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   3چاپ   -حقوق جزا   یا نهیچهارگز یهامجموعه پرسشدرستنامه 

 آدرس 
 اصالحیه 

 عنوان صفحه
 از جزای عمومی حذف شود. 417 سؤال 417 سؤال 72

 427 سؤال 73

  چهارم مدت حبس دادگاه  در صورت گذراندن یک : » از جزای عمومی گزینه ب بدین طریق تغییر کند  427در سؤال  
صحیح به گزینه ب تغییر کند و این عبارت در پاسخنامه قرار    تقاضا موافقت کند.« سپس پاسخنامه نیز گزینه تواند با  می 

های در مورد حبس   57قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مقررات ماده    8مطابق ماده  : » بگیرد و متن قبلی حذف شود 
 چهارم مدت حبس قابل ِاعمال است.«تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک 

 468 سؤال 80

برای هرکدام مجازات تعیین ولی فقط مجازات اشد : »از جزای عمومی گزینه د بدین شرح تغییر کند  468در سؤال  
:  صحیح به د تغییر کند و این عبارت در متن پاسخنامه جایگزین شود  آن نیز گزینه  شود.« در پاسخنامهمی  اعمال

، جمع جرائم درجه 1399اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    134مطابق بند ت ماده  »
شود. در جمع این جرائم با جرائم  هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی

شود و  بق این ماده تعیین مجازات میدرجه شش و باالتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطا
 « .در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است

 کالً حذف شود.  469 سؤال 469 سؤال 80

 475 سؤال 80

در تعّدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک  : » جزای عمومی بدین طریق تغییر کند   475  سؤال گزینه د  
قانون   12مطابق ماده : » ( این قانون اقدام میشود.«، پاسخنامه آن نیز بدین طریق تغییر کند 38( و ) 37از جرائم، مطابق مواد ) 

نون مجازات اسالمی را تغییر داده است، بر اساس بند خ آن، در  قا   134که ماده    1399کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  
 ( این قانون اقدام میشود«. 38( و ) 37تعّدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد ) 

 479 سؤال 81

  137به موجب ماده  : » از جزای عمومی، گزینه ج به قطعیت حکم تغییر کند. در پاسخنامه این عبارت جایگزین شود   479  سؤال 
علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی  ، هرکس به 1399اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  

حکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور  به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج م 
زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و  

 هارم آن محکوم کند.« چ تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک می   حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه 

 از جزای عمومی حذف شود. 538 سؤال 538 سؤال 90

 از جزای عمومی حذف شود. 549 سؤال 549 سؤال 92

 از جزای اختصاصی گزینه ج به »قابل گذشت است.« تغییر کند. 930 سؤال 930 سؤال 147

 960 سؤال 150
در فرض تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل  : »از جزای عمومی گزینه د بدین شرح تغییر کند  960  سؤال

 یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.« 

 از جزای عمومی حذف شود. 1041 سؤال 1041 سؤال 162

 از جزای عومی حذف شود. 1051 سؤال 1051 سؤال 164

 260 سؤالپاسخنامه  241

:  از جزای عمومی گزینه صحیح کالً حذف شود و این عبارت جایگزین متن پاسخنامه گردد  260  سؤالدر پاسخنامه  
آنها برای  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    15به موجب ماده  » ، مصادیق خاص قانونی که در 

اونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است نسخ گردیده است و مطابق شروع به جرم و مع
 شود.«می عمل 127و  122مواد 

 275 سؤالپاسخنامه  242
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    15مطابق ماده  : »از جزای عمومی بدین شکل تغییر کند  275پاسخنامه  

 شود.«می عمل 122خاص مقرر در قانون نسخ و مطابق ماده ، کلیه شروع به جرم های 1399

242 
انتهای پاسخنامه  

 278 سؤال

قانون کاهش مجازات   1بر اساس بند ب ماده  : »از جزای عمومی این عبارت قرار بگیرد  278در انتهای پاسخنامه  
ارتکاب جرم به عنف یا تهدید  ( قانون، در صورتی که  621، مجازات حبس موضوع ماده )1399حبس تعزیری مصوب  

 باشد.«می باشد، حبس درجه چهار و در غیر این صورت حبس درجه پنج
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 307 سؤالپاسخنامه  246
قانون    7مطابق ماده  : »صحیح به الف تغییر کند و پاسخنامه بدین شرح تغییر کند  گزینه  307  سؤالدر پاسخنامه  

داری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات کاهش مجازات حبس تعزیری، تعلیق مجازات کالهبر
 شود بالمانع است.« کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب می

 « . دارد   وجود   تشدید   قانون   در   واحدی   عنوان   صورت   به   جرم   دو   این : » از جزای عمومی بدین طریق تغییر کند   467پاسخنامه   467 سؤالپاسخنامه  246

254 
انتهای پاسخنامه  

 380 سؤال

قانون کاهش مجازات حبس    7الزم به ذکر است که مطابق ماده  : » این بند اضافه شود   380  سؤال در انتهای پاسخنامه  
در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت    - تعزیری یک تبصره به این ماده الحاق گردیده است: تبصره 

همچنین تعلیق  .  انع است همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بالم 

کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات  )  640( ( و 639مجازات جرائم علیه عفت عمومی)به جز جرائم موضوع مواد ) 
با اصالحات و الحاقات بعدی( و کالهبرداری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری    1375/ 3/ 2های بازدارنده مصوب  و مجازات 

شود و شروع به جرائم  برداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب می و جرائمی که مجازات کاله 
 ( این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.« 46مقرر در این تبصره، بالمانع است. رعایت ماده ) 

 510 سؤالپاسخنامه  268
قانون تعزیرات، گزینه الف صحیح    666به استناد ماده  : » از جزای عمومی این عبارت جایگزین شود   510  سؤال در پاسخنامه  

 نسخ گردیده است.«   1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    15است. لکن این ماده به موجب ماده  

 512 سؤالپاسخنامه  268

بر اساس ماده  : »صحیح ج درج شود و این عبارت جایگزین گردد  از جزای عمومی گزینه   512  سؤال در پاسخنامه  
، هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، 1399اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    134

ماده که برای تعدّد تواند مطابق ضوابط مقرر در این  می  شود و در این صورت، دادگاه می  فقط یک مجازات تعیین
 جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.« 

 516 سؤالپاسخنامه  269
بر  : »صحیح حذف شود و این عبارت جایگزین متن پاسخنامه گردد  از جزای عمومی کالً گزینه  516در پاسخنامه  
ماده   د  134اساس  تعدّد جرم  در  تعزیری،  قانون کاهش مجازات حبس  موجب  به  ر صورت وجود جهات اصالحی 

 ( این قانون اقدام میشود.« 38( و )37تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد )

 518 سؤالپاسخنامه  269

با استناد به ماده  : »از جزای عمومی گزینه صحیح به الف و ب تغییر کند و این متن جایگزین گردد  518در پاسخنامه  
، در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار  1399کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  اصالحی به موجب قانون    134

مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود. همچنین با استناد به  
 مجرمانه   عناوین  ی دارا  واحد،   رفتار  هرگاه  تعزیر،  موجب   جرایم  در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب    131ماده  

 « . میشود محکوم مجازات اشد به مرتکب، باشد،  متعدد

 525 سؤالپاسخنامه  270

بر اساس  : » از جزای عمومی، گزینه صحیح کاًل حذف شود و این عبارت جایگزین متن پاسخنامه گردد   525در پاسخنامه 
مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش  اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اواًل در    134ماده  

از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. ثانیًا  
ورت  چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این ص 

 چهارم آن تعیین کند.« تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک دادگاه می 

 526پاسخنامه  270

با عنایت به  : » از جزای عمومی، گزینه صحیح به ج تغییر کند و این متن جایگزین پاسخنامه شود  526در پاسخنامه  
مجازات حبس تعزیری، هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک اصالحی به موجب قانون کاهش    134ماده  

تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف  می   شود و در این صورت، دادگاه می  مجازات تعیین
 ذکرشده، مجازات را تشدید کند.« 

 527 سؤالپاسخنامه  270

در تعدّد : »گزینه صحیح کالً حذف شود و این عبارت جایگزین پاسخنامه گردداز جزای عمومی،    527در پاسخنامه  
شود و جمع جرائم درجه می  جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام

با جرائم  شود. در جمع این جرائم  هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی
شود و  درجه شش و باالتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می

 « . در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است
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 528 سؤال پاسخنامه 270
اصالحی    134مطابق ماده  : » گزینه صحیح به ج تغییر کند و این متن در پاسخنامه جایگزین شود  528در پاسخنامه  

، در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه  1399به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  
 واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.« 

 530 سؤالپاسخنامه  271
اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات    134بر اساس ماده  : » جایگزین گردد از جزای عمومی، این متن    530در پاسخنامه  

  شود و در این صورت، دادگاه می   ، هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین 1399حبس تعزیری مصوب  
 کند.«   تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعّدد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید می 

 532 سؤالپاسخنامه  271

پاسخنامه   به  عبارت  اضافه شود  532این  »از جزای عمومی  ماده  :  قانون کاهش   134مطابق  موجب  به  اصالحی 
نباشد، 1399مجازات حبس تعزیری مصوب   از سه جرم  بیش  ارتکابی  اواًل در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم   ،

از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است، ثانیاً چنانچه جرائم   حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر
ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه  

 .« چهارم آن تعیین کندتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یکمی

 544 سؤالپاسخنامه  272
اصالحی به موجب قانون    134بر اساس بند د ماده  : »از جزای عمومی این متن جایگزین گردد  544در پاسخنامه  

 .« 1399کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 

 548 سؤالپاسخنامه  272
اصالحی به موجب قانون    134بر اساس بند خ ماده  : »از جزای عمومی این متن جایگزین گردد  548در پاسخنامه  

 « 1399کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 

 550 سؤالپاسخنامه  273
اصالحی    137مطابق ماده  : »صحیح به د تغییر کند و این متن جایگزین شود  از جزای عمومی گزینه  550پاسخنامه  

 تا پنج باشد.«، جرم قبلی باید از درجه یک 1399به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 

 551 سؤالپاسخنامه  273
  137مطابق ماده  : »از جزای عمومی گزینه صحیح کالً حذف شود و این عبارت جایگزین گردد  551در پاسخنامه  

 ، جرم قبلی باید از درجه یک تا پنج باشد.« 1399اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 

 899 سؤالپاسخنامه  304
  10به استناد ماده : »گزینه صحیح به ج تغییر کند و متن پاسخنامه نیز بدین شرح تغییر یابد 899 سؤالدر پاسخنامه 

را اصالح نموده است، تعدّد جرائم عمدی که مجازات   72که ماده    1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  
 از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.  قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع

 959 سؤال 308

تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از  : »از جزای عمومی گزینه د بدین شرح تغییر کند 959 سؤال در 
آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.« همچنین در انتهای پاسخنامه 

را اصالح   72مجازات حبس تعزیری که ماده    قانون کاهش  10این عبارت اضافه شود، گزینه د نیز به استناد ماده  
 کند.« می نموده است عبارت درستی را بیان

 965 سؤالپاسخنامه  309
پاسخنامه   این عبارت اضافه شود  965  سؤالدر  ماده  : »از جزای عمومی  قانون کاهش مجازات حبس    10مطابق 

 تعزیری، در خصوص گزینه الف، ممنوعیت از شش ماه به یکسال افزایش یافته است.«

 1054 سؤالنامه پاسخ 316
تعزیری مصوب   قانون کاهش مجازات حبس  3مطابق ماده  : »از جزای عمومی ذکر شود  1054  سؤالنامه  در پاسخ

 تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل شده است.«  1399

 از جزای عمومی حذف شود. 1055 سؤال 1055 سؤال 316

 1156 سؤالپاسخنامه  324

 از جزای عمومی گزینه صحیح حذف گردد و این عبارت در متن پاسخنامه جایگزین شود:  1156 سؤالدر پاسخنامه 
قانون    11جرم مزاحمت تلفنی غیرقابل گذشت بود لکن ماده    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    104»مطابق ماده  

مت تلفنی را نیز در موضوع جرم مزاح 641را اصالح  و ماده  104ماده  1399کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 
 زمره جرایم قابل گذشت تلقی نمود.«

 1209 سؤالنامه پاسخ 328
پاسخ این عبارت اضافه شود  1209  سؤال نامه  در  ماده  : » جزای عمومی  به توضیح است که مطابق  قانون    3الزم 

تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل   1399کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  
 شده است.« 
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 آدرس 
 اصالحیه 

 عنوان صفحه

751 
آزمون   11پاسخنامه 

کارشناسی ارشد  
 96سراسری 

گزینه صحیح کالً حذف و متن پاسخنامه بدین طریق تغییر    96ی ارشد سراسری  آزمون کارشناس  11در پاسخنامه  
هرگاه جرائم   -، الف  1399اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    134مطابق ماده  : »کند

ر در این  تواند مطابق ضوابط مقرمی شود و در این صورت، دادگاهمی ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین
در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی    -ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند. ب 

بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی  
ش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بی  -است. پ  

چهارم آن تعیین  تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یکاست. در این صورت دادگاه می
شود و می  در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام  -کند. ت  

شود. در جمع این جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی
جرائم با جرائم درجه شش و باالتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین  

 « . است  شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراءمجازات می

765 
  11 سؤالپاسخنامه 

آزمون دکتری  
 97سراسری 

گزینه صحیح کاًل حذف شود و این عبارت جایگزین متن پاسخنامه    97آزمون دکتری سراسری    11  سؤال در پاسخنامه  
، در مورد تخفیف به  1399اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    37بر اساس ماده  : » گردد 

تواند مجازات تعزیری را  می در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه    - 37صورت ذیل عمل میشود: ماده 
تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا    - الف   : شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند تر باشد به   نحوی که به حال متهم مناسب به 

تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه    - های درجه چهار و باالتر؛ ب سه درجه در مجازات 
تبدیل مصادره    - ازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛ پ یا تبدیل این مج 

  - تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛ ث   - کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ ت 
تر؛  به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین   های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن تقلیل سایر مجازات 

یابد، حکم به حبس کمتر  می   موجب آن مجازات تخفیف چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به   - تبصره 
 شود.« می   از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل 

766 
  14 سؤالپاسخنامه 

آزمون دکتری  
 96سراسری 

به  : »صحیح در پاسخنامه حذف شود  بدین شرح تغییر کند و گزینه   96آزمون دکتری سراسری    14  سؤال نامه  پاسخ
محدودیت درجه جرم برای اعمال مجازات تکمیلی    1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    4موجب ماده  

توان حکم به مجازات تکمیلی نیز صادر  می  تمام انواع درجات جرم  حذف شده و مطابق این قانون جدید نسبت به
 نمود.«

791 
  8 سؤالپاسخنامه 

 97آزمون قضاوت 
 ت جزای عمومی سؤاال 

 ت جزای عمومی، عبارت »یا قانون« حذف شود.سؤاال  97آزمون قضاوت  8 سؤالدر پاسخنامه 

791 
  11 سؤالپاسخنامه 

 97آزمون قضاوت 

:  گزینه صیحی کالً حذف شود و این متن جایگزین متن پاسخنامه گردد  97آزمون قضاوت    11  سؤالدر پاسخنامه  
، در مورد جرائم  1399اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    134مطابق بند ب ماده  »

آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و   مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از

 «. حداکثر مجازات مقرر قانونی است

791 
  13 سؤالپاسخنامه 

 97آزمون قضاوت 

بر  : » گزینه صحیح کاًل حذف گردد و عبارت ذیل جایگزین متن پاسخنامه شود  97آزمون قضاوت  13 سؤال در پاسخنامه  
، مقررات تکرار جرم بدین شرح  1399اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب    137اساس ماده  

های تعزیری از درجه یک تا  علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات شود: هرکس به می   اعمال 
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  

 چهارم آن محکوم کند.« وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک تواند  جرم است و دادگاه می 
 


