشود.
در خفا شرب خمر کند -محکوم به حد
نمیشود.

در خفا شرب خمر کند  -محکوم به حد و همچنین تعزیر نمیشود.

ماده 272
ماده  272سوال 4

سوال  3حذف شود.
ب) سرقت حدی محسوب نشده و «الف»
به عنوان آمر ...

ماده  272پاسخ سوال 4
ماده  277سوال 1
ماده  278سوال 1
ماده  279نکته 3
ماده  279سوال 5
ماده  286سوال 1
ماده  290سوال 5
ماده  290سوال 6
ماده 290
ماده 292

ماده 291

ماده 291

ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید
 ...بنابراین اگر کسی بر روی طلبکار خود
اسلحه بکشد
گزینههای ج و د) ساده و مفید
ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید

ب) سرقت حدی محسوب نشده و شخص بالغ به عنوان آمر ...
این قسمت حذف شود:
البته باید او را مباشر فرض کنیم و ذکر «در حکم مباشر» از باب مسامحه طراح سوال است.
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
 ...بنابراین اگر کسی بر روی طلبه کار خود اسلحه بکشد
گزینههای ج و د) ساده و مقید
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
سواالت  11و  12حذف شود.
سوال  8حذف شود.
سوال ذیل اضافه گردد:
شخصی به تصور اینکه«الف» قاتل پدر اوست .وی را هدف قرار میدهد ولی تیر او به خطا م یرود
و با اصابت به ب که بی گناه است ،او را به قتل میرساند بعد از رسیدگی معلوم میشود که تصور
مرتکب درباره «الف» مبتنی بر اشتباه بوده است عنوان اتهام) اتهامات (مرتکب چیست؟
الف) قتل عمد
ب) قتل شبه عمد
ج) قتل خطای محض
د) نسبت به «الف » جرم عقیم و نسبت به «ب » قتل غیرعمد
پاسخ  :گزینه ب صحیح است .مستند به بند «ب» ماده  291قانون مجازات اسالمی.
تست ذیل اضافه گردد:
هرگاه بر اثر ب یاحتیاطی یا بی مباالتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری
قتلی واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد ،حادثه ای اتفاق نمیافتاد وصف
عمل مرتکب مشمول کدام یک از عناوین زیر بود؟
الف) عمل مرتکب قتل در حکم عمد است.
ب) عمل مرتکب در حکم قتل شبه عمدی است.
ج) عمل مرتکب قتل خطای محض است.
د) قتل غیرعمدی است.
پاسخ  :گزینه ب صحیح است .مستند به بند پ ماده  291ق.م.ا ،البته در حال حاضر به
موجب قانون مجازات اسالمی قتل در حکم شبه عمد نداریم و به موجب ماده  ،291مصادیق
آن همان شبه عمدی محسوب میشوند.
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عنوان

عبارت غلط

در ادامه اضافه شود:
در فرض فوق شخص «الف» مجنون بوده و دیه بر عهده عاقله «الف» است و شخص «ب»
مسئولیتی ندارد.
تستهای  8و  10و  11حذف شود.
تست  4حذف شود.
تست ذیل اضافه شود:
آقای «الف» که در ساحل دریا به حرفه نجات غریق اشتغال دارد ،با مشاهده استمداد فردی
در دریا در شرایطی که امکان کمک رسانی به او را دارد از نجات وی خودداری میکند؛ ترک
فعل او بر اساس کدام یک از مبانی زیر جرم تلقی میشود؟
الف) ترک وظیفه ناشی از قانون یا قرارداد
ب) ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی
ج) ترک وظیفه ناشی از وجود رابطه خاص
د) ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسئولیت
پاسخ :گزینه الف صحیح است .مستند به ماده  295ق.م.ا

ماده  292پاسخ سوال 9
ماده 292
ماده 295

ماده  301نکته 4

 ..پدر کافر باشد یا مسلمان و فرزند دتر
باشد یا پسر

ماده 302

ماده 303
ماده  303پاسخ سوال 2
ماده  303پاسخ سوال 5

مستند به ماده  303ق.م.ا
مستند به ماده  303ق.م.ا

ماده  307پاسخ سوال 4
ماده 311
ماده  312سوال 1

ماده 340
ماده  349پاسخ سوال 1
ماده  359پاسخ سوال 3

 ..پدر کافر باشد یا مسلمان و فرزند دختر باشد یا پسر
تست ذیل اضافه شود:
در صورتی که شخص الف ،شخص ب را که مرتکب جرم زنای با محارم شده است بدون
اجازه دادگاه بکشد:
الف) مرتکب جرم قتل عمدی شده است و مستوجب قصاص است.
ب) مرتکب قتل عمد شده است ولی باید دیه بدهد.
ج) قصاص و دیه ندارد ولی تعزیر میشود.
د) مجازاتی ندارد.
پاسخ :گزینه ج صحیح است .مستند به ماه  302ق.م.ا
تست  2حذف شود.
مستند به ماده 302ق.م.ا
مستند به ماده  302و  303ق.م.ا
در ادامه اضافه شود:
اگرچه شخص «ب» در مصرف مسکر اکراه غیر قابل تحمل شده است ،ولی اکراه آن
ارتباطی با ارتکاب جنایت ندارد.

 ...قصاص منتفی استومرتکب به پدراخت
دیه و مجازات تعزیری ..
الف) اقرار ،شهادت ،قسامه ،سوگند

ماده  313پاسخ سوال 2
ماده  336نکته 1
ماده  336سوال 1
ماده  337سوال 1

عبارت صحيح

ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید

 ...قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری ..
الف) اقرار ،شهادت ،قسامه ،اماره قضایی
در ادامه اضافه شود:
زیرا معاونت در قتل عمدی جرمی تعزیری است.
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
اضافه شود:
گزینه د) تمامی گزینهها صحیح میباشد.
این قسمت حذف شود:
مستند به ماده  302ق.م.ا با اینکه شخص مستحق قصاص نیست ولی باید دیه بدهد و تعزیر
نیز میشود.
اضافه شود:
( ماده  560ق.م.ا)
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عنوان

عبارت غلط

ماده 368

ماده  369پاسخ سوال 2

گزینه ج صحیح است.

ماده  372نکته 2
ماده  375نکته 1

ق.م.ا جدید
مقنّن نسبت به حفظ دما ...

ماده  375و تبصره  2آن
و پاسخ سوال 7

...به حبس ابد محکوم میگردد

ماده  376نکته 3
ماده  377نکته
ماده  379نکته 1
ماده 379
ماده  379سوال 3
ماده  380سوال 2
ماده  391سوال 1

ق.م.ا جدید
و به نظر میرسد که اکراه شوند ،هیچ
مجازاتی نخواهد داشت.
 ...و همچنین اهمیت حفظ دما

ماده 431
ماده  435نکته 3
ماده  447نکته 1
ماده  447نکته 2
ماده  463سوال 5
ماده  492نکته 6

سوال ذیل اضافه شود:
شخمصی در نتیجه تأثیر مشترک یک ضربه چاقو و نیش سه حشره جان میسپارد .مسئولیت
ضارب برای پرداخمت دیه چه میزان است ؟
الف) دیه کامل ب) یک سوم دیه کامل ج) نصف دیه کامل د) یک چهارم دیه کامل
پاسخ  :گزینه ج صحیح است .مستند به مواد  368و  526و  533و در کتاب دکتر میرمحمد
صادقی ،جرائم علیه اشخاص ،نشر میزان ،چاپ ششم ،تابستان  .1389بحث شرکت در
جنایت در خصوص جراحات وارده از سوی دو یا چند حیوان که اثر واحد یا متفاوت دارند فرق
میکند و در رابطه با دو یا چند زنبور ،باید همه حیوانات را مجموعاً یک عامل حساب کرد.
و لی در گازگرفتگی در عضو مجنی علیه توسط دو حیوان هر حیوان عرفاً عامل جداگانه
محسوب می شود .و باید به طور جداگانه احتساب میزان دیه قابل پرداخت از سوی جانی مد
نظر قرار میگیرد.
گزینه الف صحیح است.
غیر عمد بودن جنایت نسبت به یکی از شرکا ،مانعی بر تحقق جنایت عمد بر دیگر شرکا
نخواهد بود .بر این اساس و در فرض فوق جنایت علیه شخص «الف» عمدی و شخص
«ب» غیر عمدی است و اولیای دم میتواند «الف» را قصاص نماید ،ولی باید نصف دیه را
به وی پرداخت کند و همچنین میتواند نصف دیه را از شخص «ب» به سبب جنایت
غیرعمدی مطالبه نماید.
ق.م.ا مصوب 1392
مقنّن نسبت به حفظ دماء ...
..به حبس درجه  1محکوم میگردد.
پاورقی :به موجب تبصره الحاقی به ماده  19در تاریخ  1399/2/23تمام حبسهای ابد غیر
حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل میشود .الزم به ذکر است که مجازات
اکراهکننده در قتل تغییر نخواهد کرد و همان مجازات حبس ابد خواهد بود.
ق.م.ا مصوب 1392
و به نظر میرسد که اکراه شونده ،هیچ مجازاتی نخواهد داشت.
 ...و همچنین اهمیت حفظ دماء
سوال  2حذف شود.
اگر به خودش سیلیهای مکرر نزند ...
ج) با تشخیص قاضی صادر کننده حکم ..
ق.م.ا مصوب 1392

اگر به خودکشی سیلیهای مکرر نزند ...
ج) با شخص قاضی صادر کننده حکم ..
ق.م.ا جدید

ماده 403
ماده  420سوال 1

عبارت صحيح

ق.م.ا جدید
متعلق به قصاص شونده استواو میتواند آن
را ...
در صورت حصول لوت به صورت مرد (مواد
 323و )324
موارد فوق االشعار به ترتیب مقرر میدارند:

در ادامه نکته اضافه شود:
دقت شود در مسائل استثنایی باید تفسیر را دقیقاً به همان مورد قانونی صورت داد؛ لذا در
فرض فوق ،مقرره قانونی شامل تمامی اعضای زوج بدن نخواهد شد و تنها مختص چشم
است.
ق.م.ا مصوب 1392
متعلق به قصاص شونده است و او میتواند آن را ...
در صورت حصول لوث به صورت مردد ( مواد  323و )324
ماده  612کتاب پنجم (قانون تعزیرات) بیان میدارد:
قبل از متن ماده اضافه شود :ماده  614کتاب پنجم (قانون تعزیرات) بیان میدارد:

الف) قتل خطای محض ثابت شده با قرار
مرتکب
ق.م.ا جدید

الف) قتل خطای محض ثابت شده با اقرار مرتکب
ق.م.ا مصوب 1392
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عنوان

عبارت غلط

ماده 499

ماده 501
ماده 501
ماده 507

ق.م.ا جدید

ماده 508

ماده 512
ماده 523
ماده 528
ماده 535
ماده  549نکته 2
ماده 551
ماده  562سوال 1
ماده 566
ماده 584
ماده 669

ماده 728

ق.م.ا جدید

عبارت صحيح
بعد از نکته ها این سوال اضافه گردد:
الف به قصد قتل و با فریاد کشیدن ،باعث وحشت ب شده و بر اثر این ارعاب ،ب فوت کرده
است .در این فرض ،الف مرتکب قتل  .......شده است.
الف) خطای محض
ب) عمدی
ج) شبیه به عمد
د) درحکم شبه عمد
پاسخ  :گزینه ب صحیح است .مستند به ماده  501ق.م.ا
سوال  2حذف شود.
ق.م.ا مصوب 1392
سوال  1حذف شود.
سوال ذیل اضافه گردد:
شخصی در محدوده ملک خود چاهی حفر مینماید ،عابری از آن محل عبور میکند و باعث
آسیب یا خسارت عابر میگردد .در این صورت :
الف) مالک مسئول است و باید از عهده خسارت یا دیه عابر برآید.
ب) مالک مسئول است منتهی مسئولیت وی نسبت به نصف خسارت یا دیه است.
ج) دیه یا خسارتی متوجه مالک نخواهد بود.
د) مسئولیت متوجه مالک است با این شرط که تقصیری از ناحیه وی سرزده باشد.
پاسخ  :گزینه ج صحیح است .مستند به ماده  508ق.م.ا
ق.م.ا مصوب 1392
سوال  2حذف شود.

 ...سرنشینان هر دو وسیله نقلیه
استوچنانچه سه وسیله ...
ق.م.ا جدید
 ..درهم و دینار وحله ،اساساً موضوعیت
خود را از دست دادهاند.

 ...سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله ...
ق.م.ا مصوب 1392
 ..درهم و دینار و حله ،اساساً موضوعیت خود را از دست دادهاند.
سوال  1حذف شود.
ق.م.ا مصوب 1392
سوال  1حذف شود.
ق.م.ا مصوب 1392

ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید
 ..نصف دیه کامل زنواز بین بردن مقداری
از آن ...

 ..نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن ...
متن ذیل جایگزین متن ماده شود:
اصالحی  :1399/2/23کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات
اسالمی مصوب  ،1370/5/8مواد ( )625تا ( )629و مواد ( )726تا ( )728کتاب پنجم قانون
مجازات اسالمی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب  ،1375/3/2قانون اقدامات
تأمینی مصوب  1339/2/12و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی مصوب
1366/7/26و اصالحات و الحاقات بعدی آن ها و عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک
روز حبس و یا» از بند ( )1ماده ( )3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب  1373/12/28و عبارت «یا قانون» از صدر ماده ( )127این قانون حذف
میشود و تبصره ( )1ماده ( )1و تبصره ( )6ماده ( )5قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
اختالس و کالهبرداری مصوب  1367/9/15مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق
خاص قانونی که در آ نها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین
مجازات تعیین شده است و ماده ( )666کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و
مجازاتهای بازدارنده) مصوب  1375/3/2و تبصره آن نسخ میگردد.
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عنوان

عبارت غلط

ماده  499تعزیرات
ماده  503تعزیرات
ماده  512تعزیرات

ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید

ماده  523تعزیرات

ماده  534تعزیرات
ماده 535تعزیرات– نکته
 ..به منظور استفاده از ایراز ...
5
ق.م.ا جدید
ماده  549تعزیرات
ق.م.ا جدید
ماده  553تعزیرات
ق.م.ا جدید
ماده تعزیرات 555نکته 4
ماده 562تعزیرات سوال  .. 4به کدام اتخام قابل تعقیب کیفری است ؟
ماده تعزیرات  568پاسخ
سوال 2
ق.م.ا جدید
ماده  585تعزیرات نکته 2
ق.م.ا جدید
ماده  586تعزیرات نکته
ق.م.ا جدید
ماده  587تعزیرات
ماده  590تعزیرات
ماده  590تعزیرات پاسخ
سوال 3
 ..طبق ماده  131ق.م.ا مصوف 92
ماده  592تعزیرات نکته 5
ماده  592تعزیرات

ماده  592تعزیرات

ماده  594تعزیرات
نکته 1
ماده  598تعزیرات

عبارت صحيح
قانون فوق مشتمل بر  728ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و
دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی طبق اصل  85قانون اساسی تصویب
گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال ،در تاریخ
 1392/2/11به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی -علی الریجانی
ق.م.ا مصوب 1392
سوال  2حذف گردد.
ق.م.ا مصوب 1392
تست ذیل اضافه شود:
فروشنده ملکی ،پیش نویس متن مبایعه نامه ای را تنظیم کرده و اسکن آن را برای خریدار
ایمیل مینماید و خریدار آن را تأیید میکند .پیش از امضای اصل قرارداد ،فروشنده جمله ای به
مبایعه نامه اضافه کرده و خریدار بدون توجه به آن جمله ،قرارداد را امضا میکند .فروشنده در
خصوص اضافه کردن جمله ،مرتکب کدام نوع جعل شده است؟
الف :اساساً ،مرتکب جعل نشده است.
ب) جعل در سند رسمی
ج) جعل رایانهای
د) جعل در سند غیررسمی
پاسخ  :گزینه الف صحیح است .چون خریدار فقط متن پیشنویس را که برای وی ایمیل
شده تأیید کرده است و طرفین آن را هنوز امضا نکردهاند که جرم جعل تحقق یابد.
سوال  6حذف شود.
 ..به منظور استفاده از ابزار ...
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
 ..به کدام اتهام قابل تعقیب کیفری است؟
در ادامه اضافه شود:
قانون تعزیرات مصوب 1375
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
سوال  2حذف شود.
در ادامه اضافه شود:
رشاء و ارتشاء محسوب نمیشود ،زیرا فرد کارمند دولت نیست.
 ...طبق ماده  131ق.م.ا مصوب 92
سوال  4حذف شود.
سوال ذیل اضافه شود:
کارمندی برای کار معینی ،یک مبلغ اما در چند نوبت ،از کسی رشوه میگیرد .رفتار او چه
جرمی است.
د) آنی
ج) به عادت
ب) ممستمر
الف) مرکب
پاسخ :گزینه د صحیح است .مستند به ماده  591ق.م.ا (تعزیرات) و ماده  3قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء امختالس و کالهبرداری.
ق.م.ا مصوب 1392

ق.م.ا جدید

سوال  4حذف شود.
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عنوان

ماده  599تعزیرات
ماده  607تعزیرات
نکته 3

عبارت غلط

سوال ذیل اضافه شود:
«الف» که از کارکنان یکی از بنیادهای انقالبی است ،بدون آنکه قصد تملک داشته باشد،
رایانه متعلق به آن بنیاد را برای دخترش به منزل برده و پس از چند روز ،آن را باز میگرداند.
«الف» مرتکب کدام جرم شده است ؟
ب) خیانت در امانت
الف) تصرف غیرقانونی
د) اختالس
ج) مرتکب جرمی نشده است.
پاسخ :گزینه الف صحیح است .مستند به ماده  599قانون تعزیرات مصوب .1375
سوال  3حذف شود.
ق.م.ا جدید

ماده  608تعزیرات
ماده  609تعزیرات
ماده  613تعزیرات
ماده  614تعزیرات نکته 6

چنان مرتکب ضرب و جرح ...

ماده  614تعزیرات

ماده  614تعزیرات

ماده  616تعزیرات
ماده  617تعزیرات
نکته 4

ماده  621تعزیرات

ماده  621تعزیرات
نکته 7

عبارت صحيح

ق.م.ا مصوب 1392
در ادامه متن ماده در کادر خاکستری اضافه شود:
مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجاراتهای بازدارنده
مصوب  1375/3/2با اصالحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل میشود:
ج) مجازات موضوع ماده  608و  697به جزای نقدی درجه 6؛
سوال  3حذف شود.
در تمامی نکتهها
ق.م.ا جدید به ق.م.ا مصوب  1392تغییر کند.
چنانچه مرتکب ضرب و جرح ...
متن ذیل پس از تبصره ماده  614در کادر طوسی اضافه گردد:
بند الف ماده ( )1قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  :1399/2/23مجاراتهای
مقرر در کتاب پنجم قانون مجارات اسالمی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب
 1375/3/2با اصالحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل میشود:
الف) مجارات حبس موضوع ماده ( )614قانون ( به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش
تست ذیل اضافه شود:
الف به قصد قتل «ب» تیری به سمت او شلیک میکند که به علت اشتباه به «ج» اصابت
میکند ،لیکن مجنی علیه پس از درمان از مرگ نجات پیدا میکند« .الف» به کدام اتهام
تحت تعقیب قرار میگیرد؟
ب) شروع به جرم قتل عمدی
الف) جرم عقیم
د) جنایت خطای محض
ج) ایراد جرح و صدمات عمدی
پاسخ  :گزینه ج صحیح است .بنابر اعالم سازمان ج اما به نظر م یرسد گزینه ب نیز صحیح
است.
سوال  3حذف شود.
ق.م.ا مصوب 1392

ق.م.ا جدید

متن ذیل پس از تبصره در کادر طوسی اضافه گردد:
بند ب و پ ماده ( )1قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  :1399/2/23مجازاتهای
مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب
 1375/3/2با اصالحات والحاقات بعدی به شرح ذیل کاهش یافته یا تبدیل میشود:
ب) مجازات حبس موضوع ماده  621قانون ،در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید
باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج ؛
پ) تبصره ماده  621قانون ،نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق با ماده  122قانون
مجازات اسالمی مصوب  1392 /2/1عمل میشود.
 ....جرم آدم ربایی ،حبس تعزیری درجه  3این متن جایگزین شود:
محسوب و مجازات شروع به آن ،حبس جرم آدم ربایی حسب مورد حبس تعزیری درجه  4و درجه  5محسوب میشود .دارای
بیش از  5تا  10سال مطابق بند  1ماده مجازات شروع به جرم بر اساس ماده مذکور میباشد.
 122و ماده  19ق.م.ا جدید است.
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عنوان
ماده  621تعزیرات
ماده  622تعزیرات
ماده  623تعزیرات
ماده  631تعزیرات
ماده  637تعزیرات
ماده  642تعزیرات
ماده  645تعزیرات
ماده  646تعزیرات
ماده  653تعزیرات
نکته 2
ماده  655تعزیرات
نکته 1
ماده  656تعزیرات

عبارت غلط

ق.م.ا جدید

ق.م.ا مصوب 1392

ق.م.ا جدید

ق.م.ا مصوب 1392
سواالت  2و  5حذف شوند.

ماده  660تعزیرات

ق.م.ا جدید

ماده  677تعزیرات

تست ذیل اضافه شود:
کدام یک از سرقتهای ذیل ،سرقت مشدد محسوب نمیشود؟
الف) سرقت در راهها و شوارع
ب)سرقت در مناطق طوفان زده
ج) سرقت در شب
د) سرقت در محل تصادف رانندگی
پاسخ :گزینه ب صحیح است .مستند به مواد  653و  656و  658قانون تعزیرات مصوب
1375
به موجب ماده  6قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضالب و گاز
مصوب  1396/03/10منسوخ گردیده است.
سوال  2حذف شود.
به علت نسخ ماده تمام نکات و سواالت حذف گردد.
ق.م.ا مصوب 1392
سوال  7حذف شود.
سوال ذیل اضافه گردد:
راننده خودروی دولتی ،ماشین اداره را برای تعمیرکار میبرد .تعمیرکار قطعه سالم آن را برداشته و
قطعات کارکرده به جای آن میگذارد .رفتار ارتکابی تعمیرکار ،مشمول کدام مورد است؟
الف) اختالس
ب) خیانت در امانت
ج) تصرف غیرقانونی
د) سرقت
پاسخ :گرینه ب صحیح است .مستند به ماده  674قانون تعزیرات مصوب 1375

ماده  674تعزیرات

ماده  675نکته 6

سواالت  4و  6حذف شود.
سوال 1حذف شود.
ق.م.ا مصوب 1392
نکته  2حذف شود.
نکته  3و سوال  2حذف شوند.
به علت نسخ ماده ،تمام نکات و سواالت حذف شوند.
به علت نسخ ماده ،تمام نکات و سواالت حذف شوند
به علت نسخ ماده ،تمام نکات و سواالت حذف شوند

ق.م.ا جدید

ماده  658تعزیرات

ماده  660تعزیرات
ماده  66تعزیرات
ماده  671تعزیرات
ماده  674تعزیرات

عبارت صحيح

ق.م.ا مصوب 1392

ق.م.ا جدید

در ادامه متن ماده در کادر خاکستری اضافه شود:
بند ت ماده ( )1قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  :1399/2/23مجازاتهای مقرر
در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجاراتهای بازدارنده مصوب  1375/3/2با
اصالحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل میشود:
ت) هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو
کالً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد بهحبس از شش ماه تا سه سال و در صورتی که
میزان خسارت وارده یکصد میلیون ( )100.000.000ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو
برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.
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عنوان

عبارت غلط

ماده  684تعزیرات

ماده  684تعزیرات نکته 4
ماده  687تعزیرات نکته 3
ماده  688تعزیرات نکته 1
ماده  688تعزیرات نکته 1

ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید
ق.م.ا جدید

ماده  697تعزیرات

عبارت صحيح
در ادامه متن ماده در کادر خاکستری اضافه شود:
بند ث ماده ( )1قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  :1399/2/23مجازاتهای مقرر
در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجاراتهای بازدارنده مصوب  1375/3/2با
اصالحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل میشود:
ث) مجازات حبس موضوع ماده  684قانون به حبس درجه 6
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
ق.م.ا مصوب 1392
در ادامه متن ماده بعد از تبصره در کادر خاکستری اضافه شود:
مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجاراتهای بازدارنده
مصوب  1375/3/2با اصالحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل میشود:
ج) مجازات موضوع ماده  608و  697به جزای نقدی درجه 6؛

ماده 697تعزیرات سوال 8

 ...موارد زیر از حمله شروط تحقق جرم
افترا است؟

 ...موارد زیر از جمله شروط تحقق جرم افترا است؟

ماده  710تعزیرات نکته 2

ق.م.ا جدید

ق.م.ا مصوب 1392

ماده  716تعزیرات نکته 2

ق.م.ا جدید

ق.م.ا مصوب 1392

ماده  718تعزیرات نکته 3
ماده  1قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشا و
اختالس و کالهبرداری
مصوب  1376تبصره 1
ماده  5قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشا و
اختالس و کالهبرداری
مصوب  1376تبصره 6
ماده  5قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشا و
اختالس و کالهبرداری
مصوب  1376سوال 4
قانون نحوه مجازات
اشخاصی که در امور
سمعی و بصری
فعالیتهای غیر مجاز
مینماید

ق.م.ا جدید

ق.م.ا مصوب 1392

ماده  1قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشا و
اختالس و کالهبرداری
مصوب 1376

به موجب ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399/2/23نسخ صریح
شده است.

به موجب ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399/2/23نسخ صریح
شده است.

 ...و اگر از روی مسامحه تلف کند ...

 ...و اگر از روی مسامعه تلف کند ...

کل قانون حذف شود.

سوال ذیل اضافه گردد:
«الف» نمونه تقلبی شمشیر داریوش سوم را میسازد و آن را به عنوان شمشیر اصلی به
«ب» میفروشد« .ب» با علم به تقلبی بودن آن را میخرد .مجازات «الف» و «ب» کدام
است؟
الف) «الف» به مجازات کالهبرداری محکوم میشود و «ب» مجازاتی ندارد.
ب) «الف» به مجازات کالهبرداری محکوم میشود و «ب» مجازاتی ندارد.
ج) هر دو به عنوان مباشر جرم به کیفر تعزیری محکوم میشوند.
د) «الف» به مجازات کالهبرداری و «ب» به مجازات معاونت در کالهبرداری محکوم
میشود.
پاسخ  :گزینه ج صحیح است .مستند به ماده  566تعزیرات
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عنوان

ماده  5قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشا و
اختالس و کالهبرداری
مصوب 1376

عبارت صحيح

عبارت غلط

سوال ذیل اضافه شود:
کارمند شهرداری ،اموال شهرداری سپرده شده به او را عمداً تخریب کرده است ..عمل او
مشمول کدام عنوان است؟
الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی
ب)خیانت در امانت
ج) در حکم اختالس
د) تخریب
پاسخ :گزینه ج صحیح است .مستند به تبصره  1ماده  5تشدید مجارات مرتکبین ارتشاء،
اختالس و کالهبرداری مصوب  . 1376ناگفته نماند که اگر اتالف ناشی از تقصیر یا اهمال
کارمند باشد جرم موضوع ماده  598قانون تعزیرات صورت گرفته است.
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