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 2چاپ  -98دوره حقوق جزا آزمون وکالت به همراه آزمون وکالت  20درستنامه 

 اصالحیه عنوان صفحه

81 
  85آزمون 

 1پاسخنامه سؤال 

 شود: می  نیگزیجا عبارت زیربه بعد حذف و   (هرکس به موجب)از بخش 

به موجب حكم قطعی به یكی از مجازاتهاي تعزیري از درجه یك تا درجه پنج محكوم شود و از   ،علت ارتكاب جرم عمدي  »هرکس به 

تعزیري درجه یك تا شش گردد،    يزمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمد  ا حصول اعاده حيثيت یا شمول مرورتاریخ قطعيت حكم ت

از حداکثر   شي را به ب  يتواند و ی آن جرم است و دادگاه م  یحداقل و حداکثر مجازات قانون   نيب  ني انگيم  ،ی حداقل مجازات جرم ارتكاب

 آن محكوم کند.« چهارمكیمجازات تا 

81 
  85آزمون 

 2پاسخنامه سؤال 

 شود:  عبارت زیر به انتهاي پاسخنامه افزوده می

در جرائم عليه امنيت   -افزوده شده است:» تبصره  47یك تبصره به ماده    ،1399بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب  

در صورت همكاري مؤثر مرتكب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعليق بخشی از مجازات بالمانع است.    ،داخلی و خارجی کشور

کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات    (۶4۰( و )۶39همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومی)به جز جرائم موضوع مواد )

حكم کالهبرداري و جرائمی داري و کليه جرائم در با اصالحات و الحاقات بعدي( و کالهبر 1375/ 2/3هاي بازدارنده مصوب و مجازات

در این تبصره،   شود و شروع به جرائم مقررکالهبرداري محسوب می  ،که مجازات کالهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون 

 «.( این قانون در خصوص این تبصره الزامی است4۶بالمانع است. رعایت ماده )

83 
  85آزمون 

 7پاسخنامه سؤال 

 : شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بد

قوانين ناظر بر  ، به جز  هاي موقت الزامی، کليه بازداشتقانون آیين دادرسی کيفري  237بر اساس تبصره ماده  است.    حيصح  د  نهیگز

 کتاب پنجم تعزیرات نسخ گردیده است.  ۶9۰ماده  2ملغی گردیده است. بنابراین تبصره  ،هاي مسلحجرائم نيرو

83 
  85آزمون 

 8پاسخنامه سؤال 

 :  شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بدکالً حذف گردد و  حيپاسخ صح

توانست به حداقل مجازات حبس    یدادگاه صرفاً م  ، مخففه  اتيفيدر صورت وجود جهات و ک  د،یقانون تشد  1ماده    1سابقاً مطابق تبصره  

  اً يثان  ،دیتبصره نسخ گرد  نیا  الًاو  ،1399مصوب    يریقانون کاهش مجازات حبس تعز  بیبا تصو  یول   ،بود حكم کند  سال  كیکه همان  

 وضع شد.  يدر خصوص کالهبردار ی قانون مجازات اسالم دیجد یاصالح 1۰4در ماده  يدیمقررات جد

84 

  85آزمون 

پاسخنامه سؤال  

11 

 :  شودمی  نیگزیجازیر به بعد حذف شود و عبارت  «حال نیبا اعبارت »از 

  ق يقابل تعل  ي نقد  يهمراه باشد، جزا  راتیتعز  گریبا د  ،ينقد  يکه جزا  يدر موارد)  داشتی ق.م.ا سابق که مقرر م  2۶با توجه به ماده  

در تعدّد جرائم تعزیري، تعيين و اجراي مجازات  (  اصالحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  134: مطابق ماده  .ستين

 :شرح زیر استبه 

  در   مقرر  ضوابط  مطابق  تواندهرگاه جرائم ارتكابی مختلف نباشد، فقط یك مجازات تعيين می شود و در این صورت، دادگاه می  -الف

 .کند تشدید را مجازات ذکرشده، مختلف جرائم تعدّد براي که ماده این

بيشتر از ميانگين حداقل    ،در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكابی بيش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یك از آن جرائم  -ب

 .و حداکثر مجازات مقرر قانونی است

چنانچه جرائم ارتكابی مختلف، بيش از سه جرم باشد، مجازات هر یك، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه    -پ

 .کندچهارم آن تعيين بيشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یك  ،تواند مجازات هر یك رامی

در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یكدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت  -ت

شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و باالتر، به طور  سبب تشدید مجازات جرائم اخير نمی  ،و درجه هشت با درجه شش و باالتر

 .شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء استئم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعيين مجازات می براي جرا   ،جداگانه

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    -ث

اجراء گردد، مجازات اَشد گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غيرقابلیابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبيل  

  تعليق   مشروط،  آزادي.  شودشود و در این صورت ميزان مجازات اجراءشده قبلی در اجراي مجازات اَشد بعدي محاسبه می بعدي اجراء می 

 .است اجراء حكم در ،عفو و مجازات اجراي
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دادگاه می تواند تا یك ششم و   ، مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتكابی بيش از سه جرم نباشددر هر مورد که  -ج

 .اگر بيش از سه جرم باشد تا یك چهارم به اصل آن اضافه کند

 .شود مجازات جرم َاشد محكوم می در صورتی که در جرائم تعزیري، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به    - چ 

عنوان مجازات اصلی مقرر شده ( این قانون به 2۶( یا )23هاي مندرج در مواد )براي جرمی یكی از مصادیق مجازات  ،هرگاه در قانون  -ح

( این  25ق ماده )شود، حتی اگر مربوط به مجازات غيراَشد باشد. همچنين اگر مجازات اَشد وفدر هر صورت اجراء می باشد، آن مجازات 

 .شوداجراء می   ،تر داراي آثار تبعی باشد، عالوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نيزقانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفيف

 .شود( این قانون اقدام می 38( و )37در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر یك از جرائم، مطابق مواد ) -خ

  به   مرتكب و  شود عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی ، در صورتی که مجموع جرائم ارتكابی در قانون -د

 .شودمی  محكوم قانون در مقرر مجازات

8۶ 

  85آزمون 

پاسخنامه سؤال  

17 

 :  شودآن می نیگزیجازیر شده است.« حذف و عبارت  ی، نسخ ضمن122ماده به موجب ماده  نیا 2عبارت »و تبصره 

نسخ   ،خاص موجود است   نيکه در مواد و قوان  ییهاتمام شروع به جرم   1399مصوب    يریبه موجب قانون کاهش مجازات حبس تعز

 . تحاکم اس 92 مصوب ی قانون مجازات اسالم 122ماده  ،و در خصوص آنها دهیگرد حیصر

97 
  8۶آزمون 

 7پاسخنامه سؤال 

پاسخنامه   موجبانتهاي  مصوب    به  تعزیري  حبس  مجازات  کاهش  )متن    ،1399قانون  اسالم(  1۰4ماده  مجازات  مصوب    یقانون 

 :  :شودی تبصره به آن الحاق م كیاصالح و  ریشرح زبه 1/2/1392

باشند،  جرائم تعزیري مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانين خاص قابل گذشت می عالوه بر  »

(،  ۶7۶(، )۶74(، )۶73(، ) ۶۶9(، )۶۶8(، )۶48(، )۶47(، )۶41(، ) ۶33(، )۶32(، )۶22(، )۶۰9(، )۶۰8(، ) 59۶(، )53۶جرائم مندرج در مواد ))

  ، ( ۶94)  ،(۶93)  ،(۶92)  ، (باشد  خصوصی  اشخاص  به  متعلق  اراضی  و  امالک  که  مواردي  در(  ۶9۰)  ،(۶85)  ،(۶84)   (،۶82(، )۶79(، )۶77)

هاي بازدارنده( مصوب و مجازات  تعزیرات)  اسالمی   مجازات  قانون  پنجم  کتاب(  744)  و(  717)  ،(71۶)  ،(7۰۰)  ،(۶99)  ،(۶98)  ،(۶97)

( قانون تشدید مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداري  1و جرائم انتقال مال غير و کالهبرداري موضوع ماده )  2/3/1375

  ( این قانون بيشتر نباشد و نيز 3۶شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده )مجمع تشخيص مصلحت نظام، به   15/9/13۶7مصوب  

  ، شودکليه جرائم در حكم کالهبرداري و جرائمی که مجازات کالهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري محسوب می 

بزه داشتن  صورت  )در  مواد  موضوع  سرقت  و  )۶5۶دیده   ،)۶57(  ،)۶۶1( و  و  ۶۶5(  )تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  پنجم  کتاب   )

( ریال نباشد و  2۰۰,۰۰۰.۰۰۰)  از دویست ميليون  شرطی که ارزش مال مورد سرقت بيش به   2/3/1375هاي بازدارنده( مصوبمجازات

تر ارتكابی سارق فاقد سابقه مؤثر کيفري باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنين کليه جرائم تعزیري درجه پنج و پایين

( قانون آیين دادرسی کيفري  12( این قانون و ماده )1۰۰( ماده )1مشمول تبصره )دیده،  توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه 

 .بوده و قابل گذشت است 4/12/1392مصوب 

به نصف تقليل    ، براي جرائم قابل گذشت  ، هاي حبس تعزیري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانونحداقل و حداکثر مجازات   -تبصره

 (99مصوب   ن کاهش مجازات حبس تعزیري.« )اصالحی به موجب قانو یابدمی

98 

  8۶آزمون 

پاسخنامه سؤال  

11 

 : شود می شكل اصالح    ن ی متن پاسخنامه بد حذف شود و    ح يصح   نه ی گز 

است. اواًل الزم به ذکر است که مطابق قانون کاهش مجازات حبس    دهی مطرح گرد  رات ی کتاب پنجم تعز  ۶21در ماده    یی جرم آدم ربا 

  1392  ی قانون مجازات اسالم   122ماده    رد و در تمام موا   ده ی خاص نسخ گرد   ن ي مقرر در موارد و قوان   يشروع به جرم ها  ه ي کل   1399  ي ر ی تعز 

  ی در مورد مجازات اصل   ن ياست. همچن   ده ینسخ گرد   1399  ي ری به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعز   ز ي ماده ن   ن ی حاکم است. تبصره ا 

به    د ی ابتدا با  جه ي باشد. در نت ی حبس درجه پنج م  ، مورد   ن ی ا   ر ي حبس درجه چهار و در غ   ، باشد   د ی تهد   ا ی به عنف    یی رباچنانچه آدم   ز، ي ماده ن   ن ی ا 

 گردد.  ن ي ع به جرم آن مع ، مجازات شرو ۶21و ماده    122بودن آن معلوم شود و سپس بر اساس ماده    د ی تهد   ا ی عنف  

98 

  8۶آزمون 

پاسخنامه سؤال  

13 

 :  شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بدحذف شود و  حيصح نهیگز

شده است    نييها مجازات تعآن  يخاص برا  نيکه در قوان  ییهامعاونت در جرم   هي، کل1399  يریطبق قانون کاهش مجازات حبس تعز

که سابقاً مقرر    ز ين  راتیقانون تعز  72۶ماده    نيباشد. همچن  یحاکم م  1392  ی قانون مجازات اسالم  127نسخ و در تمام موارد، ماده  

شود.«    یهمان جرم، محكوم م  يبه حداقل مجازات مقرر در قانون برا  ،حسب مورد  د،یمعاونت نما  يریداشت:»هرکس در جرائم تعزیم

 است.  دهینسخ گرد
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99 

  8۶آزمون 

پاسخنامه سؤال  

15 

 :   شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بدحذف شود و  حيصح نهیگز

نسبت    یحت  ،استفاده از سند مجعول  133۶کشور، مورخ    یعال  وانید  1188شماره    ه یوحدت رو  ياوالً الزم به ذکر است که مطابق رأ

 ي مقررات تعدد ماد  ،مجعول  نددر خصوص جعل و استفاده از س  دیبا  نیشود. بنابرا  یاز جعل محسوب م  ياعمل جداگانه   ، زيخود جاعل ن

 کرده است. رييتغ یبه کل  يری، مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعز134مقررات تعدد جرم موضوع ماده  نیا اًيجرم اعمال گردد. ثان

11۰ 

  87آزمون 

پاسخنامه سؤال  

11 

 شود:  میاضافه عبارت زیر قانون« حذف شود. و در انتها  ایبارت »ع

 ماده حذف شده است.  نی از ا  1399 يریقانون به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعز ایعبارت 

112 

  87آزمون 

پاسخنامه سؤال  

15 

 :  شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بدحذف شود و  حيصح نهیگز

ماده سابقاً مقرر  نیاست. ا دهینسخ گرد 13۶7ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  1ماده  1تبصره  ،يریبه موجب قانون کاهش مجازات حبس تعز

ضوابط مربوط به    لتواند با اعما   یمخففه، دادگاه م  اتيفي در صورت وجود جهات و ک  ،ماده  نی موارد مذکور در ا  هيداشت در کل  یم

تواند    ینم  یدهد ول  ليتقل  ،یماده )حبس( و انفصال ابد از خدمات دولت  نیمجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در ا  ف،يتخف

 حكم دهد.  فريک ياجرا  قيبه تعل

1۰۶ 

   87آزمون 

گزینه   17سؤال 

 ب

 شده است.  پی ب اشتباهاً سرفت )سرقت( تا نهیگز

134 
  89آزمون 

 3پاسخنامه سؤال 

 :   شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بد

گردد که به    یاعمال م  1392  یقانون مجازات اسالم  134کرد. در حال حاضر ماده    یم  ان يق.م.ا سابق قواعد تعدد جرم را ب  47ماده  

  باشد، مختلف ن  یدارد: هرگاه جرائم ارتكاب  یاست که بند الف آن مقرر م  دهیاصالح گرد  يریموجب قانون کاهش مجازات حبس تعز

تع  كیفقط   ا  یم  نييمجازات  م  نیشود و در  برا  ،ماده  نیتواند مطابق ضوابط مقرر در ایصورت، دادگاه  تعدّد جرائم مختلف    يکه 

 کند. دیذکرشده، مجازات را تشد

15۰ 
  9۰آزمون 

 5پاسخنامه سؤال 

 :  شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بد

آنها   يخاص برا نيکه در قوان یی، تمام شروع به جرم ها1399 يریالبته الزم به ذکر است که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعز

 گردد. یاعمال م  1392 یقانون مجازات اسالم 122ماده  ،نسخ و در مورد تمام آنها حاًیصر ،شده است  نييمجازات تع

15۰ 
  9۰آزمون 

 ۶پاسخنامه سؤال 

   :شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بد

بدین شرح افزوده شده    47یك تبصره به ماده    ،1399در انتها نيز الزم به تذکر است که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  

در صورت همكاري مؤثر مرتكب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعليق    ،در جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی کشوراست:  

کتاب پنجم (۶4۰( و )۶39بخشی از مجازات بالمانع است. همچنين تعليق مجازات جرائم عليه عفت عمومی)به جز جرائم موضوع مواد )

ي( و کالهبرداري و کليه جرائم  با اصالحات و الحاقات بعد 2/3/1375هاي بازدارنده مصوب قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات

شود و شروع به  حكم کالهبرداري و جرائمی که مجازات کالهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداري محسوب میدر

 . ( این قانون در خصوص این تبصره الزامی است4۶ر این تبصره، بالمانع است. رعایت ماده )جرائم مقرر د

174 
  91آزمون 

 4پاسخنامه سؤال 

رو، سرقت .....( به    نیمتن )از ا   يشود و بعد از آن ادامه    نی گزیعبارت جا  نیمتن پاسخنامه از )با توجه به تا رجوع کرد( حذف شود و ا

خاص نسخ و در تمام    نيمندرج در قوان  يتمام شروع به جرم ها  ،ير یبماند: مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعز  یهمان شكل باق

 حاکم است.  1392 یقانون مجازات اسالم  122موارد ماده 

191 

  92آزمون 

پاسخنامه سؤال  

1۰ 

   :شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بدحذف شود و  حيصح نهیگز

وضع شده است که نسبت به   8و  7درجه  يریتعز مئتعدد جرا يبرا يدی، قواعد جد1399 يریمطابق قانون کاهش مجازات حبس تعز

ماده   نیحسب مورد مطابق مقررات ا  گر،یكدیاست: در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با    افتهی  رييکامالً تغ  ،1392قانون سال  

  ن ی. در جمع اشودینم  ريمجازات جرائم اخ  دیسبب تشد  ،شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر  یاقدام م
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و در   شودیمجازات م  نييماده تع ن یجرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق ا ي جرائم با جرائم درجه شش و باالتر، به طور جداگانه برا

 صورت مجازات اشد قابل اجراء است. ره

192 

  92آزمون 

پاسخنامه سؤال  

18 

 :  شودمیشكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بدکنند و  رييب و ج تغ يها نه یبه گز حيصح نهیگز

از    يریتعز  يمجازات ها  ایحد، قصاص    يهاصرفاً در مجازات   یليتكم  يهاشده بود که مجازات  ان يب  23در ماده    92در قانون سال  

  ب یرا نداشتند. لكن با تصو  یليمجازات تكم  عمالدرجات هفت و هشت امكان ا  نیبنابرا  ،است  ریامكان پذ  كیدرجه شش تا درجه  

تواند فردي را که به حد،  شد: دادگاه می  انيبرداشته شد و ب  ي ریتعز  مئدرجه در جرا  تیمحدود  نیا  ،يریقانون کاهش مجازات حبس تعز

قصاص یا مجازات تعزیري محكوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصيات وي به یك  

 هاي این ماده محكوم نماید.هاي تكميلی بندها و تبصره یا چند مجازات از مجازات

193 

  92آزمون 

پاسخنامه سؤال  

19 

 : شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بدکند و  رييبه الف تغ حيصح نهیگز

 ي کشور:» از مجموع مقررات مربوط به مجازات ها  یعال  وانید  یعموم  أتيه  29/1۰/1394مورخه    74۶شماره    هیوحدت رو  يمطابق رأ

  ن يقانون مذکور چن  ۶9،  ۶8،  ۶۶،  ۶5اطالق مواد    ژهیبه و  1392مصوب    یحبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسالم  نیگزیجا

  ط ی شرا  تیبه رعا  ديبوده و مق  یاالشاره الزامحبس به شرح مندرج در مواد فوق  نیگزیو اعمال مجازات جا  نييگردد که تع  یمستفاد م

 باشد.« ینم  فيوجود جهات تخف ای یگذشت شاک ليز قبا یقانون مجازات اسالم  ۶4مقرر در ماده 

2۰2 
  93آزمون 

 3پاسخنامه سؤال 

   :شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بدکند و  رييبه د تغ حيصح نهیگز

است: هرکس    افتهی  رييتغ  1399  يریکه به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعز  1392  یقانون مجازات اسالم  137مطابق ماده  

محكوم شود و از تاریخ    نجعلت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعی به یكی از مجازاتهاي تعزیري از درجه یك تا درجه پبه 

تعزیري درجه یك تا شش گردد، حداقل   يقطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمد

از حداکثر مجازات   شي به ب  ، را  يتواند ویآن جرم است و دادگاه م  یحداقل و حداکثر مجازات قانون  نيب  نيانگيم  یمجازات جرم ارتكاب

 آن محكوم کند. چهارمكیتا 

2۰2 
  93آزمون 

 4پاسخنامه سؤال 

 :  شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بدکند و  رييبه ج تغ حيصح نهیگز

بند چ ماده   تعز  ی: در صورت1399  يریبه موجب قانون کاهش مجازات حبس تعز  یاصالح  134مطابق  از رفتار   ،يریکه در جرائم 

 .شودی مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم م جیمجرمانه واحد، نتا

215 
  94آزمون 

 4پاسخنامه سؤال 

 نوشته شود:   حيصح نهیدر مورد گز

 است.   حيصح زيموارد ب ن ید و در برخ

 اضافه شود:  7نكته به عنوان نكته  كی ،آن  يدر متن پاسخنامه در انتها نيهمچن

  ی و خارج   یداخل  تيامن   هياست: در جرائم عل  دهیالحاق گرد  47تبصره به ماده    كی  يری. به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعز7

  ق يتعل  نياز مجازات بالمانع است. همچن ی بخش قيمتهمان، تعل ریسا یی امؤثر مرتكب در کشف جرم و شناس يدر صورت همكار کشور

هاي کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات (  ۶4۰و )(  ۶39)به جز جرائم موضوع مواد )یعفت عموم  هيمجازات جرائم عل

و جرائمی که مجازات    يحكم کالهبردارجرائم در  هيو کل  يو الحاقات بعدي( و کالهبردار  صالحاتبا ا  2/3/1375بازدارنده مصوب  

تبصره، بالمانع است.    نیا  و شروع به جرائم مقرر در   شودیمحسوب م   يطبق قانون کالهبردار  ایدرباره آنها مقرر شده    يکالهبردار

 . تاین قانون در خصوص این تبصره الزامی اس( 4۶رعایت ماده )

21۶ 

  94آزمون 

پاسخنامه سؤال  

14 

 شكل اصالح شود:   نیکند و متن پاسخنامه بد رييبه د تغ حيصح نهیگز

در ماده   ،نامهيبدون گواه  یبزه رانندگ    تكرار  ي، مجازات مقرر برا  1397-54۰۶شماره    یینشست قضا  نيو همچن  ديبه نظر اکثر اسات

  ن يو مصرف آن در موارد مع  ولتد  ياز درآمدها  یبا وضع قانون وصول برخ  1375مصوب    راتیتعز  -  یقانون مجازات اسالم  723

بر   یليتكرار، دل يمجازات خاص مقرر برا يشده است و با انتفا یآن، منتف 3ماده  كیبه موجب بند  ،يبا اصالحات بعد 1373مصوب 

 وجود ندارد.  1392مصوب  ی قانون مجازات اسالم 137تكرار جرم در ماده  يعدم اعمال مجازات عام مقرر برا

22۶ 
  95آزمون 

 9پاسخنامه سؤال 

 :  شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بدو  حذف شود حيصح نهیگز

که در متن ماده مقرر  نیاست و عالوه بر ا  دهیاصالح گرد  1399  يریبه موجب قانون کاهش مجازات حبس تعز 1392ق.م.ا    ۶2ماده  

به    ،محكوم  ،یمراقبت  قیدر تعو  ررمق  طیتواند در صورت وجود شرا  یاز درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه م  يریدارد: در جرائم تعز  یم
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به آن   یقرار دهد. در تبصره الحاق  یكيالكترون  ي(هاستميمشخص تحت نظارت سامانه )س  یدر محدوده مكان  يو  تیا بارضاحبس ر

  چهارم ك یپس از گذراندن    زيدرجه دو، درجه سه و درجه چهار ن  يریتعز  يهاماده در مورد حبس  نیاست که مقررات ا  دهیمقرر گرد

 حبس قابل اِعمال است.  يهاازاتمج

237 
  9۶آزمون 

 1پاسخنامه سؤال 

 شود: می شكل اصالح  نیکند و متن پاسخنامه بد رييبه الف تغ حيصح نهیگز

  النفقه نفقه زن و اوالد واجب    نكهیکشور:» نظر به ا  یعال  وانید  یعموم  تأيه  3۰/8/13۶۰مورخه    34شماره    ه یوحدت رو  يمطابق رأ

شوهر    هيترک انفاق زن و فرزند از ناح  ،شودی از آنان پرداخته م  كیسهم هر  كيو بدون تفك  جا  ك یمعموالً    ،مشترک دارند  زندگی   که

متعدد فعل واحد موجب    جیاست و آثار و نتا  یقانون مجازات عموم  31ماده    تیترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعا  ،حالت  نيدر چن

را حاکم دانست.   يو تعدد معنو 1392ق.م.ا  131ماده   دیخصوص با نیدر ا جهياعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.« در نت

 يکه جزا  شودیداده م  یمتعدده جرم باشد مجازات جرم  نیعناو  يگاه فعل واحد داراداشت: هر  یمقرر م  یقانون مجازات عموم  31ماده  

 آن اشد است. 

237 
  9۶آزمون 

 4پاسخنامه سؤال 

   :شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بد

، تقليل مجازات حبس به ميزان  1399  يریبه موجب قانون کاهش مجازات حبس تعز  یاصالح  1392ق.م.ا    37با توجه به بند الف ماده  

 آن وجود ندارد.  لیاست و امكان تبد ریدرجه چهار و باالتر امكان پذ يهایك تا سه درجه در مجازات 

249 

آزمون وکالت 

  9۶کرمانشاه 

 5پاسخنامه سؤال 

 :  شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بدکند و  رييباشد تغ یم حيها صح نهیگز يبه همه  حيصح نهیگز

از درجه    يریتعز  يهامجازات  ای حد، قصاص    يهاصرفاً در مجازات  یليتكم  يهاشده بود که مجازات  انيب  23در ماده    92در قانون سال  

قانون    بیرا نداشتند. لكن با تصو  یليدرجات هفت و هشت امكان اعمال مجازات تكم  نیاست بنابرا  ریامكان پذ  كیشش تا درجه  

تعز را که به حد،  شد: دادگاه می   انيبرداشته شد و ب  يریتعز  مئدرجه در جرا  تیمحدود  نیا  ،يریکاهش مجازات حبس  تواند فردي 

ك  قصاص یا مجازات تعزیري محكوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصيات وي به ی

 هاي این ماده محكوم نماید.هاي تكميلی بندها و تبصره یا چند مجازات از مجازات

2۶2 

  97آزمون 

پاسخنامه سؤال  

13 

 :  شودمیشكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بدکالً حذف شود و  حيصح نهیپاسخنامه گز

دو جرم مختلف رخ داده است. قانون کاهش مجازات    گرید ان يسرقت اتفاق افتاده است که به ب  كیو    ییرباال، دو جرم آدمؤس  نیدر ا

 134قانون، ماده    نیداده است، به موجب ا  رييتغ  کالً  1392  ی ، قواعد تعدد جرم را نسبت به قانون مجازات اسالم1399  يریحبس تعز

 :است ریشرح زمجازات به  يو اجرا نييتع ،يریشكل اصالح شده است: در تعدّد جرائم تعز نیبد

  ن یتواند مطابق ضوابط مقرر در ایصورت، دادگاه م  نیشود و در ای م  نييمجازات تع  كیمختلف نباشد، فقط    ی هرگاه جرائم ارتكاب  -الف

 .ندک دیتعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشد يماده که برا

حداقل   نيانگياز م شتري از آن جرائم ب كیاز سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر  ش يب ی در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكاب -ب

 .است یو حداکثر مجازات مقرر قانون 

صورت دادگاه    نیآن جرم است. در ا  ی حداکثر مجازات قانون  ك، یاز سه جرم باشد، مجازات هر    شي مختلف، ب  یچنانچه جرائم ارتكاب  -پ

 .کند نييآن تع چهارمكیتا   یاز حداکثر مجازات مقرر قانون شتريرا ب كیمجازات هر  تواندیم

شود و جمع جرائم درجه هفت  یماده اقدام م نیحسب مورد مطابق مقررات ا گر،یكدیدر تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با  -ت

جرائم با جرائم درجه شش و باالتر، به طور    نی. در جمع اشودی نم  ريمجازات جرائم اخ  دیرجه هشت با درجه شش و باالتر سبب تشدو د

  .و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است شودیمجازات م نييماده تع نیمطابق ا ،جرائم درجه هفت و درجه هشت يجداگانه برا

  ل يتقل  یاز علل قانون  ی كی فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به    ياز بندها  كیدر هر    -ث

اجراء گردد، مجازات اَشد مرور زمان غيرقابل  اینسخ مجازات قانونی    ،یخصوص  یگذشت شاک  لي از قب  یشود یا به موجب  لیتبد  ای  ابدی

مشروط،    يشود. آزاد  یمحاسبه م   يمجازات اَشد بعد  يدر اجرا  یشده قبل  مجازات اجراء   زانيصورت م  نیدر ا  وشود  اجراء می   يبعد

 .مجازات و عفو در حكم اجراء است ياجرا قيتعل

ششم و   ك یتواند تا یدادگاه م ، از سه جرم نباشد ش يب  یثابت باشد، اگر جرائم ارتكاب ایفاقد حداقل  ، یدر هر مورد که مجازات قانون -ج

 .چهارم به اصل آن اضافه کند كیاز سه جرم باشد تا   شياگر ب
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مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم    جیاز رفتار مجرمانه واحد، نتا  ، يریکه در جرائم تعز  یدر صورت  -چ

 .دشویم

مقرر شده    یعنوان مجازات اصل  این قانون به(  2۶)  ای(  23مندرج در مواد )  يهامجازات  قیاز مصاد  یكی  یجرم  يهرگاه در قانون برا  -ح

این (  25اگر مجازات اَشد وفق ماده )  نيباشد. همچن  اَشد  رياگر مربوط به مجازات غ   یحت  شود،یدر هر صورت اجراء م  باشد، آن مجازات 

 .شودی اجراء م زيمزبور ن یاَشد ، مجازات تبع یباشد، عالوه بر مجازات اصل یآثار تبع يتر داراو مجازات خفيف یتبع رقانون، فاقد آثا

 .شودی قانون اقدام م نیا( 38و )( 37از جرائم، مطابق مواد ) كیهر  يمجازات برا فيدر تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخف -خ

شود و مرتكب به  یداشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نم یعنوان مجرمانه خاص  ، در قانون  یکه مجموع جرائم ارتكاب  یدر صورت  -د

 .شودی مجازات مقرر در قانون محكوم م

2۶2 

  97آزمون 

پاسخنامه سؤال  

13 

 عبارت افزوده شود:   نیپاسخنامه ا يدر انتها

الحاق شده    1392  یقانون مجازات اسالم  47تبصره به ماده    كی  ،يریالزم به تذکر است که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعز

  ق ي تعلمتهمان،    ریسا  ییمؤثر مرتكب در کشف جرم و شناسا  يکشور در صورت همكار  یو خارج  یداخل  تيامن  هياست: در جرائم عل

کتاب پنجم (  ۶4۰و )(  ۶39)به جز جرائم موضوع مواد )یعفت عموم  ه يمجازات جرائم عل  قيتعل  نياز مجازات بالمانع است. همچن  یبخش

جرائم   هيو کل يدي( و کالهبرداربا اصالحات و الحاقات بع 2/3/1375هاي بازدارنده مصوب قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازات

و شروع به   شودیمحسوب م يطبق قانون کالهبردار ایدرباره آنها مقرر شده  يو جرائمی که مجازات کالهبردار يدر حكم کالهبردار

 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است. ( 4۶تبصره، بالمانع است. رعایت ماده ) نیجرائم مقرر در ا
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 2پاسخنامه سؤال 

 :  شودمی شكل اصالح  نیمتن پاسخنامه بد و  حذف شود حيصح نهیگز

حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع    ،، مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز    ۶8سابقاً در ماده  

خاص    ن يکه در قوان  یی هاشروع به جرم   يهي، کل1399مصوب    ي ریقانون کاهش مجازات حبس تعز  بیلكن با تصو  . قانون بود  نیا

 باشد.  یحاکم م 1392 یقانون مجازات اسالم 122و در تمام موارد، ماده  دینسخ گرد  ،نموده بود نييمجازات تع
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پاسخنامه سؤال  

13 

   :شودمیشكل اصالح  نیپاسخنامه بدمتن و کند. می  رييب تغ نه یبه گز حيصح نهیگز

قانون کاهش    بیالزم به ذکر است که با تصو  نيباشد. همچن  ی حكم شروع به جرم م، عمل مذکور در122به تبصره ماده  با استناد  

  122و در خصوص تمام آنها ماده    دهیدباشد نسخ گریخاص م  نيکه در قوان  ییهاشروع به جرم   هيکل  1399  يریمجازات حبس تعز

نسخ شده    راتیبخش تعز  1375  یقانون مجازات اسالم  ۶13ماده    زين  سؤالدر مورد    نیحاکم است. بنابرا  1392  یقانون مجازات اسالم

 گردد.  یاعمال م 122است و بند الف ماده 

 


