«مجموعه دوم»
پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

پرسشهای برگزیده  از مجموعهی
تغییرات الحاقی و اصالحی مجموعه  دوم  
براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
توسوم-بهار )1399
( مطابق با چاپ بیس 
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« .108 1الف» به قصد قتل یک مقام امنیتی به سمت او شلیک م یکند که ناگهان فرزند
مقام امنیتی جلوی گلوله م یپرد ،تیر به فرزند برخورد کرده و او را م یکشد و بعد از کمانه
کردن ،به خود مقام امنیتی برخورد کرده و او را مجروح م یکند «الف» محکوم است به؛

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

 )1ایراد جراحت غیرعمدی مقام امنیتی و قتل عمدی فرزند.
 )2ایراد جراحت عمدی مقام امنیتی و قتل خطای محض فرزند.
 )3شروع به قتل عمدی مقام امنیتی ،ایراد جراحت غیرعمدی مقام امنیتی و قتل عمدی فرزند.
 )4ایراد جراحت عمدی بر مقام امنیتی ،شروع به قتل عمدی مقام امنیتی ،قتل خطای
محض فرزند.
پاسخ سوال  108گزینه  4صحیح است .ر.ک به مواد  122و   290و  292ق.م.ا مصوب . 1392
با این توضیح که الف دارای قصد قتل ( قصد نتیجه ) نسبت به مقام امنیتی بوده که به
دلیل مانع خارجی  ،اقدام به قتل در اثنای عملیات اجرایی متوقف شده است  ،اما در مورد
اینکه با قصد جنایت  ،اقدام وی منتج به جنایتی کمتر از آن شده  ،بابت آن جنایت عمد
مادون نفس مسئول است و همچنین به دلیل اینکه قصد رفتار و قصد نتیجه را نسبت
به فرزند مقام امنیتی نداشته است  ،موضوع در شمول بند سوم ماده  292ق.م.ا قرار می
گیرد  ،مگر اینکه رفتار ارتکابی و عنصر معنوی الف نسبت به فرزند مقام امنیتی با تبصره
ماده  292تطبیق نماید که در اینصورت جنایت نسبت به او نیز عمدی محسوب می شود .
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 .177 2اگر فردی عمدا ً زن بارداری را با علم به بارداری او ،مضروب کند و زن فوت شده
و جنین ساقط شود ،مجازات متهم را نسبت به زن و جنین به ترتیب تعیین کنید.

			
 )1قصاص نفس ـ دیه جنین و تعزیر
				
 )3قصاص نفس ـ دیه

 )2قصاص نفس
 )4دیه ـ تعزیر
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پاسخ سوال  177گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  306ق.م.ا مصوب  1392و ماده 622
اصالحی  1399ق .تعزیرات مصوب  «  - 1375هر کس عالماً عامدا ً به واسطه ضرب یا اذیت
و آزار زنحامله ،موجب سقط جنین وی شود عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به
حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد ».در این فرض دو جرم واقع
شده است؛ « قتل عمدی زن و سقط عمدی جنین » .با دقت در این نکته که به موجب تبصره
الحاقی  1399به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392؛ حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری
درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد .جرم
موضوع ماده  622اصالحی ق .تعزیرات نیز به موجب ماده 104ق.م.ا جرمی قابل گذشت است
و از حیث ضمانت اجرای حبس مشمول تبصره الحاقی  1399به ماده  104میباشد.

 )1ارش قابل پرداخت میباشد.
 )2موجب قصاص مرتکب یا دیه است.
 )3ضمان منتفی است ولی اگر عمل مذکور عمدی باشد موجب شالق یا حبس تعزیری
خواهد بود.
 )4ضمان منتفی است و در هر صورت موجب شالق و حبس تعزیری خواهد بود.

دوراندیشان

 .247 3اگر عمل مرتکب مبنی بر زدن سیلی بر گوش دیگری موجب آسیب و عیبی
بر بدن ق ربانی نشود:
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پاسخ سوال  247گزینه 3صحیح است .ر.ک به ماده 567اصالحی 1399ق.م.ا مصوب1392
« در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن
برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح ،مرتكب به چهل
و پنج روز تا سه ماه حبس يا شالق تعزيري درجه هفت محكوم مي شود  » .با دقت بر این نکته
که به استناد ماده  11قانون کاهش حبس تعزیری مصوب  1399و تبصره الحاقی  1399به ماده
 104ق.م.ا مصوب  1392؛ حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه
هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد  .جرم موضوع ماده 567
ق.م.ا با لحاظ صدر ماده104ق.م.ا جرمی قابل گذشت میباشدو بنابراین ضمانت اجرای حبس
در آن مشمول تبصره الحاقی  1399به ماده 104ق.م.ا خواهد بود.

ن

 .496 4در مواردی که رفتار مرتکب نسبت به دیگری عمدی بوده ولی منتهی به
آسیب و عیب در بدن نگردد و اثری از خود باقی نگذارد:
(کارشناسی ارشد ـ دانشگاه آزاد )1394

 )1ضمان منتفی است ولی مرتکب به اتهام توهین تعزیر میشود.
 )2در صورت عدم تصالح ،مرتکب به شالق تعزیری از درجه هفت محکوم میشود.
 )3مرتکب به حبس یا شالق تعزیری درجه هفت محکوم میشود مشروط به اینکه
مصالحه نکرده باشند.
 )4ضمان منتفی است و در صورت عدم تصالح ،مرتکب تعزیر میشود.
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پاسخ سوال  496گزینه  3صحیح است ( .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است)
ر.ک به ماده  567اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  « -1392در مواردي كه رفتار مرتكب نه
موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي
است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح ،مرتكب به چهل و پنج روز تا سه ماه
حبس يا شالق تعزيري درجه هفت محكوم مي شود ( .الزم به ذکر است که پرسش مرتبط
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به آزمون کارشناسی ارشد  -دانشگاه آزاد اسالمی  1394و قبل از تغییرات ناشی از قانون
کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشد .به استناد ماده  11قانون کاهش
حبس تعزیری مصوب  1399و تبصره الحاقی  1399به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392؛
حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون
برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد ) .
 .524 5در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی شود و نه اثری از خود
به جا گذارد؛

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی
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 )1دیه یا ارش به عالوه حبس یا شالق تعزیری اجرا میشود.
 )2دیه به عالوه حبس و شالق تعزیری اجرا میشود.
 )3ضمان منتفی است .در موارد عمدی در صورت عدم تصالح ؛ حبس یا شالق تعزیری
اجرا می شود .
 )4ضمان منتفی است ـ در موارد عمدی در صورت عدم تصالح ؛ حبس و شالق تعزیری
اجرا می شود .

ن

پاسخ سوال  524گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  567اصالحی  1399ق.م.ا مصوب
 « -1392در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود
در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح ،مرتكب
به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا شالق تعزيري درجه هفت محكوم مي شود  » .با دقت
بر این نکته که به استناد ماده  11قانون کاهش حبس تعزیری مصوب  1399و تبصره الحاقی
 1399به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392؛ حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه
چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد .
 .530 6در جنایت عمدی که از خود آسیبی به جا نگذاشته باشد؛
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 )1در صورت عدم تصالح ،مرتکب به حبس یا شالق تعزیری محکوم میشود  .
 )2مرتکب در هر صورت به دیه یا ارش و حبس تعزیری محکوم میشود.
 )3مرتکب در هر صورت به دیه یا ارش و شالق تعزیری محکوم میشود.
 )4در صورت عدم تصالح ،مرتکب به دیه یا ارش و حبس یا شالق محکوم میشود.

پاسخ سوال  530گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  567اصالحی  1399ق.م.ا مصوب
 « -1392در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود
در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح ،مرتكب

دوراندیشان

به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا شالق تعزيري درجه هفت محكوم مي شود   ».با دقت بر این
نکته که به استناد ماده  11قانون کاهش حبس تعزیری مصوب  1399و تبصره الحاقی  1399به
ماده  104ق.م.ا مصوب  1392؛ حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا
درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد .
 .579 7درصورتی که رفتار غیر عمدی مرتکب ،نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود
(وکالت )1397
و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد ،کدام مورد صحیح است؟

 )1توهین عملی محسوب میشود.
 )2ضمان منتفی است.
 )3در صورت عدم تصالح ،مرتکب به حبس یا شالق تعزیری درجه  7محکوم میشود.
 )4در صورت تصالح ،ضمان منتفی است.
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پاسخ سوال  579گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  567اصالحی  1399ق.م.ا مصوب
 « - 1392در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود
در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي است لكن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح ،مرتكب
به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس يا شالق تعزيري درجه هفت محكوم مي شود  » .با دقت
بر این نکته که به استناد ماده  11قانون کاهش حبس تعزیری مصوب  1399و تبصره الحاقی
 1399به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392؛ حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه
چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد .
« .608 8الف» که فردی بالغ است« ،ب» را که پسری  12ساله است ،اکراه به قتل
م ینماید ،در این حالت:

« )1الف» قصاص شده و «ب» به حبس ابد محکوم میشود.
« )2الف» به حبس ابد محکوم شده و «ب» دیه پرداخت میکند.
« )3الف» دیه پرداخت میکند و «ب» نیز مسئولیت کیفری ندارد.
« )4الف» به حبس ابد محکوم شده و عاقلهی «ب» دیه پرداخت میکند.
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پاسخ سوال  608گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  375ق.م.ا مصوب 1392
اصوالً کسی که مرتکب قتل شود حتی اگر اکراه شده باشد ،قصاص شده و اکراه کننده نیز
به حبس ابد محکوم میشود .مگر :اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد که در این
صورت فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است یا اکراه شونده طفل ممیز باشد که در این
صورت عاقلهی اکراه شونده دیه میدهند و اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد.

6
پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

به استناد ماده  375ق.م.ا مصوب  1392و تبصره  2آن مجازات اکراه کننده در قتل ؛
حبس ابد است و همچنین است اگر اکراه شونده صغیر ممیز باشد ،مک ِره به حبس ابد
محکوم می شود و به استناد تبصره  6الحاقی  1399به ماده  19ق.م.ا مبتنی بر ماده 3
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛ « تمام حبس های ابد غیر حدی در
قانون به حبس درجه یک تبدیل می شوند  ».بنابر تفسیر مضیق قوانین کیفری  ،حبس
اکراه کننده  ،حبس ابد غیر حدی است و باید مشمول تبصره الحاقی به ماده  19فرض
شده و به جای حبس ابد  ،اکراه کننده را مستوجب حبس درجه یک دانست  .اما این نظر
نیز وجود دارد که حبس ابد اکراه کننده  ،مجازاتی شرعی است و مبتنی بر نصوص شرع
از جمله روایات مورد نظر مشهور فقها می باشد و مجازات شرعی قابل تغییر نیستند .
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 .609 9شرایط اجرای مجازات حبس ابد برای اکراهکننده در قتل عبارت است از؛

ن

 )1تساوی در دین با مجنیعلیه ـ تساوی در عقل با مجنیعلیه ـ نفی رابطه ابوت با مجنیعلیه
مکره ـ عدم گذشت و مصالحه با اولیاءدم مجنیعلیه
مکره ـ تساوی در عقل با َ
 )2تساوی در دین با َ
 )3تساوی در دین با مجنیعلیه ـ تساوی در عقل با مجنیعلیه ـ نفی رابطه ابوت با
مجنیعلیه ـ عدم گذشت و مصالحه با اولیاءدم مجنیعلیه
مکره ـ عدم
مکره ـ نفی رابطه ابوت با َ
مکره ـ تساوی در عقل با َ
 )4تساوی در دین با َ
گذشت و مصالحه با اولیاءدم مجنیعلیه
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پاسخ سوال  609گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  376ق.م.ا مصوب 1392
مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه
کننده ( با لحاظ ماده  301ق.م.ا شرایط عمومی قصاص قابل رویت هستند ) و حق اولیای
دم میباشد و قابل گذشت و مصالحه است .اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم
نشود ،به مجازات معاون در قتل محکوم میشود.
بنابراین یا جمع شرایط زیر امکان حبس ابد مک ِره وجود خواهد داشت:
مجنیعلیه در عقل و دین و البته عدم رابطه
شرایط عمومی قصاص ( برابری اکراه کننده و
ٌ
مجنیعلیه )  +عدم اعالم گذشت و مصالحه نسبت به اکراه کننده
ابوت میان اکراه کننده و
ٌ
توسط اولیاء دم.
البته به استناد ماده  375ق.م.ا مصوب  1392و تبصره  2آن مجازات اکراه کننده در قتل
؛ حبس ابد است و همچنین است اگر اکراه شونده صغیر ممیز باشد ،مک ِره به حبس ابد
محکوم می شود و به استناد تبصره  6الحاقی  1399به ماده  19ق.م.ا مبتنی بر ماده 3
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛ « تمام حبس های ابد غیر حدی در
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قانون به حبس درجه یک تبدیل می شوند  ».بنابر تفسیر مضیق قوانین کیفری  ،حبس
اکراه کننده  ،حبس ابد غیر حدی است و باید مشمول تبصره الحاقی به ماده  19فرض
شده و به جای حبس ابد  ،اکراه کننده را مستوجب حبس درجه یک دانست  .اما این نظر
نیز وجود دارد که حبس ابد اکراه کننده  ،مجازاتی شرعی است و مبتنی بر نصوص شرع
از جمله روایات مورد نظر مشهور فقها می باشد و مجازات شرعی قابل تغییر نیستند .
 .610 10اگر الف که مسلمان است غیر مسلمان ذمی را با تهدیدی خارج از تحمل
وادار کند که غیر مسلمان ذمی دیگری را بکشد و او نیز برای دفع تهدید از خود چنین
کرده باشد؛
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 )1الف به حبس درجه  5یا   6محکوم میشود.
 )2الف به حبس درجه  2یا  3محکوم میشود.
 )3الف به حبس ابد محکوم میشود.
  )4الف به حبس درجه  1یا   2محکوم میشود.

ن

پاسخ سوال  610گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده 127اصالحی و مواد  301و 306و 376

7

ق.م.ا مصوب 1392
با توجه به مقرره  376ق.م.ا در صورتیکه اکراهکننده به قتل شرایط عمومی قصاص (301
ق.م.ا) را نداشته باشد به جای حبس ابد به مجازات معاونت در قتل عمد (بند الف ماده
 127ق.م.ا) محکوم میشود.
با دقت بر دو نکته ؛ نکته اول -به استناد ماده  375ق.م.ا مصوب  1392و تبصره  2آن
مجازات اکراه کننده در قتل ؛ حبس ابد است و همچنین است اگر اکراه شونده صغیر ممیز
باشد ،مک ِره به حبس ابد محکوم می شود و به استناد تبصره  6الحاقی  1399به ماده 19
ق.م.ا مبتنی بر ماده  3قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛ « تمام حبس
های ابد غیر حدی در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شوند  ».بنابر تفسیر مضیق
قوانین کیفری  ،حبس اکراه کننده  ،حبس ابد غیر حدی است و باید مشمول تبصره
الحاقی به ماده  19فرض شده و به جای حبس ابد  ،اکراه کننده را مستوجب حبس درجه
یک دانست  .اما این نظر نیز وجود دارد که حبس ابد اکراه کننده  ،مجازاتی شرعی است
و مبتنی بر نصوص شرع از جمله روایات مورد نظر مشهور فقها می باشد و مجازات شرعی
قابل تغییر نیستند.
نکته دوم  -به استناد ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  ،عبارت « یا قانون »
از ابتدای ماده  127ق.م.ا حذف و کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای معاونت در
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جر ِم مشخص  ،تحت همین عنوان ( یعنی معاونت در جرم ) مجازات تعیین شده  ،منسوخ
شده است و بنابراین تبصره ماده  612ق.تعزیرات مصوب  1375ناظر بر تعیین مجازات
برای معاون در قتل عمدی که در آن قاتل به هر دلیل قصاص نفس نشده باشد  ،منسوخ
است و از این پس برای تعیین وضعیت چنین معاونی با لحاظ تبصره دوم ماده  127ق.م.ا
و بند (ت) آن ماده تعیین مجازات خواهد شد .
مکره به قتل غیرمسلمان دیگری شده
در مجموع در فرض مساله  ،اگر غیرمسلمان که َ
است  ،قصاص نفس شود  ،مک ِره باید به مجازات شرعی اکراه در قتل یعنی حبس ابد
محکوم شود ،اما چون در این فرض بین اکراه کننده ( مسلمان ) و مقتول ( غیر مسمان ) ،
برابری شرایط دین مطابق ماده  301ق.م.ا مصوب  1392وجود ندارد ،پس وی با لحاظ
ماده  376ق.م.ا به مجازات معاون در قتل عمدی که قاتل در آن به مجازات قصاص نفس
محکوم شده است  ،یعنی حبس درجه  2یا  3به استناد بند الف ماده  127محکوم خواهد
شد و اگر قاتل به هر دلیل ( مثل مصالحه اولیای دم با قاتل) قصاص نفس نشود و مشمول
ماده  612ق .تعزیرات مصوب  1375قرار گیرد  ،اکراه کننده نیز با لحاظ توضیح فوق الذکر
مشمول تعزیر بند (ت) ماده  127ق.م.ا مصوب  1392مطابق با تبصره دوم آن مقرره قرار
خواهد گرفت .

د
و
ر
ا
ن
د
ی
ش
ا

 .615 11در قتل اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد:

ن

مجموعه دوم

 )1اکراه شونده دیه پرداخت میکند و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود.
 )2اکراه شونده معاف از مجازات است و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود.
 )3عاقلهی اکراه شونده دیه پرداخت میکند و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود.
 )4اکراه شونده معاف از مجازات است و اکراه کننده دیه پرداخت میکند.
پاسخ سوال  615گزینه  3صحیح است .ر.ک به تبصره  2ماده  375ق.م.ا مصوب 1392
اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب ،قصاص شده و اکراه کننده نیز به حبس ابد
محکوم میشود .حال اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد بر اساس تبصره  2ماده  375ق.م.ا
مصوب  1392عاقله وی دیه مقتول را میپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم
خواهد شد .همچنین در صورتی که اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه
کننده محکوم به قصاص است.
به استناد ماده  375ق.م.ا مصوب  1392و تبصره  2آن مجازات اکراه کننده در قتل ؛
حبس ابد است و همچنین است اگر اکراه شونده صغیر ممیز باشد ،مک ِره به حبس ابد
محکوم می شود و به استناد تبصره  6الحاقی  1399به ماده  19ق.م.ا مبتنی بر ماده 3
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قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛ « تمام حبس های ابد غیر حدی در
قانون به حبس درجه یک تبدیل می شوند  ».بنابر تفسیر مضیق قوانین کیفری  ،حبس
اکراه کننده  ،حبس ابد غیر حدی است و باید مشمول تبصره الحاقی به ماده  19فرض
شده و به جای حبس ابد  ،اکراه کننده را مستوجب حبس درجه یک دانست  .اما این
نظر نیز وجود دارد که حبس ابد اکراه کننده  ،مجازاتی شرعی است و مبتنی بر نصوص
شرع از جمله روایات مورد نظر مشهور فقها می باشد و مجازات شرعی قابل تغییر نیستند.
 .616 12در اکراه در قتل کدام مورد صحیح نیست؟

د
و
ر
ا
ن
د
ی
ش
ا

 )1اگر اکراه کننده به حبس ابد محکوم نشود مجازات معاون در قتل در مورد او جاری خواهد شد.
 )2حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده است.
 )3مجازات حبس ابد اکراه کننده در اختیار اولیاء دم نمیباشد و قابل گذشت و مصالحه نیست.
 )4اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله دیه را پرداخت میکند.
پاسخ سوال  616گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  376ق.م.ا مصوب  - 1392مجازات
حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق
اولیای دم می باشد و قابل گذشت و مصالحه است .اگر اکراه کننده به هر علت به حبس
ابد محکوم نشود ،به مجازات معاون در قتل محکوم می شود
.به استناد ماده  375ق.م.ا مصوب  1392و تبصره  2آن مجازات اکراه کننده در قتل ؛
حبس ابد است و همچنین است اگر اکراه شونده صغیر ممیز باشد ،مک ِره به حبس ابد
محکوم می شود و به استناد تبصره  6الحاقی  1399به ماده  19ق.م.ا مبتنی بر ماده 3
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛ « تمام حبس های ابد غیر حدی در
قانون به حبس درجه یک تبدیل می شوند  ».بنابر تفسیر مضیق قوانین کیفری  ،حبس
اکراه کننده  ،حبس ابد غیر حدی است و باید مشمول تبصره الحاقی به ماده  19فرض
شده و به جای حبس ابد  ،اکراه کننده را مستوجب حبس درجه یک دانست  .اما این نظر
نیز وجود دارد که حبس ابد اکراه کننده  ،مجازاتی شرعی است و مبتنی بر نصوص شرع
از جمله روایات مورد نظر مشهور فقها می باشد و مجازات شرعی قابل تغییر نیستند .

ن

اولیاءدم مجن یعلیه در قبال دریافت
 .622 13اگر اک راهشونده در قتل عمد ،مورد گذشت
ِ
دیه ق رار گیرد و اک راهکننده هم به دلیل وجود رابطه ابوت با مجن یعلیه قابل حبس ابد
نباشد؛

9

 )1اکراهشونده دیه میدهد ـ اکراهکننده به حبس تعزیری ماده  612ق.م.ا محکوم میشود  .
 )2اکراهشونده به پرداخت دیه و حبس تعزیری ماده  612ق.م.ا محکوم میشود ـ

10

اکراهکننده به یک تا دو درجه پایینتر از تعزیر اکراهشونده محکوم میشود.
 )3اکراهشونده به حبس تعزیری ماده  612محکوم میشود ـ اکراهکننده به پرداخت دیه
و تعزیر مستقل محکوم میشود.
 )4اکراهشونده به پرداخت دیه و حبس تعزیری ماده  614محکوم میشود ـ اکراهکننده به
دو تا سه درجه پایینتر از تعزیر اکراهشونده محکوم میشود.
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پاسخ سوال  622گزینه 2صحیح است .ر.ک به ماده 376و تبصره 2ماده 127ق.م.ا مصوب1392
اگر قاتل (اکراه شونده) مورد گذشت اولیاء دم قرار گیرد ،قصاص ساقط شده و به پرداخت
دیه و مجازات تعزیری ماده  612محکوم میشود ،در این وضعیت اگر اکراهکننده هم به
مجنیعلیه قابل حبس ابد نباشد با رعایت ماده  376به تعزیر
دلیل وجود رابطه ابوت با
ٌ
معاونت در قتل محکوم میشود .ولی چون در اینجا مباشر ،قصاص نفس نشده است با
رعایت بند (ت) و تبصره  2ماده  127اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  ،1392برای اکراه
کنندهای که در حکم معاون جرم قرار گرفته است؛ تعزیر تعیین خواهد شد.
با توضیح دو نکته ؛ نکته اول اینکه به استناد ماده  375ق.م.ا مصوب  1392و تبصره  2آن
مجازات اکراه کننده در قتل ؛ حبس ابد است و همچنین است اگر اکراه شونده صغیر ممیز باشد،
مک ِره به حبس ابد محکوم می شود و به استناد تبصره  6الحاقی  1399به ماده  19ق.م.ا مبتنی
بر ماده  3قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛ « تمام حبس های ابد غیر حدی
در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شوند  ».بنابر تفسیر مضیق قوانین کیفری  ،حبس
اکراه کننده  ،حبس ابد غیر حدی است و باید مشمول تبصره الحاقی به ماده  19فرض شده و
به جای حبس ابد  ،اکراه کننده را مستوجب حبس درجه یک دانست  .اما این نظر نیز وجود
دارد که حبس ابد اکراه کننده  ،مجازاتی شرعی است و مبتنی بر نصوص شرع از جمله روایات
مورد نظر مشهور فقها می باشد و مجازات شرعی قابل تغییر نیستند  .نکته دوم ؛ به استناد ماده
 15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  ، 1399عبارت « یا قانون » از ابتدای ماده
 127ق.م.ا حذف و کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای معاونت در جر ِم مشخص  ،تحت
همین عنوان ( یعنی معاونت در جرم ) مجازات تعیین شده  ،منسوخ شده است و بنابراین تبصره
ماده  612ق.تعزیرات مصوب  1375ناظر بر تعیین مجازات برای معاون در قتل عمدی که در
آن قاتل به هر دلیل قصاص نفس نشده باشد  ،منسوخ  است و از این پس برای تعیین مجازات
معاون در چنین قتلی  ،با لحاظ تبصره دوم ماده  127ق.م.ا و بند (ت) آن ماده باید اقدام گردد.

د
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ن

مجموعه دوم

 .635 14معاونت در ایراد قطع عمدی عضو دیگری مستوجب؛

			
 )1تعزیر درجه  2یا .3
		
 )3حبس تعزیری درجه  5یا .6

 )2حبس تعزیری درجه  2یا .3
 )4تعزیر درجه  5یا .6

دوراندیشان

پاسخ سوال  635گزینه 3صحیح است .ر.ک به بند ب ماده 127اصالحی 1399ق.م.ا مصوب1392
نحوه مجازات معاون در جنایات:
1ـ معاونت در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات است  .حبس تعزیری درجه  2یا 3
2ـ معاونت در جرایم قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه  5یا 6
3ـ معاونت در جنایات عمدی در مواردی که به هر علت قصاص نفس یا عضو صورت نگیرد.
 براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم  1تا  2درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی
4ـ معاونت در جرایم مستلزم تعزیر برای مباشر 1 تا  2درجه پایینتر از مجازات جرم
ارتکابی مباشر
با دقت بر این نکته که به استناد ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 ، 1399عبارت « یا قانون » از ابتدای ماده  127ق.م.ا حذف و کلیه مصادیق خاص قانونی
که در آنها برای معاونت در جر ِم مشخص  ،تحت همین عنوان ( یعنی معاونت در جرم )
مجازات تعیین شده  ،منسوخ شده است و بنابراین تبصره ماده  612ق.تعزیرات مصوب
 1375ناظر بر تعیین مجازات برای معاون در قتل عمدی که در آن قاتل به هر دلیل
قصاص نفس نشده باشد  ،منسوخ است و از این پس برای تعیین مجازات معاون در چنین
قتلی  ،با لحاظ تبصره دوم ماده  127ق.م.ا و بند (ت) آن ماده باید اقدام گردد.

د
و
ر
ا
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د
ی
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ا

ن

 .636 15اگر «الف»« ،ب» را در انجام قتل عمدی معاونت کرده و «ب» به تقاضای اولیاء
دم قصاص شده است؛

« )1الف» به حداقل مجازات تعزیریای که برای «ب» در صورت عدم اجرای قصاص تعیین
میگردد ،محکوم خواهد شد.
« )2الف» به دو یا سه درجه کمتر از مجازات تعزیریای که برای «ب» در صورت عدم
اجرای قصاص تعیین میگردد ،محکوم خواهد شد.
« )3الف» به حبس درجه  2یا  3محکوم میشود.
« )4الف» به حبس ابد محکوم میشود.
پاسخ سوال  636گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  127اصالحی  1399ق.م.ا مصوب 1392
 .637 16مجازات معاونت در جرم قتل عمدی در فرض قصاص قاتل ،کدام است؟

 )1حبس از یک تا پنج سال 		
		
 )3حبس تعزیری درجه چهار یا پنج

 )2حبس تعزیری درجه دو یا سه
 )4حبس تعزیری درجه سه یا چهار
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پاسخ سوال  637گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  127اصالحی  1399ق.م.ا مصوب 1392
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در جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات است نحوه مجازات معاون طبق بند الف
ماده  127قانون مجازات اسالمی حبس تعزیری درجه دو یا سه خواهد بود .همچنین
مطابق تبصره  2ماده  127قانون مجازات اسالمی مصوب  92چنانچه به هر علت قصاص
نفس یا عضو جرا نشود ،مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم یک تا دو
درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود.
با دقت بر این نکته که به استناد ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 ، 1399عبارت « یا قانون » از ابتدای ماده  127ق.م.ا حذف و کلیه مصادیق خاص قانونی
که در آنها برای معاونت در جر ِم مشخص  ،تحت همین عنوان ( یعنی معاونت در جرم )
مجازات تعیین شده  ،منسوخ شده است و بنابراین تبصره ماده  612ق.تعزیرات مصوب
 1375ناظر بر تعیین مجازات برای معاون در قتل عمدی که در آن قاتل به هر دلیل
قصاص نفس نشده باشد  ،منسوخ است و از این پس برای تعیین مجازات معاون در چنین
قتلی  ،با لحاظ تبصره دوم ماده  127ق.م.ا و بند (ت) آن ماده باید اقدام گردد.
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 17سئوال .834در جرم آدمربایی؛

ن

 )1مباشر معنوی جرم همانند مباشر مادی جرم ،تحت یک تعزیر قابل مجازات میباشند     .
 )2مباشر معنوی جرم به بیش از حداکثر مجازات مباشر مادی جرم محکوم میشود.
 )3مباشر معنوی جرم به مجازات معاونت در جرم محکوم میشود.
 )4مباشر معنوی جرم دارای مجازاتی کام ً
ال مستقل از مباشر مادی جرم است.

مجموعه دوم

پاسخ سوال  834گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  621اصالحی 1399ق .تعزیرات
مصوب  -1375با توجه به نص صریح مقرره محرز است که قانونگذار برای مباشر مادی
جرم ( کسی که عنصر مادی جرم آدم ربایی را انجام داده است ) و همچنین برای مباشر
معنوی جرم ( کسی که عنصر مادی جرم آدم ربایی را از طریق دیگری انجام داده است
مثل الف که از ب می خواهد تا اقدام به آدم ربایی نماید و ب نیز عالماً و عامدا ً در کمال
اختیار  ،آدم ربایی مورد نظر الف را انجام می دهد ) در یک مقرره و تحت یک ضمانت
اجرای قانونی تعیین تکلیف کرده است .
در مورد این جرم  ،توجه به این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که ؛ به استناد بند ب ماده
 1قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399؛ مجازات حبس موضوع ماده 621
ق .تعزیرات مصوب  1375در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس
درجه چهار و در غیر اینصورت به حبس درجه پنج تقلیل یافته است و برخی بر این نظر
هستند که با این مقرره  ،ماده  621ق .تعزیرات مصوب  1375نسخ شده است و به جای

دوراندیشان

آن آدم ربایی در دو فرض به عنف و تهدید و بدون عنف و تهدید جرم انگاری شده و دیگر
نیازی به اعمال قسمت آخر ماده  621ق .تعزیرات نیست  .این در حالی است که نظر دیگر
( از جمله نظری که معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در مستند شماره 17008
مورخ  1399/4/15در پاسخ به استعالمی در این زمینه اعالم داشته است ) متضمن این
امر می باشد که مقنن صرفاً در رویکرد جدید به اصالح مجازات قانونی آدم ربایی و تعیین
دو مجازات مستقل برای آن در دو فرض مذکور اقدام کرده است و بنابراین در مواردی که
سن مجنی علیه کمتر از  15سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا
به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود  ،مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده
 621حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق
قانون کاهش حبس تعزیری  ،مجازات مرتکب حسب مورد  ،حداکثر حبس درجه چهار یا
درجه پنج خواهد بود .
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 18اضافه شود قبل از سئوال  . 865الف با عنف و تهدید اقدام به آدم ربایی کرده است
مجازات وی بر اساس کدام بند صحیح درج شده است ؟

 )1حبس درجه 4
 )2حبس درجه 5
 )3حداکثر مجازات آدم ربایی مشدده
 )4حداکثر مجازات آدم ربایی غیر مشدده

اضافه شود قبل از پاسخ سئوال 865گزینه  1صحیح است  .ر.ک به ماده  621اصالحی
 1399ق.تعزیرات مصوب  .1375با این توضیح که به استناد بند ب ماده  1قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری مصوب  1399؛ مجازات حبس موضوع ماده  621ق .تعزیرات
مصوب  1375در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و
در غیر اینصورت به حبس درجه پنج تقلیل یافته است.
 .865 19با توجه به ماده  621ق .تعزیرات کدام مورد از عوامل تشدید مجازات آدم
ربایی م یباشد؟
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مجنیعلیه
 )1وارد آوردن آسیب حیثیتی بر
ٌ
مجنیعلیه
 )2وارد آوردن آسیب جسمی بر
ٌ
مجنیعلیه با عنف
 )3ربودن
ٌ
مجنیعلیه
 )4وارد آوردن آسیب جسمی یا حیثیتی بر
ٌ
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پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

پاسخ سوال  865گزینه  4صحیح است.
با توجه به ماده  621اصالحی 1399ق .تعزیرات مصوب  1375در سه مورد مجازات آدم
ربایی تشدید میگردد:
مجنیعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد.
1ـ سن
ٌ
2ـ ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد.
مجنیعلیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود.
3ـ به
ٌ
با این توضیح که به استناد بند ب ماده  1قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 1399؛ مجازات حبس موضوع ماده  621اصالحی 1399ق .تعزیرات مصوب  1375در
صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر اینصورت به
حبس درجه پنج تقلیل یافته است و برخی بر این نظر هستند که با این مقرره  ،ماده 621
ق .تعزیرات مصوب  1375نسخ شده است و به جای آن آدم ربایی در دو فرض به عنف
و تهدید و بدون عنف و تهدید جرم انگاری شده و دیگر نیازی به اعمال قسمت آخر ماده
 621ق .تعزیرات نیست  .این در حالی است که نظر دیگر ( از جمله نظری که معاونت
حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در مستند شماره  17008مورخ  1399/4/15در پاسخ
به استعالمی در این زمینه اعالم داشته است ) متضمن این امر می باشد که مقنن صرفاً
در رویکرد جدید به اصالح مجازات قانونی آدم ربایی و تعیین دو مجازات مستقل برای آن
در دو فرض مذکور اقدام کرده است و بنابراین در مواردی که سن مجنی علیه کمتر از 15
سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی
یا حیثیتی وارد شود  ،مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده  621حداکثر مجازات مقرر در
قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش حبس تعزیری ،
مجازات مرتکب حسب مورد  ،حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد بود .
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 20اضافه شود بعد از سئوال  . 865مجازات شروع به آدم ربایی بدون عنف و تهدید در
کدام گزینه صحیح آمده است ؟

مجموعه دوم

 3 )1تا  5سال حبس
 )2حبس یا شالق یا جزای نقدی درجه 6
 )3حبس درجه 5
 )4حداقل مجازات آدم ربایی تام بدون عنف و تهدید
اضافه شود بعد از پاسخ سئوال 865گزینه  2صحیح است  .ر.ک به ماده  122ق.م.ا مصوب

 1392و بند پ ماده  1قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399که به موجب

دوراندیشان

مصوبه اخیر تبصره ماده  621ق.تعزیرات مصوب  1375منسوخ و مجازات شروع به آدم
ربایی با ماده  122ق.م.ا قابل تعیین اعالم شده است و چون بر اساس بند ب ماده  1قانون
کاهش مجازات حبس تعزیری  ،مجازات آدم ربایی بدون عنف و تهدید حبس درجه   5می
باشد پس با استناد به بند پ ماده  122ق.م.ا مجازات شروع به جرمی که مجازات قانونی
آن درحالت تام حبس درجه  5است ؛  حبس یا شالق یا جزای نقدی درجه  6خواهد بود .
 .906 21مجازات مزاحمت تلفنی؛

 )1فقط اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات
 )2اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات و حبس از یک تا شش ماه
 )3اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات و حبس از  15روز تا سه ماه
 )4حبس از شش ماه تا یک سال و قطع تلفن به مدت یک تا شش ماه
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پاسخ سوال  906گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  641اصالحی  1399ق .تعزیرات
مصوب  « - 1375هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای
اشخاص ایجاد مزاحمت نماید عالوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ،مرتکب
به حبس از  15روز تا سه ماه محکوم خواهد شد  ».با دقت در این نکته که به موجب
تبصره الحاقی  1399به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392؛ « حداقل و حداکثر مجازاتهای
حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف
تقلیل مییابد» .بنابراین جرم موضوع ماده  641ق .تعزیرات با لحاظ ماده  .104ق.م.ا جرم
قابل گذشت است و از جهت ضمانت اجرای حبس مشمول تبصره الحاقی  1399به ماده
104ق.م.ا میباشد.
 .907 22تهدید؛
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 )1جرم مقید به نتیجه است.
 )2در قوانین ایران مستق ً
ال جرمانگاری نشده است.
 )3جرم مطلق است.
 )4جرم مادی صرف است.
پاسخ سوال  907گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  669اصالحی 1399ق .تعزیرات
مصوب  « -1375هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا
شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد ،اعم از اينكه به اين
واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به

16

مجازات شالق تا  74ضربه يا زندان از یک ماه تا یک سال محكوم خواهد شد » .با دقت در
این نکته که به موجب تبصره الحاقی  1399به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392؛ حداقل و
حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم
قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد.
 23سئوال .914شروع به قاچاق انسان در چه صورت قابل تعویق صدور حکم نیست؟

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

 )1در هر صورت.
 )2اگر به نحو عمده باشد.
 )3شروع به قاچاق انسان در هر حال قابل تعویق  صدورحکم است.
 )4اگر به حد افساد فی االرض برسد.
پاسخ سوال  914گزینه   1صحیح است .ر.ک به بند ت ماده   47ق.م.ا مصوب  . 1392با لحاظ
تفسیر مضیق بند ت ماده  ، 47وصف « عمده » صرفاً برای قاچاق مواد مخدر یا روانگردان ،مشروبات
الکلی و سالح و مهمات به کار رفته است و در مورد قاچاق انسان  ،مقنن با تکرار مضاف ( قاچاق )
بدون متصف کردن آن به وصف عمده  ،در مقام بیان این امر است که قاچاق انسان ولو عمده نباشد
نیز از شمول مقررات تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات خارج است .
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 24سئوال .924احمد به حسین دستور ربودن فرزند علی را م یدهد و حسین با اعالم
قصد خود به برادرش  ،از او اتومبیلش را برای امر ربایش می گیرد و با کمک آن وسیله
نقلیه متعلق به برادرش موفق می شود  ،فرزند علی را ب رباید و به احمد تحویل دهد .
وضعیت کیفری احمد  ،حسین و برادر حسین را تعیین کنید .

 )1احمد و حسین شریک در جرم ـ برادر حسین مباشر معنوی.
 )2احمد مباشر معنوی ـ حسین مباشر مادی ـ برادر حسین معاون.
 )3حسین مباشر مادی ـ احمد و برادر حسین معاون.
 )4احمد مباشر معنوی ـ حسین و برادر حسین شریک در جرم.

پاسخ سوال  924گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  621اصالحی 1399ق .تعزیرات
مصوب  1375و ماده  126ق.م.ا مصوب 1392

مجموعه دوم

 25سئوال .943اسفندیار در نشریه بدون مجوز از وزارت ارشاد ،مطالبی را برخالف
حقیقت به بهروز نسبت م یدهد .بهروز قصد شکایت از اسفندیار را دارد ،عنوان
(قضاوت )1392
مجرمانه اسفندیار کدام است؟

			
 )1نشر اکاذیب عمومی
 )3توهین				

 )2نشر اکاذیب مطبوعاتی
 )4افترا

دوراندیشان

پاسخ سوال  943گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  698اصالحی 1399ق .تعزیرات مصوب
 . 1375همچنین به استناد تبصره  2ماده 1قانون مطبوعات مصوب  1379با آخرین اصالحات
1388؛ « نشریهای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج
بوده و تابع قوانین عمومی است».
 26سئوال .955اگر یک فرد غیر مسلمان مرتکب شرب خمر شود ،چگونه مجازات
(قضاوت )1394
م یشود؟

 )1در صورت تظاهر به مصرف مسکر ،محکوم به حد میشود  .
 )2در صورت تظاهر به مصرف مسکر ،محکوم به حد و شالق تعزیری درجه  8میشود.
 )3اگر در حالت مستی در اماکن عمومی ظاهر شده و مرتکب جرم شود ،به حد محکوم میشود.
 )4در صورت تظاهر به مصرف مسکر ،محکوم به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام میشود.
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پاسخ سوال  955گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  266ق.م.ا مصوب 1392
 27سئوال  .989کدام گزینه در خصوص کالهبرداری صحیح نیست؟

 )1درکالهبرداری امکان تخفیف مجازات مطابق عمومات حقوق کیفری وجود دارد.
 )2امکان تعلیق مجازات کالهبرداری وجود دارد.
 )3امکان تعلیق مجازات کالهبرداری وجود ندارد.
 )4کالهبرداری با لحاظ نصاب معین ریالی می تواند جرم قابل گذشت باشد   .
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پاسخ سوال  989گزینه  3صحیح است .ر.ک به تبصره الحاقی  1399به ماده  47ق.م.ا
مصوب  1392و ماده  104ق.م.ا اصالحی  1399و ماده  15قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب   .1399به موجب تبصره الحاقی به ماده  47ق.م.ا ؛ «  .....تعلیق اجرای
مجازات جرایم علیه عفت عمومی(به جز جرایم موضوع مواد ( )۶۳۹و ( )640ق.تعزیرات
مصوب  )1375و کالهبرداری و کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و جرایمي که مجازات
کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع
به جرایم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعايت ماده ( )۴۶اين قانون در خصوص اين
تبصره الزامي است ».همچنین بر مبنای ماده  104اصالحی ق.م.ا ؛ «  ...و جرایم انتقال
مال غیر و کالهبرداری موضوع ماده ( )۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس
و کالهبرداری مصوب  1367مجمع تشخيص مصلحت نظام ،بهشرطی که مبلغ آن از
نصاب مقرر در ماده ( )۳۶اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و
جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب
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میشود در صورت داشتن بزهدیده ...قابل گذشت است ».و در نهایت به موجب ماده 15
قانون کاهش حبس تعزیری مصوب  1399؛ «  ....تبصره ( )۱ماده ( )۱و تبصره ( )۶ماده
( )۵قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵
مجمع تشخيص مصلحت نظام و مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و
معاونت در جر ِم مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است ...نسخ میگردد».
 28سئوال  .1006کدامیک از جرایم زیر در حکم کالهبرداری نیست؟

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

 )1شخصی بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه ،تحت عنوان نمایندگی بیمه اقدام به
فعالیت میکند.
 )2کسی که برای ورود کاالیی ،ارز از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن
ارز داده است ،نرساند.
 )3کسی که نخست با سند عادی مال منقولی را به دیگری انتقال داده و سپس همان مال
را با سند رسمی انتقال میدهد.
 )4شخصی که با علم به عدم وراثت خود ،تصدیق انحصار وراثت تحصیل نماید.
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مجموعه دوم

پاسخ سوال  1006گزینه  3صحیح است.
گزینه ( )1ر.ک به ماده  69قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب )1350
گزینه ( )2ر.ک به تبصره  2ماده  2قانون راجع به معامالت ارزی مصوب )1327
گزینه )3این مورد معامله معارض میباشد( .ر.ک به ماده 117قانون ثبت اسناد و امالک مصوب)1310
گزینه ( )4ر.ک به ماده  9قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب )1309
توجه به این نکته حائز اهمیت است که؛ با لحاظ ماده  104اصالحی  1399ق.م.ا مصوب
 1392؛ « کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره
آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشوند در صورت داشتن بزهدیده و
شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور ،قابل گذشت است  ».و در فرض قابل گذشت بودن
 ،به استناد تبصره الحاقی  1399به ماده  104ق.م.ا  ،حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس
تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای آنها به نصف تقلیل مییابد» .
همچنین به استناد تبصره الحاقی  1399به ماده  47ق.م.ا مصوب  1392؛ « تعلیق مجازات
کالهبرداری و کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و جرایمي که مجازات کالهبرداری درباره
آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر در این
تبصره ،بالمانع است .رعايت ماده ( )۴۶اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است   ».
بنابراین جرایم مندرج در گزینههای  2 ،1و  4از جمله جرایم در حکم کالهبرداری بوده و

دوراندیشان

مشمول مقررات مواد  104اصالحی و تبصره الحاقی به ماده  47ق.م.ا میباشند.
 29سئوال . 1011کدام یک از اقدامات ذیل در حکم کالهبرداری نم یباشد؟

 )1تقاضای ثبت ملکی که در تصرف دیگری است.
 )2تقاضای یکی از دو شریک در مال مشاع برای ثبت سه دانگ از ملک مشاع به نام خود
بدون اجازه دیگری .
 )3انتقال ملکی باسند رسمی و سپس انتقال همان ملک با سند عادی .
 )4تقاضای ثبت ملک توسط وارث بدون مجوز قانونی.
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پاسخ سوال  1011گزینه  2صحیح است .ر.ک به مواد  105و  106ق.ث و ماده  1قانون راجع
به انتقال مال به غیر و رأی شماره  3629مورخ  1371/11/24دیوان عالی کشور.
با توجه به نظر دیوان عالی کشور ماده  105قانون ثبت در خصوص تقاضای ثبت ملک منتقل
شده به غیر در مواردی هم که ملک به طور اشاعه بین متقاضی ثبت و دیگری بوده و او به نام
خود تمام آن را مورد تقاضا قرارداد داده باشد نیز شامل میشود .بنابراین چنانچه شریک در
ملک مشاع برای تمام آن ملک تقاضای ثبت ندهد نمیتواند مشمول عنوان مجرمانه مذکور در
ماده  105قانون ثبت قرار گرفته و عمل او در حکم کالهبرداری باشد.
الزم به ذکر است که جرایم ثبتی در حکم کالهبرداری با لحاظ تبصره الحاقی  1399به
ماده  47ق.م.ا مصوب  1392قابل تعلیق اجرای مجازات می باشند و با لحاظ ماده 104
اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  ، 1392در صورت داشتن بزه دیده  ،جرم قابل گذشت
محسوب می شوند و جرم انتقال مال غیر نیز به استناد ماده  104اصالحی  1399در
صورتی که ارزش مال موضوع جرم یک میلیارد ریال و کمتر باشد  ،قابل گذشت خواهد
بود و در فرض قابل گذشت بودن با لحاظ تبصره الحاقی  1399به ماده  104ق.م.ا مصوب
 ،1392حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس های درجه چهار تا هشت  ،در آنها به
نصف تقلیل می یابد .

ن

 30سئوال  1013مجازات شروع به کالهبرداری چقدر است؟

 )1مطابق با مجازات کالهبرداری تام  ،بر اساس ماده  122ق.م.ا قابل تعیین است .
 )2حداقل مجازات کالهبرداری تام
 )3یک تا دو درجه کمتر از مجازات کالهبرداری تام
 )4حبس  5یا   6و جزای نقدی درجه 5
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پاسخ سوال  1013گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  122ق.م.ا مصوب  . 1392با تاکید

20

بر این نکته که به موجب ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ، 1399
کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم  ،در جر ِم مشخص تحت همین
عنوان  ،مجازات تعیین شده است  ،نسخ شده اند و مطابق این مقرره  ،تبصره  2ماده 1
ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  1367منسوخ است و تعیین وضعیت شروع به کالهبرداری مشمول
مقررات عمومی حقوق کیفری یعنی ماده  122ق.م.ا می باشد.
 31سئوال 1014مجازات رهبری شبکه کالهبرداری را تعیین نمایید؛

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

 )1ردمال و جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و اعدام
 )2رد مال و جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و حبس ابد
 )3رد مال و جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و حبس تعزیری درجه یک
 )4رد مال و جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و حبس از پانزده سال تا ابد
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پاسخ سوال  1014گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  4اصالحی  1399ق.ت.م.م.ا.ا.ک
مصوب  -1367به استناد تبصره  6الحاقی  1399به ماده  19ق.م.ا مبتنی بر ماده  3قانون
کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛ « تمام حبس های ابد غیر حدی در قانون
به حبس درجه یک تبدیل می شوند».
 32سئوال. 1015کیفیت تخفیف مجازات حبس در کالهبرداری با درجه چهار چگونه است ؟

 )1به میزان یک تا دو درجه قابل تقلیل است و به جزای نقدی در همان درجه قابل تبدیل است.
 )2به میزان یک تا سه درجه قابل تقلیل است.
 )3مجازات حبس در کالهبرداری به کمتر از حداقل قابل تقلیل نیست.
 )4به میزان یک تا سه درجه قابل تقلیل است و به تعزیر دیگری از همان درجه یا یک
درجه پایین تر قابل تبدیل است.

مجموعه دوم

پاسخ سوال  1015گزینه  2صحیح است  .ر.ک به ماده   15قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب  1399؛ «  .....تبصره ( )۱ماده ( )۱و تبصره ( )۶ماده ( )۵قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 1367مجمع تشخيص مصلحت
نظام ...نسخ میگردد» بنابراین تبصره یک از ماده یک ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  1367در
ارتباط با نحوه تخفیف در کالهبرداری منسوخ اعالم شده است و کیفیت اعمال تخفیف
مجازات کالهبرداری  ،تابع مقررات عمومی حقوق جزا و ماده  37اصالحی 1399ق.م.ا
 1392میباشد.

دوراندیشان

 33سئوال « .1024الف» ملک متعلق به خود را با سند رسمی به عنوان مهریه به نام
همسرش م یکند اما متعاقب ًا به دلیل درگیریهای مالی همان ملک را با قولنامه به نام
طلبکار خود م یزند ،عمل «الف» مشتمل است بر؛

 )2تخلف ثبتی
 )4خیانت در امانت

				
 )1معامله معارض
				
 )3انتقال مال غیر
پاسخ سوال  1024گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  1قانون راجع به انتقال مال غیر
مصوب  1308و ماده  117قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 1310
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معامله اول

معامله دوم

سند رسمی

سند رسمی

سند عادی

سند رسمی

سند رسمی

سند عادی

نوع جرم

ن

معامله معارض

انتقال مال غیر
)در حکم کالهبرداری( 

سند عادی
سند عادی
این نکته حائز اهمیت است که به استناد بند الف ماده  47قانون ثبت در مورد کلیه عقود
و معامالت راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر امالک ثبت نشده ،در نقاطی
که اداره ثبت موجود است ،ثبت اسناد اجباری است .لذا رأی وحدت رویه شماره 43
مورخ  1351/8/10هیأت عمومی دیوانعالی کشور بیان داشته است« :نظر به اینکه شرط
تحقق بزه مشمول ماده  117قانون ثبت ،قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک
مال میباشد و در نقاطی که ثبت سند رسمی اسناد ،مربوط به عقود و معامالت اموال
غیرمنقول به موجب بند اول ماده  47ق.ث ،اجباری است و سند عادی راجع به معامله آن
اموال طبق ماده  48ق.ث در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض
با سند رسمی نخواهد داشت ،بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری
بودن ثبت سند رسمی اسناد ،قب ً
ال معاملهای نسبت به همان مال غیرمنقول به وسیله سند
عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معاملهای معارض با معامله اول در مورد
همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده  117ق.ث اسناد نخواهد بود ،بلکه ممکن
است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد».
21
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 34سئوال  . 1030الف مرتکب شروع به کالهبرداری با مجازات قانونی  1تا  7سال حبس
شده است  .مجازات الف مطابق با کدام گزینه است ؟

 )1حبس درجه 			  5
 )3بیش از  4سال تا  7سال حبس 		

 1  )2سال حبس
 )4حبس یا شالق یا جزای نقدی درجه 5

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

پاسخ سوال  1030گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده   15قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب  1399؛ «  ....مصاديق خاص قانوني كه در آنها براي شروع به جرم و
معاونت در جر ِم مشخص تحت همين عناوين مجازات تعيين شده است ...نسخ میگردد»
بنابراین تبصره   2ماده  1ق.ت.م.م.ا.ا.ک در ارتباط با میزان مجازات شروع به کالهبرداری
منسوخ شده است و برای تعیین ضمانت اجرای شروع به کالهبرداری با لحاظ مجازات
کالهبرداری تام ( درجه  ) 4و مطابق با بند ب ماده  122ق.م.ا مصوب  ، 1392به حبس
درجه  5حکم داده می شود .
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 35سئوال . 1032در صورت وجود یکی از جهات تخفیف و وجود کلیه شرایط تعلیق
مجازات و تعویق صدور حکم برای مرتکب جرم کالهبرداری:

 )1امکان تخفیف مجازات مطابق مقررات عمومی وجود دارد  ،امکان تعلیق اجرای مجازات
نیز وجود دارد اما تعویق صدور حکم در آن منتفی است.
 )2تخفیف مجازات و تعویق صدورحکم ممکن بوده ولی امکان تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد.
 )3امکان تخفیف مجازات تا حداقل مجازات وجود دارد و امکان تعلیق اجرای مجازات  
تعویق صدور حکم منتفی است.
 )4امکان تخفیف و تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم وجود ندارد.

مجموعه دوم

پاسخ سوال  1032گزینه  1صحیح است .ر.ک به تبصره الحاقی  1399به ماده  47ق.م.ا
مصوب  1392که بر اساس آن کالهبرداری و جرایم در حکم کالهبرداری و جرایم با
مجازات کالهبرداری یا جرایمی که به موجب قانون کالهبرداری محسوب شوند  ،با رعایت
ماده  46ق.م.ا قابل تعلیق اجرای مجازات تصریح شده اند و ماده  15قانون کاهش مجازات
حبس تعزیری مصوب  1399که بر اساس آن تبصره ( )1از ماده ( )1ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب
 1367نسخ شده است و بنابراین اعمال تخفیف در مجازات این جرم در شمول مقررات
عمومی تخفیف ( ماده  37اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  )  1392قرار گرفته است .
 36سئوال  .1043تخفیف در مجازات جرم اختالس به چه میزان است؟

 )1مطابق مقررات عمومی تخفیف به حسب درجه قابل تقلیل است        .

دوراندیشان

 )2فقط تا حداقل مجازات قانونی قابل تعیین است.
 )3تقلیل به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا نوع دیگر ممکن است.
 )4تقلیل به میزان یک تا سه درجه از همان نوع یا نوع دیگر ممکن است.

پاسخ سوال  1043گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  15قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب  1399مبنی بر نسخ تبصره ( )6ماده ( )5ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب .1367

 37سئوال  .1046مجازات رهبری شبکه فساد مالی در قالب اختالس باندی چه میزان است؟            
 )1جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس ابد          .
 )2مجازات حد افساد فیاالرض.
 )3جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس تعزیری درجه یک.
 )4جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از  15سال تا ابد.
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پاسخ سوال  1046گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده   4اصالحی  1399ق.ت.م.م.ا.ا.ک
مصوب  « -1367كساني که با تشكيل يا رهبري شبكه به امر ارتشا و اختالس و كالهبرداري
مبادرت ورزند  ،عالوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه ازطريق رشوه كسب كردهاند
به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختالس و كالهبراري و رد آن حسب مورد به
دولت يا افراد ،به جزاي نقديمعادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس
تعزیری درجه یک محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق كامل مفسد في االرض باشند
مجازات آنها مجازات مفسد في االرض خواهد بود ».به استناد تبصره  6الحاقی  1399به ماده
 19ق.م.ا مبتنی بر ماده  3قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛ « تمام حبس
های ابد غیر حدی در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شوند » .
 38سئوال  . 1047اجرای مجازات حبس در کالهبرداری؛

 )1اگر مبلغ کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد قابل تعلیق نیست          .
 )2اگر مبلغ کالهبرداری بیش از صد میلیون ریال باشد قابل تعلیق نیست.
 )3اگر مبلغ کالهبرداری صد میلیون ریال  و بیشتر باشد قابل تعلیق نیست.
 )4در هر صورت قابل تعلیق است  .
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پاسخ سوال  1047گزینه  4صحیح است .ر.ک به تبصره الحاقی  1399به ماده  47ق.م.ا
مصوب  1392؛ «  ...تعلیق مجازات ...کالهبرداری و کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و
جرایمي که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب
میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره ،بالمانع است».
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 39سئوال  . 1073در مجازات رهبری شبکه کالهبرداری کدام مجازاتها صحیح هستند؟

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

 )1ضبط کلیه اموال و جزای نقدی یا انفصال دائم و حبس  15سال تا  25سال  
 )2ضبط کلیه اموال و جزای نقدی و انفصال دائم و حبس  15سال تا ابد
 )3ضبط کلیه اموال و جزای نقدی و انفصال دائم و حبس تعزیری درجه یک
 )4ضبط کلیه اموال و جزای نقدی و انفصال دائم و حبس  15سال تا  25سال
پاسخ سوال  1073گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  4اصالحی  1399ق.ت.م.م.ا.ا.ک
مصوب  -1367به استناد تبصره  6الحاقی  1399به ماده  19ق.م.ا مبتنی بر ماده  3قانون
کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛ « تمام حبس های ابد غیر حدی در قانون
به حبس درجه یک تبدیل می شوند».
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 40سئوال  1074مجازات حبس در کالهبرداری در چه صورت قابل تعلیق اجرا است؟

ن

 )1با رعایت شرایط قانونی  ،قابل تعلیق می باشد   .
 )2اگر میزان کالهبرداری بیش از صد میلیون ریال باشد قابل تعلیق نخواهد بود.
 )3اگر میزان کالهبرداری صد میلیون ریال یا بیشتر باشد قابل تعلیق نخواهد بود.
 )4اگر میزان کالهبرداری بیش از یک میلیارد ریال باشد قابل تعلیق نخواهد بود.

پاسخ سوال  1074گزینه  1صحیح است .ر.ک به تبصره الحاقی  1399ماده  47ق.م.ا
مصوب  1392؛ «  ...تعلیق مجازات  ...کالهبرداری و کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و
جرایمي که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب
میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره ،بالمانع است» .
 41اضافه شود به بعد از سئوال  . 1078کدام مورد قابل گذشت می باشد:

 )1کالهبرداری با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال .
 )2انتقال مال غیر با مبلغ صد میلیون ریال.
 )3کالهبرداری با هر مبلغ به شرط داشتن بزه دیده معین.
 )4انتقال مال غیر با هر مبلغ به شرط داشتن بزه دیده معین.

مجموعه دوم

اضافه شود به بعد از پاسخ سوال  1078گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  104اصالحی
 1399ق.م.ا مصوب  .... « - 1392جرایم انتقال مال غیر و کالهبرداری موضوع ماده ()۱
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵
مجمع تشخيص مصلحت نظام ،بهشرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ()۳۶
اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و جرایمی که مجازات

دوراندیشان

کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود در صورت
داشتن بزهدیده ....قابل گذشت هستند ».
 42اضافه شود به بعد ازسئوال  . 1078کدام عبارت صحیح نیست ؟

 )1انتقال مال غیر  ،در صورت داشتن بزه دیده معین جرم قابل گذشت است  .
 )2معرفی مال دیگری به جای مال خود در صورت داشتن بزه دیده  ،جرم قابل گذشت است.
 )3تقاضای ثبت ملک بر خالف واقع در صورت داشتن بزه دیده  ،جرم قابل گذشت است.
 )4تقاضای ثبت ملک توسط امین در صورت داشتن بزه دیده  ،جرم قابل گذشت است.
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اضافه شود به بعد از پاسخ سوال  1078گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  104اصالحی
 1399ق.م.ا مصوب  .... « - 1392جرایم انتقال مال غیر و کالهبرداری موضوع ماده ()۱
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب  ۱۳۶۷/۹/۱۵مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،بهشرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ( )۳۶اين قانون بیشتر
نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره
آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزهدیده....
قابل گذشت هستند  ».بنابراین در حالیکه در جرایم در حکم کالهبرداری یا جرایم با
مجازات کالهبرداری مثل ؛ اقامه دعوا جهت بردن مال غیر با تبانی  ،معرفی مال غیر به
جای مال خود  ،تقاضای ثبت ملک بر خالف واقع ( موضوع ماده  105ق.ث )  ،تقاضای
ثبت ملک توسط وارث با علم به انتقال مال یا سلب مالکیت از مورث ( موضوع ماده 106
ق.ث )  ،تقاضای ثبت ملک توسط امین ( موضوع ماده  107ق.ث )  ،خیانت یا تبانی
متصرف برای ثبت ملک به نام دیگری ( موضوع ماده  108ق.ث )  ،متصرف قلمداد کردن
خود نسبت به ملکیکه در تصرف دیگری بوده و تقاضای ثبت آن ( موضوع ماده  109ق.ث
) و مواردی مانند آنها فقط در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت محسوب می شوند ،
اما جرایم کالهبرداری و انتقال مال غیر با رعایت نصاب ریالی (کمتر از مبلغ معین در ماده
 36یعنی یک میلیارد ریال و کمتر ) قابل گذشت خواهند بود .

ن

 43اضافه شود به بعد از سئوال . 1078جرم انتقال مال غیر در چه صورت قابل تعلیق
اجرای مجازات است ؟
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 )1این جرم در صورتیکه مال موضوع جرم کمتر از صد میلیون ریال باشد  ،قابل تعلیق
اجرای مجازات است  .
 )2این جرم در صورتی که دارای بزه دیده باشد  ،قابل تعلیق اجرای مجازات است.
 )3این جرم تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق اجرای مجازات نیست.
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 )4این جرم با رعایت شرایط عمومی ماده  46ق.م.ا قابل تعلیق اجرای مجازات است.

اضافه شود به بعد از پاسخ سوال  1078گزینه  4صحیح است .ر.ک به تبصره الحاقی به

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

ماده  47اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  «: 1392در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ،تعلیق
بخشی از مجازات بالمانع است .همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی(به
جز جرایم موضوع مواد ( )۶۳۹و ( )۶۴۰كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي تعزيرات و
مجازاتهاي بازدارنده مصوب  1375با اصالحات و الحاقات بعدي) و کالهبرداری و کلیه
جرایم در حکم کالهبرداری و جرایمي که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا
طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره ،بالمانع
است .رعايت ماده ( )۴۶اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است».
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ن

 44اضافه شود به بعد از سئوال  . 1078عبارت صحیح را تعیین کنید ؟

 )1مجازات جرم تصدیق انحصار وراثت بر خالف واقع فقط در صورت داشتن بزه دیده
معین قابل تعلیق اجرای مجازات می باشد.
 )2مجازات جرم تقسیم منافع موهوم با نبودن صورت دارایی بین شرکا در هر صورت قابل
تعلیق اجرای مجازات می باشد .
 )3مجازات جرم تقویم متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی با میزان بیش از یک میلیارد ریال
 ،قابل تعلیق اجرای مجازات نمی باشد.
 )4مجازات جرم کالهبرداری با مبلغ بیش از صد میلیون ریال قابل تعلیق اجرای مجازات نمی باشد.

مجموعه دوم

اضافه شود به بعد از پاسخ سوال  1078گزینه  2صحیح است .ر.ک به تبصره الحاقی به
ماده  47اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  «: 1392در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ،تعلیق
بخشی از مجازات بالمانع است .همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی(به
جز جرایم موضوع مواد ( )۶۳۹و ( )۶۴۰كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي تعزيرات و
مجازاتهاي بازدارنده مصوب  1375با اصالحات و الحاقات بعدي) و کالهبرداری و کلیه
جرایم در حکم کالهبرداری و جرایمي که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا
طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره ،بالمانع
است .رعايت ماده ( )۴۶اين قانون در خصوص اين تبصره الزامي است ».بنابراین جرم
کالهبرداری و جرایم موضوع ماده  9ق.ث و ماده  115قانون تجارت مشمول تبصره الحاقی
 1399به ماده  47ق.م.ا مصوب  1392خواهند بود .

دوراندیشان

 45سئوال  .1114مجازات شروع به اختالس چه میزان است ؛

 )1با لحاظ ماده  122ق.م.ا  مجازات شروع به اختالس تعیین می شود  .
 )2یک تا دو درجه از مجازات اختالس تام کمتر است.
 )3حداقل مجازت اختالس تام است.
 )4حبس  5یا .  6

پاسخ سوال  1114گزینه  1صحیح است. .ک به ماده  122ق.م.ا مصوب  . 1392با
تاکید بر این نکته که به موجب ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 ، 1399کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم  ،در جر ِم مشخص
تحت همین عنوان  ،مجازات تعیین شده است  ،نسخ شده اند و مطابق این مقرره  ،ماده
 6ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  1367منسوخ است و تعیین وضعیت شروع به اختالس مشمول
مقررات عمومی حقوق کیفری یعنی ماده  122ق.م.ا می باشد

د
و
ر
ا
ن
د
ی
ش
ا

ن

 46سئوال  .1115کیفیت تخفیف مجازات اختالس با کدام گزینه منطبق است ؟

 )1به میزان یک تا دو درجه قابل تقلیل است.
 )2تخفیف در مجازات اختالس ممنوع است.
 )3مجازات حبس در اختالس به کمتر از حداقل قابل تقلیل نیست.
 )4تخفیف در مجازات اختالس تابع مقررات عمومی حقوق جزا می باشد.
پاسخ سوال  1115گزینه   4صحیح است  .ر.ک به ماده   15قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب  1399؛ «  .....تبصره ( )۱ماده ( )۱و تبصره ( )۶ماده ( )۵قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 1367مجمع تشخيص مصلحت نظام ...نسخ
میگردد» بنابراین تبصره شش ماده پنج ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  1367در ارتباط با نحوه تخفیف
در اختالس منسوخ اعالم شده است و وضعیت تخفیف مجازات در این جرم تابع مقررات
عمومی حقوق جزا  ،موضوع ماده  37ق.م.ا اصالحی مصوب  1399می باشد .
 47سئوال  . 1122اگر مبلغ مال مورد کالهبرداری دو میلیارد ریال باشد ،با توجه به
اینکه کالهبردار به  7سال حبس و پرداخت معادل مبلغ برده شده به عنوان جزای نقدی
محکوم شده است معین نمایید که در صورت تقاضای تعلیق اجرای حبس دادگاه موافق
خواهد بود یا خیر؟
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 )1بله ـ در کالهبرداری متناسب درجه و شرایط تعلیق اجرای مجازات  ،این حبس قابل
تعلیق می باشد       .

28
پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

 )2بله ـ چون حبسهای درجه  3تا  8قابل تعلیقاند اگر میزان مال برده شده صد میلیون
ریال یا بیشتر باشد.
 )3خیر ـ چون اصوالً مجازات حبس در کالهبرداری غیرقابل تعلیق می باشد.
 )4خیر ـ چون حبسهای درجه  3تا  8قابل تعلیقاند اگر میزان مال برده شده بیش از
صد میلیون ریال  نباشد.
پاسخ سوال  1122گزینه  1صحیح است .ر.ک به تبصره الحاقی  1399به ماده 47
ق.م.ا مصوب  1392؛ « ...تعلیق اجرای مجازات  ...کالهبرداری و کلیه جرایم در حکم
کالهبرداری و جرایمي که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون
کالهبرداری محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره ،بالمانع است».
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 48سئوال . 1123اگر فردی حین انجام عمل متقلبانه اقدام به جعل و حساب سازی
نیز بنماید اما قبل از اینکه موفق با تحصیل اموال شود ،دستگیر گردد؛

ن

 )1به حداقل مجازات کالهبرداری به عالوه  اشد مجازات جعل و استفاده از سند مجعول
محکوم میشود.
 )2از بین حداقل مجازات کالهبرداری و مجازات جعل و مجازات استفاده از سند مجعول
به مجازات اشد محکوم میشود.
 )3با لحاظ مقررات تعدد جرم  ،رفتار وی مشتمل است بر شروع به کالهبرداری موضوع
ماده  122ق.م.ا و جعل اسناد .
 )4به حداقل مجازات کالهبرداری به عالوه مجازات جعل به عالوه مجازات استفاده از سند
مجعول محکوم میشود.

مجموعه دوم

پاسخ سوال  1123گزینه  3صحیح است .ر.ک به مواد  122و  131ق.م.ا مصوب 1392
 .با تاکید بر این نکته که به موجب ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 ، 1399کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم  ،در جر ِم مشخص تحت
همین عنوان  ،مجازات تعیین شده است  ،نسخ شده اند و مطابق این مقرره  ،تبصره 2
ماده  1ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  1367منسوخ است و تعیین وضعیت شروع به کالهبرداری
مشمول مقررات عمومی حقوق کیفری یعنی ماده  122ق.م.ا می باشد و همچنین با
لحاظ اینکه رفتار ارتکابی متهم اقدام به مانور متقلبانه ( به عنوان جزیی از عنصر مادی
کالهبرداری ) متضمن عنوان مجرمانه دیگر  ،یعنی جعل سند نیز بوده است پس با لحاظ
ماده  131ق.م.ا مشتمل بر تعدد معنوی خواهد بود   .

 )1اگر مبلغ تصرف شده بیش از صد میلیون ریال باشد و درجه نیز تطبیق داشته باشد
قابل تعویق صدور حکم میباشد ولی در هر صورت قابل تعلیق اجرای مجازات نمیباشد    .
 )2اگر مبلغ تصرف شده بیش از صد میلیون ریال نباشد و درجه نیز تطبیق داشته باشد
قابل تعویق صدور حکم و قابل تعلیق اجرای مجازات میباشد.
 )3قابل تعویق صدور حکم و قابل تعلیق اجرای مجازات میباشد اگر از لحاظ درجه تطبیق
داشته باشد.
 )4در هر صورت قابل تعویق صدور حکم و قابل تعلیق اجرای مجازات نمیباشد.

دوراندیشان

 49سئوال  .1127جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی؛
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پاسخ سوال  1127گزینه  2صحیح است .ر.ک به تبصره ماده  36و ماده  47ق.م.ا مصوب

 -1392صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و
تعلیق نیست:
الف -جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ،خرابکاری در تأسیسات آب ،برق ،گاز،
نفت و مخابرات
ب -جرایم سازمان یافته ،سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ،آدمربایی و اسیدپاشی
پ -قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ،جرایم علیه عفت
عمومی ،تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت -قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان ،مشروبات الکلی و سالح و مهمات و قاچاق انسان
ث -تعزیر بدل از قصاص نفس ،معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی االرض
ج -جرایم اقتصادی ،با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ( )100.000.000ریال
بنابراین چون « جرم تصرف غیرقانونی اموال دولتی و عمومی» مشمول تبصره ماده 36
ق.م.ا بوده و از این جهت در ردیف جرایم اقتصادی میباشد ،پس از لحاظ مقررات تعلیق
اجرای مجازات ،مشمول بند (ج) ماده  47ق.م.ا  1392خواهد بود.

ن

 50سئوال  .1163اگر کارمند دولت عمدا ً مال متعلق به دولت را تخریب کند و اگر
کارمند دولت سهوا ً مال متعلق به دولت را تخریب کند  ،وضعیت کیفری هر مورد را
تعیین کنید .

 )1اختالس ـ تصرف غیرقانونی
 )3تصرف غیرقانونی ـ اختالس

 )2اختالس ـ اختالس
 )4تصرف غیرقانونی ـ تصرف غیرقانونی
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پاسخ سوال  1163گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  598ق .تعزیرات مصوب 1375و
ماده  5ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب 1367
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 51سئوال  .1164در صورت تحقق جهات تخفیف در اختالس؛

 )1قاضی نمی تواند به اعمال تخفیف در مجازات اختالس اقدام کند.
 )2قاضی نمی تواند مجازات را به کمتر از حداقل قانونی تعیین کند.
 )3قاضی می تواند به اعمال مقررات عمومی تخفیف اقدام نماید.
 )4قاضی فقط می تواند به میزان یک درجه مجازات را تخفیف دهد.

پاسخ سوال  1164گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  15قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب  1399مبنی بر نسخ تبصره ( )6ماده ( )5ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب .1367

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی
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 52سئوال  . 1174مجازات قانونی کالهبرداری یک تا هفت سال حبس و شاکی
خصوصی در آن اعالم گذشت کرده است ؛ قاضی در مقام اعمال تخفیف مجازات؛

 )1می تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تقلیل دهد.
 )2می تواند مجازات را تا یک سال حبس تعیین کند.
 )3فقط می تواند حبس را تا دو درجه و نه بیشتر تقلیل دهد.
 )4امکان تخفیف منتفی است.

ن

پاسخ سوال  1174گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  15قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب  1399مبنی بر نسخ تبصره ( )1ماده ( )1ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  1367و
بند الف از ماده  37اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  1392مبنی بر تقلیل حبس های درجات
یک تا چهار  ،به میزان یک تا سه درجه .
 53سئوال  . 1181اگر الف برای انجام جرم کالهبرداری اقدام به استفاده از سند مجعول
نموده و در حین مانور متقلبانه دستگیر شده باشد؛

مجموعه دوم

 )1با لحاظ مقررات تعدد معنوی  ،به مجازات اشد از بین مجازات شروع به کالهبرداری و
مجازات استفاده از سند مجعول محکوم میشود.
 )2به جمع مجازات های شروع به کالهبرداری و استفاده از سند مجعول محکوم می شود .
 )3به جمع مجازات شروع به کالهبرداری و اکثر مجازات استفاده از سند مجعول محکوم می شود .
 )4به اشد مجازات شروع به کالهبرداری محکوم میشود.
پاسخ سوال  1181گزینه  1صحیح است .ر.ک به مواد  122و  131ق.م.ا مصوب 1392
 .با تاکید بر این نکته که به موجب ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 ، 1399کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم  ،در جر ِم مشخص تحت
همین عنوان  ،مجازات تعیین شده است  ،نسخ شده اند و مطابق این مقرره  ،تبصره  2ماده

دوراندیشان

 1ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  1367منسوخ است و تعیین وضعیت شروع به کالهبرداری مشمول
مقررات عمومی حقوق کیفری یعنی ماده  122ق.م.ا می باشد.ضمناً اقدام به مانور متقلبانه به
عنوان جزیی از عنصر مادی کالهبرداری  ،متضمن عنوان مجرمانه دیگر یعنی استفاده از سند
مجعول نیز قرار گرفته است که مجموع این رفتار مطابق با ماده  131ق.م.ا مصوب  ، 1392تعدد
معنوی محسوب شده و نحوه تعیین کیفر مطابق با این مقرره خواهد بود .
 54سئوال  . 1182کدام جمله صحیح نیست؟

 )1جرم کالهبرداری قابل تعلیق اجرای مجازات است.
 )2مجازات کالهبرداری قابل تخفیف است.
 )3مجازات حبس در کالهبرداری فقط تا حداقل آن قابل تقلیل است.
 )4کالهبرداری می تواند جرم قابل گذشت باشد.
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پاسخ سوال  1182گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  15قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب  1399مبنی بر نسخ تبصره ( )1ماده ( )1ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  1367و
شمول مقررات عام تخفیف موضوع ماده  37اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  1392بر آن
و همچنین تبصره الحاقی  1399به ماده  47ق.م.ا مصوب  1392مبنی بر امکان تعلیق
اجرای مجازات کالهبرداری و ماده  104اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  1392مبنی بر قابل
گذشت بودن کالهبرداری منوط به لحاظ نصاب ریالی مقرر .
 55سئوال  .1184اگر فردی در یک بنگاه معامالت امالک ملکی را با مبایعه نامه به نام
همسر خود کند و متعاقب ًا با اجاره نامه ای رسمی آن را به ب اجاره دهد؛

 )1مرتکب تحصیل مال از طریق نامشروع شده است.
 )2مرتکب کالهبرداری شده است.
 )3مرتکب انتقال مال غیر شده است.
 )4مرتکب معامله معارض شده است.

پاسخ سوال  1184گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  1قانون راجع به انتقال مال غیر
مصوب  1308و ماده  117قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 1310
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معامله اول

معامله دوم

سند رسمی

سند رسمی

سند عادی

سند رسمی

سند رسمی

سند عادی

نوع جرم
معامله معارض
انتقال مال غیر
)در حکم کالهبرداری( 

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

سند عادی
سند عادی
این نکته حائز اهمیت است که به استناد بند الف ماده  47قانون ثبت در مورد کلیه عقود
و معامالت راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر امالک ثبت نشده ،در نقاطی
که اداره ثبت موجود است ،ثبت اسناد اجباری است .لذا رأی وحدت رویه شماره 43
مورخ  1351/8/10هیأت عمومی دیوانعالی کشور بیان داشته است« :نظر به اینکه شرط
تحقق بزه مشمول ماده  117قانون ثبت ،قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک
مال میباشد و در نقاطی که ثبت سند رسمی اسناد ،مربوط به عقود و معامالت اموال
غیرمنقول به موجب بند اول ماده  47ق.ث ،اجباری است و سند عادی راجع به معامله آن
اموال طبق ماده  48ق.ث در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض
با سند رسمی نخواهد داشت ،بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری
بودن ثبت سند رسمی اسناد ،قب ً
ال معاملهای نسبت به همان مال غیرمنقول به وسیله سند
عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معاملهای معارض با معامله اول در مورد
همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده  117ق.ث اسناد نخواهد بود ،بلکه ممکن
است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد».
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 56سئوال  .1188تفاوت انتقال مال غیر و معامله معارض چیست؟

مجموعه دوم

 )1در عنصر مادی متفاوت نیستند ،فقط مجازات انتقال مال غیر اشد از مجازات معامله
معارض است.
 )2فقط در تقدم و تاخر توسل به تقلب متفاوت اند و در مجازات ،هر دو در حکم
کالهبرداریاند.
 )3فقط در سند دوم مورد معامله متفاوت اند و در مجازات هر دو در حکم کالهبرداریاند.
 )4تفاوت هم در نوع سند دوم مورد معامله است و هم در میزان مجازات جرم.
پاسخ سوال  1188گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  117ق .ثبت و ق .راجع به انتقال مال غیر

 )1کالهبرداری با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال .
 )2انتقال مال غیر با هر مبلغی .
 )3جرایم ثبتی در حکم کالهبرداری که دارای بزه دیده معین نیستند .
 )4کلیه جرایم با مجازات قانونی کالهبرداری با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال.

دوراندیشان

 57اضافه شود به بعد از سئوال  .1190کدام یک از جرایم زیر قابل گذشت می باشند ؟

اضافه شود به بعد از پاسخ سوال  1190گزینه  1صحیح است  .ر.ک به ماده  104اصالحی
 1399ق.م.ا مصوب  1392؛ « جرایم انتقال مال غیر و کالهبرداری موضوع ماده ( )۱قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب  ۱۳۶۷/۹/۱۵مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،بهشرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ( )۳۶اين قانون
بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و جرایمی که مجازات کالهبرداری
درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن
بزهدیده  ....قابل گذشت است» .
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 58اضافه شود به بعد از سئوال  .1190در جرم انتقال مال غیر با مبلغ کمتر از یک
میلیارد ریال اگر شاکی گذشت نکند و دعوای کیفری را پیگیری نماید  ،میزان مجازات
مرتکب چه میزان است؟

 )1یک تا هفت سال  .
 )2شش ماه تا سه سال و شش ماه  .
 )3بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی کالهبرداری .
 )4حداکثر مجازات قانونی کالهبرداری.
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اضافه شود به بعد از پاسخ سوال  1190گزینه   2صحیح است  .ر.ک به ماده  104اصالحی
 1399ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی به آن  .به موجب ماده  104اصالحی  ،انتقال
مال غیر ( در حکم کالهبرداری ) در صورتیکه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ( )۳۶اين
قانون بیشتر نباشد  ،قابل گذشت محسوب می شود و به استناد تبصره الحاقی به ماده
  104؛ حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر
در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد .بنابراین با لحاظ اینکه انتقال
مال غیر در حکم کالهبرداری مجازات کالهبرداری موضوع ماده  1ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب
 1367برابر با یک تا هفت سال حبس ( درجه  ) 4را خواهد داشت و با توجه به اینکه از
نصاب ریالی مقرر کمتر است پس به عنوان جرم قابل گذشت  ،مشمول تبصره الحاقی شده
و حداقل و حداکثر مجازات حبس آن به نصف تقلیل می یابد .

34

 59سئوال« .1232الف» به موجب سند عادی ،منافع ملک ثبت شدۀ خود را برای
مدت دو سال به دیگری تملیک کرده و متعاقب ًا طی سند رسمی ،منافع همان ملک
را در همان مدت ،به شخص ثالثی واگذار و وجوهی از او دریافت کرده است .کدام مورد
(وکالت )1398
درخصوص وصف قانونی عمل وی ،صحیح است؟	

 )2معامله معارض
 )4وصف کیفری ندارد.

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

					
 )1انتقال مال غیر
			
 )3تحصیل مال از طریق نامشروع
پاسخ سوال  1232گزینه  1صحیح است .ر.ک به رأی وحدت رویه شماره  43مورخ
 .1351/8/10هیأت عمومی دیوانعالی کشور؛ «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول
ماده  117قانون ثبت اسناد و امالک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال
میباشد و در نقاطی که ثبت سند رسمی اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال غیرمنقول
به موجب بند اول ماده  47قانون مزبور اجباری میباشد ،سند عادی راجع به معامله آن
اموال طبق ماده  48قانون ثبت در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نمیشود و قابلیت
تعارض با سند رسمی نخواهد داشت .بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود
اجباری بودن سند رسمی اسناد قب ً
ال معاملهای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند
عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معاملهای معارض با معامله اول در مورد
همان مال واقع سازد ،عمل او از مصادیق ماده  117قانون ثبت اسناد نخواهد بود ،بلکه
ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد».
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 60اضافه شود به بعد از سئوال  . 1279در صورتیکه سارق از اموال مخدوم خود سرقت کرده
باشد در چه صورت این جرم دارای جنبه خصوصی شده و قابل گذشت محسوب می شود ؟

مجموعه دوم

 )1سرقت های تعزیری در همه موارد غیر قابل گذشت هستند .
 )2در صورتی که ارزش مال موضوع سرقت دویست میلیون ریال یا کمتر باشد و سارق نیز
دارای سابقه محکومیت کیفری موثر نباشد .
 )3در صورتی که ارزش مال موضوع سرقت کمتر از یک میلیارد ریال باشد.
 )4این سرقت ولو با نصاب ریالی مربوط به ارزش مال مسروقه و فقدان سابقه کیفری موثر
برای سارق از شمول موارد قابل گذشت خارج است .
اضافه شود به بعد از پاسخ سوال  1279گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  656ق.تعزیرات
مصوب  1375و ماده  104اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  « - 1392سرقت موضوع
مواد ( )۶۶۱( ،)۶۵۷( ،)۶۵۶و ( )۶۶۵كتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزيرات و
مجازاتهاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵بهشرطی که ارزش مال مورد سرقت بیشاز دویست

دوراندیشان

میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم
مزبور ،قابل گذشت است».
 61اضافه شود به بعد از سئوال  . 1279کدام عبارت صحیح است ؟

 )1سرقت تعزیری در همه انواع خود  ،جرمی با جنبه عمومی است و بدون نیاز به شکایت
شاکی خصوصی قابل تعقیب است.
)2تعقیب یا رسیدگی به جرم سرقت تعزیری ساده  ،با هر میزان ارزش مال  ،با گذشت
شاکی در هر مرحله که باشد موقوف می گردد  .
 )3تعقیب کیفری جرم ربایش فاقد عنوان سرقت همواره نیازمند شکایت شاکی خصوصی است .
 )4جیب بری در صورت نصاب ریالی ارزش مال مسروقه و فقدان سابقه کیفری موثر برای
سارق  ،جرم قابل گذشت خواهد بود .
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ن

اضافه شود به بعد از پاسخ سوال  1279گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  656ق.تعزیرات
مصوب  1375و ماده  104اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  « - 1392سرقت موضوع
مواد ( )۶۶۱( ،)۶۵۷( ،)۶۵۶و ( )۶۶۵كتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزيرات و
مجازاتهاي بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵بهشرطی که ارزش مال مورد سرقت بیشاز دویست
میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم
مزبور ،قابل گذشت است».

 62سئوال  .1308اگر سارقی پس از اخفای اموال مسروقه به مدت دو سال ،اقدام به
فروش آنها نماید؛

 )1متهم با اعمال مقررات تعدد معنوی به مجازات اشد سرقت ،معامله اموال مسروقه و
اخفای اموال مسروقه محکوم میشود    .
 )2متهم با تعدد مادی سرقت و معامله اموال مسروقه  ،در هر فقره محکومیت مشدده
دریافت می کند و در نهایت مجازات اشد برای وی اجرا می گردد .
 )3متهم به جمع مجازات معامله اموال مسروقه ،اخفای اموال مسروقه و سرقت محکوم میشود.
 )4متهم با تعدد مادی سرقت  ،معامله اموال مسروقه و اخفای اموال مسروقه در هر فقره
محکومیت مشدده دریافت می کند و در نهایت مجازات اشد برای وی اجرا می گردد  .
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پاسخ سوال  1308گزینه 2صحیح است .ر.ک به رای شماره 10693مورخ 1317دیوانعالی کشور.
حمل و نگهداري و اخفاي مال مسروقه به وسيله سارق ،که بدون مج ّوز مال مسروقه در
يد او قرار گرفته ،هر يک به تنهايي جرم مستقلّي نمي باشد ،بلکه اين اعمال مستتر در

36

عمل سرقت و کلّيه آن اعمال در حکم عمل واحد [است] و يک مجازات براي سارق (سرقت)
در نظر گرفته ميشود .بنابراین جرایم ارتکابی متهم عبارت است از سرقت ( که در آن اخفای
اعمال مسروقه هم مستتر است)  و جرم معامله اموال مسروقه و در این فرض  ،با تحقق تعدد
مادی جرایم مختلف دو فقره ای  ،اعمال ماده  134اصالحی  1399ق.م.ا مصوب   1392صورت
خواهد گرفت و بعد از تعیین محکومیت مشدده در هر فقره  ،مجازات اشد اجرا می شود .
 63سئوال  . 1383اگر مبلغ چک در جرم صدور چک پرداخت نشدنی  20میلیون ریال
باشد ،مجازات آن؛

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی
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 )1حبس از  3ماه تا  6ماه
 )2حبس از  6ماه تا یک سال
 )3حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت  2سال
 )4حبس از  6ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت  1سال
پاسخ سوال  1383گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده   7اصالحی  1399قانون صدور
چک مصوب  1382با لحاظ تبصره الحاقی  1399به ماده 104ق.م.ا مصوب 1392مبنی
بر به نصف تقلیل شدن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجات چهار تا هشت
مقرر قانونی برای جرایم قابل گذشت ،چون جرم صدور چک پرداخت نشدنی جرم قابل
گذشت است بنابراین کلیه مجازاتهای مندرج در ماده  7طبق تبصره الحاقی به ماده 104
اصالح میشوند.

ن

 64سئوال  . 1384مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی با توجه به مبلغ چک از
چه درجه یا درج ههایی م یباشد؟

				
 )1از درجه  6و 7
				
 )3از درجه  7و 8

 )2از درجه  6و  7و 8
 )4از درجه  5و 6

پاسخ سوال  1384گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده   7اصالحی  1399قانون صدور
چک مصوب  1382و تبصره الحاقی  1399به ماده 104ق .م  .ا مصوب .1392

مجموعه دوم

 65سئوال  . 1392در مورد میزان مجازات صدور چک پرداخت نشدنی کدام مورد
صحیح نیست؟

 )1اگر مبلغ مندرج در چک کمتر از  10میلیون ریال باشد ،حبس تا حداکثر  3ماه .
 )2اگر مبلغ مندرج در چک  50میلیون ریال باشد ،حبس از  3ماه تا  6ماه .
 )3اگر مبلغ مندرج در چک از  50میلیون ریال بیشتر باشد ،حبس از  6ماه تا یک سال.

دوراندیشان

 )4اگر مبلغ مندرج در چک از 10میلیون ریال تا  50میلیون ریال باشد ،حبس از یک
سال تا دو سال.
پاسخ سوال  1392گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده   7اصالحی  1399قانون صدور
چک مصوب  -1382با لحاظ تبصره الحاقی  1399به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392مبنی
بر به نصف تقلیل شدن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجات چهار تا هشت
مقرر قانونی برای جرایم قابل گذشت .
مبلغ مندرج در متن چک کمتر از  10میلیون ریال  حبس تا حداکثر  3ماه
مبلغ مندرج در چک از  10میلیون تا  50میلیون ریال  حبس از  3ماه تا  6ماه
مبلغ مندرج در متن چک از  50میلیون ریال بیشتر باشد  .حبس از  6ماه تا  1سال و
ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت  2سال
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ن

 66اضافه شود به بعد از سئوال  .1422در صورت تکرار سرقت تعزیری مجازات سارق
چگونه تعیین می شود ؟

 )1مرتکب به حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.
 )2مطابق عمومات حقوق جزا در باب تکرار جرم و با اعمال ماده  137ق.م.ا تشدید صورت می گیرد.
 )3مرتکب به حداکثر تا یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی محکوم می شود.
 )4مرتکب به بیش از حداکثر تا یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی محکوم می شود  .

اضافه شود به بعد از پاسخ سوال  1422گزینه  2صحیح است  .ر.ک به ماده   15قانون
کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399؛ « ...ماده ( )۶۶۶كتاب پنجم ق.تعزیرات
 1375و تبصره آن نسخ میگردد ».بنابراین با نسخ این مقرره  ،وضعیت کیفری تکرارکننده
سرقت تعزیری در شمول مقررات عمومی حقوق کیفری و اعمال مواد    137و 139
اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  1392قرار می گیرد .
 67اضافه شود به بعد از سئوال  .1422اگر سارق دارای سه فقره محکومیت کیفری
قطعی به سرقت تعزیری باشد ؛
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 )1دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.
 )2این امر تاثیری در تعیین جهات مخففه کیفر ندارد.
 )3و هر سه فقره مطابق عمومات حقوق جزا مشمول مقررات تکرار جرم باشد  ،مقررات
تخفیف اعمال نمی گردد.
 )4دادگاه ملزم به تعیین به بیش از حداکثر مجازات قانونی در فقره چهارم به بعد است.

38

اضافه شود به بعد از پاسخ سوال  1422گزینه  3صحیح است  .ر.ک به ماده   15قانون
کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399؛ « ...ماده ( )۶۶۶كتاب پنجم ق.تعزیرات
 1375و تبصره آن نسخ میگردد ».بنابراین با نسخ این مقرره  ،وضعیت کیفری تکرارکننده
سرقت تعزیری در شمول مقررات عمومی حقوق کیفری و اعمال مواد    137و 139
اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  1392قرار می گیرد .
 68اضافه شود به بعد از سئوال  .1501اگر در اقدام عمدی به تخریب مال متعلق به غیر
ارزش مال موضوع جرم صد میلیون ریال باشد  ،مجازات قانونی جرم چه میزان است ؟

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی
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 6 )1ماه تا  3سال حبس .
 3 )2ماه تا یک سال و  6ماه حبس .
 )3جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارات وارده .
 )4جزای نقدی معادل خسارات وارده .

ن

اضافه شود به بعد از پاسخ سوال  1501گزینه  3صحیح است  .ر.ک به ماده 677
اصالحی  1399ق.تعزیرات مصوب  1375و بند ت ماده  1قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب  1399؛ « مجازات حبس موضوع ماده ( )۶۷۷قانون ،در صورتي كه
ميزان خسارتوارده يك صد ميليون ريال يا كمتر باشد به جزاي نقدي تا دو برابر معادل
خسارتوارده تبدیل می شود  » .بنابراین ؛ « هرکس عمدا ً اشیاء منقول یا غیر منقول
متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو ک ً
ال یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد در
صورتی که میزان خسارت وارده صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر
معادل خسارت وارده و در غیر این صورت به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه
محکوم خواهد شد  ».با توجه به اینکه ماده  677به استناد ماده  104اصالحی 1399
ق.م.ا مصوب  ، 1392جرم قابل گذشت می باشد  ،پس در فرض اقدام به تخریب عمدی
که خسارات وارده بیش از صد میلیون ریال باشد  ،مجازات قانونی حبس آن با لحاظ تبصره
الحاقی به ماده  104در حداقل و حداکثر به نصف تقلیل می یابد و از این جهت به جای 6
ماه تا سه سال  ،در این فرض  ،مجازات قانونی سه ماه تا یک سال و شش ماه می باشد .

مجموعه دوم

 69سئوال  . 1529جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

 )1در صورت همکاری موثر مجرم  ،امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات وجود دارد.
 )2در هر صورت غیر قابل تعلیق اجرای مجازات هستند..
 )3مشمول مرور زمان تعقیب قرار میگیرند.
 )4مشمول جایگزینهای حبس قرار میگیرند.

دوراندیشان

پاسخ سوال  1529گزینه  1صحیح است .ر.ک به تبصره الحاقی  1399به ماده  47ق.م.ا مصوب
 1392؛ « در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف
جرم و شناسایی سایر متهمان ،تعلیق بخشی از مجازات بالمانع است ».همچنین ر.ک به مواد  71و
 109ق.م.ا مصول  1392در رد گزینه های سوم و چهارم این سئوال .
 70سئوال  1566در جرایم علیه نظم و امنیت داخلی و خارجی کشور؛

 )1تعلیق اجرای حکم ممکن نیست اما اعمال جایگزینهای حبس ممکن است   .
 )2تعویق صدور حکم ممکن نیست اما اعمال جایگزینهای حبس ممکن است.
 )3تعویق صدور حکم ممکن نیست و اعمال جایگزینهای حبس هم ممکن نیست.
 )4تعلیق اجرای حبس ممکن است و اعمال جایگزینهای حبس هم ممکن است.
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پاسخ سوال  1566گزینه  3صحیح است .ر.ک به مواد  47و  71ق .م.ا مصوب 1392
هرچند بر اساس بند الف ماده  47ق.م.ا مصوب  1392تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای
مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارج ممنوع اعالم شده است اما بر اساس تبصره الحاقی
 1399به ماده  47ق.م.ا مصوب  1392؛ « در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در
صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ،تعلیق بخشی از مجازات
بالمانع است » .همچنین بر اساس ماده  71ق.م.ا مصوب  1392؛ « اعمال مجازات های
جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است ».

ن

 71سئوال  . 1594جرایم علی هامنیت داخلی و خارجی در چه صورت مشمول قاعده
تعلیق اجرایمجازات قرار م یگی رند؟

 )1در هیچ صورتی مجازات این جرایم مشمول تعلیق اجرای مجازات قرار نمی گیرد                 .
 )2کل مجازات این جرایم  ،می تواند مشمول تعلیق اجرای مجازات قرار گیرد اگر مرتکب
اقدام به همکاری موثر نماید .
 )3بخشی از مجازات این جرایم  ،مشمول تعلیق اجرای مجازات قرار می گیرند اگر مرتکب
اقدام به همکاری موثر نماید.
 )4به طور کلی و با رعایت شرایط قانونی امکان تعلیق اجرای مجازات این جرایم وجود دارد.
پاسخ سوال  1594گزینه  3صحیح است .ر.ک به تبصره الحاقی  1399به ماده  47ق.م.ا
مصوب 1392؛ « در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر
مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ،تعلیق بخشی از مجازات بالمانع است».
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 72سئوال « .1616الف» ضمن تشکیل یک جمعیت ضد انقالب به عضویت آن نیز
پرداخته است عمل او؛

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

 )1تعدد مادی که برای هر جرم جداگانه تعیین کیفر در مقام تشدید می شود و فقط
مجازات اشد اجرا می شود.
 )2تعدد مادی که برای هر جرم حکم به حداکثر مجازات باید داده شود و فقط مجازات
اشد اجرا می شود.
 )3تعدد معنوی است که فقط مجازات جرم اشد داده میشود.
 )4تعدد مادی جرایم از یک نوع است و فقط یک مجازات تعیین می شود.
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پاسخ سوال  1616گزینه  1صحیح است .ر.ک به مواد  498و  499ق .تعزیرات مصوب
1375و ماده  134اصالحی  1399ق.م.ا مصوب   .  1392تشکیل جمعیت و اداره یا
عضویت در آن دو رفتار مجرمانه مستقل از یکدیگر بوده و بنابراین موضوع ،مشمول
مقررات تعدد مادی جرایم مختلف موضوع بند ب ماده  134اصالحی محسوب میشود ؛
« در مورد جرایم مختلف ،هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ،حداقل مجازات
هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است » .به
این ترتیب مقام قضایی در هر مورد به تعیین مجازات از بیش از میانگین حداقل و حداکثر
مجازات قانونی تا حداکثر مجازات قانونی اقدام کرده و در نهایت از بین محکومیت ها ،
مجازات اشد اجرا می شود .

ن

 73سئوال  . 1716اگر کسی میزانی از طالی موجود در مسکوکات طال را بکاهد و
متعاقب ًا اقدام به ترویج آنها در کشور نماید؛

مجموعه دوم

 )1با لحاظ مقررات تعدد مادی جرایم  ،اقدام به تعیین کیفر می شود .
 )2به دلیل تعدد معنوی صرفاً به اشد یک مجازات محکوم میشود.
 )3به جمع حداکثر مجازات هر دو جرم محکوم میشود.
 )4به دلیل تعدد معنوی به اشد مجازات دو جرم محکوم میشود.
پاسخ سوال  1716گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  519ق .تعزیرات مصوب  1375که ناظر
است بر جرایمی از جمله جرم تخدیش سکه طال و جرم ترویج سکه طالی مخدوش و از جهت تعیین
وضعیت در جرایم با تعدد مادی ر.ک به ماده  134اصالحی  1399ق.م.ا مصوب .1392
 74سئوال  . 1758مجازات شروع به رشاء ....مجازات شروع به ارتشاء....

 )1با تعیین درجه مجازات رشاء تام ،قابل تعیین میباشد ـ حداقل مجازات ارتشاء تام است     .

دوراندیشان

 )2فاقد مجازات است ـ حداقل مجازات ارتشاء تام است.
 )3حداقل مجازات رشاء تام است ـ حداقل مجازات ارتشاء تام است.
 )4با تعیین درجه مجازات رشاء تام ،قابل تعیین میباشد ـ با تعیین درجه مجازات ارتشاء
تام ،قابل تعیین میباشد.
پاسخ سوال  1758گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  122ق.م.ا مصوب  . 1392با تاکید
بر این نکته که به موجب ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ، 1399
کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم  ،در جر ِم مشخص تحت همین
عنوان  ،مجازات تعیین شده است  ،نسخ شده اند و مطابق این مقرره  ،تبصره  3ماده
 3ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  1367منسوخ است و تعیین وضعیت شروع به ارتشاء مشمول
مقررات عمومی حقوق کیفری یعنی ماده  122ق.م.ا می باشد .بنابراین چه در رشاء و چه
در ارتشاء مطابق ماده  122ق.م.ا مصوب  ، 1392با لحاظِ مجازات این جرایم در وضعیت
تام  ،می توان با استناد به بندهای این مقرره  ،مجازات شروع به این جرایم را تعیین کرد .
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 75سئوال  . 1783مجازات شروع به ارتشاء؛

ن

 )1دو درجه از مجازات ارتشاء تام کمتر است.
 )2یک تا دو درجه از مجازات ارتشاء تام کمتر است.
 )3حداقل مجازات ارتشاء تام است.
 )4با لحاظ مجازات تام ارتشاء  ،مجازات شروع به آن مطابق ماده  122ق.م.ا تعیین می شود.

پاسخ سوال  1783گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  122ق.م.ا مصوب  . 1392با تاکید
بر این نکته که به موجب ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ، 1399
کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم  ،در جر ِم مشخص تحت همین
عنوان  ،مجازات تعیین شده است  ،نسخ شده اند و مطابق این مقرره  ،تبصره  3ماده 3
ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب  1367منسوخ است و تعیین وضعیت شروع به ارتشاء  ،مشمول
مقررات عمومی حقوق کیفری یعنی ماده  122ق.م.ا می باشد.
 76سووال  . 1792اگر فردی ضمن شروع به ارتشاء عملی انجام داده باشد که نفس آن
عمل هم جرم باشد؛
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 )1به مجازات آن جرم هم عالوه بر مجازات شروع به ارتشاء محکوم میشود.
 )2تعدد معنوی است و به مجازات جرم اشد محکوم میشود.
 )3تعدد مادی دو فقرهای است و به مجازات اشد محکوم میشود.
 )4تعدد مادی دو فقرهای است و بیش از یک چهارم حداکثر مجازات محکوم میشود.
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پاسخ سوال  1792گزینه  2صحیح است .ر.ک به مواد  122و  131ق.م.ا مصوب 1392
و ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399که به موجب آن کلیه
مصاديق خاص قانوني ،كه در آنها براي شروع به جرم  ،در جر ِم مشخص تحت همين عنوان
مجازات تعیین شده است  ،منسوخ اعالم شده است و بنابراین به استناد این مقرره  ،تبصره
 3ماده  3ق.ت.م.ا.ا.ک مصوب  1367نیز منسوخ است و تعیین وضعیت شروع به جرم
ارتشاء مشمول مقررات عمومی حقوق جزا  ،یعنی ماده  122ق.م.ا مصوب  1392می باشد
و اگر در ضمن رفتار واحد مجرمانه ی شروع به ارتشاء  ،عنوان مجرمانه دیگری نیز شامل
شده باشد با رعایت مقررات تعدد معنوی مشمول ماده  131ق.م.ا مصوب  1392می شود

پرسشهای حقوق جزای اختصاصی

د
و
ر
ا
ن
د
ی
ش
ا

 77سئوال  . 1805مجازات رهبری شبکه ارتشاء چقدر است؟

 )1ضبط کلیه اموال و جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم و حبس تعزیری درجه یک
 )2ضبط کلیه اموال یا جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم و حبس ابد
 )3ضبط کلیه اموال و جزای نقدی معادل مجموع اموال یا انفصال دائم و حبس تعزیری درجه یک
 )4ضبط کلیه اموال و جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم و حبس از  10سال تا ابد
پاسخ سوال  1805گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده   4اصالحی  1399ق.ت.م.م.ا.ا.ک
مصوب  -1367به استناد تبصره  6الحاقی  1399به ماده  19ق.م.ا مبتنی بر ماده  3قانون
کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛ « تمام حبس های ابد غیر حدی در قانون
به حبس درجه یک تبدیل می شوند».

ن

 78اضافه شود به بعد از سئوال  .1858در جرم تصرف عدوانی کدام عبارت صحیح نیست؟

مجموعه دوم

 )1جرم تصرف عدوانی امالک متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت است           .
 )2جرم تصرف عدوانی در فرض قابل گذشت دارای مجازات حبس درجه  7است.
 )3جرم تصرف عدوانی موقوفات عام قابل گذشت است.
 )4جرم تصرف عدوانی  ،مشمول ایجاد مزاحت یا ممانعت از حق نیز می شود .
اضافه شود به بعد از پاسخ سوال  1858گزینه  3صحیح است .ر.ک به  690اصالحی
 1399ق .تعزیرات مصوب  « - 1375هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی ،دیوارکشی،
تغییر حد فاصل ،امحای مرز ،کرتبندی ،نهرکشی ،حفر چاه ،غرس اشجار وزارعت و امثال آن به
تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ،جنگل ها و مراتع ملی شده،
کوهستان ها ،باغ ها ،قلمستان ها،منابع آب ،چشمهسارها ،انهار طبیعی و پارک های ملی ،تاسیسات
کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایراراضی و امالک متعلق
به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و امالک و موقوفات
ث باقیه که برای مصارف عامالمنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی
و محبوسات و اثال 

دوراندیشان

به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ،مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت
محیط زیست یا مراجع ذیصالح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست
و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق
در موارد مذکور نماید  ،به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود .دادگاه موظف است
حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
» با لحاظ ماده  104اصالحی  1399ق.م.ا مصوب  ، 1392جرم موضوع ماده   690ق .تعزیرات اگر
در مورد امالک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد  ،جرم قابل گذشت محسوب شده و بنابر
تبصره الحاقی  1399به ماده  ، 104حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا
درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می باید و از این جهت مجازات
جرم موضوع ماده  690در مورد امالک خصوصی در فرض قابل گذشت به  15روز تا  6ماه حبس (
درجه  ) 7تقلیل خواهد یافت .
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 79سئوال  . 1923اگر شخص حامل کاالی قاچاق در ب رابر ماموران اقدام به مقاومت کند ؛

 )1اگر عملش متضمن محاربه نباشد  ،به مجازات قاچاق و مجازات تمرد در برابر ماموران
محکوم می شود .
 )2به مجازات قاچاق و حداکثر مجازات تمرد در برابر ماموران محکوم می شود .
 )3به اشد مجازات قاچاق و تمرد در برابر ماموران محکوم می شود .
 )4اگر عملش متضمن محاربه نباشد  ،عالوه بر مجازات قاچاق  ،به مجازات مستقلی نیز
محکوم می شود       .
پاسخ سوال  1923گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  34قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز مصوب  1392اصالحی .1394
 80سئوال « . 1934الف» گوسفندان خود را وارد مزرعه یونجه متعلق به «ب» کرده و
گوسفندان بخش وسیعی از یونجه را خوردهاند :عمل این فرد به ترتیب از لحاظ ماهیت
(قضاوت        )1394
عمل به حکم مقرر قانونی چیست؟ 		
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 )1تخریب ـ دارای عنوان اقدام علیه فضای سبز
 )2تخریب ـ دارای عنوان خاص چراندن محصول دیگری
 )3سرقت ـ دارای عنوان خاص نهب و غارت محصول دیگری
 )4تصرف عدوانی ـ دارای عنوان خاص چراندن محصول دیگری
پاسخ سوال  1934گزینه  2صحیح است .ر.ک به مواد  677و   684اصالحی  1399ق.
تعزیرات مصوب  -1375ماده  677اصالحی  « : 1399هرکس عمدا ً اشیاء منقول یا غیر
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منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو ک ً
ال یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد
در صورتی که میزان خسارت وارده صد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر
معادل خسارت وارده و در غیر این صورت به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم
خواهد شد  ».با توجه به اینکه ماده  677به استناد ماده  104اصالحی  1399ق.م.ا مصوب
 ، 1392جرم قابل گذشت می باشد  ،پس در فرض اقدام به تخریب عمدی که خسارات وارده
بیش از صد میلیون ریال باشد  ،مجازات قانونی حبس آن با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 104
در حداقل و حداکثر به نصف تقلیل می یابد و از این جهت به جای  6ماه تا سه سال  ،در این
فرض  ،مجازات قانونی سه ماه تا یک سال و شش ماه می باشد .
ماده  684اصالحی  1399؛ « هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان
کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق
به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از
استفاده بیندازد به حبس درجه شش  وشالق تا ( )74ضربه محکوم میشود» .
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 81سئوال  . 1951امتناع زوج از پرداخت نفقه زوج هاي که به علت استفاده از حق
(قضاوت )1395
حبس ،تمکین نم یکند ،چه حکمی دارد؟

 )1فقط موجب مسئولیت مدنی زوج است.
 )2فقط موجب مسئولیت کیفري زوج است.
 )3موجب مسئولیت کیفري و مدنی زوج است.
 )4هیچ مسئولیتی متوجه زوج نیست

مجموعه دوم

پاسخ سوال  1951گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  53اصالحی  1399ق .حمایت از
خانواده مصوب  « - 1391هركس با داشتن استطاعت مالي ،نفقه زن خود را در صورت تمكين
او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري بیش از سه ماه
تا یک سال محكوم مي شود .تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت
گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود .امتناع از
پرداخت نفقه زوجه اي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي
از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است » .با دقت در این
نکته که به موجب تبصره الحاقی  1399به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392؛ حداقل و حداکثر
مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت
به نصف تقلیل مییابد .بنابراین با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده  ، 53مجازات
حبس آن مشمول تبصره الحاقی  1399به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392شده و حداقل و
حداکثر آن به نصف تقلیل یافته است .

