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81

از بخش (هرکس به موجب) به بعد حذف و عبارت زیر جایگزین میشود:
«هرکس به علت ارتكاب جرم عمدي ،به موجب حكم قطعی به یكی از مجازاتهاي تعزیري از درجه یك تا درجه پنج محكوم شود و از
آزمون 85
تاریخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات ،مرتكب جرم عمدي تعزیري درجه یك تا شش گردد،
پاسخنامه سؤال 1
حداقل مجازات جرم ارتكابی ،ميانگين بين حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وي را به بيش از حداکثر
مجازات تا یكچهارم آن محكوم کند».

81

عبارت زیر به انتهاي پاسخنامه افزوده میشود:
بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  ،1399یك تبصره به ماده  47افزوده شده است «:تبصره -در جرائم عليه امنيت
داخلی و خارجی کشور ،در صورت همكاري مؤثر مرتكب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ،تعليق بخشی از مجازات بالمانع است.
آزمون 85
همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد ( )۶39و ( )۶4۰کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات
پاسخنامه سؤال 2
و مجازاتهاي بازدارنده مصوب  1375/3/2با اصالحات و الحاقات بعدي) و کالهبرداري و کليه جرائم در حكم کالهبرداري و جرائمی
که مجازات کالهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون ،کالهبرداري محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره،
بالمانع است .رعایت ماده ( )4۶این قانون در خصوص این تبصره الزامی است».

83

متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
آزمون 85
گزینه د صحيح است .بر اساس تبصره ماده  237قانون آیين دادرسی کيفري ،کليه بازداشتهاي موقت الزامی ،به جز قوانين ناظر بر
پاسخنامه سؤال 7
جرائم نيروهاي مسلح ،ملغی گردیده است .بنابراین تبصره  2ماده  ۶9۰کتاب پنجم تعزیرات نسخ گردیده است.

83

پاسخ صحيح کالً حذف گردد و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
سابقاً مطابق تبصره  1ماده  1قانون تشدید ،در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه ،دادگاه صرفاً می توانست به حداقل مجازات حبس
آزمون 85
پاسخنامه سؤال  8که همان یك سال بود حكم کند ،ولی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  ،1399اوالً این تبصره نسخ گردید ،ثانياً
مقررات جدیدي در ماده  1۰4اصالحی جدید قانون مجازات اسالمی در خصوص کالهبرداري وضع شد.

84

از عبارت «با این حال» به بعد حذف شود و عبارت زیر جایگزین میشود:
با توجه به ماده  2۶ق.م.ا سابق که مقرر میداشت (در مواردي که جزاي نقدي ،با دیگر تعزیرات همراه باشد ،جزاي نقدي قابل تعليق
نيست :.مطابق ماده  134اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري) در تعدّد جرائم تعزیري ،تعيين و اجراي مجازات
بهشرح زیر است:
الف -هرگاه جرائم ارتكابی مختلف نباشد ،فقط یك مجازات تعيين می شود و در این صورت ،دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در
این ماده که براي تعدّد جرائم مختلف ذکرشده ،مجازات را تشدید کند.
ب -در مورد جرائم مختلف ،هرگاه جرائم ارتكابی بيش از سه جرم نباشد ،حداقل مجازات هر یك از آن جرائم ،بيشتر از ميانگين حداقل
و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
آزمون 85
پاسخنامه سؤال پ -چنانچه جرائم ارتكابی مختلف ،بيش از سه جرم باشد ،مجازات هر یك ،حداکثر مجازات قانونی آن جرم است .در این صورت دادگاه
11
میتواند مجازات هر یك را ،بيشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یكچهارم آن تعيين کند.
ت -در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یكدیگر ،حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت
و درجه هشت با درجه شش و باالتر ،سبب تشدید مجازات جرائم اخير نمیشود .در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و باالتر ،به طور
جداگانه ،براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعيين مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث -در هر یك از بندهاي فوق ،فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یكی از علل قانونی تقليل
یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبيل گذشت شاکی خصوصی ،نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غيرقابلاجراء گردد ،مجازات اَشد
بعدي اجراء میشود و در این صورت ميزان مجازات اجراءشده قبلی در اجراي مجازات اَشد بعدي محاسبه میشود .آزادي مشروط ،تعليق
اجراي مجازات و عفو ،در حكم اجراء است.

1

صفحه

اصالحیه

عنوان

ج -در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد ،اگر جرائم ارتكابی بيش از سه جرم نباشد ،دادگاه می تواند تا یك ششم و
اگر بيش از سه جرم باشد تا یك چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ -در صورتی که در جرائم تعزیري ،از رفتار مجرمانه واحد ،نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ،مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم میشود.
ح -هرگاه در قانون ،براي جرمی یكی از مصادیق مجازاتهاي مندرج در مواد ( )23یا ( )2۶این قانون بهعنوان مجازات اصلی مقرر شده
باشد ،آن مجازات در هر صورت اجراء میشود ،حتی اگر مربوط به مجازات غيراَشد باشد .همچنين اگر مجازات اَشد وفق ماده ( )25این
قانون ،فاقد آثار تبعی و مجازات خفيفتر داراي آثار تبعی باشد ،عالوه بر مجازات اصلی اَشد  ،مجازات تبعی مزبور نيز ،اجراء میشود.
خ -در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر یك از جرائم ،مطابق مواد ( )37و ( )38این قانون اقدام میشود.
د -در صورتی که مجموع جرائم ارتكابی در قانون ،عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد ،مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی شود و مرتكب به
مجازات مقرر در قانون محكوم میشود.
8۶

عبارت «و تبصره  2این ماده به موجب ماده  ،122نسخ ضمنی شده است ».حذف و عبارت زیر جایگزین آن میشود:
آزمون 85
پاسخنامه سؤال به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  1399تمام شروع به جرمهایی که در مواد و قوانين خاص موجود است ،نسخ
صریح گردیده و در خصوص آنها ،ماده  122قانون مجازات اسالمی مصوب  92حاکم است.
17

97

انتهاي پاسخنامه به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  ،1399متن ماده ( )1۰4قانون مجازات اسالمی مصوب
 1392/2/1بهشرح زیر اصالح و یك تبصره به آن الحاق میشود::
«عالوه بر جرائم تعزیري مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانين خاص قابل گذشت میباشند،
جرائم مندرج در مواد ((،)۶7۶( ،)۶74( ،)۶73( ،)۶۶9( ،)۶۶8( ،)۶48( ،)۶47( ،)۶41( ،)۶33( ،)۶32( ،)۶22( ،)۶۰9( ،)۶۰8( ،)59۶( ،)53۶
( )۶9۰( ،)۶85( ،)۶84( ،)۶82( ،)۶79( ،)۶77در مواردي که امالک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)،)۶94( ،)۶93( ،)۶92( ،
( )717( ،)71۶( ،)7۰۰( ،)۶99( ،)۶98( ،)۶97و ( )744کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب
 1375/3/2و جرائم انتقال مال غير و کالهبرداري موضوع ماده ( )1قانون تشدید مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداري
مصوب  13۶7/9/15مجمع تشخيص مصلحت نظام ،بهشرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ( )3۶این قانون بيشتر نباشد و نيز
آزمون 8۶
پاسخنامه سؤال  7کليه جرائم در حكم کالهبرداري و جرائمی که مجازات کالهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري محسوب میشود،
در صورت داشتن بزهدیده و سرقت موضوع مواد ( )۶۶1( ،)۶57( ،)۶5۶و ( )۶۶5کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و
مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2بهشرطی که ارزش مال مورد سرقت بيش از دویست ميليون ( )2۰۰,۰۰۰.۰۰۰ریال نباشد و
سارق فاقد سابقه مؤثر کيفري باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور ،همچنين کليه جرائم تعزیري درجه پنج و پایينتر ارتكابی
توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزهدیده ،مشمول تبصره ( )1ماده ( )1۰۰این قانون و ماده ( )12قانون آیين دادرسی کيفري
مصوب  1392/12/4بوده و قابل گذشت است.
تبصره -حداقل و حداکثر مجازاتهاي حبس تعزیري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون ،براي جرائم قابل گذشت ،به نصف تقليل
مییابد( ».اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب )99

98

گزینه صحيح حذف شود و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
ال الزم به ذکر است که مطابق قانون کاهش مجازات حبس
جرم آدم ربایی در ماده  ۶21کتاب پنجم تعزیرات مطرح گردیده است .او ً
آزمون 8۶
تعزیري  1399کليه شروع به جرم هاي مقرر در موارد و قوانين خاص نسخ گردیده و در تمام موارد ماده  122قانون مجازات اسالمی 1392
پاسخنامه سؤال
حاکم است .تبصره این ماده نيز به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  1399نسخ گردیده است .همچنين در مورد مجازات اصلی
11
این ماده نيز ،چنانچه آدمربایی به عنف یا تهدید باشد ،حبس درجه چهار و در غير این مورد ،حبس درجه پنج میباشد .در نتيجه ابتدا باید به
عنف یا تهدید بودن آن معلوم شود و سپس بر اساس ماده  122و ماده  ،۶21مجازات شروع به جرم آن معين گردد.

98

گزینه صحيح حذف شود و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  ،1399کليه معاونت در جرمهایی که در قوانين خاص براي آنها مجازات تعيين شده است
آزمون 8۶
پاسخنامه سؤال نسخ و در تمام موارد ،ماده  127قانون مجازات اسالمی  1392حاکم می باشد .همچنين ماده  72۶قانون تعزیرات نيز که سابقاً مقرر
میداشت«:هرکس در جرائم تعزیري معاونت نماید ،حسب مورد ،به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم ،محكوم می شود».
13
نسخ گردیده است.
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99

گزینه صحيح حذف شود و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
آزمون 8۶
اوالً الزم به ذکر است که مطابق رأي وحدت رویه شماره  1188دیوان عالی کشور ،مورخ  133۶استفاده از سند مجعول ،حتی نسبت
پاسخنامه سؤال
خود جاعل نيز ،عمل جداگانهاي از جعل محسوب می شود .بنابراین باید در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول ،مقررات تعدد مادي
15
جرم اعمال گردد .ثانياً این مقررات تعدد جرم موضوع ماده  ،134مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري به کلی تغيير کرده است.

11۰

عبارت «یا قانون» حذف شود .و در انتها عبارت زیر اضافه میشود:
آزمون 87
پاسخنامه سؤال عبارت یا قانون به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  1399از این ماده حذف شده است.
11

112

گزینه صحيح حذف شود و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري ،تبصره  1ماده  1ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  13۶7نسخ گردیده است .این ماده سابقاً مقرر
آزمون 87
پاسخنامه سؤال می داشت در کليه موارد مذکور در این ماده ،در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه ،دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به
تخفيف ،مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی ،تقليل دهد ولی نمی تواند
15
به تعليق اجراي کيفر حكم دهد.
گزینه ب اشتباهاً سرفت (سرقت) تایپ شده است.

1۰۶

آزمون 87
سؤال  17گزینه
ب

134

متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
ماده  47ق.م.ا سابق قواعد تعدد جرم را بيان می کرد .در حال حاضر ماده  134قانون مجازات اسالمی  1392اعمال می گردد که به
آزمون 89
موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري اصالح گردیده است که بند الف آن مقرر می دارد :هرگاه جرائم ارتكابی مختلف نباشد،
پاسخنامه سؤال 3
فقط یك مجازات تعيين می شود و در این صورت ،دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده ،که براي تعدّد جرائم مختلف
ذکرشده ،مجازات را تشدید کند.

15۰

متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
آزمون 9۰
البته الزم به ذکر است که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  ،1399تمام شروع به جرم هایی که در قوانين خاص براي آنها
پاسخنامه سؤال 5
مجازات تعيين شده است ،صریحاً نسخ و در مورد تمام آنها ،ماده  122قانون مجازات اسالمی  1392اعمال می گردد.

15۰

متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
در انتها نيز الزم به تذکر است که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  ،1399یك تبصره به ماده  47بدین شرح افزوده شده
است :در جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور ،در صورت همكاري مؤثر مرتكب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ،تعليق
آزمون 9۰
بخشی از مجازات بالمانع است .همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد ( )۶39و ()۶4۰کتاب پنجم
پاسخنامه سؤال ۶
قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب  1375/3/2با اصالحات و الحاقات بعدي) و کالهبرداري و کليه جرائم
در حكم کالهبرداري و جرائمی که مجازات کالهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري محسوب میشود و شروع به
جرائم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعایت ماده ( )4۶این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

174

متن پاسخنامه از (با توجه به تا رجوع کرد) حذف شود و این عبارت جایگزین شود و بعد از آن ادامه ي متن (از این رو ،سرقت  ).....به
آزمون 91
همان شكل باقی بماند :مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري ،تمام شروع به جرم هاي مندرج در قوانين خاص نسخ و در تمام
پاسخنامه سؤال 4
موارد ماده  122قانون مجازات اسالمی  1392حاکم است.
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گزینه صحيح حذف شود و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
آزمون 92
مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  ،1399قواعد جدیدي براي تعدد جرائم تعزیري درجه  7و  8وضع شده است که نسبت به
پاسخنامه سؤال
قانون سال  ،1392کامالً تغيير یافته است :در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یكدیگر ،حسب مورد مطابق مقررات این ماده
1۰
اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر ،سبب تشدید مجازات جرائم اخير نمیشود .در جمع این

3

صفحه

اصالحیه

عنوان

جرائم با جرائم درجه شش و باالتر ،به طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعيين مجازات میشود و در
هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

192

گزینه صحيح به گزینه هاي ب و ج تغيير کنند و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
در قانون سال  92در ماده  23بيان شده بود که مجازاتهاي تكميلی صرفاً در مجازاتهاي حد ،قصاص یا مجازات هاي تعزیري از
آزمون 92
درجه شش تا درجه یك امكان پذیر است ،بنابراین درجات هفت و هشت امكان اعمال مجازات تكميلی را نداشتند .لكن با تصویب
پاسخنامه سؤال
قانون کاهش مجازات حبس تعزیري ،این محدودیت درجه در جرائم تعزیري برداشته شد و بيان شد :دادگاه میتواند فردي را که به حد،
18
قصاص یا مجازات تعزیري محكوم کرده است ،با رعایت شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتكابی و خصوصيات وي به یك
یا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلی بندها و تبصرههاي این ماده محكوم نماید.

193

گزینه صحيح به الف تغيير کند و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
مطابق رأي وحدت رویه شماره  74۶مورخه  1394/1۰/29هيأت عمومی دیوان عالی کشور «:از مجموع مقررات مربوط به مجازات هاي
آزمون 92
پاسخنامه سؤال جایگزین حبس ،موضوع فصل نهم قانون مجازات اسالمی مصوب  1392به ویژه اطالق مواد  ۶9 ،۶8 ،۶۶ ،۶5قانون مذکور چنين
مستفاد می گردد که تعيين و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقاالشاره الزامی بوده و مقيد به رعایت شرایط
19
مقرر در ماده  ۶4قانون مجازات اسالمی از قبيل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفيف نمیباشد».

2۰2

گزینه صحيح به د تغيير کند و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
مطابق ماده  137قانون مجازات اسالمی  1392که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  1399تغيير یافته است :هرکس
به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعی به یكی از مجازاتهاي تعزیري از درجه یك تا درجه پنج محكوم شود و از تاریخ
آزمون 93
پاسخنامه سؤال  3قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات ،مرتكب جرم عمدي تعزیري درجه یك تا شش گردد ،حداقل
مجازات جرم ارتكابی ميانگين بين حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وي را ،به بيش از حداکثر مجازات
تا یكچهارم آن محكوم کند.

2۰2

گزینه صحيح به ج تغيير کند و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
آزمون 93
مطابق بند چ ماده  134اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  :1399در صورتی که در جرائم تعزیري ،از رفتار
پاسخنامه سؤال 4
مجرمانه واحد ،نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ،مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم میشود.
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در مورد گزینه صحيح نوشته شود:
د و در برخی موارد ب نيز صحيح است.
همچنين در متن پاسخنامه در انتهاي آن ،یك نكته به عنوان نكته  7اضافه شود:
 .7به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري یك تبصره به ماده  47الحاق گردیده است :در جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی
آزمون 94
کشور در صورت همكاري مؤثر مرتكب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ،تعليق بخشی از مجازات بالمانع است .همچنين تعليق
پاسخنامه سؤال 4
مجازات جرائم عليه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد ( )۶39و ( )۶4۰کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهاي
بازدارنده مصوب  1375/3/2با اصالحات و الحاقات بعدي) و کالهبرداري و کليه جرائم درحكم کالهبرداري و جرائمی که مجازات
کالهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره ،بالمانع است.
رعایت ماده ( )4۶این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

21۶

گزینه صحيح به د تغيير کند و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح شود:
به نظر اکثر اساتيد و همچنين نشست قضایی شماره  ، 1397-54۰۶مجازات مقرر براي تكرار بزه رانندگی بدون گواهينامه ،در ماده
آزمون 94
پاسخنامه سؤال  723قانون مجازات اسالمی  -تعزیرات مصوب  1375با وضع قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
مصوب  1373با اصالحات بعدي ،به موجب بند یك ماده  3آن ،منتفی شده است و با انتفاي مجازات خاص مقرر براي تكرار ،دليلی بر
14
عدم اعمال مجازات عام مقرر براي تكرار جرم در ماده  137قانون مجازات اسالمی مصوب  1392وجود ندارد.

22۶

گزینه صحيح حذف شود و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
آزمون 95
ماده  ۶2ق.م.ا  1392به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  1399اصالح گردیده است و عالوه بر این که در متن ماده مقرر
پاسخنامه سؤال 9
می دارد :در جرائم تعزیري از درجه پنج تا درجه هشت ،دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی ،محكوم ،به
4

صفحه

اصالحیه

عنوان

حبس را بارضایت وي در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكی قرار دهد .در تبصره الحاقی به آن
مقرر گردیده است که مقررات این ماده در مورد حبسهاي تعزیري درجه دو ،درجه سه و درجه چهار نيز پس از گذراندن یكچهارم
مجازاتهاي حبس قابل اِعمال است.
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گزینه صحيح به الف تغيير کند و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
مطابق رأي وحدت رویه شماره  34مورخه  13۶۰/8/3۰هيأت عمومی دیوان عالی کشور «:نظر به اینكه نفقه زن و اوالد واجب النفقه
که زندگی مشترک دارند ،معموالً یك جا و بدون تفكيك سهم هریك از آنان پرداخته میشود ،ترک انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر
آزمون 9۶
در چنين حالت ،ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده  31قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب
پاسخنامه سؤال 1
اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود ».در نتيجه در این خصوص باید ماده  131ق.م.ا  1392و تعدد معنوي را حاکم دانست.
ماده  31قانون مجازات عمومی مقرر می داشت :هرگاه فعل واحد داراي عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزاي
آن اشد است.

237

متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
آزمون 9۶
با توجه به بند الف ماده  37ق.م.ا  1392اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  ،1399تقليل مجازات حبس به ميزان
پاسخنامه سؤال 4
یك تا سه درجه در مجازاتهاي درجه چهار و باالتر امكان پذیر است و امكان تبدیل آن وجود ندارد.

249

گزینه صحيح به همهي گزینه ها صحيح می باشد تغيير کند و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
در قانون سال  92در ماده  23بيان شده بود که مجازاتهاي تكميلی صرفاً در مجازاتهاي حد ،قصاص یا مجازاتهاي تعزیري از درجه
آزمون وکالت
شش تا درجه یك امكان پذیر است بنابراین درجات هفت و هشت امكان اعمال مجازات تكميلی را نداشتند .لكن با تصویب قانون
کرمانشاه 9۶
کاهش مجازات حبس تعزیري ،این محدودیت درجه در جرائم تعزیري برداشته شد و بيان شد :دادگاه میتواند فردي را که به حد،
پاسخنامه سؤال 5
قصاص یا مجازات تعزیري محكوم کرده است ،با رعایت شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتكابی و خصوصيات وي به یك
یا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلی بندها و تبصرههاي این ماده محكوم نماید.

2۶2

پاسخنامه گزینه صحيح کالً حذف شود و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
در این سؤال ،دو جرم آدمربایی و یك سرقت اتفاق افتاده است که به بيان دیگر دو جرم مختلف رخ داده است .قانون کاهش مجازات
حبس تعزیري  ،1399قواعد تعدد جرم را نسبت به قانون مجازات اسالمی  1392کالً تغيير داده است ،به موجب این قانون ،ماده 134
بدین شكل اصالح شده است :در تعدّد جرائم تعزیري ،تعيين و اجراي مجازات بهشرح زیر است:
الف -هرگاه جرائم ارتكابی مختلف نباشد ،فقط یك مجازات تعيين میشود و در این صورت ،دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این
ماده که براي تعدّد جرائم مختلف ذکرشده ،مجازات را تشدید کند.
ب -در مورد جرائم مختلف ،هرگاه جرائم ارتكابی بيش از سه جرم نباشد ،حداقل مجازات هر یك از آن جرائم بيشتر از ميانگين حداقل
و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ -چنانچه جرائم ارتكابی مختلف ،بيش از سه جرم باشد ،مجازات هر یك ،حداکثر مجازات قانونی آن جرم است .در این صورت دادگاه
آزمون 97
پاسخنامه سؤال میتواند مجازات هر یك را بيشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یكچهارم آن تعيين کند.
13
ت -در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یكدیگر ،حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت
و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب تشدید مجازات جرائم اخير نمیشود .در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و باالتر ،به طور
جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت ،مطابق این ماده تعيين مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است .
ث -در هر یك از بندهاي فوق ،فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یكی از علل قانونی تقليل
یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبيل گذشت شاکی خصوصی ،نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غيرقابلاجراء گردد ،مجازات اَشد
بعدي اجراء میشود و در این صورت ميزان مجازات اجراء شده قبلی در اجراي مجازات اَشد بعدي محاسبه می شود .آزادي مشروط،
تعليق اجراي مجازات و عفو در حكم اجراء است.
ج -در هر مورد که مجازات قانونی ،فاقد حداقل یا ثابت باشد ،اگر جرائم ارتكابی بيش از سه جرم نباشد ،دادگاه میتواند تا یك ششم و
اگر بيش از سه جرم باشد تا یك چهارم به اصل آن اضافه کند.

5

صفحه

اصالحیه

عنوان

چ -در صورتی که در جرائم تعزیري ،از رفتار مجرمانه واحد ،نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ،مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم
میشود.
ح -هرگاه در قانون براي جرمی یكی از مصادیق مجازاتهاي مندرج در مواد ( )23یا ( )2۶این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده
باشد ،آن مجازات در هر صورت اجراء میشود ،حتی اگر مربوط به مجازات غير اَشد باشد .همچنين اگر مجازات اَشد وفق ماده ( )25این
قانون ،فاقد آثار تبعی و مجازات خفيفتر داراي آثار تبعی باشد ،عالوه بر مجازات اصلی اَشد  ،مجازات تبعی مزبور نيز اجراء میشود.
خ -در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر یك از جرائم ،مطابق مواد ( )37و ( )38این قانون اقدام میشود.
د -در صورتی که مجموع جرائم ارتكابی در قانون ،عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد ،مقررات تعدّد جرم اِعمال نمیشود و مرتكب به
مجازات مقرر در قانون محكوم میشود.

2۶2

در انتهاي پاسخنامه این عبارت افزوده شود:
الزم به تذکر است که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیري ،یك تبصره به ماده  47قانون مجازات اسالمی  1392الحاق شده
است :در جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور در صورت همكاري مؤثر مرتكب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ،تعليق
آزمون 97
پاسخنامه سؤال بخشی از مجازات بالمانع است .همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد ( )۶39و ( )۶4۰کتاب پنجم
قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب  1375/3/2با اصالحات و الحاقات بعدي) و کالهبرداري و کليه جرائم
13
در حكم کالهبرداري و جرائمی که مجازات کالهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري محسوب میشود و شروع به
جرائم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعایت ماده ( )4۶این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
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گزینه صحيح حذف شود و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
سابقاً در ماده  ۶8قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  ،1392مجازات شروع به قاچاق ،حسب مورد ،حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع
آزمون 98
پاسخنامه سؤال  2این قانون بود .لكن با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  ،1399کليهي شروع به جرمهایی که در قوانين خاص
مجازات تعيين نموده بود ،نسخ گردید و در تمام موارد ،ماده  122قانون مجازات اسالمی  1392حاکم می باشد.
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گزینه صحيح به گزینه ب تغيير میکند .و متن پاسخنامه بدین شكل اصالح میشود:
با استناد به تبصره ماده  ،122عمل مذکور درحكم شروع به جرم می باشد .همچنين الزم به ذکر است که با تصویب قانون کاهش
آزمون 98
پاسخنامه سؤال مجازات حبس تعزیري  1399کليه شروع به جرمهایی که در قوانين خاص میباشد نسخ گردیده و در خصوص تمام آنها ماده 122
قانون مجازات اسالمی  1392حاکم است .بنابراین در مورد سؤال نيز ماده  ۶13قانون مجازات اسالمی  1375بخش تعزیرات نسخ شده
13
است و بند الف ماده  122اعمال می گردد.
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