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 9چاپ  -شده وکالت یبندطبقه یهازمونآمجموعه درستنامه 

 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان  صفحه 

48 
  85آزمون 

پاسخنامه  
 81سؤال 

 گونهن یرا ا  یریقانون، حکم تکرار جرم در جرائم تعز  نیا  137ماده    یاز طرف
م به داردی مقرر  کس  »هر  قطع:  حکم  مجازات   یکیبه    یموجب    ی هااز 

حکم تا حصول   تیقطع  خیتا شش محکوم شود و از تار  کیاز درجه    یریتعز
 یریمجازات، مرتکب جرم تعز  یمشمول مرور زمان اجرا   ای  تیثیاعاده ح

برابر آن    میو ن  کیگردد، به حداکثر مجازات تا    یگریتا شش د  کی   جهدر
 .شود«یمحکوم م

 گونهن یرا ا  یریقانون، حکم تکرار جرم در جرائم تعز  نیا  137ماده    یاز طرف
علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی  » هرکس به : داردیمقرر م

به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از  
اجرای   زمان  مرور  یا شمول  حیثیت  اعاده  تا حصول  حکم  قطعیت  تاریخ 

عم جرم  مرتکب  حداقل  مجازات،  گردد،  تا شش  یک  درجه  تعزیری  دی 
مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم  

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

48 
  85آزمون 

پاسخنامه  
 82سؤال 

 

شود: بر اساس قانون کاهش مجازات  به انتهای پاسخنامه این عبارت افزوده  
افزوده شده است:»    47یک تبصره به ماده    1399حبس تعزیری مصوب  

در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری    -تبصره
از   بخشی  تعلیق  متهمان،  سایر  شناسایی  و  جرم  کشف  در  مرتکب  مؤثر 

لیه عفت عمومی)به  مجازات بالمانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم ع
( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی  ۶4۰( و )۶39جز جرائم موضوع مواد )

با اصالحات و الحاقات    2/3/1375های بازدارنده مصوب  تعزیرات و مجازات 
که   و جرائمی  کلیه جرائم در حکم کالهبرداری  و  و کالهبرداری  بعدی( 

ق  طبق  یا  شده  مقرر  آنها  درباره  کالهبرداری  کالهبرداری  مجازات  انون 
شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بالمانع است. رعایت محسوب می 

 « .( این قانون در خصوص این تبصره الزامی است4۶ماده )

5۰ 
  85آزمون 

پاسخنامه  
 87سؤال 

مصوب    راتیقانون تعز  ۶9۰ماده    2است. مستند به تبصره    حیالف صح  نهیگز
باشد   شتریب ایکه تعداد متهمان سه نفر   ی: در صورتداردی که مقرر م 1375

بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد،    یو قرائن قو
 .دیرا بنما  تجاوزو قلع بنا و اشجار و رفع آثار    دیخلع    یتقاضا  تواندی م  یمدع

  ی که قرار بازداشت موقت الزام  1378ق.آ.د.ک مصوب    33به ماده    تیعنا  با
مقرر    فریمعتبر دانسته مشروط بر آنکه از حداقل ک  ،یرا تا صدور حکم بدو 

ادامه    یگفت که قرار بازداشت تا صدور حکم بدو  دیبا د،یتجاوز ننما یقانون
 . دیماه، دادگاه حکم صادر نما کی مشروط بر آنکه ظرف  ،ابدییم

و متن پاسخ بدین شکل تغییر کند: بر اساس تبصره  است.    حیصح  د  نهیگز
قانون آیین دادرسی کیفری کلیه بازداشت های موقت الزامی به    237ماده  

جز قوانین ناظر بر جرایم نیرو های مسلح ملغی گردیده است. بنابراین تبصره 
 کتاب پنجم تعزیرات نسخ گردیده است.  ۶9۰ماده  2

5۰ 

  85آزمون 
پاسخنامه  

 88سؤال 

مجازات    دیقانون تشد  1ماده    1است. مستند به تبصره    حیالف صح  نهیگز
:  داردیکه مقرر م  13۶7مصوب    یارتشاء و اختالس و کالهبردار   نیمرتکب
مخففه،    اتیفیماده در صورت وجود جهات و ک  نیموارد مذکور در ا  یدر تمام
مجازات مرتکب را فقط   ف،یبا اعمال ضوابط مربوط به تخف تواندی دادگاه م

  ،یماده )حبس( و انفصال ابد از خدمات دولت ن یتا حداقل مجازات مقرر در ا
 حکم دهد.  فر،یک ی اجرا قیبه تعل تواندی نم یدهد ول لیتقل

مجازات حبس   فی گذار تخفکه قانون  رسدی تبصره به نظر م نیتوجه به ا با
از     ی دو سال در کالهبردار  ا یساده    یسال در کالهبردار  کی را به کمتر 

  ز یندانسته است. انفصال ابد ن زیجا  گریآن را به مجازات د  لیتبد ا یمشدد و 
ابه   ی جزا  فیلکن تخف  رد؛یگیقرار نم  فیتبصره، مشمول تخف  نیموجب 
 .رسدی بالاشکال به نظر م دیق.م.ا جد 38و  37وجه به ماده با ت ینقد

قانون تشدید، در صورت وجود جهات و کیفیات    1ماده    1سابقاً مطابق تبصره  
مخففه دادگاه صرفاً می توانست به حداقل مجازات حبس که همان یکسال 
بود حکم کند ولی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  

ماده  اوالً    1399 در  جدیدی  مقررات  ثانیاً  گردید  نسخ  تبصره    1۰4این 
 اصالحی جدید قانون مجازات اسالمی در خصوص کالهبرداری وضع شد.

51 
  85آزمون 

پاسخنامه  
 91سؤال 

  یکه جزا ی: »در مواردداشتیق.م.ا سابق که مقرر م 2۶با توجه به ماده  
  نی. با استین قی قابل تعل ینقد ی همراه باشد، جزا راتیتعز گریبا د ینقد

مقرره را حذف کرده است و لذا با توجه   نیگذار اقانون دیحال در ق.م.ا جد
وجود داشته   قیتعل یالزم برا طیکه شرا یدر صورت  47و  4۶به مواد 
  یهامجازات  ریاست چه با سا قیدر هر صورت قابل تعل   ینقد یباشد، جزا

:  داردیمقرر م نیچن دیق.م.ا جد 4۶همراه باشد و چه نباشد. ماده  یریتعز
در صورت وجود   تواندی تا هشت دادگاه م 3درجه  یری»در جرائم تعز

  یکه جزا   ی: »در مواردداشاتیق.م.ا ساابق که مقرر م  2۶با توجه به ماده   .1

: مطابق  .ساتین  قیقابل تعل ینقد یهمراه باشاد، جزا  راتیتعز گریبا د ینقد

در  اصاااالحی باه موجاب قاانون کااهش مجاازات حبس تعزیری:»    134مااده  

 :شرح زیر استتعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به
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 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان  صفحه 

را   ازاتاز مج  یقسمت ایتمام  یصدور حکم اجرا  ق،یتعو یمقرر برا طیشرا
  زین یفریاحکام ک  یاجرا  یقاض ای . دادستان دیتا پنج سال معلق نما کیاز 

از دادگاه صادرکننده حکم    تواندیسوم مجازات م  کی یپس از اجرا
 .د«ینما قیتعل یتقاضا ،یقطع

که جزء درجات سه تا   یدر صورت ینقد یماده، جزا نیبا توجه به ا لذا
  قیقابل تعل ق،یمقررات مربوط به تعل ریهشت باشد، در صورت وجود سا

 است.

ازات تعیین می هرگااه جرائم ارتکاابی مختلف نبااشاااد، فقط یاک مجا  -الف

  که  ماده  این  در مقرر  ضاوابط  مطابق تواند  شاود و در این صاورت، دادگاه می

 .کند تشدید را مجازات ذکرشده، مختلف جرائم تعدّد برای

در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از ساه جرم نباشاد،   -ب

حاداکثر  حاداقال مجاازات هر یاک از آن جرائم بیشاااتر از میاانگین حاداقال و  

 .مجازات مقرر قانونی است

چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سااه جرم باشااد، مجازات هر   -پ

تواند یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم اسات. در این صاورت دادگاه می

چهارم آن مجازات هر یک را بیشااتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک

 .تعیین کند

هفات و درجاه هشااات باا یکادیگر، حساااب مورد    در تعادّد جرائم درجاه -ت

مطابق مقررات این ماده اقدام می شاااود و جمع جرائم درجه هفت و درجه  

شاود. در  هشات با درجه شاش و باالتر سابب تشادید مجازات جرائم اخیر نمی

جمع این جرائم با جرائم درجه شاااش و باالتر، به طور جداگانه برای جرائم  

شاود و در هر این ماده تعیین مجازات میدرجه هفت و درجه هشات مطابق  

 .صورت مجازات اشد قابل اجراء است

در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشااد مندرد در دادنامه قابل    -ث

اجراء اساات و اگر مجازات اَشااد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل 

انونی یا شاود یا به موجبی از قبیل گذشات شااکی خصاوصای، نساخ مجازات ق

شاود و در این اجراء گردد، مجازات اَشاد بعدی اجراء میمرور زمان غیرقابل

صاااورت میزان مجاازات اجراءشاااده قبلی در اجرای مجاازات اَشاااد بعادی 

  حکم  در عفو و   مجازات  اجرای  تعلیق مشااروط،  آزادی.  شااود محاساابه می

 .است اجراء

بااشاااد، اگر جرائم   در هر مورد کاه مجاازات قاانونی فااقاد حاداقال یاا ثاابات -د

ارتکابی بیش از ساه جرم نباشاد دادگاه می تواند تا یک شاشام و اگر بیش از  

 .سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند

در صاورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه    -چ

 .متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود

هاای منادرد در  رگااه در قاانون برای جرمی یکی از مصاااادیق مجاازاته  -ح

عنوان مجازات اصالی مقرر شاده باشاد، آن ( این قانون به2۶( یا )23مواد )

شاود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشاد  در هر صاورت اجراء می مجازات

عی ( این قانون، فاقد آثار تب25باشاد. همچنین اگر مجازات اَشاد وفق ماده )

تر دارای آثار تبعی باشااد، عالوه بر مجازات اصاالی اَشااد ، و مجازات خفیف

 .مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود

در تعدّد جرم در صااورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از    -خ

 .( این قانون اقدام میشود38( و )37جرائم، مطابق مواد )

قانون عنوان مجرمانه خاصای   در صاورتی که مجموع جرائم ارتکابی در  -د

 مقرر  مجازات به مرتکب و   شاود داشاته باشاد، مقررات تعدّد جرم امعمال نمی

 .میشود محکوم قانون در

53 
  85آزمون 

پاسخنامه  
 97سؤال 

ماده    نی ا  2شده و تبصره    122مشمول ماده    زین  ۶75جرائم ماده    یاز طرف
 شده است.  ی، نسخ ضمن122موجب ماده  به

به موجب قانون  شده و    122مشمول ماده    زین  ۶75جرائم ماده    یاز طرف

کاهش مجازات حبس تعزیری تمام شروع به جرم هایی که در مواد و قوانین  
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 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان  صفحه 

قانون   122خاص موجود است نسخ صریح گردیده و در خصوص آنها ماده 

 حاکم است.  92مجازات اسالمی 

1۰1 
  8۶آزمون 

پاسخنامه  
 87سؤال 

  نی و فصل حد قذف ا اتیمندرد در کتاب د یری»عالوه بر جرائم تعز
جرائم   باشند،ی خاص، قابل گذشت م نیموجب قوانکه به  یقانون و جرائم

،  ۶42، ۶33، ۶32، ۶22، ۶۰8و مواد  59۶ماده  ریمندرد در قسمت اخ
۶48 ،۶۶8  ،۶۶9  ،۶7۶  ،۶77 ،۶79 ،۶82 ،۶84  ،۶85  ،۶9۰  ،۶92 ،۶94  ،
قابل   زین راتیاز کتاب پنجم تعز 7۰۰و  ۶99(، بی)نشر اکاذ  ۶98، ۶97

 . شوند«ی گذشت محسوب م

انتهاای پااساااخنااماه بخش داخال پرانتز از عالوه بر .... باه این عباارت تغییر  .2

عالوه بر جرائم تعزیری مندرد درکتاب دیات و فصاال حدّ قَذف این د: »کن

باشاند، جرائم  قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشات می

(،  ۶41(، )۶33(، )۶32(، )۶22(، )۶۰9(، )۶۰8(، )59۶(، )53۶مندرد در مواد ))

(۶47(  ،)۶48(  ،)۶۶8(  ،)۶۶9(  ،)۶73(  ،)۶74(  ،)۶7۶(  ،)۶77(  ،)۶79  ،)

 باه متعلق  اراضااای  و  امالک  کاه مواردی  در( ۶9۰)  ،(۶85) ،(۶84)   (،۶82)

  ،( ۶99)  ،(۶98)  ،(۶97)  ،(۶94)  ،(۶93)  ،(۶92)  ،(باشاد  خصاوصای  اشاخاص

  اساااالمی  مجاازات  قاانون  پنجم  کتااب(  744)  و (  717)  ،(71۶)  ،(7۰۰)

و جرائم انتقال مال    2/3/1375های بازدارنده( مصااوب  و مجازات  تعزیرات)

( قانون تشادید مجازات مرتکبین ارتشااء  1غیر و کالهبرداری موضاوع ماده )

مجمع تشاخی  مصالحت    15/9/13۶7و اختالس و کالهبرداری مصاوب 

( این قانون بیشاتر 3۶شارطی که مبل  آن از نصااب مقرر در ماده )نظام، به

کلیاه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی کاه مجاازات    نبااشاااد و نیز

کالهبرداری درباره آنها مقرر شاااده یا طبق قانون کالهبرداری محساااوب  

(،  ۶57(، )۶5۶دیده و سارقت موضاوع مواد )شاود در صاورت داشاتن بزهمی

های  ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات ۶۶5( و )۶۶1)

از  شارطی که ارز  مال مورد سارقت بیشبه  2/3/1375بازدارنده( مصاوب

( ریال نباشااد و سااارق فاقد سااابقه مؤثر 2۰۰,۰۰۰.۰۰۰دویساات میلیون)

کیفری باشاد و شاروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم  

تر ارتکابی توساط افراد زیر هجده ساال در صاورت  تعزیری درجه پنج و پایین

(  12( این قانون و ماده )1۰۰( ماده )1ول تبصااره )دیده، مشاامداشااتن بزه

 .بوده و قابل گذشت است 4/12/1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه  حداقل و حداکثر مجازات -تبصاااره

.« یابدهشاات مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشاات به نصااف تقلیل می

 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری()اصالحی به موجب 

1۰2 
  8۶آزمون 

پاسخنامه  
 91سؤال 

مصوب  راتیقانون تعز  ۶21اسات. با توجه به تبصاره ماده    حیب صاح نهیگز
: »مجازات شاروع به ربودن، ساه تا پنج ساال حبس  داردیکه مقرر م  1375

  122تبصاره با وجود ماده    نیتوجه داشات که ا  یساتیحال با  نیاسات«. با ا
  ییرباشاده اسات. چرا که اوالً، مجازات جرم آدم ینساخ ضامن دیق.م.ا جد

 دیق.م.ا جد  19ماده    2که پنج تا پانزده سال حبس است با توجه به تبصره  
از درجات فوق و   یکیکه حداقل آن منطبق با    ی: »مجازاتداردیکه مقرر م

 شاود«،یحداکثر آن منطبق با درجه باالتر باشاد، از درجه باالتر محساوب م
  وباز ده تا پانزده ساال( محسا   شی)حبس ب 3درجه   یریمجازات حبس تعز

شاده و لذا مجازات شاروع به  دیق.م.ا جد  122و لذا مشامول بند الف ماده  
:  دارد یمقرر م  نیچن  122از پنج تا ده سال خواهد بود. ماده    شیآن، حبس ب

لکن به  د؛یآن نما  یکرده و شاروع به اجرا  ی»هر کس قصاد ارتکاب جرم
  ازاتمج ریواساطه عامل خارد از اراده او، قصاد  معلق بماند، به شارح ز

حبس    ات،یها، ساالب حآن یکه مجازات قانون یدر جرائم  -: الفشااودیم
درجاه   یریتاا ساااه اسااات، باه حبس تعز کیا درجاه    یریحبس تعز  ایا دائم  

 چهار«.

کتاب پنجم تعزیرات مطرح گردیده اسات. اوالً   ۶21جرم آدم ربایی در ماده   .3

  1399الزم به ذکر اسااات که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

کلیه شااروع به جرم های مقرر در موارد و قوانین خاص نسااخ گردیده و در  

حاکم اسات. تبصاره این   1392قانون مجازات اساالمی    122تمام موارد ماده  

نسخ گردیده   1399ماده نیز به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

اسات. همچنین در مورد مجازات اصالی این ماده نیز، چنانچه آدم ربایی به 

عنف یا تهدید باشااد حبس درجه چهار و در غیر این مورد حبس درجه پنج 

بودن آن معلوم شود و سپس می باشد. در نتیجه ابتدا باید به عنف یا تهدید  

 ، مجازات شروع به جرم آن معین گردد.۶21و ماده  122بر اساس ماده 
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1۰2 
  8۶آزمون 

پاسخنامه  
 93سؤال 

موجب که به   راتیقانون تعز 72۶است. با توجه به ماده   حیب صح نهیگز
مقرر   ن یماده چن نیشده است. ا ینسخ ضمن د،یق.م.ا جد 728ماده  

حسب مورد به   د،یمعاونت نما یریدر جرائم تعز: »هر کس داشتیم
 .شود«ی همان جرم، محکوم م یحداقل مجازات مقرر در قانون برا

قانون   72۶و نسخ ماده  دی ق.م.ا جد بیحال با توجه به تصو نیا با
خاص    نیقوان ریسا ایو  راتیگفت که در کتاب پنجم تعز یستیبا رات،یتعز

شده باشد، همان   نییخاص تعمعاونت، مجازات  یکه برا یدر صورت
مقرر در ماده   یهاصورت به مجازات   نیا ریدر غ گرددی مجازات اعمال م

: »در  داردی مقرر م نیچن دیق.م.ا جد 127. ماده  گرددی ممحکوم    127
نشده   نییمعاون، تع یبرا یگری قانون، مجازات د ایکه در شرع  یصورت

  یکه مجازات قانون یدر جرائم -است: الف  ریبه شرح ز یباشد، مجازات و 
  -سه ب  ایدرجه دو  یریحبس دائم است، حبس تعز ا ی اتیها، سلب حآن

شش   ا یدرجه پنج  یریعضو، حبس تعز  یو قطع عمد یدر سرقت حد
تا   ک یو  یاست، س  یها، شالق حدآن  یکه مجازات قانون یدر جرائم -پ

در جرائم موجب   - درجه شش ت یریهفتاد و چهار ضربه شالق تعز
 .«یاز مجازات جرم ارتکاب ترن ییتا دو درجه پا کی ر،یتعز

، کلیاه معااونات در جرم 1399طبق قاانون کااهش مجاازات حبس تعزیری  

هایی که در قوانین خاص برای آن ها مجازات تعیین شاده اسات نساخ و در 

حااکم می بااشاااد.   1392قاانون مجاازات اساااالمی   127تماام موارد، مااده 

قانون تعزیرات نیز که ساابقاً مقرر می داشات:»هرکس    72۶همچنین ماده  

در جرائم تعزیری معااونات نماایاد، حساااب مورد باه حاداقال مجاازات مقرر در 

 قانون برای همان جرم، محکوم می شود.« نسخ گردیده است.

1۰3 
  8۶آزمون 

پاسخنامه  
 95سؤال 

که مقرر داشاته:  دیق.م.ا جد  134اسات. با توجه به ماده    حیب صاح نهیگز
از ساااه جرم نباشاااد،  شیب  یهرگاه جرائم ارتکاب ر،ی»در جرائم موجب تعز

....  کنادیاز آن جرائم، حداکثر مجاازات مقرر را حکم م  کیا هر  یدادگاه برا
  اتاز موارد فوق، فقط مجازات اشااد قابل اجراساات و اگر مجاز   کیدر هر 

قابل اجرا شاااود،  ریغ ایا   لیا تباد ایا  ابدیا  لیا تقل یاز علال قانون یکیاشاااد به 
 .گردد«یاجرا م یمجازات اشد بعد

  1188شاااماره   هیا وحدت رو   یماده در حال حاضااار، ر  نیبا توجه به ا لذا
مقرر   نیچن  یر   نیچرا کاه ا  شاااودینساااخ م  133۶مورخ    یعاال  وانید
 یجداگانه اساات که حت»چون اسااتفاده از سااند مجعول، عمل  : داشااتیم

شاده  ینساخ ضامن -جرم جداگانه محساوب اسات«.   زینسابت به جاعل ن
 ییاجرا تیق.م.ا ساابق، قابل 47ماده    یقواعد تعدد ماد گریاسات چرا که د

 ندارد.

دیوان   1188اوالً الزم به ذکر اساات که مطابق ر ی وحدت رویه شااماره  

نسابت خود جاعل  اساتفاده از ساند مجعول حتی   133۶عالی کشاور، مورخ  

نیز عمل جداگانه ای از جعل محساوب می شاود. بنابراین باید در خصاوص 

جعل و اساتفاده از ساند مجعول مقررات تعدد مادی جرم اعمال گردد. ثانیاً  

، مطاابق قاانون کااهش مجاازات  134این مقررات تعادد جرم موضاااوع مااده  

 حبس تعزیری به کلی تغییر کرده است.

148 
  87آزمون 

پاسخنامه  
 91سؤال 

نشده   نییمعاون تع یبرا یگریقانون، مجازات د ایکه در شرع  یدر صورت
 است  ریبه شرح ز یباشد، مجازات و 

نشاده باشاد،  نییمعاون تع یبرا یگری، مجازات دکه در شارع یدر صاورت

)عبارت یا قانون به موجب قانون کاهش   اساات ریبه شاارح ز یمجازات و 

 از این ماده حذف شده است.( 1399تعزیری مجازات حبس 

15۰ 
  87آزمون 

پاسخنامه  
 95سؤال 

ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصاوب  1ماده   1اسات. مساتند به تبصاره   حید صاح نهیگز
ماده در صاورت وجود   نیموارد مذکور در ا  هی: در کلداردیکه مقرر م  13۶7

باا اعماال ضاااوابط مربوط باه   توانادیمخففاه، دادگااه م  اتیا فیجهاات و ک
مااده    نیمجاازات مرتکاب را فقط تاا حاداقال مجاازات مقرر در ا  ف،یتخف

 قیبه تعل تواندینم  یدهد ول  لیتقل  ،ی)حبس( و انفصاال ابد از خدمات دولت
 حکم دهد. فریک یاجرا

قاانون    719موجاب مااده  گفات کاه باه  یساااتیالف باا  ناهیخصاااوص گز  در
داشاااته و راننده با وجود  یبه کمک فور  ادی: هرگاه مصااادوم احتراتیتعز

 ،یانتظام  نیاساتمداد از مامور ایو   یامکان رسااندن مصادوم به مراکز درمان
ترک محال حاادثاه را  ب،یا باه منظور فرار از تعق ایا کناد و    یکاار خوددار نیاز ا

از دو سااوم حداکثر مجازات   شیورد به بو مصاادوم را رها کند، حسااب م
در   تواندیمحکوم خواهد شااد. دادگاه نم  71۶و   715،  714مذکور در موارد  

 .دیمخففه نما اتیفیماده، اعمال ک نیمورد ا

: در تکرار جرم ۶۶۶موجب تبصاره ماده  به یریدر مورد سارقت تعز یطرف  از
ام سارقت به اته یقطع  تیکه ساارق ساه فقره محکوم  یسارقت در صاورت

 1مااده    1باه موجاب قاانون کااهش مجاازات حبس تعزیری، تبصاااره  

نساخ گردیده اسات. این ماده ساابقاً مقرر می   13۶7ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصاوب 

در صاورت وجود جهات و کیفیات  داشات در کلیه موارد مذکور در این ماده  

مخففاه، دادگااه می تواناد باا اعماال ضاااوابط مربوط باه تخفیف، مجاازات  

مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده )حبس( و انفصااال ابد 

از خادماات دولتی، تقلیال دهاد ولی نمی تواناد باه تعلیق اجرای کیفر حکم  

 دهد.
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مجازات، اسااتفاه  نییاز جهات مخففه در تع تواندیداشااته باشااد، دادگاه نم
 . دینما

را   ۶۶۶حکم تبصاره ماده   دیگذار در ق.م.ا جدبه ذکر اسات که قانون  الزم
  139داده است. تبصره ماده    میمقررات تکرار جرم تعم  یجرائم دارا  هیبه کل
 یقطع تیا ساااه فقره محکوم  یدارا: »چناانچاه مرتکاب  داردیمقرر م نیچن

  لاعما  ف،یاز آن باشاد، مقررات تخف شاتریب ایمشامول مقررات تکرار جرم 
 .گردد«ینم

144 
  87آزمون 
 97سؤال 
 ی بگزینه

 سرقتو  یب(کالهبردار .4 و سرفت  یب(کالهبردار

244 
  89آزمون 

پاسخنامه  
 83سؤال 

: »در مورد تعدد داشتیق.م.ا سابق مقرر م  47است. ماده    حید صح نهیگز
از جرائم،    کیا هر    یبرا  دیا مختلف بااشاااناد، باا یجرم هر گااه جرائم ارتکااب

 نییمجازات تع کیشاود و اگر مختلف نباشاد، فقط   نییمجازات جداگانه تع
 و باشاد  فریاز علل مشادده ک تواندیقسامت تعدد جرم م نیو در ا  گرددیم

داشاته باشاد، مرتکب به   یدر قانون عنوان خاصا   یاگر مجموع جرائم ارتکاب
طور کاه قبالً حاال هماان  نی. باا اگردد«یمجاازات مقرر در قاانون محکوم م

 دیگذار در ق.م.ا جدگذشاته به آن اشااره شاد، قانون  یهادر ساؤاالت ساال
 ابا  یگریمشاااابه و مختلف را کناار گذاشاااتاه و مالک د  یمالک تعادد ماد

در   د،یق.م.ا جد  134اتخاذ کرده اساات. ماده    ،یتوجه به تعداد جرائم ارتکاب
هر گاه جرائم    ر،ی: »در جرائم موجب تعزداردیمقرر م  نیخصاااوص چن  نیا

از آن جرائم، حداکثر   کیهر   یاز ساه جرم نباشاد، دادگاه برا شیب  یارتکاب
از ساااه جرم  شیب یو هر گااه جرائم ارتکااب کنادیمجاازات مقرر را حکم م

مشاروط به  یاز حداکثر مجازات مقرر قانون  شیرا ب  کیباشاد، مجازات هر 
. در هر دیا نماایم نییاز حاداکثر باه عالوه نصاااف آن تجااوز نکناد، تع  کاهنیا
موارد فوق فقط مجازات اشاد قابل اجراسات و اگر مجازات اشاد به از   کی
مجازات اشاد    شاود،اجرا    رقابلیغ  ای لیتا تبد ابدی  لیتقل یاز علل قانون یکی

 .گردد«یاجرا م یبعد

ق.م.ا ساابق قواعد تعدد جرم را بیان می کرد. در حال حاضار ماده    47ماده  

که به موجب قانون  اعماال می گردد  1392قانون مجاازات اساااالمی    134

کاهش مجازات حبس تعزیری اصااالح گردیده اساات که بند الف آن مقرر 

هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشاد، فقط یک مجازات تعیین می می دارد:  

 که  ماده  این  در مقرر  ضوابط  مطابق  تواند شود و در این صورت، دادگاه می

 .مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند جرائم تعدّد برای

3۰5 
  9۰آزمون 

پاسخنامه  
 85سؤال 

 

در انتهای پاسااخنامه این عبارت افزوده شااود: البته الزم به ذکر اساات که  

، تماام شاااروع باه جرم 1399مطاابق قاانون کااهش مجاازات حبس تعزیری 

صریحاً نسخ هایی که در قوانین خاص برای آنها مجازات تعیین شده است 

اعماال می   1392قاانون مجاازات اساااالمی    122و در مورد تماام آنهاا مااده 

 گردد.

3۰5 
  9۰آزمون 

پاسخنامه  
 8۶سؤال 

 

در انتهای پاساااخنامه این عبارت افزوده شاااود: در انتها نیز الزم به تذکر 

یک تبصره   1399است که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

در جرائم علیه امنیت داخلی و  افزوده شااده اساات:  بدین شاارح  47به ماده  

خارجی کشاور در صاورت همکاری مؤثر مرتکب در کشاف جرم و شاناساایی 

سااایر متهمان، تعلیق بخشاای از مجازات بالمانع اساات. همچنین تعلیق 

( و ۶39مجاازات جرائم علیاه عفات عمومی)باه جز جرائم موضاااوع مواد )

های بازدارنده  تعزیرات و مجازات  کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی(۶4۰)

با اصااالحات و الحاقات بعدی( و کالهبرداری و کلیه   2/3/1375مصااوب  

جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجاازات کالهبرداری درباره آنهاا  

شاود و شاروع به جرائم  مقرر شاده یا طبق قانون کالهبرداری محساوب می

( این قانون در خصوص 4۶یت ماده )مقرر در این تبصره، بالمانع است. رعا

 .این تبصره الزامی است
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41۰ 
  91آزمون 

پاسخنامه  
 84سؤال 

نظر داد کاه مااده    گوناهنیا  یساااتیباا  دیا « ق.م.ا جاد122باا توجاه باه مااده »
 نکهیا یبرا  یطور کلشاده اسات و به ینساخ ضامن راتی« قانون تعز۶55»
به ماده   دیاسات، با  یچه مجازات  یدارا  یریتعز  یهاشاروع به سارقت مینیبب
 « رجوع کرد122»

مطاابق قاانون کااهش مجاازات حبس تعزیری، تماام شاااروع باه جرم هاای 

قاانون مجاازات    122منادرد در قوانین خااص نساااخ و در تماام موارد مااده 

 حاکم است. 1392اسالمی 

4۶8 
  92آزمون 

پاسخنامه  
 9۰سؤال 

 .دیق.م.ا جد 134ماده  2با توجه به تبصره 

در صااورتی که مجموع جرائم    -2... تبصااره    -1... تبصااره    -134»ماده  
ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصای داشاته باشاد، مقررات تعدد جرم، 

 گردد...«شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میاعمال نمی

، قواعاد جادیادی برای 1399مطاابق قاانون کااهش مجاازات حبس تعزیری  

وضاع شاده اسات که نسابت به قانون ساال   8و  7رایم تعزیری درجه  تعدد ج

در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشات با کامالً تغییر یافته اسات:   1392

یکدیگر، حساب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شاود و جمع جرائم  

درجه هفت و درجه هشاات با درجه شااش و باالتر ساابب تشاادید مجازات  

شااود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شااش و باالتر، به میجرائم اخیر ن

طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشات مطابق این ماده تعیین 

 .شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء استمجازات می

47۰ 
  92آزمون 

پاسخنامه  
 98سؤال 

 .دیق.م.ا جد 23است. مستند به ماده  حیب صح نهیگز

تواند فردی را که به حد، قصااص یا مجازات تعزیری  دادگاه می  -23»ماده  
از درجه شاش تا درجه یک محکوم کرده اسات، با رعایت شارایط مقرر در 
این قانون، متناساااب با جرم ارتکابی و خصاااوصااایات وی به یک یا چند 

 وم نماید:های تکمیلی زیر محکمجازات از مجازات
 اقامت اجباری در محل معین. -الف

 های معین.منع از اقامت در محل یا محل -ب

 منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین. -پ

 انفصال از خدمات دولتی و عمومی. -ت

 منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری. -ث

 اصدار اسناد تجارتی.منع از داشتن دسته چک و یا  -د

 منع از حمل سالح. -چ

 منع از خرود اتباع ایران از کشور. -ح

 اخراد بیگانگان از کشور. -خ

 الزام به خدمات عمومی. -د

 ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی. منع از عضویت در احزاب، گروه -ذ

 توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم. -ر

 الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین. -ز

 الزام به تحصیل. -ژ

 انتشار حکم محکومیت قطعی. -س

مدت مجازات تکمیلی بیش از دوساال نیسات، مگر در مواردی    -1تبصاره 
 که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصاالی از یک نوع باشااد،    -2تبصااره 
 گیرد.ی مورد حکم قرار میفقط مجازات اصل

آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شاش   -3تبصاره  
ماه از تاریخ الزم االجراء شاادن این قانون توسااط وزیر دادگسااتری تهیه 

 رسد.«می یهیقوه قضا یسیشود، و به تصویب رمی

و متن پاساخنامه بدین شاکل تغییر کند: در  صاحیح اندگزینه های ب و د  

بیان شاده بود که مجازات های تکمیلی صارفاً    23در ماده    92قانون ساال  

در مجازات های حد، قصاااص یا مجازات های تعزیری از درجه شااش تا 

درجه یک امکان پذیر اساات بنابراین درجات هفت و هشاات امکان اعمال  

ویب قانون کاهش مجازات حبس  مجازات تکمیلی را نداشاتند. لکن با تصا 

تعزیری، این محدودیت درجه در جرایم تعزیری برداشاته شاد و بیان شاد: 

تواناد فردی را کاه باه حاد، قصااااص یاا مجاازات تعزیری محکوم  دادگااه می

کرده اسات، با رعایت شارایط مقرر در این قانون، متناساب با جرم ارتکابی و 

های تکمیلی بندها و زاتخصااوصاایات وی به یک یا چند مجازات از مجا

 .های این ماده محکوم نمایدتبصره

471 
  92آزمون 

پاسخنامه  
 99سؤال 

 .دیق.م.ا جد ۶5و  ۶4است. مستند به ماده  حید صح نهیگز

هاای جاایگزین حبس عباارت از دوره مراقبات، خادماات  مجاازات -۶4»مااده 
محرومیات از حقوق عمومی رایگاان، جزای نقادی، جزای نقادی روزاناه و  

اجتماعی اساات؛ که در صااورت گذشاات شاااکی و وجود جهات تخفیف با 
مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشاای از جرم، ساان، مهارت،  

مجرم، وضاعیت بزه دیده و ساایر اوضااع و    ابقهوضاعیت، شاخصایت و سا 
 شود.احوال، تعیین و اجراء می

مورخه    74۶مطابق ر ی وحدت رویه شااماره  اساات.   حیصااح  الف نهیگز

از مجموع مقررات    29/1۰/1394 هیاتت عمومی دیوان عاالی کشاااور:» 

مربوط به مجازات های جایگزین حبس، موضاوع فصال نهم قانون مجازات  

قانون مذکور    ۶9،  ۶8،  ۶۶، ۶5به ویژه اطالق مواد    1392اساالمی مصاوب  

ات جاایگزین حبس باه چنین مساااتفااد می گردد کاه تعیین و اعماال مجااز

شاارح مندرد در مواد فوق االشاااره الزامی بوده و مقید به رعایت شاارایط 
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 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان  صفحه 

تناساب مجازات مورد حکم با   دادگاه در ضامن حکم، به سانخیت و  -تبصاره
تواند به کند. دادگاه نمیشااارایط و کیفیات مقرر در این ماده تصاااریح می

 های جایگزین حکم دهد.بیش از دو نوع از مجازات
مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ساه ماه    -۶5»ماده  

 ند.«گردحبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می

قانون مجازات اسااالمی از قبیل گذشاات شاااکی یا وجود   ۶4مقرر در ماده  

 جهات تخفیف نمی باشد.«

522 
  93آزمون 

پاسخنامه  
 83سؤال 

که مقرر   1392ق.م.ا مصوب  137است. مستند به ماده  حیالف صح نهیگز
از   یریتعز یاز مجازاتها یکی به  یموجب حکم قطعداشته: هر کس به 

حکم تا حصول اعاده   تیقطع خیتا شش محکوم شود و از تار کیدرجه 
درجه   یریمجازات، مرتکب جرم تعز ی شمول مرور زمان اجرا ای تیثیح
برابر آن   میو ن ک یبه حداکثر مجازات تا  گردد، یگریتا شش د کی

 شود یمحکوم م

که    1392قانون مجازات اساالمی    137مطابق ماده  اسات.   حیصاح د نهیگز

تغییر یاافتاه اسااات:  1399باه موجاب قاانون کااهش مجاازات حبس تعزیری 

علات ارتکااب جرم عمادی باه موجاب حکم قطعی باه یکی از هرکس باه

مجاازاتهاای تعزیری از درجاه یاک تاا درجاه پنج محکوم شاااود و از تااریخ 

مرور زمان اجرای مجازات،  قطعیت حکم تا حصاول اعاده حیثیت یا شامول  

مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم 

آن جرم اسااات و   ارتکاابی میاانگین بین حاداقال و حاداکثر مجاازات قاانونی

چهارم آن محکوم  یک  تا  مجازات  حداکثر  از بیش  به  را وی  تواند  دادگاه می

 .کند

522 
  93آزمون 

پاسخنامه  
 84سؤال 

  1392ق.م.ا مصاوب    134ماده    1اسات. مساتند به تبصاره   حیب صاح نهیگز
مجرمانه متعدد   جیاز رفتار مجرمانه واحد، نتا  کهیکه مقرر داشاته: در صاورت

 .شودیحاصل شود، طبق مقررات فوق عمل م

 انیرا ب یریدر جرائم تعز  یحکم تعدد ماد  134به ذکر اسات که ماده    الزم
هرگااه    ری: در جرائم موجاب تعزداردیمقرر م  نیمااده چن  نیکرده اسااات. ا

از آن جرائم   کیهر   یاز سااه جرم نباشااد دادگاه برا شیب  یجرائم ارتکاب
 سااهاز   شیب  یو هرگاه جرائم ارتکاب  کندیحداکثر مجازات مقرر را حکم م

مشروط   یاز حداکثر مجازات مقرر قانون  شیرا ب  کیرم باشد، مجازات هر  ج
. در هر دینمایم نییاز حداکثر به اضاافه نصاف آن تجاوز نکند، تع  نکهیبه ا
از موارد فوق فقط مجازات اشاد قابل اجراء اسات و اگر مجازات اشاد به  کی
شاااود، مجاازات   ءاجرا  رقاابالیغ ایا  لیا تباد  ایا  ابادیا  لیا تقل یاز علال قاانون  یکی

 .گرددیاجراء م یاشد بعد

  یهر مورد کاه مجاازات فااقاد حاداقال و حاداکثر بااشاااد، اگر جرائم ارتکااب  در
از ساه جرم  شیب  یر جرائم ارتکابچهارم و اگ کیاز ساه جرم نباشاد تا   شیب

 .گرددیبه اصل آن اضافه م یباشد تا نصف مجازات مقرر قانون

اصاالحی به موجب قانون   134مطابق بند چ ماده  اسات.    حیصاح  د نهیگز

در صاورتی که در جرائم تعزیری، از :  1399کاهش مجازات حبس تعزیری 

شاود، مرتکب به مجازات  رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصال  

 .جرم اَشد محکوم میشود

579 
  94آزمون 

پاسخنامه  
 84سؤال 

 

پاساخنامه در مورد گزینه صاحیح نوشاته شاود: د و در برخی موارد ب نیز 

صحیح است. همچنین در متن پاسخنامه در انتهای آن یک نکته به عنوان 

. به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یک 7اضافه شود:   7نکته  

در جرائم علیاه امنیات داخلی و  الحااق گردیده اسااات:    47تبصاااره به ماده  

کشاور در صاورت همکاری مؤثر مرتکب در کشاف جرم و شاناساایی خارجی  

سااایر متهمان، تعلیق بخشاای از مجازات بالمانع اساات. همچنین تعلیق 

( و ۶39مجاازات جرائم علیاه عفات عمومی)باه جز جرائم موضاااوع مواد )

هاای  کتااب پنجم قاانون مجاازات اساااالمی تعزیرات و مجاازات (۶4۰)

صاالحات و الحاقات بعدی( و کالهبرداری  با ا 2/3/1375بازدارنده مصاوب  

و کلیاه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی کاه مجاازات کالهبرداری  

شود و شروع درباره آنها مقرر شاده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب می

( این قانون در 4۶به جرائم مقرر در این تبصره، بالمانع است. رعایت ماده )

 تخصوص این تبصره الزامی اس
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 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان  صفحه 

58۰ 
  94آزمون 

پاسخنامه  
 94سؤال 

 

گزینه صاحیح به د تغییر کند و متن پاساخنامه بدین شاکل اصاالح شاود: به 

مجازات  ،   1397-54۰۶نظر اکثر اسااتید و همچنین نشاسات قضاایی شاماره  

قاانون مجاازات    723مقرر برای تکرار بزه راننادگی بادون گواهینااماه در مااده  

با وضاااع قانون وصاااول برخی از   1375تعزیرات مصاااوب   -اساااالمی  

با اصاالحات    1373ولت و مصارف آن در موارد معین مصاوب درآمدهای د

با انتفای مجازات  و  آن، منتفی شاده اسات  3بعدی، به موجب بند یک ماده  

خاص مقرر برای تکرار، دلیلی بر عدم اعمال مجازات عام مقرر برای تکرار 

 وجود ندارد 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  137جرم در ماده 

۶33 
  95آزمون 

پاسخنامه  
 89سؤال 

مصااوب   یقانون مجازات اسااالم  ۶2اساات. مطابق ماده    حید صااح نهیگز
اسااات کاه    ریپاذامکاان 8تاا   5درجاه    راتیدر تعز  یکینظاارت الکترون  1392

دارد. مطابق   زین یمراقبت قیتعو  طیبه شاارا  ازیمحکوم ن تیعالوه بر رضااا
از  یکی یخصااوصاا   یشاااک انیجبران ضاارر و ز زیقانون مزبور، ن  4۰ماده  
 یضارور زین یکیآن در مورد نظارت الکترون تیاسات و رعا  قیتعو طیشارا
 است.

باه موجاب قاانون کااهش مجاازات حبس تعزیری   1392ق.م.ا    ۶2مااده  

اصاالح گردیده اسات و عالوه بر این که در متن ماده مقرر می دارد:    1399

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشات، دادگاه می تواند در صاورت  

وجود شارایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضاایت وی در 

ه مکانی مشاخ  تحت نظارت ساامانه )سایساتم(های الکترونیکی  محدود

مقررات این ماده  در تبصاره الحاقی به آن مقرر گردیده اسات که   .قرار دهد

هاای تعزیری درجاه دو، درجاه ساااه و درجاه چهاار نیز پس از در مورد حبس

 .های حبس قابل امعمال استچهارم مجازاتگذراندن یک

۶84 
  9۶آزمون 

پاسخنامه  
 81سؤال 

قانون مجازات    134ماده   1به تبصااره   تیاساات. با عنا  حید صااح نهیگز
مجرمانه متعدد حاصال   جیاز رفتار مجرمانه واحد نتا  کهیدر صاورت  یاساالم

نه   گرددیمحسوب م  یق.م.ا بوده و تعدد ماد  134شود عمل مشمول ماده  
 انگریا معناا و ب کیا الف و د هر دو باه    یهااناهیعالوه کاه گز. باهیتعادد معنو
  34شاماره   هیوحدت رو   ی. الزم به ذکر اسات که ر باشاندیم یتعدد معنو

به صاااراحت   کردیترک انفاق زن و فرزندان را فعل واحد محساااوب مکه
- 34شاااماره   یشاااده اسااات. ر  ینساااخ ضااامن  134ماده    1تبصاااره  

نفقاه زن و   نکاهیکشاااور: نظر باه ا  یعاال  وانید  یعموم ئاتیه3۰/8/13۶۰
 کیو بدون تفک  جاکیمشااترک دارند معموالً  یگالنفقه که زنداوالد واجب
شاوهر   هیانفاق زن و فرزند از ناح  ترکشاودیاز آنان پرداخته م  کیساهم هر
قانون   31ماده    تیترک فعل واحد محسااوب و مسااتلزم رعاحالت  نیدر چن

متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات    جیاست و آثار و نتا  یمجازات عموم
کشور   یعال  وانیشعبه دوم د  یر  نیبود. بنابرا  اهدمربوط به تعدد جرم نخو

 است. یقانون نیو منطبق با مواز حینظر صادر شده صح نیا یکه بر مبنا

مورخه    34مطابق ر ی وحدت رویه شاااماره    .اسااات  حیصاااح  الف نهیگز

نظر به اینکه نفقه زن و   کشاااور:»هیئت عمومی دیوان عالی   3۰/8/13۶۰

جا و بدون تفکیک النفقه که زندگی مشاترک دارند معموالً یک اوالد واجب

شاااود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه   ساااهم هریک از آنان پرداخته می

  31شاوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محساوب و مساتلزم رعایت ماده  

ج متعدد فعل واحد موجب اعمال  قانون مجازات عمومی اساات و آثار و نتای

« در نتیجه در این خصااوص باید .مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود

قاانون   31و تعادد معنوی را حااکم دانسااات. مااده   1392ق.م.ا   131مااده   

هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده  مجازات عمومی مقرر می داشاات:  

 .ای آن اشد استکه جز شودجرم باشد مجازات جرمی داده می

۶84 
  9۶آزمون 

پاسخنامه  
 84سؤال 

در    92ق.م.ا مصوب  37است. با توجه به بند الف ماده    حید صح نهیگز
  فی جرم حبس باشد و دادگاه بخواهد آن را تخف  یمجازات قانون کهی صورت

آن را به   تواندی دهد و نم لیتا سه درجه آن را تقل کی تواندی دهد فقط م
: در  داردیمقرر م نیق.م.ا چن 37. ماده دینما لیتبد یگریمجازات د

تواند مجازات  وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می  صورت
شرح ذیل تقلیل  تر باشد به تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب

  -تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب - دهد یا تبدیل کند: الف
تبدیل انفصال   -تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ
تقلیل سایر   -دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت

 های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر مجازات 

  اصاالحی به موجب قانون کاهش  1392ق.م.ا   37با توجه به بند الف ماده  

تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سااه  ،  1399مجازات حبس تعزیری 

امکان پذیر است و امکان تبدیل  های درجه چهار و باالتردرجه در مجازات

 آن وجود ندارد.

734 

آزمون  
وکالت 

کرمانشاه  
9۶  

»دادگاه    یقانون مجازات اساالم  23اساتناد ماده  اسات. به  حید صاح نهیگز
از درجه شااش تا   یریمجازات تعز ایرا که به حد، قصاااص  یفرد  تواندیم

قانون، متناسب   نیمقرر در ا  طیشرا  تیمحکوم کرده است با رعا  کیدرجه  
  یها چند مجازات از مجازات   ای کیبه    یو   اتیو خصااوصاا   یبا جرم ارتکاب

 انیب  23در ماده    92در قانون سااال  .  همه ی گزینه ها صااحیح می باشااد

 ایحد، قصااص  یصارفاً در مجازات ها یلیتکم یشاده بود که مجازات ها

 نیاست بنابرا  ریامکان پذ  کیاز درجه شش تا درجه   یریتعز  یمجازات ها

را نداشااتند. لکن با  یلیدرجات هفت و هشاات امکان اعمال مجازات تکم
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 عنوان  صفحه 

پاسخنامه  
 85سؤال 

کاه مجاازات قاانون آن تاا    یکاه جرم ی. در حاالد«یا محکوم نماا  ریز  یلیتکم
 .شودیمحسوب م 8درجه  ریسه ماه حبس است، تعز

درجاه در  تیا ن محادودیا  ،یریقاانون کااهش مجاازات حبس تعز  بیا تصاااو

تواند فردی را که به حد، میشاد: دادگاه   انیبرداشاته شاد و ب  یریتعز  میجرا

قصااص یا مجازات تعزیری محکوم کرده اسات، با رعایت شارایط مقرر در 

این قانون، متناساااب با جرم ارتکابی و خصاااوصااایات وی به یک یا چند 

هاای این مااده محکوم  هاای تکمیلی بنادهاا و تبصااارهمجاازات از مجاازات

 نماید.

795 
  97آزمون 

پاسخنامه  
 93سؤال 

  2است.   یاست. اقدام مرتکب مشمول عنوان تعدد ماد حید صح نهیگز
ق.م   134استناد ماده سرقت اتفاق افتاده است که به  کیو  ییرباآدم 

و   شودی م نییتع افتهیحداکثر مجازات جرائم ارتکاب  1392  یاسالم
 .گرددی مجازات اشد اجرا م

در این سااوال، دو جرم آدم ربایی و یک ساارقت اتفاق افتاده اساات که به 

بیاان دیگر دو جرم مختلف رخ داده اسااات. قاانون کااهش مجاازات حبس  

  1392، قواعد تعدد جرم را نسابت به قانون مجازات اساالمی  1399تعزیری 

بدین شاکل اصاالح    134کالً تغییر داده اسات، به موجب این قانون، ماده  

شاارح زیر در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به: شااده اساات

 :است

هرگااه جرائم ارتکاابی مختلف نبااشاااد، فقط یاک مجاازات تعیین می  -الف

  که  ماده  این  در مقرر  ضاوابط  مطابق تواند  شاود و در این صاورت، دادگاه می

 .کند تشدید را مجازات ذکرشده، مختلف جرائم تعدّد برای

جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از ساه جرم نباشاد، در مورد    -ب

حاداقال مجاازات هر یاک از آن جرائم بیشاااتر از میاانگین حاداقال و حاداکثر  

 .مجازات مقرر قانونی است

چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سااه جرم باشااد، مجازات هر   -پ

تواند ه مییک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم اسات. در این صاورت دادگا

چهارم آن مجازات هر یک را بیشااتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک

 .تعیین کند

در تعادّد جرائم درجاه هفات و درجاه هشااات باا یکادیگر، حساااب مورد   -ت

مطابق مقررات این ماده اقدام می شاااود و جمع جرائم درجه هفت و درجه  

شاود. در  اخیر نمیهشات با درجه شاش و باالتر سابب تشادید مجازات جرائم  

جمع این جرائم با جرائم درجه شاااش و باالتر، به طور جداگانه برای جرائم  

شاود و در هر درجه هفت و درجه هشات مطابق این ماده تعیین مجازات می

  .صورت مجازات اشد قابل اجراء است

در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشااد مندرد در دادنامه قابل    -ث

اگر مجازات اَشااد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل  اجراء اساات و 

شاود یا به موجبی از قبیل گذشات شااکی خصاوصای، نساخ مجازات قانونی یا 

شاود و در این اجراء گردد، مجازات اَشاد بعدی اجراء میمرور زمان غیرقابل

صاااورت میزان مجاازات اجراءشاااده قبلی در اجرای مجاازات اَشاااد بعادی 

  حکم  در عفو و   مجازات  اجرای  تعلیق مشااروط،  آزادی.  شااود محاساابه می

 .است اجراء

در هر مورد کاه مجاازات قاانونی فااقاد حاداقال یاا ثاابات بااشاااد، اگر جرائم   -د

ارتکابی بیش از ساه جرم نباشاد دادگاه می تواند تا یک شاشام و اگر بیش از  

 .سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند

ر جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه  در صاورتی که د  -چ

 .متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود

هاای منادرد در  هرگااه در قاانون برای جرمی یکی از مصاااادیق مجاازات  -ح

عنوان مجازات اصالی مقرر شاده باشاد، آن ( این قانون به2۶( یا )23مواد )
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 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان  صفحه 

شاود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشاد  جراء میدر هر صاورت ا مجازات

( این قانون، فاقد آثار تبعی 25باشاد. همچنین اگر مجازات اَشاد وفق ماده )

تر دارای آثار تبعی باشااد، عالوه بر مجازات اصاالی اَشااد ، و مجازات خفیف

 .مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود

تخفیف مجازات برای هر یک از  در تعدّد جرم در صااورت وجود جهات    -خ

 .( این قانون اقدام میشود38( و )37جرائم، مطابق مواد )

در صاورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصای    -د

 مقرر  مجازات به مرتکب و   شاود داشاته باشاد، مقررات تعدّد جرم امعمال نمی

 میشود محکوم قانون در

84۶ 
  98آزمون 

پاسخنامه  
 82سؤال 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصااوب    ۶8اساات. ماده    حید صااح نهیگز
دارد: مجازات شااروع به قاچاق، حسااب  یخصااوص مقرر م  نیدر ا  1392

 قانون است. نیمورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع ا

مجازات شااروع ،  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز   ۶8سااابقاً در ماده  

به قاچاق، حساب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضاوع این قانون 

،  1399بود لکن با تصااویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصااوب  

کلیه ی شاروع به جرم هایی که در قوانین خاص مجازات تعیین نموده بود 

  1392قاانون مجاازات اساااالمی    122نساااخ گردیاد و در تماام موارد، مااده  

 حاکم می باشد.

848 
  98آزمون 

پاسخنامه  
 93سؤال 

مصاوب   یقانون مجازات اساالم  122اسات. تبصاره ماده    حیالف صاح نهیگز
با ارتکاب جرم  میارتباط مسااتق  ،یدارد: هرگاه رفتار ارتکاب یمقرر م  1392

اطالع بوده وقوع جرم  یکه مرتکب از آنها ب  یداشااته، لکن به جهات ماد
 باشد، اقدام انجام  شده در حکم شروع به جرم است رممکنیغ

دارد: هر  یمقرر م راتیبخش تعز  1375  یقانون مجازات اساالم  ۶13ماده  
  ی منظور بادون اراده و   جاهینت  یول  دیا شاااروع باه قتال عماد نماا یگااه کسااا 

 خواهد شد.محکوم یریمحقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعز

جرم   نیشاود. الزم به ذکر اسات ا یمحساوب م  5درجه    ریمجازات،تعز  نیا
وارد نشاده   یقابل گذشات قانون مجازات اساالم  میجرا  ساتیدر ل یریتعز

 یاسااات و اعماال مجاازات ناه از بااب حق النااس، بلکاه از بااب حقوق عموم
 .ردیگ یصورت م

مذکور در حکم ، عمل  122با استناد به تبصره ماده  اسات.   حیصاح ب نهیگز

شاروع به جرم می باشاد. همچنین الزم به ذکر اسات که با تصاویب قانون 

کلیاه شاااروع باه جرم هاایی کاه در   1399کااهش مجاازات حبس تعزیری  

  122قوانین خاص می باشااد نسااخ گردیده و در خصااوص تمام آنها ماده  

حاکم اسات. بنابراین در مورد ساوال نیز ماده    1392قانون مجازات اساالمی  

بخش تعزیرات نساخ شاده اسات و بند   1375قانون مجازات اساالمی    ۶13

 اعمال می گردد. 122الف ماده 

 

 


