مبحث چهارم  :مراحل تکوین جرم و تقسیم بندی جرایم
 .217شروع به اختالس................

 )1دارای حداقل مجازات همان جرم در حالت تام است.
 ) 2متناسب با تعزیر آن در حالت تام ،مطابق عمومات حقوق جزا تعیین مجازات می شود.
 )3متناسب با تعزیر آن در حالت تام ،یک تا دو درجه تقلیل مییابد.
 )4فاقد مجازات است.
 .249شروع به جعل در اسناد و نوشتههای غیررسمی:

 ) 1متناسب با مجازات قانونی جرم تام  ،مطابق عمومات حقوق جزا می باشد.
 )2مستوجب حداقل مجازات مقرر برای جرم جعل در اسناد غیررسمی است.
 )3دارای عنوان مجرمانه مستقل است.
 )4دارای مجازات مشخص شش ماه حبس است.
 .251مجازات شروع به جرم کالهبرداری چه میزان است؟

 )1حبس تعزیری درجه 5
 )2متناسب با مجازات کالهبرداری تام  ،مطابق عمومات حقوق جزا تعیین می شود.
 )3حبس تعزیری درجه 4
 )4حداقل مجازات کالهبرداری تام
پاسخنامه مبحث چهارم  :مراحل تکوین جرم و تقسیم بندی جرایم
پاسخ سؤال :210

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  561ق .تعزیرات مصوب  1375؛ « هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی -فرهنگی از
کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد  ،قاچاق محسوب و مرتکب عالوه بر استرداد اموال به حببس از یبک تبا سبه سبال و
پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد .تبصره  -تشخیص ماهیت تباریخی -فرهنگبی ببه
عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد ».با لحاظ این مقرره  ،وصف عنصر مادی این جرم  ،به نحبوی اسبت کبه صبر
اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی ولو به خارج کردن منتهی نشود  ،جرم مطلق محسوب می شود .
پاسخ سؤال :217

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  122ق.م.ا مصوب  1392و ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399؛ به
موجب ماده  15قانون اخیر  ،کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم  ،در جرم مشخص تحت همین عنبوان
عنوان شروع به جرم ) مجازات تعیین شده است  ،منسوخ اعالم گردید  .بنابراین مباده  6ق.ت.م.م.ا.اک مصبوب  1367منسبوخ
بوده و تعیین تکلیف شروع به جرایم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا  ،اختالس و کالهبرداری با لحباظ عمومبات
حقوق جزا و به استناد ماده  122ق.م.ا مصوب  1392می باشد .
پاسخ سؤال :237

گزینه  1صحیح است .ر.ک به مواد  122و  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  . 1399مجازات دو سال حبس تعزیری ،تعزیبر از
درجه شش می باشد ،لذا شروع به جرم در آن قابل مجازات نخواهد بود ،از این رو نمیتوان معاونت به شروع به جرمی کبه خبود
جرمانگاری نشده است ،را مستحق کیفر دانست .در سایر گزینهها با لحاظ بندهای ماده  122امکان تعیین مجازات شروع به جرم
وجود دارد و متعاقباً با بند ت ماده  127اصالحی  1399میتوان برای معاونت در آن شروع به جرمها ،نیز تعیین تکلیف کرد.
پاسخ سؤال :249

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  122ق.م.ا مصوب  1392و ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399؛ به
موجب ماده  15قانون اخیر  ،کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم  ،در جرم مشخص تحت همین عنبوان
عنوان شروع به جرم ) مجازات تعیین شده است  ،منسوخ اعالم گردید  .بنابراین ماده  542ق.تعزیرات مصوب  1375منسوخ بوده
و تعیین تکلیف شروع به جرایم مرتبط با جعل و تزویر با لحاظ عمومات حقوق جزا و به استناد ماده  122ق.م.ا مصوب  1392می
باشد.
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پاسخ سؤال :251

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  122ق.م.ا مصوب  1392و ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399؛ ببه
موجب ماده  15قانون اخیر  ،کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم  ،در جرم مشخص تحت همین عنبوان
عنوان شروع به جرم ) مجازات تعیین شده است  ،منسوخ اعالم گردید  .بنابراین تبصره  2مباده  1ق.ت.م.م.ا.اک مصبوب 1367
منسوخ بوده و تعیین تکلیف شروع به جرایم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا  ،اختالس و کالهببرداری ببا لحباظ
عمومات حقوق جزا و به استناد ماده  122ق.م.ا مصوب  1392می باشد .
پاسخ سؤال :310

گزینه  2صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک .به ماده  122ق.م.ا مصوب  1392و ماده  68قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز اصالحی مصوب  1392اصالحی  . 1394با دقت بر این نکته که در همه گزینه ها به غیر از کزینه دوم  ،می
توان برای شروع به جرم تعیین تکلیف کر د  .شروع به راهزنی مسلحانه شروع به محاربه ) و شروع به سلب آزادی اشخاص با
مجازات حیس درجه پنج با استناد به ماده  122و شروع به قاچاق کاال و ارز با استناد به ماده  68قانون قاچاق کاال و ارز مصوب
 1392اصالحی  1394قابل تعیین بوده است اما شروع به جرمی با مجازات انفصال ابد از خدمات دولتی از شمول بندهای ماده
 122خارج است  .الزم به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون کارشناسی ارشد سال  1398و قبل از تغییرات ناشی از قانون
کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشد  .به موجب ماده  15قانون اخیر  ،کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها
برای شروع به جرم  ،در جرم مشخص تحت همین عنوان عنوان شروع به جرم ) مجازات تعیین شده است  ،منسوخ اعالم
گردید  .بنابراین  68قانون مبارزه با قاچاق کاالو ارز مصوب  1392اصالحی  ، 1394منسوخ بوده و تعیین تکلیف شروع به جرایم
مندرج در این قانون با لحاظ عمومات حقوق جزا و به استناد ماده  122ق.م.ا مصوب  1392می باشد) .
پاسخ سؤال :312

گزینه  2صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است)ر.ک .ماده  68قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1392
اصالحی  . .1394الزم به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون وکالت سال  1398و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشد  .به موجب ماده  15قانون اخیر  ،کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای
شروع به جرم  ،در جرم مشخص تحت همین عنوان عنوان شروع به جرم ) مجازات تعیین شده است  ،منسوخ اعالم گردید .
بنابراین  68قانون مبارزه با قاچاق کاالو ارز مصوب  1392اصالحی  ، 1394منسوخ بوده و تعیین تکلیف شروع به جرایم مندرج
در این قانون با لحاظ عمومات حقوق جزا و به استناد ماده  122ق.م.ا مصوب  1392می باشد) .
پاسخ سؤال :313

گزینه  3صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) در پاسخنامه منتشر شده از سوی کانون وکالی دادگستری در
سال  ، 1398گزینه سوم یعنی؛ «در حکم شروع به جرم با حبس تعزیری درجه  »5پاسخ صحیح بوده است ،لذا طراح محترم یا
موضوع را از شمول ماده  122ق.م.ا مصوب  1392خارج و برمبنای ماده  613ق .تعزیرات مصوب  1375تعیین کیفر کرده است و
یا اینکه موضوع را در شمول بند «الف» ماده  122ق.م.ا مصوب  1392قرار داده؛ اما با لحاظ «گذشت شاکی» اعمال مواد  37و
 38ق.م.ا مصوب  1392را در نظر گرفته و بین  1تا  3درجه تخفیف حبس ،یک درجه تقلیل را احتساب کرده است .الزم به ذکر
است که پرسش مرتبط به آزمون وکالت سال  1398و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 1399می باشد .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ به استناد ماده  15قانون کاهش حبس تعزیری مصادیق خاص قانونی که
در آنها برای شروع به جرم در جرم مشخص تحت همین عنوان مجازات تعیین شده است  ،منسوخ اعالم گردید از جلمه ماده
 613ق.تعزیرات  )1375و تعیین تکلیف همه شروع به جرم ها به ماده  122ق.م.ا واگذار شد  .بنابراین مجازات شروع به قتل
عمدی با لحاظ بند الف ماده  122حبس درجه چهار است و با وضعیت فعلی گزینه چهارم صحیح است ؛ رفتار ارتکابی با تطبیق با
تبصره ماده  122؛ در حکم شروع به جرم و با استناد به بند الف ماده  122واجد حبس درجه چهار می باشد ).
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سئوال ذیل به بعد از سئوال  319کتاب تست جزای عمومی اضافه می می شود
 -1برای تعیین مجازات معاون کدام گزینه صحیح است؟

 )1اگر در قانون برای معاون  ،مجازات تعیین نشده باشد  ،مجازات معاون مطابق ماده  127ق.م.ا اعمال می گردد.
 )2اگر در شرع یا قانون برای معاون  ،مجازات تعیین نشده باشد  ،مجازات معاون مطابق ماده  127ق.م.ا اعمال می گردد.
 )3اگر در شرع برای معاون  ،مجازات تعیین نشده باشد  ،مجازات معاون مطابق ماده  127ق.م.ا اعمال می گردد .
 )4اصوالً مجازات معاون حداقل مجازات قانونی مباشر است .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به ماده  127ق.م.ا اصالحی مصوب 1399؛ «  .....عبارت «یا قانون» از صدر ماده )127
این قانون حذ میشود »...
 .384برای تحقق شرکت در جرم وجود کدام شرط ضروری نیست؟

 )1وحدت قصد مجرمانه
 )3تساوی در اثر کار شرکا

 )2استناد جرم به رفتار همه شرکا
 )4مداخله همه شرکا در عملیات اجرایی

 .388در چه صورتی مجازات معاون در تعزیرات یک تا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر است؟

 )1اگر رفتار معاون به عنوان جرم مستقل جرم انگاری نشده باشد.
 )2اگر در قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد.
 )3اگر در شرع مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد.
 )4اگر در شرع و قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد.
حذف سئوال  . 394هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از  18سال تمام شمسی را ترغیب
روانگردان نماید ...............محکوم میشود .حذف شود

ببه مصبرف مبواد مربدر یبا

 )1به مجازات مباشر جرم
 )2به حداکثر مجازات و معاونت در آن جرم
 )3به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم
 )4اگر مجازات جرم حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال
 .406ضابطه مجازات معاون جرم در قانون مجازات اسالمی کدام است؟

 )1در قوانین دیگر معاون مستوجب مجازات سنگین تری نباشد.
 )2در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد.
 )3معاون در قوانین خاص مستوجب مجازات سبک تری نباشد.
 )4در شرع مجازات دیگری برای معاون پیش بینی نشده باشد.
حذف سئوال  - 413اگبر فبردی ،از دختبر  16سباههای برواهبد کبه مبواد روان گبردان را ببه مدرسبه بببرد و ببه
همکالسیهایش بفروشد و دختر ممانعت کند و او به دختر بگوید که اگر چنین نکنی به تو تجباوز مبیکنم ،او را
مجبور به حمل مواد نموده و در مدرسه دختر دستگیر شود؛

 )1آن فرد به حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی دختر محکوم میشود.
 )2آن فرد به مجازات قانونی جرم ارتکابی دختر محکوم میشود.
 )3آن فرد به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی دختر محکوم میشود.
 )4آن فرد به حداکثر مجازات معاونت در جرم ارتکابی توسط دختر محکوم میشود.
پاسخنامه مبحث پنجم  :انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه

پاسخ سؤال :320

گزینه  4صحیح است .ر.ک به بند ب ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
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مجازات معاونت در سرقت حدی به صورت مطلق حبس تعزیری درجه پنج یا شش خواهد بود هرچند سرقت حدی که در مرتببه
سوم یا چهارم باشد ،مجازات آن به ترتیب عبارت از حبس ابد و اعدام است .اما قانونگذار بهطور مطلق در بنبد ب م  127ببرای
معاونت در سرقت حدی در هر مرتبه که باشد حبس تعزیری درجه  5یا  6را مقرر نموده است.
پاسخ سؤال :321

گزینه  2صحیح است .ر.ک به تبصره  1ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
درصورتی که در شرع  ،مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ،مجازات وی به شرح زیر است:
الف ب در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است ،حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب ب در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ،حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ ب در جرایمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش
ت ب در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
در مورد جرایم موجب تعزیر مجازات معاون باید از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی باشد مگر در مصادره اموال ،انفصبال دائبم و
انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه  6 ،4و  7میباشد.
پاسخ سؤال :322

گزینه  2صحیح است .ر.ک به تبصره  1ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
درصورتی که در شرع  ،مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ،مجازات وی به شرح زیر است:
الف ب در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است ،حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب ب در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ،حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ ب در جرایمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش
ت ب در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
در مورد بند ت ) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال ،انفصال دایبم و
انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ،شش و هفت است.
پاسخ سؤال :323

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :324

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :325

گزینه  3صحیح است.
به موجب بند الف ماده  126ق.م.ا  92تهدید از عناصر مادی معاونت در جرم میباشد لکن تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد و
به حدی برسد که اراده را از فاعل سلب کند ،اکراه میباشد نه تهدید.
پاسخ سؤال :326

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
درصورتی که در شرع  ،مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ،مجازات وی به شرح زیر است:
الف ب در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است ،حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب ب در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ،حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ ب در جرایمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش
ت ب در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
پاسخ سؤال :327

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :328

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
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در جرایمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است مجازات معاون سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شبالق تعزیبری درجبه
شش میباشد.
پاسخ سؤال :362

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :363

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :364

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :365

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :373

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :384

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  125ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :387

گزینه  3صحیح است .ر.ک به تبصره  1ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :388

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصبالحی  « : 1399در صورتی که در شبرع  ،مجبازات دیگبری
برای معاون تعیین نشده باشد ،مجازات وی به شرح زیر است:
الف -در جرای می که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است ،حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب -در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ،حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ -در جرای می که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش
ت -در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی ».بر اساس ماده  15قانون کاهش مجبازات حببس
تعزیری مصوب  ، 1399عبارت « یا قانون » از صدر ماده  127ق.م.ا حذ شده است و کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنهبا
برای معاونت در جرم مشخص تحت همین عنوان یعنی عنوان معاونت در جرم ) مجازات تعیین شده است نیبز منسبوخ اعبالم
گردید .
پاسخ سؤال :394

حذف شود

گزینه  1صحیح است .برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشت:
1ب اگر کسی افراد زیر  18سال را به مصر مواد مخدر یا جرایم مرتبط با آن وادار یا مجبور کند ببه یبک و نبیم براببر حبداکثر
مجازات قانونی همان جرم محکوم می شود و اگر مجازات آن جرم حبس ابد باشد به اعبدام و مصبادره امبوال ناشبی از جبرم
محکوم میگردد.
2ب اگر فردی ،افراد زیر  18سال را به مصر مواد مخدر یا جرایم مرتبط با آن تشویق و ترغیب نماید به مجبازات مباشبر جبرم
محکوم خواهد شد .ر.ک به ماده  35الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب .1389
پاسخ سؤال :395

گزینه  2صحیح است .ر.ک به بند ت ماده  278و بند الف و ب ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399با این توضیح که
هر چند حد سرقت در مرتبه چهارم از نوع حدود سالب حیات است و معاونت در جرایمی که مجازات مباشر در آنها سلب حیات
است حبس تعزیری درجه  2یا  3بند الف ماده  127ق.م.ا اصالحی  )1399میباشد اما با تصریح مقنن در بند ب همان ماده،
مجازات معاونت سرقت حدی به طور کلی حبس تعزیری درجه  5یا  6پیشبینی شده است و اکتفا به تفسیر مضیق و به نفع
متهم قانون ،چنین برداشتی را تأیید مینماید.
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پاسخ سؤال :402

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :403

گزینه  2صحیح است .ر.ک به بند ت ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :406

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399؛ « درصورتی که در شرع  ،مجازات دیگری برای
معاون تعیین نشده باشد  ،مجازات معاون به شرح مندرج در ماده مذکور خواهد » .بنابراین مالک مجازات معاون در قانون
مجازات اسالمی در اعمال ماده  127اصالحی  ، 1399عدم تعیین مجازات برای معاون در شرع است .همچنین بر اساس
ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  ، 1399عبارت « یا قانون » از صدر ماده  127ق.م.ا حذ شده است و
کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای معاونت در جرم مشخص تحت همین عنوان یعنی عنوان معاونت در جرم )
مجازات تعیین شده است نیز منسوخ اعالم گردید .
پاسخ سؤال :413

پاسخ این سئوال حذف شود

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  35ق.مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389
هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصر و یا ببه ارتکباب هبر
یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصر مبواد مخبدر یبا روانگبردان نمایبد و یبا مبواد
مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم براببر حبداکثر مجبازات قبانونی همبان جبرم و در
مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم میشود .در صورت سایر جهبات از جملبه ترغیبب ،مرتکبب
به مجازات مباشر جرم محکوم میشود.
پاسخ سؤال :417

گزینه  2صحیح است .ر.ک به بندهای ب و ت ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :418

گزینه  2صحیح است .ر.ک به تبصره  1ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :419

گزینه  1صحیح است .ر.ک به بند پ ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :420

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :421

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :424

گزینه  2صحیح است .ر.ک به بند ب ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :425

گزینه  1صحیح است .ر.ک به تبصره  1ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :426

گزینه  3صحیح است .ر.ک به تبصره  2ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399؛ « در صورتی که به هبر علبت قصباص
نفس یا عضو اجراء نشود ،مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم ،مطابق بند ت) این مباده اعمبال مبی شبود».
همچنین بر اساس ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  ، 1399عبارت « یا قانون » از صبدر مباده  127ق.م.ا
حذ شده است و کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای معاونت در جرم مشبخص تحبت همبین عنبوان یعنبی عنبوان
معاونت در جرم ) مجازات تعیین شده است  ،نیز منسوخ اعالم گردید  .بنابراین با توجه به تغییرات ناشی از ماده  15قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری مصوب  ، 1399تبصره ماده  612ق.تعزیرات مصوب  1375ناظر بر تعیین مجازات معاونت در قتل عمدی
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که به هر دلیل مباشر آن به قصاص نفس محکوم نشود  ،نسخ شده است و تعیین وضعیت مجازات این معاون با تبصبره  2مباده
 127اصالحی  1399و بند ت آن صورت خواهد گرفت .
پاسخ سؤال :427

گزینه  3صحیح است .ر.ک به بند الف ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :435

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :443

گزینه  1صحیح است .ر.ک به بند پ ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :446

گزینه  1صحیح است .ر.ک به بند ت و تبصره  2ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399و ر.ک نظریبه مشبورتی شبماره
 7/92/949مورخ  1392/5/26اداره حقوقی قوه قضاییه  .همچنین بر اساس مباده  15قبانون کباهش مجبازات حببس تعزیبری
مصوب  ، 1399عبارت « یا قانون » از صدر ماده  127ق.م.ا حذ شده است و کلیه مصادیق خاص قانونی کبه در آنهبا ببرای
معاونت در جرم مشخص تحت همین عنوان یعنی عنوان معاونت در جرم ) مجازات تعیین شده است  ،نیز منسوخ اعالم گردید
 .بنابراین با توجه به تغییرات ناشی از ماده  15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  ، 1399تبصره ماده  612ق.تعزیرات
مصوب  1375ناظر بر تعیین مجازات معاونت در قتل عمدی که به هر دلیل مباشر آن به قصاص نفس محکوم نشود  ،نسخ شده
است و تعیین وضعیت مجازات این معاون با تبصره  2ماده  127اصالحی  1399و بند ت آن صورت خواهد گرفت .
پاسخ سؤال :460

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  130و بند الف ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :462

گزینه  3صحیح است .ر.ک به مواد  127و  129ق.م.ا مصوب  .1392با لحاظ اینکه در تعیین مجازات معباون ،مجبازات قبانونی
جرم ارتکابی مالک است و با توجه به اینکه اگر مرتکب جرم اصلی به جهات شخصی مثل جنون قابل تعقیبب نباشبد ایبن امبر
تأثیری در مجازات معاون ندارد ،بنابراین مجازات معاون در این مسأله با اعمال بند ت ماده  127مصوب  1392اصبالحی 1399
تعیین شده است.
پاسخ سؤال :469

گزینه  3صحیح است .ر.ک به بند ب ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :473

گزینه  2صحیح است .الف تحریک کننده به خودکشی ) مرتکب جرم موضوع بند ب ماده  15قانون جبرایم رایانبه ای مصبوب
 1388برابر با ماده  743ق .تعزیرات) شده است  .الزم به ذکر است که جرایم مندرج در بند ب ماده مذکور جرم مطلق ببوده و
صر اقدام به تحریک به خودکشی ولو به نتیجه ای هم منتج نشود در آن مقرره جرم انگاری شبده اسبت  .ب ببه دلیبل عبدم
اطالع از محتویات ایمیل هیچگونه مسئولیتی ندارد.
پاسخ سؤال :477

گزینه  4صحیح است .جرم اول با مجازات قانونی حبس درجه  6است که با لحاظ بندهای ماده 122؛ برای شروع ببه جرمبی ببا
مجازات قانونی حبس درجه  6مجازاتی تعیین نشده است .جرم دوم با مجازات قانونی حبس درجه  8است که با لحاظ بند ت ماده
 127مصوب  1392اصالحی 1399؛ برای معاونت آن مجازاتی قابل تعیین نیست.
مبحث ششم  :موانع مسئولیت کیفی و مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری

« .494اهف» مرتک

بهرهکشی جنسی از یک پسر  17ساهه از طریق انتشار تصاویر برهنه وی میشود.............،

« )1الف» به حد شالق محکوم می شود.
« )2الف» به حد اعدام محکوم می شود.
« )3الف» به حبس درجه پنج محکوم می شود .
« )4الف» به حبس درجه شش محکوم می شود.
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 .495عدم گزارش دهی سرپرست یک مهدکودک که از مورد آزار قرار گرفتن یکی از کودکان مهد بباخبر شبده اسبت
مستوج ؛

 )1به یکی از مجازات های درجه شش محکوم می شود .
 )2به دو یا هر سه مجازات درجه شش محکوم می شود .
 )3به یکی از مجازات های درجه پنج محکوم می شود .
 )4به همه مجازات های درجه پنج محکوم می شود .
 .530فروش سیگار به نوجوانان مستلزم چه ضمانت اجرایی است؟

 )1جزای نقدی درجه هشت و ضبط سیگارهای کشف شده .
 )2فاقد ضمانت اجرای قانونی است .
 )3مجازات درجه هشت و ضبط سیگارهای کشف شده.
 )4حبس درجه هشت .
 .531کودک آزاری در قوانین ایران................

 )1در هر نوع آن جرم انگاری شده است.
 )2فقط در نوع خشونت خانگی آن جرم انگاری شده است .
 )3به طور خاص در برخی مصادیق آن جرم انگاری شده و سایر موارد آن مشمول مقررات عمومی قوانین کیفری است .
 )4در هر نوع آن جرم انگاری شده است به غیر از خشونت خانگی.
 . 532اگر جرم بهره کشی از کودکان ،مذکور در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در قوانین دیگر مستوج
شدیدتری باشد.........

مجازات

 )1مرتکب به همان مجازات محکوم می شود .
 )2مجازات مذکور در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اعمال خواهد شد.
 )3صرفاً در مواردی که مجازات سنگینتر از نوع حد باشد ،مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد.
 )4صرفاً در مواردی که مجازات سنگینتر از نوع قصاص باشد ،مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد.
 .533قاچاق کودکان و نوجوانان:

 )1مستوجب حداکثر مجازات قاچاق انسان است.
 )2مستوجب مجازات درجه سه می باشد.
 )3مستوجب حبس درجه سه می باشد.
 )4مستوجب یک و نیم برابر مجازات قاچاق انسان است.
 .581اگر پدری با بی توجهی شدید و مستمر نسبت به فرزند خود موج
باشد مجازات پدر را تعیین کنید.

ازار جنسی وی توسط ببرادرزاده اش شبده

 )1پدر به مجازات مربوط به آزار جنسی کودکان و نوجوانان محکوم می شود.
 )2این امر موجب مسئولیت کیفری پدر نیست.
 )3تا حداقل یکی از مجازات های درجه هشت محکوم می شود.
 )4به حداکثر یکی از مجازات های درجه هشت محکوم می شود.
« .670اهف که پدر نوجوانی  13ساهه است اقدام به معامله او برای اقدام به برداشت اعضبای ایبن نوجبوان مبی کنبد
ضمانت اجرای پدر را تعیین کنید؛

 ) 1به دلیل ارتکاب جرم توسط پدر  ،مجازات مستقلی برای وی تعیین نشده است.
 )2پدر به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات قانونی جرم معامله راجع به کودکان و نوجوانان محکوم می
شود .
 )3پدر به مجازات قانونی جرم معامله راجع به کودکان و نوجوانان محکوم می شود.
 ) 4پدر به حداکثر مجازات قانونی جرم معامله راجع به کودکان و نوجوانان محکوم می شود.
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 .673مدیر مدرسهای از وقوع تنبیه نامتعارف در قاه کودکآزاری علیه یکی از دانشآموزان خود توسط ناپدری او مطلع
است ،اما از اطالعرسانی به مراجع قضایی خودداری میکند ،مدیر مدرسه با چه ضمانت اجرایی رو به رو است ؟

 )1به مجازات درجه شش و انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی محکوم می شود.
 )2در مورد عدم گزارش دهی اقدام به تنبیه نامتعار کودکان و نوجوانان مقرره ای وجود ندارد.
 ) 3به دو یا هر سه مجازات درجه شش و حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در
آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال.
 ) 4مدیر مدرسه صرفاً موظف به تذکر به والدین و سرپرستان دانش آموز است .
پاسخنامه مبحث ششم  :موانع مسئولیت کیفری و مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری

پاسخ سؤال :485

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  301ق.م.ا مصوب  1392؛ « قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب ،پدر یبا از اجبداد
پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه ،عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد » .بنابراین جنایت عمدی توسط پدر بر فرزنبد از
نوع جنایات عمد غیر مستوجب قصاص بوده و با لحاظ ماده  612ق .تعزیرات مصوب  1375مرتکب به پرداخت دیه به اولیباء دم
فرزند سایر ورثه غیر از خودش ) و تحمل حبس تعزیری مقرر در ماده  612محکوم می شبود  .ببا ایبن توضبیح کبه هبر چنبد
کودک آزاری و اقدام به جرم علیه کودکان و نوجوانان از طریق هر شخصی ولو والدین و سرپرستان  ،در قانون حمایت از کودکان
و نوجوانان مصوب  1399به طرق مختلف جرمانگاری شده است اما اقدام به جنایت عمدی توسط والبدین ببر فرزنبدان در ایبن
قانون در قالب خشونت خانگی ،عنوان مستقل مجرمانه نداشته است و بنابراین در این صورت  ،موضوع مشمول عمومات حقبوق
جزا می باشد.
پاسخ سؤال :490

گزینه  3صحیح است .ر.ک به مواد  224و  386ق.م.ا مصوب  .1392با این توضیح که اقدام به آزار یا سوءاستفاده جنسبی در مباده
 10قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  1399در صورتی که مشمول مجباازت حبد نباشبد  ،جرمانگباری شبده اسبت و
هرگونه اقدام عمدی به جنایت بر کودکان و نوجوانان نیز مشمول عمومات حقوق جزا قرار گرفته است .
ماده  10قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  1399؛ « هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکبب آزار ببا سبوء اسبتفاده
جنسی شود ،در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده ،شبرایط مرتکبب و آثبار
جرم ،به ترتیب زیر مجازات میشود.
- 1آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسالمی؛
 - 2سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسالمی؛
 - 3آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یاباعنف به یکی از مجازات های درجه هفت قانون مجازات اسالمی؛
- 4سایر آزارهای جنسی غیر تماسی به یکی از مجازات های درجه هشت قانون مجازات اسالمی؛
 - 5بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه ،در اختیار گرفتن وادار یا اجیر کردن برای هرزه نگباری یبا سوءاسبتفاده
جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسالمی؛
- 6در دسترس قراردادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجبه هشبت قبانون
مجازات اسالمی؛
 - 7استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه ،تولید ،توزیع ،تکثیر ،نمایش ،فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل،
حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛
 - 8واردات ،صادرات ،تکثیر ،انتشار ،عرضه ،معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنهبا از اطفبال و نوجوانبان
بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسالمی؛
- 9برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات
های درجه شش قانون مجازات اسالمی».
پاسخ سؤال :494
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گزینه  3صحیح است .ر.ک به بند  5ماده  10قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  1399؛ « هرکس نسبت به طفبل یبا
نوجوان مرتکب آزار با سوء استفاده جنسی شود ،در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت
بزه دیده ،شرایط مرتکب و آثار جرم ،به ترتیب زیر مجازات میشود؛  -5بهره کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه ،در
اختیار گرفتن وادار یا اجیر کردن برای هرزه نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسالمی».
پاسخ سؤال :495

گزینه  2صحیح است .ر.ک به تبصره ماده  17قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399؛ « هر کس از وقبوع جبرم یبا
شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و ببا وجبود توانبایی اعبالم و
گزارش به مقامات یا مراجع صالحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صبورت عبدم دسترسبی ببه ایبن
مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر ،از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطبر و یبا
تشدید نتیجه آن امتناع کند ،مشروط بر اینکه با این اقدام ،خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا
دیگران نشود ،به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسالمی محکوم میشود.
تبصره -اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شبغلی مکلبف ببه
اعالم گزارش با کمک می باشند و یا به اقتضای حرفه خود می توانند کمک مؤثری کنند ،به دو یا هر سه مجازات درجبه شبش
قانون مجازات اسالمی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی با محرومیت از فعالیت در آن حرفه ببه مبدت
شش ماه تا دو سال محکوم میشود»
پاسخ سؤال :506

گزینه  2صحیح است .چنین پدری قصاص نفس نمیشود ولی به مجازات دیه  +تعزیر ماده  612ق.تعزیرات و مجازات کودکآزاری)

محکوم می شود  .تنبیه نامتعار توسط پدر اگر در قالب یکی از جرایم منبدرج در مبواد  7البی  27قبانون حمایبت از کودکبان و
نوجوانان مصوب  1399قرار گیرد مرتکب به مجازات مربوطه نیز محکوم می شود  .ماده  25این قانون بیان می دارد ؛ « اعمبال
مجازات های موضوع این قانون مانع از اجرای مجازات های حدود  ،قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین
ب رای مرتکب جرم موضوع این قانن مجازازت شدیدتری مقرر شده باشد  ،مرتکب به همان مجازات محکوم می شود ».
پاسخ سؤال :530

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  16قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  1399؛ « در اختیار قراردادن یا فروش مبواد
دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان ،موجب ضبط مواد دخانی کشف شده و محکومیت مرتکب به جزای نقبدی درجبه
هشت قانون مجازات اسالمی میشود» .
پاسخ سؤال :531

گزینه  3صحیح است .ر.ک به مواد 7الی  27قانون حمایت از کودکبان و نوجوانبان مصبوب  .1399در ایبن قبانون ؛ ممانعبت از
تحصیل و مصادیق آن  ،ت سهیل فرار کودک یا نوجوان از مدرسه یا منزل  ،بی توجهی و سهل انگای والدین و غیر آنها با تحقبق
نتایج مندرج در مقرره  ،هرگونه آزار و سوءاستفاده جنسی خارج از جرایم مستوجب حد  ،خریبد و فبروش کودکبان و نوجوانبان ،
قاچاق کودکان و نوجوانان  ،انتقال و خرید و فروش قاچاق اعضا و جوارج کودکان و نوجوانبان  ،تسبهیل خودکشبی کودکبان و
نوجوانان خارج از موارد مستوجب حد یا قصاص  ،بهره کشی خارج از قانون کار  ،فروش مواد دخبانی ببه کودکبان و نوجوانبان ،
امتناع از گزارش دهی جرایم و خطرات متوجه کودکان و نوجوانان به طور مستقل جرم انگاری شده است و عناوینی چون جنایت
عمد اعم از بر نفس یا مادون نفس یا جرایم مستوجب حدود بر کودکان و نوجوانان در این قانون به نحو مستقل موجب مجازاتی
عالوه بر قصاص یا حد نشده است و تابع مقررات حقوق کیفری قرار گرفته است .
پاسخ سؤال :532

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  25قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب « :1399اعمال مجازات های موضبوع ایبن
قانون ،مانع از اجرای مجازات های حدود ،قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع
این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد ،مرتکب به همان مجازات محکوم میشود».
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پاسخ سؤال :533

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  12قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  1399؛ « هرکس مرتکب قاچباق اطفبال و
نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسالمی محکوم میشود».
اسخ سؤال :581

گزینه  3صحیح است .ر.ک به تبصره ماده  9قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  1399؛ « هرگاه در اثر ببی تبوجهی و
سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود ،مقصر عالوه بر پرداخت دیه ببه شبرح زیبر
مجازات میشود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسالمی؛
ب) فقدان یکی از حواس یا منافع ،قطع ،نقص یا از کارافتادگی عضو ،زوال عقل یا بروز بیماری صعب العالج یا دائمی جسمی یبا
روانی و یا ایراد؛
جراحت از نوع جائفه یا باالتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسالمی؛
پ) نقصان یکی از حواس یا منافع ،شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی ببه مجبازات حببس درجبه هفبت
قانون مجازات اسالمی؛
ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ب) و پ) به مجازات حبس درجه هشبت قبانون
مجازات اسالمی؛
ش) آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجبازات هبای درجبه هشبت قبانون
مجازات اسالمی؛
تبصره – هرگاه بی توجهی و سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج
در بندهای فوق محکوم می شوند ،در خصوص بند «ت» این ماده در صورتی والدین مشمول حکم این تبصبره مبی شبوند کبه
اقدامات الزم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد».
پاسخ سؤال :640

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  25قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب « :1399اعمال مجازات های موضبوع ایبن
قانون ،مانع از اجرای مجازات های حدود ،قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع
این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد ،مرتکب به همان مجازات محکوم میشود».
پاسخ سؤال :670

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  22قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  1399؛ « در موارد زیر مرتکب جرم به بیش
از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد
الف) مرتکب جرایم موضوع مواد  )12 ،119 ،)10و  )13این قانون از افرادی باشد که سبمت والیبت ،وصبایت ،قیمومبت یبا
سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می باشد.
ب) مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرایم موضوع مواد  )8تا  )16این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
پ) در صورتی که مرتکب به صورت مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد».
پاسخ سؤال :673

گزینه  3صحیح است .ر.ک به تبصره ماده  17قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399؛ « هر کس از وقبوع جبرم یبا
شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و ببا وجبود توانبایی اعبالم و
گزا رش به مقامات یا مراجع صالحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صبورت عبدم دسترسبی ببه ایبن
مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر ،از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطبر و یبا
تشدید نتیجه آن امتناع کند ،مشروط بر اینکه با این اقدام ،خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا
دیگران نشود ،به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسالمی محکوم میشود.
تبصره -اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شبغلی مکلبف ببه
اعالم گزارش با کمک می باشند و یا به اقتضای حرفه خود می توانند کمک مؤثری کنند ،به دو یا هر سه مجازات درجبه شبش
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قانون مجازات اسالمی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی با محرومیت از فعالیت در آن حرفه ببه مبدت
شش ماه تا دو سال محکوم میشود».
مبحث هفتم :انواع واکنش جماعه در مقابل پدیده مجرمانه ( نظام مجازات ها و انواع آن )

این سئوال ذیل به بعد از سئوال  713کتاب تست جزای عمومی اضافه می شود
 -1در تعیین مجازات تعزیری کدام گزینه صحیح است ؟

) 1مقام قضایی در کلیه مجازات های تعزیری مکلف به تعیین حداقل است و برای تعیین تعزیر بیش از حداقل قانونی باید
جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل را ذکر کند .
)2مقام قضایی در تعیین مجازات های تعزیری به بیش از حداکثر قانونی باید جهات قانونی علت صدور حکم ببه ببیش از
حداکثر را ذکر کند .
) 3مقام قضایی در صدور حکم به حبس تعزیری مکلف به تعیین حداقل است و برای تعیین حبس تعزیری بیش از حبداقل
قانونی باید جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل را ذکر کند .
)4مقام قضایی در تعیین حبس تعزیری به بیش از حداکثر قانونی باید جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداکثر را
ذکر کند .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به تبصره الحاقی به ماده  18ق.م.ا اصالحی  1399؛ « چنانچه دادگاه در حکم صادره
مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند ،باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات
قانونی ،علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند .عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات
انتظامی درجه چهار میباشد».
این سئوال ذیل به بعد از سئوال  713کتاب تست جزای عمومی اضافه می شود
 -2اگر مقام قضایی در تعیین بیش از حداقل قانونی حبس علت صدور حکم را مقرون به جهات قانونی ذکر نکنبد چبه
ضمانت اجرایی در انتظار وی می باشد ؟

)1مجازات انتظامی درجه چهار .
)2به همان میزان مازادی که تعیین کرده است محکوم خواهد شد .
)3حبس درجه چهار .
)4ضمانت اجرایی تعیین نشده است .
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به تبصره الحاقی به ماده  18ق.م.ا اصالحی  1399؛ « چنانچه دادگاه در حکم صادره
مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند ،باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات
قانونی ،علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند .عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات
انتظامی درجه چهار میباشد».
سئوال ذیل به بعد از سئوال  717کتاب تست جزای عمومی اضافه می شود
 -1منظور از حبس درجه یک در ماده  19قانون مجازات اسالمی چه میزان حبسی است ؟

)1حبس ابد .
)2حبس بیش از  25سال به نحو مدت دار در تعیین حداکثر .
)3حبس  25سال تا  30سال .
)4حبس  26سال به نحو مدت دار در تعیین حداکثر .
پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .ر.ک به تبصره  6الحاقی به ماده  19ق.م.ا اصالحی  1399؛ « تمام حبس های ابد غیرحدی
مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود ».بنابراین حبس درجه یک  ،حبس ابد نمی باشد و از بیست و پنج سال و
یک روز تا مدتی که از طریق قانون یا مقام قضایی تعیین شود قابل فرض است .
حذف سئوال  -764در کدام مورد حبس ابد از نوع حبس ابد تعزیری حکومتی است؟

 )1حبس ابد مربوط به رهبری شبکه اختالس ،ارتشاء و کالهبرداری
 )2حبس ابد مربوط به امساک در قتل
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 )3حبس ابد مربوط به سرقت حدی مرتبه سوم
 )4حبس ابد اکراهکننده در قتل عمد
 .817اگر فردی در جرم تعزیری درجه.............محکوم به مجازات تکمیلی اهزام به تحصیل شود مدت آن...............

 - 8-7-6 )1حداکثر  2سال است مگر قانون میزان دیگری تعیین کرده باشد.
 1 )2تا  - 8حداکثر  2سال است مگر قانون میزان دیگری تعیین کرده باشد.
 1 )3تا  - 6حداکثر  1سال است مگر قانون میزان دیگری تعیین کرده باشد.
 - 8-7-6 )4حداکثر  1سال است مگر قانون میزان دیگری تعیین کرده باشد.
 .860در چه جرایمی امکان مجازات تکمیلی وجود دارد؟

 )1جرایم تعزیری درجه  6تا 1
 )2جرایم تعزیری درجه  8تا 6
 )3جرایم مستوجب حد ب قصاص ب دیات ب تعزیرات درجه  8تا 2
 )4جرایم مستوجب حد ب قصاص ب تعزیر
 .862مجازاتهای تکمیلی در جرایم مستوج  ....و مدت آن ....میباشد.

 )1حدود ب قصاص ب تعزیرات درجه  5تا  /2به مدت حداکثر  2سال
 )2حدود ب قصاص ب تعزیر  /به مدت حداکثر  2سال
 )3حدود ب قصاص ب تعزیرات درجه  5تا  /2به مدت بیش از  2سال
 )4حدود ب قصاص ب تعزیر  /به مدت بیش از  2سال
 .874کدام مورد محکومیت موثر کیفری نیست؟

 )1محکومیت به قصاص عضو به دلیل ایراد نقص عضو بر انگشت پای یک زن
 )2محکومیت به ده سال حبس برای ترویج سکه طالی تقلبی
 )3محکومیت به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک چهارم عواید حاصله در جرم پولشویی
 )4محکومیت به سه سال حبس به دلیل ارتکاب خیانت در امانت
حذف سئوال . 925برای تقلیل حبس درجه  2ب تقلیل جزای نقدی درجه  3ب تبدیل مصادره اموال ب تبدیل انفصال دائم
حذف شود
از خدمت کدام گزینه درست است؟

 )1حبس درجه  6ب جزای نقدی درجه  5ب جزای نقدی درجه  5ب انفصال موقت  15سال
 )2حبس درجه  5ب جزای نقدی درجه  5ب جزای نقدی درجه  4ب انفصال موقت  15سال
 )3حبس درجه  5ب جزای نقدی درجه  6ب جزای نقدی درجه  4ب انفصال موقت  15سال
 )4حبس درجه  5ب جزای نقدی درجه  6ب جزای نقدی درجه  4ب انفصال موقت  20سال
 .945انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1458
فردی مرتک جرمی عمدی با مجازات قانونی شش ماه تا دو سال حبس و جرمی با مجازات قانونی یک تبا سبه مباه
حبس شده است .مجازات وی چگونه تعیین و اجرا میشود؟(قضاوت )1397

 )1قاضی ملزم است حداکثر مجازات هر دو را تعیین کرده و هر دو مجازات را اعمال میکند.
 )2قاضی مجازات هر دو جرم را بین حداقل و حداکثر تعیین و هر دو مجازات اجرا میشود.
 )3قاضی حداکثر مجازات هر دو را تعیین و مجازات اشد را اعمال میکند.
 )4برای جرم اول ،بین حداقل و حداکثر و برای جرم دوم ،مجازات جایگزین حبس تعیین و هر دو اجرا میشود.
 .948انتقال ایم سئوال به بعد از سئوال شماره 1209
در کدام مورد ،امکان تعیین حبس کمتر از سه ماه وجود ندارد؟

 )1ارتکاب جرمی که مجازات قانونی آن ،تا سه ماه حبس است.
 )2تخلف از مجازات جایگزین حبس درجه  8برای بار دوم
 )3عدم رعایت مفاد حکم به مجازات تکمیلی برای بار دوم
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(کارشناسی ارشد )1397

 )4تخفیف سه درجه ای حبس درجه 5
پاسخنامه مبحث هفتم :انواع واکنش جماعه در مقابل پدیده مجرمانه ( نظام مجازات ها و انواع آن )

پاسخ سؤال :764

حذف شود

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  4ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب « :1367کسانی که با تشکیل یبا رهببری شببکه ببه امبر ارتشبا و
اختالس و کالهبرداری مبادرت ورزند عالوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که ازطریق رشوه کسب کردهانبد ببه نفبع
دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختالس و کالهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یبا افبراد ،ببه جبزای نقبدی معبادل
مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشبوند و در صبورتیکه مصبداق کامبل
مفسد فی االرضباشند مجازات آنها مجازات مفسد فی االرض خواهد بود».
پاسخ سؤال :775

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :776

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  « -1399دادگاه میتواند فردی را که به حد ،قصباص یبا
مجازات تعزیری محکوم کرده است ،با رعایت شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی ببه یبک یبا
چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصرههای این ماده محکوم نماید».
پاسخ سؤال :777

گزینه  2صحیح است .ر.ک به تبصره  1ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
اصوالً مدت مجازات تکمیلی که مصادیق آن در ماده  23قانون مجازات اسالمی بیان گردیده است بیشتر از دو سال نیست مگبر
قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
پاسخ سؤال :778

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :793

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :794

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  24ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  « -1399دادگاه میتواند فردی را که به حد ،قصباص یبا
مجازات تعزیری محکوم کرده است ،با رعایت شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی ببه یبک یبا
چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصرههای این ماده محکوم نماید».
پاسخ سؤال :808

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  « -1399دادگاه میتواند فردی را که به حد ،قصباص یبا
مجازات تعزیری محکوم کرده است ،با رعایت شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی ببه یبک یبا
چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصرههای این ماده محکوم نماید».
پاسخ سؤال :817

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی « -1399دادگاه میتواند فردی را که به حبد ،قصباص یبا
مجازات تعزیری محکوم کرده است ،با رعایت شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی ببه یبک یبا
چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصرههای این ماده محکوم نماید».
پاسخ سؤال :859

گزینه  4صحیح است .ر.ک به مواد  19و  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :860
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گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  « -1399دادگاه میتواند فردی را که به حد ،قصباص یبا
مجازات تعزیری محکوم کرده است ،با رعایت شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی ببه یبک یبا
چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی بندها و تبصرههای این ماده محکوم نماید».
پاسخ سؤال :862

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :865

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  23ق.م.ا و تبصره  1آن مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :866

گزینه  2صحیح است .ر.ک به تبصره  2ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :867

گزینه  3صحیح است .توجه کنید به کلمه «فردی» در ابتدای ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399که؛ «دادگاه میتوانبد
فردی را که به حد ،قصاص یا مجازات تعزیری »...با لحاظ اینکه فرد درمفهوم حقوقی ناظر بر شخص حقیقی است ظباهر مباده
حاکی از آن است که جهت اشخاص حقوقی امکان اعمال مجازات تکمیلی در نظر گرفته نشده است.
پاسخ سؤال :868

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  . 1399الزم به ذکر است که پرسش مبرتبط ببه آزمبون
قضاوت سال  1393و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشبد  .از سبال  1399ببا
اصالح ماده  23ق.م.ا  ،مجازات تکمیلی در تمام درجات تعزیر قابل اعمال می باشد ) .
پاسخ سؤال :869

گزینه  2صحیح است .ر.ک به تبصره  1ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
اصوالً مدت مجازات تکمیلی که مصادیق آن در ماده  23قانون مجازات اسالمی بیان گردیده است بیشتر از دو سال نیست مگبر
قانون به نحو دیگری مقرر نماید .برای مثال در جنایت غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی به موجب ماده  718ق.تعزیرات حداکثر
مدت محرومیت از حق رانندگی پنج سال تعیین شده است.
پاسخ سؤال :870

گزینه  2صحیح است .ر.ک به تبصره دو ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :881

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :910

گزینه  1صحیح است .ر.ک به تبصره  2ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
در صورت هم نوع بودن مجازات اصلی و مجازات تکمیلی فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
پاسخ سؤال :916

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  .1399الزم به ذکر است که پرسش مبرتبط ببه آزمبون
قضاوت سال  1392و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشبد  .از سبال  1399ببا
اصالح ماده  23ق.م.ا  ،مجازات تکمیلی در تمام درجات تعزیر قابل اعمال می باشد ) .
پاسخ سؤال :918

گزینه  2صحیح است.ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  . 1399الزم به ذکر است که پرسش مبرتبط ببه آزمبون
وکالت  1392و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشد  .از سال  1399ببا اصبالح
ماده  23ق.م.ا  ،مجازات تکمیلی در تمام درجات تعزیر قابل اعمال می باشد ) .
پاسخ سؤال  :925حذف شود
15

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :939

گزینه  3صحیح است پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است ).ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  . 1399الزم به
ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون مشاوران حقوقی  1396و قبل از تغییرات ناشی از قانون کباهش مجبازات حببس تعزیبری
مصوب  1399می باشد  .از سال  1399با اصالح ماده  23ق.م.ا  ،مجازات تکمیلی در تمام درجات تعزیر قابل اعمال می باشبد و
بنابراین با وضعیت قانون فعلی  ،گزینه  2صحیح است ) .

پاسخ سؤال  :945انتقال این پاسخ به بعد از پاسخ 1458
گزینه  2صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک به ماده  72ق.م.ا  1392اصالحی  .1399الزم به ذکر
است که پرسش مرتبط به آزمون قضاوت سال  1397و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ اوالً در تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از
یک سال حبس باشد  ،مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است  .ثانیاً در صورت تعدد جرایم عمدی هفت و هشت با
سایر درجات همانند موضوع سئوال درجه  6و ) 8به استناد بند ت ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399این امر موجب تشدید
درجات یک تا شش نمی شود و مقام قضایی برای هر کدام جداگانه مجازات تعیین و فقط اشد مجازات ها اجرا می شود ).
پاسخ سؤال :946

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  -1399در صبورت وجبود یبک یبا چنبد جهبت از جهبات
تخفیف ،دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف -تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر؛
ب -تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجبه هفبت
حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ -تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت -تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث -تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتر؛
تبصره -چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد ،حکم به حببس کمتبر از
نود و یک روز صادر شود ،به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود
پاسخ سؤال :948

انتقال این پاسخ به بعد از پاسخ 1209
گزینه  1صحیح است .با لحاظ ماده  65ق.م.ا مصوب 1392کلیه جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها  3ماه حبس اسبت
الزاماً به جایگزینهای حبس تبدیل می شوند و بنابراین در این فرض امکان تعیین حبس کمتر از 3ماه وجود ندارد .اما با تخلبف از
مجازاتهای جایگزین حبس درجه  8برای مرتبه دوم با استناد به ماده  81ق .م .ا مصوب  1392آن حبس اجرا میگردد .همچنین
در صورت تخلف از مفاد حکم مجازات تکمیلی برای مرتبه دوم با استناد به ماده  24ق.م.ا مصبوب  1392امکبان تعیبین حببس
درجه  8پیش بینی شده است و در نهایت با استناد به بند الف ماده  37ق.م.ا مصوب  1392امکان تقلیل حبس درجبه  ،5تبا سبه
درجه یعنی تا حبس درجه  )8وجود دارد .در مورد گزینه آخر این سئوال و پاسخی که در مورد آن تحلیل شده اسبت ؛ الزم ببه
ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون قضاوت سال  1397و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 1399می باشد  .از سال  1399با استناد به بند ب ماده  37ق.م.ا اصالحی  - 1399تقلیل مجازات حبس درجه پنج و شبش ببه
میزان یک تا دو درجه صورت می گیرد و بنابراین حبس درجه پنج با تخفیف دو درجه به حبس شش یا هفت تبدیل خواهد شد ).
پاسخ سؤال :950

گزینه  3صحیح است پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است ).ر.ک به ماده  23ق.م.ا مصوب  1392اصبالحی  . 1399الزم
به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون کارشناسی ارشد  1398و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیبری
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مصوب  1399می باشد  .از سال  1399با اصالح ماده  23ق.م.ا  ،مجازات تکمیلی در تمام درجات تعزیر قابل اعمال می باشبد و
بنابراین با وضعیت قانون فعلی  ،در تمام گزینه ها امکان اعمال مجازات تکمیلی وجود دارد ) .
پاسخ سؤال :958

گزینه  3صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است )مطابق ماده  23قانون مجازات  1392اصالحی  .1399الزم به
ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون مشاوران حقوقی  1398و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجبازات حببس تعزیبری
مصوب  1399می باشد  .از سال  1399با اصالح ماده  23ق.م.ا  ،مجازات تکمیلی در تمام درجات تعزیر قابل اعمال می باشبد و
بنابراین با وضعیت قانون فعلی  ،گزینه  4صحیح است ) .
مبحث هشتم  :کیفیات مخففه و مشدده مجازات و برنامه های ارفاقی

حذف سئوال  . 961در کدام یک از جرایم ذیل علیرغم وجود جهات مرففه دادگاه نمیتواند ببیش از حبداقل مجبازات
ترفیف دهد؟

 )2جرایم ضد امنیت ملی
 )1جعل امضاء یا مهر روسای سه قوه
 )4اختالس
 )3ورشکستگی به تقلب
سئوال ذیل به بعد از سئوال  961کتاب تست جزای عمومی اضافه می شود
 -1در تقلیل مجازات حبس کدام گزینه صحیح است ؟

 )1کلیه حبس های تعزیری به میزان یک تا دو درجه قابل تقلیل هستند .
 )2حبس های درجه چهار و باالتر به میزان یک تا سه درجه و حبس های درجه پنج و شش به میبزان یبک تبا دو درجبه
قابل تقلیل هستند .
 )3کلیه حبس های تعزیری به میزان یک تا سه درجه قابل تقلیل هستند .
 )4حبس های درجه چهار و باالتر به میزان یک تا دو درجه و حبس های درجه پنج و شش به میزان یبک تبا سبه درجبه
قابل تقلیل هستند .
پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .ر.ک به ماده  37ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،
دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند :الف -تقلیل
مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر؛ ب -تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش
به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ -تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ ت -تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده
سال؛ ث -تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه
پایینتر؛ تبصره -چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که بهموجب آن مجازات تخفیف می یابد ،حکم به حبس
کمتر از نود و یک روز صادر شود ،به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود» .
سئوال ذیل به بعد از سئوال  961کتاب تست جزای عمومی اضافه می شود
 -2مجازات حبس درجه پنج ؛

)1به حبس  6یا  7قابل تقلیل و به جزای نقدی درجه  5یا  6قابل تبدیل می باشد .
)2به حبس  6یا  7یا  8قابل تقلیل و به جزای نقدی درجه  6یا  7قابل تبدیل می باشد .
) 3به حبس  6یا  7یا  8قابل تقلیل و به جزای نقدی درجه  5قابل تبدیل می باشد .
 )4به حبس  6یا  7قابل تقلیل و به جزای نقدی درجه  5قابل تبدیل می باشد .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به ماده  37ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،
دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند :الف -تقلیل
مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر؛ ب -تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش
به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ -تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ ت -تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده
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سال؛ ث -تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه
پایینتر؛ تبصره -چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که بهموجب آن مجازات تخفیف می یابد ،حکم به حبس
کمتر از نود و یک روز صادر شود ،به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود» .
 .965کدام مورد درباره جهات ترفیف صحیح میباشد؟

 ) 1گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت ،همکاری متهم در شناسایی شرکا ،اعالم متهم قبل از تعقیب.
 )2گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت ،همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا ،اعالم متهم قبل از تعقیب.
 )3گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت ،همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا ،اعالم متهم قبل از تعقیب.
 ) 4گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت ،همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا ،اعالم متهم حین تحقیق و
رسیدگی.
حذف سئوال  966حبس تعزیری جهت تقلیل و مصادره اموال جهت تبدیل با کدام گزینه صحیح خواهد بود؟

 )1تا سه درجه ب جزای نقدی درجه  1تا 4
 )3تا سه درجه ب جزای نقدی درجه  2تا 4

 )2تا دو درجه ب جزای نقدی درجه  1تا 4
 )4تا دو درجه ب جزای نقدی درجه  2تا 4

 .967مصادره کل اموال در صورت شمول ترفیف به چه مجازاتی قابل تبدیل است؟

 )1قابل تبدیل نمیباشد.
 )3ضبط اموال

 )2جزای نقدی درجه  1تا .4
 )4جزای نقدی درجه  2یا .3

 .968در کیفر مصادره کل اموال با وجود جهات مرففه امکان تبدیل به کدام مجازات وجود دارد؟

 )1جزای نقدی درجه چهار
 )2حبس یا جزای نقدی درجه سه یا چهار
 )3جزای نقدی درجه یک تا چهار
 )4تعزیر درجه پنج یا شش
حذف سئوال  .969تقلیل شالق تعزیری و تبدیل جزای نقدی با کدام گزینه صحیح خواهد بود؟ حذف شود

 )1تا سه درجه از همان نوع ب تا سه درجه از همان نوع
 )2تا دو درجه از همان نوع ب تا دو درجه از نوعی دیگر
 )3تا سه درجه از همان نوع ب تا سه درجه از نوعی دیگر
 )4تا دو درجه از نوع دیگر ب تا دو درجه از همان نوع
سئوال ذیل به بعد از سئوال  969کتاب تست جزای عمومی اضافه می شود
 -1مجازات شالق تعزیری درجه  6؛

)1به شالق تعزیری درجه  7یا  8قابل تقلیل و به جزای نقدی درجه  6یا  7قابل تبدیل می باشد .
)2به شالق تعزیری درجه  7یا  8قابل تقلیل و به جزای نقدی درجه  7یا  8قابل تبدیل می باشد .
)3فقط به شالق تعزیری درجه  7قابل تقلیل و به جزای نقدی درجه  6قابل تبدیل می باشد .
)4به شالق تعزیری درجه  7قابل تقلیل و به جزای نقدی  6یا  7یا  8قابل تبدیل می باشد.
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به ماده  37ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،
دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند :الف -تقلیل
مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر؛ ب -تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش
به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ -تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ ت -تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده
سال؛ ث -تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه
پایینتر؛ تبصره -چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که بهموجب آن مجازات تخفیف می یابد ،حکم به حبس
کمتر از نود و یک روز صادر شود ،به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود» .
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 .974در راستای تقلیل شالق درجه 6؛ مجازات ...اعمال میشود و در راستای تبدیل مصادره کل اموال مجازات ...اعمال
میشود.

 )1جزای نقدی درجه  8ب جزای نقدی درجه 5
 )2جزای نقدی درجه  7ب جزای نقدی درجه 4
 )3شالق درجه  7ب جزای نقدی درجه 5
 )4شالق درجه  7ب جزای نقدی درجه 4
 .976در کدام مورد از حبسهای زیر محکوم بدون هزوم به طی مدتی از محکومیت می توانبد امکبان بهبره منبدی از
سامانههای اهکترونیکی را داشته باشد؟

 )1حبسهای تا  10سال
 )3حبس تا  5سال

 )2حبسهای تا  25سال
 )4حبسهای تا  15سال

حذف سئوال  . 984در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات ترفیف ،چنانچه مجازات قبانونی دارای حبداقل و
حداکثر باشد دادگاه میتواند ......حذف شود

 )1مجازات مرتکب را تا حداقل مجازات تقلیل دهد.
 )2مجازات مرتکب را بیش از حداقل مجازات تقلیل دهد.
 )3مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل وحداکثر مجازات تقلیل دهد.
 )4مجازات مرتکب را تا یک سوم حداقل مجازات تقلیل دهد.
سئوال ذیل به بعد از سئوال  984کتاب تست جزای عمومی اضافه می می شود
 -1اگر فردی با ارتکاب جرمی غیر قابل گذشت با مجازات قانونی  6ماه تا  2سال حبس  ،در وضعیت تکرار جرم قبرار
گیرد وهی موفق شود که گذشت شاکی خصوصی را تحصیل کند ؛

 )1مقام قضایی می تواند تا یک دوم حداکثر مجازات قانونی تقلیل دهد .
 )2مقام قضایی می تواند تا میانگین حداقل تا حداکثر مجازات قانونی تقلیل دهد .
 )3مقام قضایی می تواند حبس را به میزان یک یا دو درجه تقلیل دهد یا به مجازات دیگر در همان درجه یا یبک درجبه
پایین تر تبدیل کند.
 )4مقام قضایی می تواند حبس او را به میزان یک یا دو درجه تقلیل دهد یا به جزای نقدی درجه شش تبدیل کند .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به ماده  139ق.م.ا اصالحی مصوب  1399؛ « در تکرار جرایم تعزیری ،در صورت وجود
جهات تخفیف مطابق مواد  )37و  )38این قانون اقدام می شود ».و مطابق بند ب ماده  37اصالحی ق.م.ا مصوب  1399؛ «
تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب
مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه می باشد » .
حذف سئوال « .987اهف» به دهیل ارتکاب جرمی عمدی به موج حکم دادگاه به  5سال حبس تعزیری محکوم میشود
در صورت وجود شرایط مقرر برای تبدیل و ترفیف مجازات او به چه نحو اقدام میکنید؟ حذف شود

 )1حبس به میزان  1تا  3درجه قابل تقلیل است ب حبس او قابل تبدیل به موارد جایگزینهای حبس نیست.
 )2حبس فقط به میزان  1تا  2درجه قابل تقلیل است ب حبس او قابل تبدیل به جایگزینهای حبس است.
 )3حبس فقط بهمیزان  1تا  2درجه قابلتقلیل است ب حبس او قابلتبدیل به خدماتعامالمنفعه است.
 )4حبس به میزان  1تا  3درجه قابل تقلیل است ب حبس او قابل تبدیل به خدمات عام المنفعه است.
 .989فردی  12ساهه مرتک جرمی تعزیری از درجه پنج شده است .سه ماه پس از قطعیت حکم مجدداً مرتک جرم
تعزیری درجه چهار میشود .کدام مورد در خصوص تشدید مجازات او از هحاظ تکرار جرم به کار گرفته میشود؟

 )1به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.
) 2مجازات وی از میانگین حداقل و حداکثر تا بیش از حداکثر مجازات قانونی به میزان یک چهارم قابل تشدید می باشد.
 )3به حداکثر مجازات قانونی تا یک و نیم برابر مجازات قانونی محکوم می می شود.
 )4مجازات او تشدید نمیشود.
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 .990فردی به دهیل ارتکاب جرمی عمدی به  6ماه حبس محکوم شده است اگر او را با رعایت شرایط مباده  38ق.م.ا
مصوب  1392شایسته تقلیل یا تبدیل کیفر بدانید چگونه عمل خواهید کرد؟

 )1در راستای تقلیل ،حبس درجه  8قابل اعمال است و در راستای تبدیل با احراز عدم سوابق کیفری خاص قاضی مخیر
به اعمال جایگزینها میباشد.
 )2در راستای تبدیل ،اعمال جزای نقدی درجه  7با اختیار مقام قضایی و ببا احبراز عبدم سبوابق کیفبری خباص اعمبال
جایگزین های حبس مفروض می باشد.
 )3در راستای تقلیل ،حبس درجه  8قابل اعمال است و با احراز عدم سوابق کیفری خاص اعمال جایگزین هبای حببس
مفروض می باشد.
 )4در راستای تقلیل ،حبس درجه  7قابل اعمال است و در راستای تبدیل ،اعمال جبزای نقبدی درجبه  7ببا اختیبار مقبام
قضایی مفروض می باشد.
 .993تبدیل مصادره کل اموال ........و تقلیل حبس تعزیری درجات  1تا  4به .........صورت میگیرد.

 )1به جزای نقدی به هر میزان درجه ب به میزان  1تا  2درجه پایینتر.
 )2به جزای نقدی درجه  2تا  5ب به میزان  1تا  3درجه پایینتر.
 )3به جزای نقدی درجه  1تا  4ب به میزان  1تا  3درجه پایینتر.
 )4به جزای نقدی درجه  1تا  4ب به میزان  1تا  2درجه پایینتر.
 .998برای تشدید کیفر ،در تعدد جرایم تعزیری اگر میزان مجازات قانونی هر یک فاقد حداقل باشد و تعداد آنها نیبز
سه فقره؛

 )1تا یک ششم می توان به اصل آن مجازات اضافه کرد.
 )2تا یک دوم به اصل آن مجازات باید اضافه میشود.
 )3به یک و نیم برابر مجازات مقرر محکوم میشود.
 )4تا یک چهارم می توان به اصل آن مجازات اضافه کرد.
 .999در تکرار جرم اگر مجازات جرم فعلی دارای حداقل و حداکثر نباشد و شرایط ترفیف فراهم شود؛

 )1دادگاه میتواند مطابق مقررات عمومی تخفیف اقدام نماید.
 )2دادگاه می تواند مجازات را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
 )3دادگاه ملزم است مجازات را تا بیش از نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
 )4دادگاه میتواند مجازات را تا بیش از نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
 .1000در جرایم تعزیری اگر تعداد جرایم ارتکابی متهم که تاکنون محاکمه نشدهاند  3جرم بوده و مجازات این جرایم
دارای حداقل و حداکثر باشد؛

 )1برای هر یک از جرایم مجازاتی بیش از «حداکثر مجازات مقرر قانونی» حکم داده میشود.
 )2در هرفقره  ،مجرم به « بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر مجازات قبانونی» در مقبام تشبدید
مجازات قابل محکومیت است .
 )3برای هر کدام از جرایم « حداکثر مجازات قانونی» باید تعیین شود.
 ) )4در هرفقره  ،مجرم به « بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم حداکثر مجبازات قبانونی» در
مقام تشدید مجازات قابل محکومیت است .
 .1001در جرایم موج تعزیر هر گاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد؛ ....و در جرایم موج
رفتار مجرمانه واحد ،نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود؛...

تعزیر اگر از

 )1مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود ب مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.
 )2مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود ب اگر مجموع جرایم در قانون عنوان مجرمانه خاص داشبته باشبد ببه همبان
مجازات مقرر محکوم میشود.
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 ) 3اگر مجموع جرایم در قانون عنوان مجرمانه خاص داشته باشد به همان مجازات مقرر محکوم میشود ب مرتکبب ببه
مجازات اشد محکوم میشود.
 )4مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود ب مطابق مقررات مربوط به تعدد مادی مجازات عمل میشود.
حذف سئوال  1003اگر کسی عواید حاصل از فروش مواد مردر را به انگیزه پنهان کردن این جبرم ،در امبور تجباری
سرمایهگذاری نماید( :کارشناسی ارشد ـ دانشگاه آزاد ـ )1394

پ ) 1با رعایت مقررات تعدد به حداکثر مجازات جرایم ارتکابی محکوم ولی فقط مجازات اشد اجرا میشود.
 )2با رعایت مقررات تعدد ،برای هر یک از جرایم ،مجازاتی معادل حداکثر به اضافه نصف آن تعیین ولی فقط مجازات اشد
اجرا میشود.
 )3سرمایهگذاری در امور تجاری ،جرم مستقل محسوب نمیشود و مرتکب فقط به مجازات جبرم فبروش مبواد مخبدر و
استرداد وجوه حاصل محکوم میگردد.
 )4مرتکب به جمع مجازاتهای مقرر در حکم برای هر یک از جرایم ارتکابی محکوم میشود.
 .1005فرهاد به مجازات کالهبرداری ،خیانت در امانت و ترری
میشود؟

محکوم شده است .کدام مجازات در مبورد وی اجبرا
(قضاوت )1393

 )1حداکثر مجازات همه جرایم ،به عالوه نصف کیفر اشد
 )2جمع و اجرای مجازات هر سه جرم
 )3مجازات اشد ،به عالوه نصف مجازات دو جرم دیگر
 )4حداکثر مجازات اشد
.1007کدام مورد مشمول مقررات تکرار جرم است؟

 )1جرم اول ؛ جرم عمدی با مجازات  3سال حبس و بعد از اعاده حیثیت کیفری از محکومیت قبلی ،ارتکاب جرمی عمدی
با مجازات قانونی  74ضربه شالق تعزیری.
 )2جرم اول ؛ جرم عمدی با مجازات  74ضربه شالق تعزیری و بعد از قطعیت حکم محکومیت کیفبری ،ارتکباب جرمبی
عمدی با مجازات قانونی  3سال حبس.
 )3جرم اول ؛ جرم عمدی با مجازات  3سال حبس و بعد از قطعیت حکم محکومیت کیفری ،ارتکباب جرمبی عمبدی ببا
مجازات قانونی  74ضربه شالق تعزیری.
 )4جرم اول ؛ جرم عمدی با مجازات  74ضربه شالق تعزیری و بعد از اعاده حیثیت کیفری از محکومیت قبلی  ،ارتکباب
جرمی عمدی با مجازات قانونی  3سال حبس.
 .1011کدام مورد در تکرار جرم صحیح است؟

 )1جرم قبلی و بعدی از درجه  1تا  6باشند اعم از عمدی و غیر عمدی ب مبدا محاسبه تکرار شروع به اجرای حکم قبلی است-
نحوه تشدید؛ صدور حکم به حداکثر مجازات قانونی تا یک و نیم برابر حداکثر می باشد .
 )2جرم قبلی؛ عمدی و از درجات  1تا  5و جرم بعدی؛ عمدی و از درجات  1تا  6باشبد ب مببدا محاسببه تکبرار تباریخ
قطعیت حکم قبلی است ب نحوه تشدید؛ تعیین مجازات از میانگین حداقل و حداکثر قبانونی تبا ببیش از حبداکثر مجبازات
قانونی به میزان یک چهارم آن است.
 )3جرم قبلی؛ از درجات  1تا  5و جرم بعدی؛ از درجات  1تا  6باشد اعم از عمدی و غیر عمدی ب مببدا محاسببه تکبرار
تاریخ قطعیت حکم قبلی است ب نحوه تشدید؛ تعیین مجازات از بیش از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تا حداکثر مجازات
قانونی است.
 )4جرم قبلی و بعدی از درجه  1تا  6باشند اعم از عمدی و غیر عمدی ب مبدا محاسبه تکرار تاریخ قطعیت حکم قبلی اسبت-
نحوه تشدید؛ تعیین مجازات از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تا بیش از حداکثر مجازات قانونی به میزان یبک چهبارم آن
است.
سئواالت ذیل به بعد از سئوال  1011کتاب تست جزای عمومی اضافه می شوند
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 -1علی در سال  1399به پنج سال حبس محکوم می شود و بعد از طی مدت محکومیت  ،تا چه تاریری اگبر مرتکب
جرمی با مجازات قانونی  4سال حبس شود تکرار کننده جرم است ؟

1403 )1
1404 )2
1405 )3
1406 )4
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به ماده  137ق.م.ا اصالحی  1399؛ « هرکس بهعلت ارتکاب جرم عمدی به موجب
حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده
حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ،مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد ،حداقل مجازات جرم ارتکابی
میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یکچهارم آن
محکوم کند ».علی از سال  1399تا  1404در حال تحمل مجازات بوده است و از بعد اتمام محکومیت نیز به مدت  2سال تا
 ) 1406در حال تحمل مجازات تبعی است و پس از آن اعاده حیثیت می شود بنابراین از سال  1399تا  1406اگر جرمی عمدی
با درجه  1تا  6انجام دهد تکرار کننده است .
 -2کدام عبارت در باب تکرار جرم صحیح است ؟

 )1برای تحقق تکرار جرم  ،جرم اول باید عمدی و از درجه  1تا  5و جرم دوم باید عمدی و از درجه  1تا  6باشد.
 )2برای تحقق تکرار جرم باید جرم اول و دوم هر دو از درجات  1تا  6و عمدی باشند.
 )3برای تحقق تکرار جرم باید جرم اول و دوم هر دو از درجات  1تا  6و لو غیر عمدی باشند.
 )4برای تحقق تکرار جرم  ،جرم اول باید عمدی و از درجه  1تا  5و جرم دوم باید عمدی و از درجه  1تا  5باشد.
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به ماده  137ق.م.ا اصالحی  1399؛ « هرکس بهعلت ارتکاب جرم عمدی به موجب
حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده
حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ،مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد ،حداقل مجازات جرم ارتکابی
میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یکچهارم آن
محکوم کند».
 -3کیفیت تشدید مجازات در تکرار جرم چگونه است ؟

 )1تعیین حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن الزامی است .
 )2حداقل مجازات باید میانگین حداقل و حداکثر قانونی باشد و حداکثر می تواند به بیش از آن تا یک چهبارم آن تعیبین
شود .
 )3حداقل مجازات باید به بیش از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین شود و تعیین حداکثر اختیاری است.
 )4تعیین حداکثر تا یک چهارم حداکثر الزامی است.
پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .ر.ک به ماده  137ق.م.ا اصالحی  1399؛ « هرکس بهعلت ارتکاب جرم عمدی به موجب
حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده
حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ،مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد ،حداقل مجازات جرم ارتکابی
میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یکچهارم آن
محکوم کند».
 -4شهاب در سال  1400مرتک جرمی با مجازات  5سال حبس می شود و بعد از تحمل حبس در سال  1406مرتک
جرمی با مجازات قانونی  4تا  10سال حبس می شود میزان مجازات قابل تعیین برای وی کدام است ؟

 )1به دلیل تکرار جرم  ،مجازات او از  10سال تا  15سال قابل تعیین می باشد . .
 )2به دلیل تعدد جرم  ،مجازات او از  7سال و یک روز تا  10سال قابل تعیین است .
 )3به دلیل تکرار جرم  ،مجازات او از  7سال تا  12سال و  6ماه قابل تعیین می باشد .
 )4مجازات او از  4سال تا  10سال قابل تعیین است.
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پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به ماده  137ق.م.ا اصالحی  1399؛ « هرکس بهعلت ارتکاب جرم عمدی به موجب
حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده
حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ،مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد ،حداقل مجازات جرم ارتکابی
میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یکچهارم آن
محکوم کند ».با توجه به اینکه جرم دوم در بازه مجازات تبعی  2سال برای جرم با درجه  ) 5واقع شده و جرم دوم نیز از درجه
 4است پس مرتکب تکرار کننده جرم بوده و از میانگین حداقل و حداکثر  7سال ) تا یک چهارم حداکثر  12سال و شش ماه)
قابل محکومیت می باشد .
 .1012اگر فردی برای بار دوم مرتک

جرمی از درجه شش شده است و جرم قبلی هم از درجه یک بوده است؛

 )1امکان تخفیف مجازات جرم فعلی وجود دارد ب توبه او از نیز موجبات سقوط مجازات است.
 )2امکان تخفیف مجازات جرم فعلی وجود دارد ب توبه او پذیرفته نمیشود.
 )3امکان تخفیف مجازات جرم فعلی وجود ندارد ب توبه او نیز از موجبات تخفیف مجازات است.
 )4امکان تخفیف مجازات جرم فعلی وجود ندارد ب ولی توبه او از موجبات سقوط مجازات است.
 .1013در تعدد جرایم تعزیری درجه  1تا  6اگر تعداد آنها کمتر از  4فقره باشد و اگر جرایم فاقبد حبداقل و حبداکثر
مجازات باشند؛

 )1سقف تشدید تا یک چهارم به عالوه اصل مجازات است.
 )2سقف تشدید تا یک دوم به عالوه اصل مجازات است.
 )3سقف تشدید تا یک ششم به عالوه اصل مجازات است.
 )4سقف تشدید تا یک و نیم برابر اصل مجازات است.
 .1014اگر فردی دارای تعدد مادی از نوع؛ سهجرم با درجههای  4 -6 -7باشد؛

 )1مجازات هر سه جرم مطابق با الگوی تعدد مادی سه فقره ای تشدید می شود و فقط مجازات اشد اجرا می شود .
 )2در درجات  4و 6در هر مورد حکم به حداکثر داده می شود و با مجازات درجه  7جمع می شود.
 )3مجازات درجات  4و  6مطابق الگو تعدد مادی دو فقره ای تشدید می شوند  ،مجازات درجه  7تعیین می شبود و فقبط
مجازات اشد اجرا می شود .
 )4همه تعزیرات او با هم جمع میشوند.
حذف سئوال  1016فردی جرم درجه  6انجام داده و برای آن محکومیت قطعی دریافت کرده است با توجه ببه اینکبه
تعزیرات درجه  6مجازات تبعی ندارند؛ بازه زمانی تکرار جرم بعدی او (از درجه  1تا  )6از زمان قطعیت حکم تا چه
زمانی قابل محاسبه است؟

 )1تا  4سال بعد از اجرای حکم درجه .6
 )2تا زمان مرور زمان اجرای حکم درجه .6
 )3چنین جرایمی دارای بازه زمانی تکرار جرم نیستند.
 )4تا پایان زمان اجرای تعزیر درجه  6که پس از اجرا؛ اعاده حیثیت شده است.
 .1018فروش مال امانی توسط امین ؛

 )1تعدد مادی انتقال مال غیر در حکم کالهبرداری و کالهبرداری است.
 )2تعدد مادی نتایج از نوع جرایم خیانت در امانت و انتقال مال غیر در حکم کالهبرداری است.
 )3تعدد مادی خیانت در امانت و انتقال مال غیر در حکم کالهبرداری است.
 )4تعدد معنوی خیانت در امانت و انتقال مال غیر در حکم کالهبرداری است.
 .1019در جرایم ........دادگاه می تواند در صورت احراز جهات ترفیف مجازات را....

 )1تعزیری درجه هفت و هشت ب تا نصف حداقل تخفیف دهد.
 )2اطفال و نوجوانان ب تا نصف حداقل تعیین کند.
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 )3تعزیر درجه هفت و هشت ب به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل نماید.
 )4اطفال و نوجوانان ب به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل نماید.
 .1021اهف به دهیل ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری درجه چهار محکوم شده است و پس از صدور حکم قطعی تا حصبول
اعاده حیثیت مرتک جرم تعزیری درجه شش میشود در این صورت  ،در مورد جرم اخیر وضعیت تعیین کیفر وی چگونبه
می باشد؟

 )1از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا بیش از حداکثر مجازات قانونی به میزان یک چهبارم آن  ،مجبازات وی
قابل تعیین می باشد .
 ) 2از حداکثر مجازات قانونی تا یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی قابل محکومیت است.
 )3به حداکثر مجازات قانونی محکوم می شود.
 )4به مجازات قانونی جرم اخیر محکوم می شود.
 .1022در تعدد جرم در صورت وجود جهات ترفیف در مجازاتی با  1تا  5سال حبس دادگاه:

 )1نمیتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد.
 )2می تواند تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی  ،مجازات را تقلیل دهد .
 )3می تواند مقررات عمومی تخفیف را اعمال کرده و حبس را به میزان یک تا دو درجه تقلیل دهد یا به جبزای نقبدی در
همان درجه تبدیل کند .
 )4میتواند مقررات عمومی تخفیف را اعمال کرده و حبس را به میزان یک تا سه درجه تقلیل دهد .
حذف سئوال  .1023اگر در تعدد جرایم تعزیری جهات ترفیف وجود داشته باشد ،دادگاه چگونه عمل مینماید؟

 ) 1مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف تقلیل میدهد.
 )2مجازات مرتکب را تا حداقل و اگر فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف حداقل تقلیل میدهد.
 ) 3مجازات مرتکب را تا دوسوم حداکثر و اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف تقلیل میدهد.
 ) 4مجازات مرتکب را تا نصف حداکثر و اگر مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا دوسوم تقلیل میدهد.
 .1025احمد در مورخ  1399/5/1مرتک جرم مستوج  5سال حبس میشود و در حال تحمبل حببس مبی باشبد،
ارتکاب جرم بعدی جهت اعمال مقررات تکرار جرم در چه بازه زمانی محاسبه می شود وچگونه موج تشبدید
مجازات میشود؟

 )1از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت  -مجازات جرم اخیر از حداکثر مجازات قانونی تا یک و نیم برابر آن قابل
تشدید است.
 )2از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت  -مجازات جرم اخیر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا بیش
از حداکثر مجازات قانونی به میزان یک چهارم آن قابل تشدید است.
 )3بعد از اجرای کامل مجازات  -مجازات جرم اخیر از میانگین حبداقل و حبداکثر مجبازات قبانونی تبا ببیش از حبداکثر
مجازات قانونی به میزان یک چهارم آن قابل تشدید است.
 4بعد از اجرای کامل مجازات  -مجازات جرم اخیر از حداکثر مجازات قانونی تا یک و نیم برابر آن قابل تشدید است.
 .1026انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1170
کدام جرم ،از شمول تکرار جرم خارج است؟ ( قضاوت )1393

 )1محاربه
 )3سیاسی

 )2قاچاق مشروبات الکلی کمتر از ده میلیون ریال
 )4مواد مخدر

 .1027انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1170
در کدام مورد ،مقررات مربوط به تکرار جرم اعمال میشود؟ (ارشد سراسری )1393

 )1جرایم سیاسی
 )3جرایم اطفال
 .1030در تعدد جرایم موج

 )2جرایم اقتصادی
 )4جرایم مطبوعاتی
حد و قصاص کدام قاعده اعمال میشود؟
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 )1فقط مجازات حدی اجرا میشود.
 )2اصوالً مجازات حدی و قصاص جمع میشوند.
 )3هر کدام که اشد باشد اجرا میگردد.
 )4فقط قصاص اجرا میگردد.
 .1032انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1443
تعدد جرایم ....که مجازات قانونی ....به میزان ....باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است

 )1عمدی ب حداقل یکی از آنها ب بیش از یک سال حبس
 )2غیرعمدی ب حداقل یکی از آنها ب شش ماه حبس یا بیشتر
 )3عمدی ب حداقل یکی از آنها ب بیش از شش ماه حبس
 )4غیرعمدی ب یک یا دو مورد آنها ب یک سال یا بیشتر
 .1035شهاب مرتک سه جرم تعزیری می شود که مجازات قانونی آنها به ترتی ؛ دوازده سال حبس ،دو تبا شبش
سال حبس و شش سال حبس میباشد .با فرض تعیین باالترین محکومیت ها توسط مقام قضایی  ،مجازات قابل
اجرا در خصوص محکوم علیه کدام است؟

 )1چهارده سال حبس
 )3دوازده سال حبس

 )2هجده سال حبس
 )4پانزده سال حبس

 .1036اگر پسر  13ساههای مرتک جرم تعزیری درجه چهار شده و پس از تحمل کانون به مدت یک سال  ،در پانزده
ساهگی مجدداً جرم تعزیری درجه شش مرتک شود:

 )1به حداکثر مجازات جرم دوم محکوم خواهد شد.
 )2به حداکثر مجازات جرم اخیر تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود.
 )3به حداکثر مجازات جرم اخیر به عالوه نصف آن محکوم میشود.
 )4جرم اخیر مشمول مقررات تکرار جرم نمیشود.
.1037بم گذاری در محل عمومی که باعث مرگ چندین نفر و ترری

اموال و اشیای منقول و غیرمنقول شود؛

 )1تعدد معنوی است.
 )2تعدد مادی است با محکومیت به مجازات جرم اشد.
 )3تعدد مادی است با محکومیت به جمع مجازاتها
 )4تعدد مادی است با محکومیت به جمع حداکثر تمام مجازاتها در اجرای حکم
 .1042آقای «اهف» در مورخ  1399مرتک جرمی میشود و به دهیل آن جرم در همان سال محکومیت قطعی به  5سال
حبس دریافت میدارد و مجازات را تحمل می کند ...؛

 )1اگر از  1399تا  1407مرتکب جرم با مجازات دو سال حبس شود  ،تکرار کننده جرم است.
 )2اگر از  1399تا  1406مرتکب جرم با مجازات دو سال حبس شود  ،تکرار کننده جرم است.
 )3اگر  1399تا  1404مرتکب جرمی با مجازات دو سال حبس شود  ،تکرار کننده جرم نیست.
 )4اگر بعد از  1404مرتکب جرمی با مجازات دو سال حبس شود  ،تکرار کننده جرم نیست.
« .1043اهف» که فاقد پروانه رانندگی میباشد با سرعت زیاد رانندگی کرده و با ب تصادف میکند ،در نتیجه تصادف ب
کشته میشود:

 )1از مصادیق تعدد مادی بوده و به جمع مجازات رانندگی بدون گواهینامه و قتل شبه عمد ناشی از تخلفات رانندگی محکبوم
میشود.
 )2ماهیتاً از مصادیق تعدد معنوی بوده و قانوناً به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم میشود.
 )3ماهیتاً از مصادیق تعدد مادی بوده و قانوناً به بیش از دو سوم حداکثر مجازاتها محکوم میشود.
 )4از مصادیق تعدد معنوی بوده و به اشد مجازات قانونی بین رانندگی بدون پروانه و قتل شبه عمد ناشی از تخلفات راننبدگی محکبوم
می شود.
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« .1045اهف» به دهیل ارتکاب جرمی از سال  1399با حکم قطعی محکومیت به  6سال حبس تعزیری ،وارد زندان شده
است او اگر تا تاریخ ....مرتک جرمی با مجازات قانونی  2تا  6سال حبس تعزیری شود مجازات جبرم دوم تبا
سقف ...قابل تشدید است.

 1408 )1ب  12سال
 1405 )3ب  12سال

 1408 )2ب هفت سال و نیم
 1405 )4ب هفت سال و نیم

 .1046آقای «اهف» متهم است به ارتکاب یک فقره شرکت در آزمون به جای دیگری موضوع ماده  541تعزیبرات ببا
مجازات دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی و یک فقره توهین به اشراص عادی موضبوع مباده 608
ق.تعزیرات اصالحی  1399با مجازات جزای نقدی درجه شش ( بیش از بیست میلیون ریال تا هشبتاد میلیبون
ریال ) ؛

 )1متهم به جمع هر دو مجازات محکوم می شود .
 )2جرم شرکت در آزمون موجب تشدید مجازات جرم توهین نمی شود .
 )3مجازات هر جرم به بیش از یک چهارم حداکثر مجازات قانونی تشدید می یابد.
 4مجازات هر جرم از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر قابل تعیین می باشد.
 .1047آقای «اهف» متهم است به یک فقره س
نظام موضوع ماده  500تعزیرات؛

اهنبی موضوع ماده  262ق.م.ا (مصوب  )1392و یک فقره تبلیغ علیبه

 )1متهم فقط به حبس محکوم میشود.
 )2متهم به صد ضربه شالق حدی محکوم میشود.
 )3متهم ابتدا حبس محکومیت یافته را تحمل کرده و سپس اعدام میشود.
 )4متهم اعدام میشود.
 .1048آقای «اهف» متهم است به ارتکاب یک فقره اداره جمعیت ضد انقالب موضوع ماده  498ق.تعزیرات با مجازات
قانونی حبس دو تا ده سال و دو فقره تظاهر به فعل حرام موضوع ماده  638ق.تعزیرات با مجازات قانونی حبس
از ده روز تا دو ماه؛

 )1فقط محکومیت موضوع ماده  498تعیین و اجرا می شود .
 ) 2تعیین کیفر برای جرم اداره جمعیت ضد انقالب و جمع مجازات تعیین شده با مجازات های دو جرم موضوع مباده 638
و اجرای جمع مجازاتها برای محکوم علیه .
 ) 3تعیین کیفر برای جرم اداره جمعیت ضد انقالب و تعیین یک کیفر برای دو جرم موضوع مباده  638ببا امکبان تشبدید
کیفر تعیین شده و در نهایت فقط مجازات اشد اجرا می شود .
 )4تعیین کیفر برای جرم اداره جمعیت ضد انقالب و تعیین کیفر برای دو جرم موضوع ماده  638در هبر فقبره ببا رعایبت
الگوی تعدد مادی دو فقره ای و در نهایت جمع مجازتهای تعیین شده ،اجرا می شود .
.1051اگر فردی بالفاصله بعد از محکومیت قطعی به جرم درجه  4مرتک

جرمی تعزیری از درجه  6شده باشد؛

 ) 1به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا بیش از حداکثر مجازات قانونی به میزان یبک چهبارم آن قاببل
محکومیت است.
 ) 2به میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا بیش از حداکثر مجازات قانونی به میزان یک چهارم آن قابل محکومیت
است.
 )3به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر حداکثر محکوم میشود .
 )4به بیش از حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر حداکثر محکوم میشود.
.1054کدام درجه ها از حبس در شمول نظام نیمهآزادی قرار میگیرند؟

 )1درجه های  5تا 8
 )2درجه های  5تا  7بدون لزوم به طی مدتی از حبس و درجه های  2تا  4منوط به طی مدت یک چهارم از حبس
 )3درجه های  5تا 7
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 )4درجه های  5تا  8بدون لزوم به طی مدتی از حبس و درجه های  2تا  4منوط به طی مدت یک چهارم از حبس
سئوال ذیل به بعد از سئوال  1057کتاب تست جزای عمومی اضافه می شود
 -1در ترفیف انفصال دائم کدام مورد صحیح است ؟

)1تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان  5تا  10سال .
)2تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان  5تا  15سال .
)3تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان  5تا  15سال .
)4تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان  5تا  10سال .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به ماده  37ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،
دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند :الف -تقلیل
مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر؛ ب -تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش
به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ -تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ ت -تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده
سال؛ ث -تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه
پایینتر؛ تبصره -چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که بهموجب آن مجازات تخفیف می یابد ،حکم به حبس
کمتر از نود و یک روز صادر شود ،به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود» .
سئوال ذیل به بعد از سئوال  1057کتاب تست جزای عمومی اضافه می شود

-1

کدام گزینه صحیح نیست ؟

)1حبس درجه  5قابل تبدیل به جزای نقدی درجه  5است .
)2حبس درجه  6قابل تبدیل به جزای نقدی درجه  6است .
)3شالق تعزیری درجه  7قابل تبدیل به جزای نقدی درجه  7یا  8است .
 )4مصادره کل اموال قابل تبدیل به جزای نقدی درجه  3است .
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به ماده  37ق.م.ا اصالحی . 1399
حذف سئوال  -1057در جرم کالهبرداری اگر متهم حین تعقی

با اقرار موثر همکاری نماید؛

 )1مقام قضایی حبس را از  1تا  3درجه تقلیل یا به نوع دیگری تبدیل میکند.
 )2مقام قضایی حبس را از  1تا  3درجه تقلیل میدهد.
 )3فقط تا حداقل مجازات حبس در کالهبرداری ،مقام قضایی امکان تخفیف را دارد.
 )4فقط تا نصف حداقل مجازات حبس در کالهبرداری ،مقام قضایی امکان اعمال تخفیف را دارد.
سئوال ذیل به بعد از سئوال  1058کتاب تست جزای عمومی اضافه می شود
 -1احمد به دهیل جرمی با مجازات قانونی  2تا  10سال حبس در حال محاکمه مبی باشبد در صبورت طبر تقاضبای
ترفیف و موافقت دادگاه بر ترفیف حبس وی کدام مورد صحیح می باشد ؟

)1مجازات وی تا حبس درجه  6قابل تقلیل و یا به جزای نقدی درجه  4یا  5قابل تبدیل است ..
)2مجازات وی تا حبس درجه  7قابل تقلیل و یا به جزای نقدی درجه  4قابل تبدیل است .
)3مجازات وی تا حبس درجه  6قابل تقلیل است .
)4مجازات وی تا حبس درجه  7قابل تقلیل است .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به ماده  37ق.م.ا اصالحی . 1399
حذف سئوال  . 1058تبدیل انفصال دائم به ....و تبدیل مصادره اموال به ....ممکن است.

 )1انفصال موقت برای  5سال ب جزای نقدی درجه 4
 )2جزای نقدی درجه  4ب جزای نقدی درجه 5
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 )3انفصال موقت  20سال ب جزای نقدی درجه 5
 )4انفصال موقت  20سال ب جزای نقدی درجه 4
سئوال ذیل به بعد از سئوال  1060کتاب تست جزای عمومی اضافه می شود
 -1علی به دهیل جرمی با مجازات قانونی یک سال حبس در حال محاکمه است که به تصمیم مقام قضایی حبس او ببه
میزان دو درجه تقلیل می یابد کدام وضعیت برای وی اجرا خواهد شد ؟

)1باید دادگاه وی را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کند .
)2دادگاه می تواند یکی از جایگزین های حبس را برای وی تعیین و اجرا کند .
)3یکی از جایگزین های حبس برای وی اجرا می شود .
)4از یک روز تا سه ماه حبس برای وی قابل تعیین و اجرا می باشد .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به تبصره الحاقی به ماده  37ق.م.ا اصالحی 1399؛ « چنانچه در اجرای مقررات این ماده
یا سایر مقرراتی که بهموجب آن مجازات تخفیف می یابد ،حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود ،به مجازات جایگزین
مربوط تبدیل می شود» .
حذف سئوال  1060با هحاظ مقررات ترفیف در ماده  37قانون مجازات اسالمی مصوب 1394؛

حذف شود

 )1مجازات حبس فقط تا  3درجه قابل تقلیل است.
 )2مجازات حبس تا سه درجه قابل تقلیل و تا دو درجه از نوع دیگر قابل تبدیل است.
 ) 3مجازات حبس تا سه درجه قابل تقلیل است و تا دو درجه از نوع دیگر قابل تبدیل است.
 )4مجازات حبس فقط تا  2درجه قابل تقلیل است.
 . 1067شرط تحقق تکرار جرم در جرایم تعزیری ،آن است که؛

 )1باید مجازات جرم قبلی به موجب مجازات قانونی مندرج در قانون از درجه  2تا  5باشد.
 )25باید مجازات جرم قبلی به موجب حکم قطعی مندرج در دادنامه از درجه  1تا  7باشد.
 )3باید مجازات جرم قبلی به موجب حکم قطعی مندرج در دادنامه از درجه  1تا  6باشد.
 )4باید مجازات جرم قبلی به موجب حکم قطعی مندرج در دادنامه از درجه  1تا  5باشد.
 .1069اگر تکرار کننده جرم تعزیری ،مشمول جهات ترفیف قرار گیرد و مجازات قانونی جرم ارتکاب یافته فاقد حداقل
و حداکثر باشد؛

 )1دادگاه میتواند مطابق عمومات حقوق جزا اقدام به اعمال تخفیف کند.
 )2دادگاه می تواند تا نصف اصل مجازات  ،اقدام به تقلیل نماید.
 )3دادگاه حق تخفیف مجازات را در مورد تکرارکنندگان جرم ندارد.
 )4دادگاه می تواند مجازات مرتکب را فقط تبدیل به مجازاتی مناسب تر به حال متهم نماید.

حذف سئوال  1073فروش مال امانی؛
 )1تعدد مادی کالهبرداری و خیانت در امانت است.
 )2تعدد معنوی خیانت در امانت و انتقال مال غیر است.
 )3تعدد معنوی خیانت در امانت و کالهبرداری است.
 )4تعدد مادی خیانت در امانت و انتقال مال غیر است.
 .1093کدام حبس مشمول نظارت با سامانههای اهکترونیکی میتواند قرار گیرد؟

 )1حبس های درجات  5تا .8
 )2حبس های درجات  5تا .7
 )3حبس های درجات  5تا  7بدون قید طی مدت و حبس های درجات  2تا 4با قید طی مدت.
 )4حبس های درجات  5تا  8بدون قید طی مدت و حبس های درجات  2تا 4با قید طی مدت.
 .1094کدام مورد درباره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی صحیح است؟
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 )1قابل تعویق صدور حکم نیستند  ،درصورت همکاری موثر بخشبی از مجبازات آنبه قاببل تعلیبق مبی باشبد و اعمبال
جایگزینهای حبس در مورد آنها ممنوع است.
 )2قابل تعویق صدور حکم و قابل تعلیق اجرای مجازات تعلیق هستند و اعمال جایگزینهای حبس در مورد آنهبا ممنبوع
است.
 3قابل تعویق صدور حکم و قابل تعلیق اجرای مجازات تعلیق نیستند و اعمال جایگزینهای حبس در مورد آنها جایز مبی
باشد.
 ) 4در صورت همکاری موثر قابل تعویق صدور حکم و بخشی از مجازات آنها قابل تعلیبق اجبرای مجبازات مبی باشبد و
اعمال جایگزین های حبس در مورد آنها ممنوع است.
سئواالت ذیل به بعد از سئوال  1094کتاب تست جزای عمومی اضافه می شوند
 -1کدام مورد قابل تعلیق اجرای مجازات می باشد ؟

)1آدم ربایی .
)2کالهبرداری .
)3قاچاق انسان .
)4سرقت مسلحانه .
پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .ر.ک به تبصره الحاقی به ماده  47ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در جرائم 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 جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد  )639و  640قانون مجازات اسالمی تعزیرات و
مجازاتهای بازدارنده مصوب  ) 1375و کالهبرداری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات کالهبرداری
درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعایت
ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است» .
 -2مجازات کالهبرداری ؛

)1قابل تعلیق اجرا می باشد .
 )2فقط در صورتیکه مبلغ موضوع جرم زیر صد میلیون ریال باشد قابل تعلیق اجرا می باشد .
)3غیر قابل تعلیق اجرا می باشد .
)4فقط در صور تیکه مبلغ موضوع جرم زیر یک میلیارد ریال باشد قابل تعلیق اجرا می باشد.
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به تبصره الحاقی به ماده  47ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در جرائم 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 جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد  )639و  640قانون مجازات اسالمی تعزیرات و
مجازاتهای بازدارنده مصوب  ) 1375و کالهبرداری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات کالهبرداری
درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعایت
ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است».
 -3علی به تبلیغ علیه نظام با مجازات قانونی سه ماه تا یک سال حبس محکوم شده است و تقاضبای تعلیبق اجبرای
مجازات را دارد  .در مورد تقاضای وی کدام گزینه صحیح است؟

 )1به دلیل اینکه موضوع جرم علیه امنیت می باشد ازشمول تعلیق اجرای مجازات خارج است .
)2در صورت اقدام به همکاری موثر با ماموران مجازات وی قابل تعلیق می باشد.
)3با توجه به درجه جرم ارتکابی ولو با همکاری موثر نیز امکان تعلیق اجرای مجازات منتفی است .
 )4در صورت اقدام به همکاری موثر با ماموران بخشی از مجازات وی قابل تعلیق می باشد.
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به تبصره الحاقی به ماده  47ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در جرائم 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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همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد  )639و  640قانون مجازات اسالمی تعزیرات و
مجازاتهای بازدارنده مصوب  ) 1375و کالهبرداری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات کالهبرداری
درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعایت
ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است» .
 -4رابطه منافی عفت مادون زنا با مجازات قانونی تا  99ضربه شالق تعزیری در چه صورت قابل تعلیق اجرای مجازات
می باشد ؟

)1قابل تعلیق اجرای مجازات می باشد .
)2قابل تعلیق اجرای مجازات نمی باشد.
)3در صورت همکاری موثر متهم با ماموران قابل تعلیق اجرای مجازات می باشد .
 )4در صورت همکاری موثر با ماموران بخشی از مجازات قابل تعلیق اجرای مجازات می باشد.
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به تبصره الحاقی به ماده  47ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در جرائم 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 جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد  )639و  640قانون مجازات اسالمی تعزیرات و
مجازاتهای بازدارنده مصوب  ) 1375و کالهبرداری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات کالهبرداری
درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعایت
ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است» .
-5کدام گزینه صحیح نیست ؟

 )1مجازات جرم مزاحمت تلفنی قابل تعلیق اجرا می باشد .
)2مجازات جرم تظاهر به عمل حرام تعلیق اجرا می باشد .
 )3مجازات جرم تشویق به خرید فیلم های خال عفت عمومی قابل تعلیق اجرا می باشد .
 )4مجازات جرم بی حجابی قابل تعلیق اجرا می باشد.
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به تبصره الحاقی به ماده  47ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در جرائم 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 جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد  )639و  640قانون مجازات اسالمی تعزیرات و
مجازاتهای بازدارنده مصوب  ) 1375و کالهبرداری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات کالهبرداری
درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعایت
ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است» .
بنابراین جرایم موضوع مواد  637رابطه منافی عفت مادون زنا )  638 -تظاهر به عمل حرام و بی حجابی ) و  641مزاحمت
تلفنی ) قابل تعلیق اجرای مجازات می باشند .
-6کدام گزینه صحیح است ؟

 )1مجازات جرم اختالس با لحاظ نصاب ریالی غیر قابل تعلیق اجرا می باشد .
)2مجازات کالهبرداری با لحاظ نصاب ریالی غیر قابل تعلیق اجرا می باشد .
 )3مجازات انتقال مال غیر با لحاظ نصاب ریالی غیر قابل تعلیق اجرا می باشد .
 )4مجازات تبانی برای بردن مال غیر با لحاظ نصاب ریالی غیر قابل تعلیق اجرا می باشد .
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به بند ج ماده  47و تبصره الحاقی به ماده  47ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در جرائم 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 جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد  )639و  640قانون مجازات اسالمی
تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب  ) 1375و کالهبرداری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات
کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره ،بالمانع
است .رعایت ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است» .
30

 -7کدام گزینه صحیح نیست ؟

 )1مجازات شروع به کالهبرداری قابل تعلیق اجرا نمی باشد.
 )2مجازات شروع به آدم ربایی قابل تعلیق اجرا نمی باشد .
 )3مجازات شروع به سرقت مسلحانه قابل تعلیق اجرا نمی باشد .
 )4مجازات شروع به قاچاق عمده سالح قابل تعلیق اجرا نمی باشد .
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به بند ج ماده  47و تبصره الحاقی به ماده  47ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در جرائم 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 جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد  )639و  640قانون مجازات اسالمی
تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب  ) 1375و کالهبرداری و کلیه جرائم در حکم کالهبرداری و جرائمی که مجازات
کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره ،بالمانع
است .رعایت ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است» .
 .1100اهف در مقام تکرار جرم مرتک جرمی عمدی با مجازات  2تا  6سال حبس تعزیری شده است و شباکی در آن
جرم اعالم گذشت کرده است مقام قضایی با اعمال بند اهف ماده  38قصد ترفیف مجبازات اهبف را دارد .کبدام
گزینه در این مورد صحیح می باشد ؟

 )1تقلیل حبس تا درجه هفت میسر است.
 )2تخفیف در مورد تکرار جرم ممنوع می باشد.
 ) 3مقام قضایی فقط تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی می تواند اقدام به تقلیل نماید.
 )4تقلیل حبس تا درجه شش میسر می باشد.
 .1102کدام محکومین میتوانند مشمول نظارت اهکترونیکی قرار گیرند؟

 )1زندانیان در حبسهای درجه  5تا  ، 8محکومین جایگزینهای حبس و زندانیان بهرهمند از مرخصی.
 )2زندانیان در حبسهای درجه  5تا  8بدون قید طی مدتی از محکومیت  ،زندانیان در حبس های درجه  2تا  4ببا قیبد طبی مبدتی از
محکومیت  ،محکومین جایگزینهای حبس و زندانیان بهرهمند از مرخصی.
 )3فقط زندانیان در حبسهای درجه  5تا .8
 )4زندانیان در حبسهای درجه  5تا  7بدون قید طی مدتی از محکومیت  ،زندانیان در حبس های درجه  2تا  4با قیبد طبی مبدتی از
محکومیت  ،محکومین جایگزینهای حبس و زندانیان بهرهمند از مرخصی.
سئواالت ذیل به بعد از سئوال  1102کتاب تست جزای عمومی اضافه می شوند
 -1نظام نیمه آزادی ؛

)1در حبس های درجات  2تا  7منوط به طی یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است .
)2در حبس های درجات  2تا  7منوط به طی یک سوم مدت حبس قابل اعمال است .
)3در حبس های درجه  6 - 5و  7بدون قید طی مدت و همچنین در حبس های درجات  2تبا  4منبوط ببه طبی یبک
چهارم مدت حبس قابل اعمال است .
)4در حبس های درجه  6 - 5و  7بدون قید طی مدت و همچنین در حبس های درجات  2تا  4منوط به طی یک سوم
مدت حبس قابل اعمال است .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به تبصره الحاقی به ماده  57ق.م.ا اصالحی  1399؛ « مقررات این ماده در مورد
حبسهای تعزیری درجه دو ،درجه سه و درجه چهار ،در صورت گذراندن یکچهارم مدت حبس قابل اِعمال است».
 -2احمد به  8سال حبس تعزیری محکوم شده است به فرض داشتن شرایط بهره مندی از نظام نیمه آزادی او در چه
صورت می تواند این محکومیت را در قاه برنامه نظام نیمه آزادی طی کند ؟

)1منوط به طی بیش از  2سال از محکومیت .
)2منوط به طی  4سال از محکومیت .
 )3به دلیل درجه جرم ارتکابی جنین تقاضایی قابل قبول نیست .
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)4منوط به طی  2سال از محکومیت .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به تبصره الحاقی به ماده  57ق.م.ا اصالحی  1399؛ « مقررات این ماده در مورد
حبسهای تعزیری درجه دو ،درجه سه و درجه چهار ،در صورت گذراندن یکچهارم مدت حبس قابل اِعمال است».
 -3در مورد نظام نظارت اهکترونیکی کدام گزینه صحیح است ؟

 )1قابل اجرا در حبس های درجه  8-7-6-5بدون طی مدت و حبس های  4-3-2منوط به طبی یبک چهبارم مبدت
حبس.
 )2قابل اجرا در حبس های درجه  7-6-5بدون طی مدت و حبس های  4-3-2منوط به طی یک چهارم مدت حبس.
 )3قابل اجرا در حبس های درجه  7-6-5بدون طی مدت و حبس های  4-3-2منوط به طی یک دوم مدت حبس.
 )4قابل اجرا در حبس های درجه  8- 7-6-5بدون طی مدت و حبس های  4-3-2منوط به طی یک دوم مدت حبس.
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به تبصره  2الحاقی به ماده  62ق.م.ا اصالحی  1399؛ « مقررات این ماده در مورد
حبسهای تعزیری درجه دو ،درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یکچهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است » .
 -4ارسالن به دهیل جرمی به مجازات حبس به مدت  5سال حبس محکوم شده است  ،برای اجرای نظارت اهکترونیکی
در مورد محکومیت وی کدام گزینه صحیح است ؟

)1او به فرض داشتن شرایط قانونی می تواند  5سال حبس را با نظارت الکترونیکی در بیرون از زندان طی کند .
)2با لحاظ درجه جرم ارتکابی اعمال نظارت الکترونیکی منتفی است .
 )3بعد از طی یک دوم مدت محکومیت می تواند باقی مدت را با نظارت الکترونیکی در بیرون از زندان طی کند .
 )4بعد از طی یک چهارم مدت محکومیت می تواند باقی مدت را با نظارت الکترونیکی در بیرون از زندان طی کند .
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به ماده  62و تبصره  2الحاقی به ماده  62ق.م.ا اصالحی  1399؛ « مقررات این ماده در
مورد حبسهای تعزیری درجه دو ،درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یکچهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است ».
 -5کدام گزینه در مورد نظام نظارت اهکترونیکی صحیح است ؟

 )1در کلیه تعزیرات  2تا  8قابل اجرا است .
 )2در حبس های درجان  2تا  4نیز بدون لزوم طی مدتی از محکومیت قابل اجرا است .
 )3اجرای تدابیر نظارتی آن از طریق بخش خصوصی قابل اعمال است .
 )4فقط در حبس های  5تا  8قابل اجرا است .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به ماده  62و تبصره های  2و 3الحاقی به ماده  62ق.م.ا اصالحی  1399؛ « تبصره-2
مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو ،درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یکچهارم مجازاتهای حبس
قابل اِعمال است .تبصره -3قوه قضائیه می توان د برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن
متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد ،با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت
بخش خصوصی استفاده کند .آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد».
 .1104مجازات در کدام مورد قابل تعلیق میباشد؟

 )1تعزیر جنبه عمومی قتل عمدی باحبس درجه .4
 )2رابطه منافی عفت مادون زنا با مجازات درجه .6
 )3اداره مرکز فساد با مجازات درجه .6
 )4شروع به آدم ربایی با حبس درجه . 5
 .1113کدام مورد مشمول نظارت اهکترونیکی قرار نمی گیرد ؟

 )1متهم ملتزم شده به عدم خروج از محل اقامت با تعیین وجه التزام .
 )2زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
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 )3محکوم به  12سال حبس که یک سال از حبس را طی کرده باشد.
 )4محکومین به جایگزین های حبس با نظر دادگاه
 .1114فردی دارای سه اتهام با درجات تعزیری  1ب  3ب  5است برای تشدید کیفر؛

 )1در هر مورد باید به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم آن به عنوان محکومیت تشدید یافته حکم داده شود .
 ) 2در هر مورد باید به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک و نیم برابر حداکثر حکم داده شود .
 )3در هر مورد باید حکم به حداکثر مجازات داده شود.
 )4در هر مورد به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر مجبازات قبانونی دادگباه مبی توانبد تعیبین
محکومیت نماید.
 .1115اگر فردی دارای دو فقره محکومیت به دهیل تعدد جرم باشد که محکومیت اول دارای مجازات اشد وهی فاقد اثر
تبعی باشد و محکومیت دوم خفیف تر از اوهی اما دارای اثر تبعی باشد  ،چگونه در اجرا عمل می شود ؟
(وکالت )1393

 )1مجازات دارای اثر تبعی  ،اشد محسوب می شود و فقط آن باید اجرا شود.
 )2فقط مجازات اشد ولو بدون اثر تبعی باید اجرا شود.
 )3عالوه بر مجازات اشد  ،مجازات تبعی مربوط به مجازات خفیف تر اجرا می شود.
 )4هیچ کدام نسبت به دیگری اشد محسوب نشده و هر دو محکومیت باید اجرا شوند.
 .1124در مورد فردی که مرتک

جرمی با مجازات قانونی  6سال حبس تعزیری شده است با حصول کلیه شرایط الزم؛

 ) 1امکان تعویق صدور حکم ب امکان تعلیق اجرای مجازات ب عدم امکان نظام نیمه آزادی
 )2عدم امکان تعویق صدور حکم ب امکان تعلیق اجرای مجازات ب امکان نظام نیمه آزادی
 )3عدم امکان تعویق صدور حکم ب عدم امکان تعلیق اجرای مجازات ب عدم امکان نظام نیمه آزادی
 )4امکان تعویق صدور حکم ب امکان تعلیق اجرای مجازات ب عدم امکان نظام نیمه آزادی
 .1126انتقال این سئوال به سئوال 1168
خسرو به اتهام اسیدپاشی تحت تعقی دادسرا قرار گرفته است .پس از صدور کیفرخواست در جلسه محاکمه ،ضبمن
پذیرش اتهام ،از دادگاه درخواست تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای آن را میکند .کبدام مبورد ،در خصبوص
تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ،صحیح است؟
(قضاوت )1393

 )1هر دو ممنوع است.
 )2اولی ممنوع و دومی بالمانع است.
 )3اولی مجاز و دومی ممنوع است.
 )4هر دو به تشخیص قاضی صادرکننده رأی بستگی دارد.
 .1129انتقال این سئوال به سئوال 1168
در خصوص تعویق و تعلیق مجازات اطفال و نوجوانان ،کدام مورد ،صحیح است؟ ( قضاوت )1393

 )1امکان تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم در کلیه جرایم
 )2امکان تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات در کلیه جرایم تعزیری
 )3امکان تعویق صدور حکم و نه تعلیق اجرای مجازات در کلیه جرایم
 )4امکان تعلیق اجرای مجازات و نه تعویق صدور حکم در کلیه جرایم تعزیری
 .1131در کدام جرم مرتک

میتواند تقاضای تعویق صدور حکم نماید؟

 )1اخذ پورسانت در معامالت خارجی با مبلغ بیست میلیون تومان
 )2اختالس با مبلغ بیست میلیون تومان
 )3حبس تا  10سال در مورد قتل عمدی که شاکی نداشته باشد.
 )4سرقت تعزیری ساده با مجازات یک سال حبس.
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 .1133کدامیک از موارد ذیل مشمول تعلیق اجرای مجازات میشوند؟

 )1کالهبرداری.
 )2معاونت در قتل عمدی.
 )3پولشویی با میزان بیش از صد میلیون ریال.
 )4اداره مرکز فساد و فحشا
 .1134کیفر کدام یک از جرایم ذیل قابل تعلیق است؟

 )1جرم تعزیری غیرمنصوص شرعی از درجه سه
 )2معاونت در قتل عمدی
 )3ایجاد مزاحمت با چاقو
 )4تشویق مردم به فساد و فحشا
 .1135کدام مورد قابل تعلیق اجرای مجازات است؟

)1انتقال مال غیر
 )3تعزیر بدل از قصاص نفس

 )2سرقت مسلحانه
 )4اسیدپاشی

 .1139آقای «اهف» در  1392متهم شده است به معاونت در قتل عمدی که به موج بند اهف ماده  127مسبتوج حببس
تعزیری درجه دو یا سه میباشد او در سال  1380دارای یک فقره محکومیت قطعی به جرم آدم ربایی موضوع مباده
 621ق.تعزیرات با مجازات هفت سال حبس بوده که دوره آن را گذرانده است ،در مورد نحوه تعیین مجازات آقای اهف
در صورتی که آقای اهف تقاضای تعویق صدور حکم فعلی را کند تصمیم گیری نمایید؛

 )1جرم فعلی از شمول جرایم قابل تعویق خارج بوده و در عین حال امکان تشدید کیفر نیز وجود ندارد.
 )2هرچند جرم فعلی در شمول جرایم قابل تعویق است اما به دلیل وجود سابقه محکومیت کیفبری مبوثر امکبان تعویبق
نیست و مجازات به دلیل تکرار جرم تشدید میشود.
 )3هرچند جرم فعلی در شمول جرایم قابل تعویق است اما به دلیل وجود سابقه محکومیت کیفری موثر امکبان تعویبق نیسبت
ولی به دلیل شمول اعاده حیثیت امکان تشدید کیفر هم نیست.
 )4جرم فعلی از شمول جرایم قابل تعویق خارج بوده ولی به دلیل تکرار جرم مجازات تا سقف یک و نیم برابر حداکثر مجازات
تشدید میشود.
 .1142کدام گزینه صحیح نیست؟

 )1جرم درجه  4قابل تعلیق اجرای مجازات است.
 ) 2اگر قسمتی از مجازات کیفری معلق شود ،مدت تعلیق از زمان خاتمه مجازات غیرمعلق محاسبه میشود.
 )3در کلیه جرایم تعزیری نوجوانان می توان اجرای مجازات را معلق کرد به استثنای تعزیرات منصوص شرعی.
 )4مدت تعلیق اجرای مجازات یک تا سه سال است.
 .1149در کدام مورد تعلیق اجرای مجازات ممنوع است؟

 )1کالهبرداری
 )2انتقال مال غیر
 )3معرفی مال غیر به جای مال خود توسط محکوم علیه
 )4تصر غیر قانونی در اموال دولتی با مبلغ یک میلیارد تومان
 .1156علی به  8سال حبس محکوم شده است در چه صورت با تقاضای او برای اجرای محکومیت در قاه
نظارت اهکترونیکی موافقت خواهد شد ؟

 )1در صورت طی کردن دو سال از محکومیت
 )2در صورت طی کردن چهار سال از محکومیت
 )3در صورت طی کردن دو سال و شش ماه از محکومیت
 )4محکومیت درجه چهار از شمول برخورداری از نظام نظارت الکترونیکی خارج است.
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برنامه نظام

 .1157کدام مورد در خصوص نظارت اهکترونیکی صحیح میباشد؟

 )1اعمال مقررات نظارت الکترونیکی در کلیه حبس های تعزیری امکانپذیر است.
 )2رضایت محکومعلیه برای اعمال نظارت الکترونیکی الزم نیست.
 )3دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی هم قرار دهد.
 )4در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اعمال نظارت الکترونیکی در جرایمی خاص برای دادگاه الزامی خواهد بود.
 .1159کدام جرم قابل تعلیق است؟

 )2معاونت در خیانت در امانت
 )1معاونت در افساد فی االرض
 )3معاونت در محاربه  )4معاونت در قتل عمدی
 .1161انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1168
بهرام مرتک شروع به آدم ربایی شده است .کدام مورد در خصوص مجازات وی ،صحیح است؟ (ارشد سراسری )1393

 )1قابل تعویق بوده ،ولی قابل تعلیق نیست.
 )2قابل تعلیق نیست.
 )3در ضمن صدور حکم محکومیت ،قابل تعلیق است.
 )4پس از اجرای یک سوم کیفر ،قابل تعلیق است.
 .1162به ترتی
نمایید.

درجات تعزیری را در مورد تعویق صدور حکم ب نظام نیمه آزادی ب نظبارت اهکترونیکبی مشبر

 3 )1تا  8ب  5تا  7ب  5تا 8

 6 )2تا  8ب  2تا  8ب  2تا 8
 3 )4تا  8ب  5تا  7ب  2تا 8

 6 )3تا  8ب  2تا  7ب  2تا 8

 .1166چنانچهمحکوم برای باردوم در مدت تعلیق اجرایمجازات ،ببدونعذرموجبه از دسبتورهای دادگباه پیبروینکنبد دادگباه
(قضاوت )1392
صادرکنندهحکمقطعی کدام اقدام زیر را انجام میدهد؟

 )2الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات معلق
 )1افزودن دو سال به مدت تعلیق
 )3الغای قرار تعلیق و تشدید مجازات معلق  )4افزودن یک سال به مدت تعلیق
 .1168کدام جرم ،قابل تعلیق است؟

(ارشد سراسری )1393

 )1معاونت در قتل عمدی
 )2قاچاق انسان
 )3جرایم اقتصادی با موضوع جرم کمتر از یک صد میلیون ریال
 )4قاچاق عمده مواد مخدر
 .1169انتقال این سئوال بعد از سئوال 1167
شرصی مرتک یک جرم تعزیری درجه دو و یک جرم تعزیری درجه هفت شده است .در چارچوب مقررات تعدد جرم:
(وکالت )1392

 )1جمع مجازاتها اعمال میشود.
 )2حداکثر شدیدترین مجازات اعمال میشود.
 )3جمع مجازاتها به عالوه نصف آنها اعمال میشود.
 )4حداکثر شدیدترین مجازات به عالوه نصف آنها اعمال میشود.
 .1170انتقال این سئوال بعد از سئوال 1167

مجازات کدامیک از جرایم ذیل قابل تعلیق است؟
 )2سرقت مقرون به آزار
 )1خرابکاری در تاسیسات آب و برق
 )4معاونت در محاربه
 )3معاونت در سرقت مستوجب حد
 .1176انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1160
اگر مجازات قانونی متهمینی عبارت باشد از موارد ذیل به ترتی
مجازات قرار دهید ؛
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(وکالت )1392

هر متهم را به دهیل شمول مقررات ترفیف ،مورد تقلیل

حبس به مدت  10سال  -شالق تا  74ضربه  -حبس به مدت  5سال

 )1حبس از درجه  5یا  6یا  - 7شالق از درجه  7یا  - 8حبس  6یا  7یا 8
 )2جزای نقدی از درجه  5یا  6یا  - 7شالق از درجه  7یا  - 8حبس  6یا  7یا 8
 )3جزای نقدی از درجه  5یا  6یا  - 7جزای نقدی از درجه  7یا  - 8حبس  6یا 7
 )4حبس از درجه  5یا  6یا  - 7شالق از درجه  7یا  - 8حبس  6یا 7
 .1177انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1160
کدام مورد قابل تعلیق اجرای مجازات میباشد؟

 )1معاونت در محاربه.
 )3حمل مواد مخدر.

 )2سرقت مقرون به آزار.
 )4اداره مرکز فساد.

 .1178انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1160
برای استفاده از کدام یک از نهادهای زیر رضایت مرتک

 )1تعلیق اجرای مجازات
 )3نظارت با سامانههای الکترونیکی

شرط است؟

 )2آزادی مشروط
 )4تعویق صدور حکم

حذف سئوال  .1179اگر فردی با سه اتهام به شر ذیل در نزد مقام قضایی حاضر شود کدام پاسخ در مورد مجبازات
قابل اجرا صحیح است؟
 -1جرم اول با مجازات قانونی  1تا  3سال حبس
 -2جرم دوم با مجازات قانونی تا  30ضربه شالق
 -3جرم سوم با مجازات قانونی  5تا  10سال حبس

 )1مجازات قابل اجرا عبارت است از  10سال حبس و  30ضربه شالق.
 )2مجازات قابل اجرا عبارت است از  13سال حبس.
 )3مجازات قابل اجرا عبارت است از  13سال حبس و  30ضربه شالق
 )4مجازات قابل اجرا عبارت است از 15سال حبس و  30ضربه شالق
حذف سئوال  1180مقام قضایی در راستای تبدیل مصادره اموال چگونه عمل میکند؟

 )1تبدیل به جزای نقدی درجه  1یا 2
 )2تبدیل به جزای نقدی درجه  1تا 4
 )3تبدیل به جزای نقدی درجه  2تا 4
 )4قابل تبدیل نمیباشد.
سئوال ذیل به بعد از سئوال  1180کتاب تست جزای عمومی اضافه می شود
 -1در جرمی با مجازات قانونی  91روز تا  6ماه حبس ؛

 )1عالوه برپیش بینی اعمال جایگزین های حبس در صورت وجود شرایط ناظر بر سوابق کیفری متهم ،امکان تقلیبل ببه
میزان یک درجه پایین تر و تبدیل به مجازات مناسب دیگر در همان درجه یا یک درجه پایین تر پیش بینی شده است.
 )2امکان تبدیل آن به جزای نقدی در همان درجه یا یک درجه پایین تر پیش بینی شده است .
 )3فقط در صورت وجود شرایط قانونی ناظر بر سوابق کیفری متهم  ،اعمال جایگزین های حبس پیش بینی شده است .
 )4عالوه برپیش بینی اعمال جایگزین های حبس در صورت وجود شرایط ناظر بر سوابق کیفری متهم  ،امکان تبدیل آن
به جزای نقدی متناسب با همان درجه پیش بینی شده است .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به ماده  37ق.م.ا اصالحی  .1399با لحاظ اینکه حبس مورد بحث درجه  7می باشد  ،بند
ب ماده  37ق.م.ا اصالحی  1399عالوه بر ماده  66ق.م.ا مصوب  1392قابل اعمال می باشد .
 .1181انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1160
اگر بزهکاری به دهیل جرمی از جرایم منصوص شرعی به شالق درجه  7تعزیری محکوم شود در چه صورت امکان معاف
نمودن او از تعزیر مورد حکم وجود دارد؟
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 )1چنین معافیتی ممکن نیست.
 )2در صورت فقدان محکومیت موثر و گذشت شاکی خصوصی.
 )3در صورت قابل گذشت بودن جرم واقع شده.
 )4در صورت فقدان محکومیت موثر و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی.
 .1182انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1160
کدام عبارت صحیح نیست؟

 )1معاذیر مخففه قانونی مستلزم تصریح مقنن در موارد خاص برای جرایم معینی هستند و کلیت ندارند.
 )2توبه از معاذیر قانونی مخففه قانونی محسوب میشود.
 )3معاذیر معا کننده قانونی به معنای صدور حکم برائت نمیباشد.
 )4معاذیر معا کننده قانونی همان معاذیر معا کننده قضایی اندکه در جرایم تعزیری درجه  7یا  8اعمال میشوند.
 .1183انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1160
اگر فردی مرتک سه جرم با مجازاتهای درجه  - 6درجه  7و درجه  8شود نحوه تشدید مجازات مرتک

را معین کنید.

 )1به مجازات درجه شش به عالوه اشد مجازات درجه هفت و هشت محکوم میشود.
 )2به جمع مجازات های درجه شش  ،هفت و هشت محکوم می شود.
 )3برای درجات هفت و هشت با رعایت الگوی تشدید در تعدد دو فقره ای جداگانه تعیین کیفر می شود و بعبد از تعیبین
کیفر برای جرم درجه شش  ،فقط مجازات اشد اجرا می شود.
) 4فقط به یک و نیم برابر حداکثر مجازات درجه شش محکوم میشود.
حذف سئوال  1185مقررات تعدد جرم ،در مورد کدام دسته از جرایم تعزیری اجرا نمیشود؟( قضاوت )1395

 )1درجه یک تا سه
 )3درجه سه تا هشت

 )2درجه یک تا شش
 )4درجه هفت و هشت

 .1189ارتکاب کدام یک از جرایم زیر ،در دوران تعلیق مجازات ،موج

هغو محکومیت تعلیقی نمیشود؟

(وکالت )1395

 )2شرب خمر

 )1ایراد ضرب عمدی
 )3قتل غیرعمدی ناشی از حوادث رانندگی
 )4تعزیر درجه 7

 .1198انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1457
کامبیز درسال  ،1382مرتک سه فقره کالهبرداری پنجاه میلیون تومانی و سپس در سال  ،1393مرتکب یبک فقبره
کالهبرداری دویست میلیون تومانی شده است .سرانجام وی در سال  ،1394با شکایت ماهباختگان دستگیر شده
(قضاوت )1396
و برای همه جرایم محاکمه میشود .مجازات وی چگونه محاسبه میشود؟

 )1با توجه به مجموع مبالغ برده شده ،جرایم سابق مشمول مرور زمان نشده و در خصوص هر یک از جرایم ،ببه ببیش از
حداکثر تا حداکثر به اضافه نصف مجازات کالهبرداری محکوم میشود.
 )2در خصوص جرایم سه گانه قبلی ،براساس قانون مجازات اسالمی سابق محکبوم شبده و نسببت ببه جبرم جدیبد هبم
مجازات کالهبرداری اعمال میشود و با مجازات سابق جمع میشود.
 )3کالهبرداریهای سال  82مشمول مرور زمان شده و فقط نسبت به یک فقره کالهبرداری سال  93مجازات میشود.
 )4در خصوص جرایم سه گانه قبلی ،بر اساس قانون مجازات اسالمی سابق محکوم شده و نسبت به جبرم سبال  94هبم
مجازات کالهبرداری اعمال میشود و سپس شدیدترین مجازات اعمال میشود.
پاسخنامه مبحث هشتم  :کیفیات مخففه و مشدده مجازات و برنامه های ارفاقی

پاسخ سؤال  :961حذف شود

گزینه  4صحیح است .ر.ک به تبصره  6ماده  5ق.ت.م.م.ا.ا.ک
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اختالس از جرایمی است که دادگاه تنها می تواند مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر تخفیف دهد .به موجبب نظریبه
شورای نگهبان؛ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق مصوبات مجلس شورای اسبالمی نسبخ نمبیشبوند بنبابراین
مقررات تخفیف در ق.م.ا مصوب  1392ناسخ مقررات ق.ت.م.م.ا.ا.ک نخواهد بود.
پاسخ سؤال :963

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  93ق.م.ا مصوب 1392
در جرایم اطفال و نوجوانان دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازاتها را تا نصف حبداقل تعیبین کنبد و اقبدامات
تأمینی و تربیتی را به اقدام دیگری تبدیل کند.
پاسخ سؤال :966

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :967

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  -1399در صورت وجبود یبک یبا چنبد جهبت از جهبات
تخفیف ،دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف -تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر؛
ب -تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجبه هفبت
حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ -تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت -تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث -تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجبازات دیگبر از همبان درجبه یبا یبک درجبه
پایینتر؛
تبصره -چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که بهموجب آن مجازات تخفیف می یابد ،حکم به حبس کمتر از نود
و یک روز صادر شود ،به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
پاسخ سؤال :968

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :969

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :973

گزینه  2صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است)ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  .1399الزم به
ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون قضاوت سال  1393و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ،دادگاه میتواند
مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند :الف -تقلیل مجازات حبس به
میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر؛ ب -تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا
دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛ پ -تبدیل
مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ ت -تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛ ث-
تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینتر» .
پاسخ سؤال :974

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب  1392اصالحی .1399
پاسخ سؤال :976

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  62ق.م.ا مصوب  1392و تبصره  2الحاقی  1399به آن .
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«در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت ،دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی ،محکوم به
حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره  -1دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره -2مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو ،درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یکچهارم
مجازاتهای حبس قابل اِعمال است».
پاسخ سؤال :981

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  47ق.م.ا مصوب 1392
خرابکاری در تاسیسات آب ،برق ،گاز ،نفت و مرابرات و شروع به آناز جمله جرایمی است که امکان تعویق صدور حکم و
تعلیق اجرای مجازات در مورد آنها وجود ندارد.
ماده  47ق.م.ا « :صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف -جرای م 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 ریال
تبصره الحاقی  -1399در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جبرم و شناسبایی
سایر متهمان ،تعلیق بخشی از مجازات بالمانع است .همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی به جبز جبرایم موضبوع
مواد  )639و  )640کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب  )1375و کالهببرداری و کلیبه جبرایم در حکبم
کالهبرداری و جرای می که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شبروع ببه
جرایم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعایت ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است».
پاسخ سؤال :984

گزینه  3صحیح است .ر.ک به بند الف ماده  139ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :986

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  40ق.م.ا مصوب 1392؛ تعویق صدور حکم فقط در جرایم تعزیری با درجات  7-6و 8اعمال
می گردد.
این درحالی است که ؛ نظام نیمه آزادی با لحاظ ماده  57ق.م.ا اصالحی  1399؛ عالوه بر اعمال در جبرایم تعزیبری درجبه  5تبا  7در
درجات  3-2و 4نیز با رعایت طی یک چهارم مجازات حبس  ،قابلیت اعمبال دارد ،تعلیبق اجبرای مجبازات ببا لحباظ مباده  46ق.م.ا
مص.ب  1392؛ در جرایم درجه  3تا  8اجرا میگردد ونظارت الکترونیکی نیز با لحاظ ماده  62ق.م.ا اصالحی  1399عالوه ببر اعمبال
در جرایم درجه  5تا  8در درجات  3-2و 4نیز با رعایت طی یک چهارم مجازات حبس  ،قابل اعمال است.
پاسخ سؤال :987

حذف شو د

گزینه  1صحیح است .ر.ک به بند الف ماده  37و مواد  64الی  68ق.م.ا مصوب 1392
باتوجه به ماده  37ق.م.ا و در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه در حبس میتواند  1تا  3درجه مجبازات مقبرر را تقلیبل دهبد.
همچنین با لحاظ ماده  67ق.م.ا حبسهای بیش از یک سال قابل تبدیل به جایگزین نیستند.
پاسخ سؤال :990

گزینه  2صحیح است .ر.ک به مواد  19و  37و  66ق.م.ا مصوب 1392
با استناد به بند ب ماده  37ق.م.ا اصالحی  1399؛ حبس درجه  7حبس از  91روز تا  6ماه ) به جزای نقدی همان درجه قاببل
تبدیل است و این مقرره در باب تقلیل حبس درجه  ، 7تصریحی نداشته است  .همچنبین ببر اسباس مباده  66ق.م.ا در جبرایم
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عمدی با مجازات قانونی حداکثر  91روز تا  6ماه حبس به شرط عدم سوابق کیفری خاص مقرر در ماده البته با رعایت بازه زمانی
معین شده در آن  ،اعمال جایگزین های حبس الزامی است.
پاسخ سؤال :991

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399؛ « هرکس بهعلت ارتکاب جرم عمدی به موجبب
حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیبت حکبم تبا حصبول اعباده
حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ،مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد ،حداقل مجازات جرم ارتکبابی
میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تبا یکچهبارم
آن محکوم کند»
پاسخ سؤال :993

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399؛ « در صورت وجود یک یبا چنبد جهبت از جهبات
تخفیف ،دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند :البف-
تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر؛ ب -تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه
شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همبان
درجه؛ پ -تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛ ت -تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا
پانزده سال؛ ث -تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یبک
درجه پایینتر» .
پاسخ سؤال :998

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصبالحی  1399؛ « در تعبددد جبرایم تعزیبری ،تعیبین و اجبرای
مجازات بهشرح زیر است:
الف -هرگاه جرای م ارتکابی مختلف نباشد ،فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت ،دادگاه مبی توانبد مطبابق ضبوابط
مقرر در این ماده که برای تعددد جرایم مختلف ذکرشده ،مجازات را تشدید کند.
ب -در مورد جرایم مختلف ،هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ،حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میبانگین
حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ -چنانچه جرایم ارتکابی مختلف ،بیش از سه جرم باشد ،مجازات هر یک ،حبداکثر مجبازات قبانونی آن جبرم اسبت .در ایبن
صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یکچهارم آن تعیین کند.
ت -در تعددد جرای م درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر ،حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرایم درجه
هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود .در جمع این جرایم با جرایم درجه شبش و
باالتر ،به طور جداگانه برای جرای م درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صبورت مجبازات
اشد قابل اجراء است .
ث -در هر یک از بندهای فوق ،فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علبل قبانونی
تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی ،نسخ مجازات قانونی یا مرور زمبان غیرقاببلاجراء گبردد،
مجازات اَشد بعدی اجراء می شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود.
آزادی مشروط ،تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج -در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد ،اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تبا یبک
ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ -در صورتی که در جرای م تعزیری ،از رفتار مجرمانه واحد ،نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ،مرتکبب ببه مجبازات جبرم اَشبد
محکوم می شود.
ح -هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد  )23یا  )26این قانون ببهعنوان مجبازات اصبلی
مقرر شده باشد ،آن مجازات در هر صورت اجراء می شود ،حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد .همچنین اگبر مجبازات اَشبد
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وفق ماده  )25این قانون ،فاقد آثار تبعی و مجازات خفیفتر دارای آثار تبعی باشد ،عالوه بر مجازات اصلی اَشد  ،مجازات تبعبی
مزبور نیز اجراء می شود.
خ -در تعددد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم ،مطابق مواد  )37و  )38این قانون اقبدام مبی
شود.
د -در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد ،مقررات تعبددد جبرم اِعمبال نمبی شبود و
مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود».
پاسخ سؤال :999

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  139ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  « : 1399در تکبرار جبرایم تعزیبری ،در صبورت وجبود
جهات تخفیف مطابق مواد  )37و  )38این قانون اقدام می شود ».
پاسخ سؤال :1000

گزینه  2صحیح است .ر.ک به بند ب ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصبالحی 1399؛ « ب -در مبورد جبرایم مختلبف ،هرگباه
جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ،حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میبانگین حبداقل و حبداکثر مجبازات مقبرر
قانونی است ».بنابراین اوالً مقنن الزامی به تع یین حداکثر مجازات قرار نداده است و ثانیاً مقام قضبایی در مقبام تشبدید فقبط از
حداقل مجازات به شیوه مصرح در مقرره  ،مجازات را باالتر تعیین کند .
پاسخ سؤال :1001

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  131و بند چ مباده  134ق.م.ا مصبوب  1392اصبالحی  « - 1399مباده  -131در جبرایم
موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد ،دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد ،مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
بند چ ماده  -134در صورتی که در جرایم تعزیری ،از رفتار مجرمانه واحد ،نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ،مرتکب به مجازات
جرم اَشد محکوم می شود».
پاسخ سؤال :1002

گزینه  1صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است)ر.ک به مواد  131و بندچ ماده  134ق.م.ا مصوب
1392اصالحی  .1399الزم به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون کارشناسی ارشد سال  1394و قبل از تغییرات ناشی از
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ تعدد مادی نتایج مجرمانه
موضوع بند چ ماده  ، 134همانند تعدد معنوی جرایم مشمول محکومیت مجرم به مجازات اشد شده است ) .
پاسخ سؤال :1003

حذف شود

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  134ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1004

گزینه  2صحیح است .ر.ک به بند د ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399و ماده  547قانون تعزیبرات « - 1375هبر
زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شالق تا  )74ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب
زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد ،عالوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
پاسخ سؤال :1005

گزینه  4صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک به ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصبالحی  .1399الزم
به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون قضاوت سال  1393و قبل از تغییرات ناشبی از قبانون کباهش مجبازات حببس
تعزیری مصوب  1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ مقررات ناظر بر تعدد مبادی جبرایم در مباده 134
ق.م.ا اصالح شده است و در اعمال مقررات تعدد مادی سه فقره ای که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی باشند  ،در
هر مورد حداقل مجازات بیش از میانگین حداقل و حداکثر مقرر قانونی تعیین می شود و الزامی به اعمال حداکثر مجبازات
قانونی نیست و البته در نهایت فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است .
پاسخ سؤال :1006
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گزینه  2صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است)ر.ک به ماده  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  . 1399الزم
به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون وکالت سال  1393و قبل از تغییرات ناشی از قبانون کباهش مجبازات حببس تعزیبری
مصوب  1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ جهت اعمال مقررات تکرار جرم باید جرم قبلی  ،جرم عمدی و از
درجات یک تا پنج باشد و جرم بعدی در بازه زمانی معین در مقرره  ،جرم عمدی و از درجات یک تبا شبش باشبد  .بنبابراین ببا
اعمال ماده  137اصالحی  ، 1399فرض سئوال از شمول مقررات تکرار جرم خارج است چون جرم قبلی را از درجبه شبش قبرار
داده است ) .
پاسخ سؤال :1007

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399؛ « هرکس بهعلت ارتکاب جرم عمدی به موجب
حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیبت حکبم تبا حصبول اعباده
حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ،مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد ،حداقل مجازات جرم ارتکبابی
میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یکچهارم آن
محکوم کند» .
پاسخ سؤال :1008

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1009

گزینه  3صحیح است .ر.ک به مواد  19و  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1011

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1012

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  139و تبصره  1ماده  115ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1013

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1014

گزینه  3صحیح است .ر.ک به بند ت ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399؛ « در تعبددد جبرایم درجبه هفبت و درجبه
هشت با یکدیگر ،حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت ببا درجبه شبش و
باالتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود .در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و باالتر ،به طور جداگانه ببرای جبرایم
درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است».
سئواالت ذیل به بعد از سئوال  1014کتاب تست جزای عمومی اضافه می شوند
 -1سهراب به دو فقره کالهبرداری مشدده با مجازات قانونی  2تا  10سال حبس متهم شده است  ،وضعیت کیفری او
را تعیین کنید .

 )1برای هر فقره به  10سال حبس محکوم می شود و ده سال حبس برای وی اجرا می شود .
 )2در مقام محکومیت فقط یک مجازات تعیین می شود که همان یک مجازات قابل تشدید است.
 )3برای هر فقره به  10سال حبس محکوم می شود و بیست سال حبس اجرا می شود .
 )4در مقام محکومیت فقط یک مجازات تعیین می شود که همان یک مجازات باید تشدید شود .
پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .ر.ک به بند الف ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ « هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد ،فقط
یک مجازات تعیین می شود و در این صورت ،دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعددد جرائم مختلف
ذکرشده ،مجازات را تشدید کند» .
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 -2رضا به یک فقره کالهبرداری با مجازات قانونی  1تا  7سال و یک فقره سرقت با مجازات قانونی  1تا  5سال متهم
شده است وضعیت کیفری او را تعیین کنید .

 )1برای هر فقره به  10سال حبس محکوم می شود و ده سال حبس برای وی اجرا می شود .
 )2در مقام محکومیت فقط یک مجازات تعیین می شود که همان یک مجازات قابل تشدید است.
 )3برای هر فقره به  10سال حبس محکوم می شود و بیست سال حبس اجرا می شود .
 )4در مقام تشدید هر فقره  ،به بیش از میانگین حداقل و حبداکثر مجبازات قبانونی تبا حبداکثر مجبازات قبانونی قاببل
محکومیت است و اشد محکومیت ها اجرا می شود .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به بند ب ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در مورد جرائم مختلف ،هرگاه جرائم
ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ،حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی
است ».به این ترتیب در تعدد مادی سه فقره و کمتر  ،الزامی به تعیین حداکثر مجازات قانونی و تعیین بیش از حداکثر نمی باشد
و مقام قضایی در مقام تشدید فقط باید از حداقل باالتر تعیین کند که حداقل مجازات در هر فقره بیش از میانگین حداقل و
حداکتر مجازات قانونی است .
 -3علی به دهیل دو فقره جرم با مجازات قانونی  2تا  10سال در فقره اول و  6تا  12سال در فقره دوم در حال محاکمه
است  ،به ترتی در هر فقره حداقل مجازات قابل تعیین چقدر است ؟

 )1دو سال  -شش سال .
 )2شش سال  -نه سال .
 )3شش سال و یک روز  -نه سال و یک روز .
 )4دو سال و یک روز -شش سال و یک روز .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به بند ب ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در مورد جرائم مختلف ،هرگاه جرائم
ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ،حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی
است ».بنابراین در فقره اول از  6سال و یک روز تا  10سال و در فقره دوم از  9سال و یک روز تا  12سال قابل تعیین می
باشدکه مقام قضایی در هر مورد بعد از تعیین میزان محکومیت  ،اشد محکومیت ها را اجرا می کند .
 -4ارسالن دارای چهار فقره اتهام با مجازات قانونی به این شر است ؛ فقره اول  2 -تا  10سال حبس  /فقره دوم -
 4سال تا  12سال حبس  /فقره سوم  6 -سال تا  10سال حبس  /فقره چهارم  1تا  4سبال حببس  .بباالترین
میزان مجازات قابل تعیین چقدر می تواند باشد ؟

 )1پانزده سال .
 )2هجده سال .
 )3بیست سال .
 )4پانزده سال و یک روز .
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به بند پ ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ «چنانچه جرایم ارتکابی مختلف ،بیش از سه
جرم باشد ،مجازات هر یک ،حداکثر مجازات قانونی آن جرم است .در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از
حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یکچهارم آن تعیین کند ».بنابراین درفقره اول و سوم مجازات در مقام تشدید از  10سال تا 12
سال و شش ماه  ،در فقره دوم از  12سال تا  15سال و در فقره چهارم از  4سال تا  5سال قابل تعیین است و باالترین مجازات
قابل تعیین  15سال حبس است که به عنوان اشد محکومیت قابل اجرا می باشد.
 -5در تعدد مادی جرایم تعزیری با چهار فقره نحوه تشدید چگونه است ؟

 )1تعیین بیش از حداکثر تا یک چهارم حداکثر .
 )2تعیین حداقل به بیش از میانگین حداقل و حداکثر .
 )3تعیین حداکثر تا یک چهارم حداکثر .
 )4تعیین حداقل به میزان بیش از یک چهارم حداقل .
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پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به بند پ ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ « دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از
حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یکچهارم آن تعیین کند».
 -6کدام گزینه صحیح است؟

 )1در تعدد مادی سه فقره ای در مقام تشدید  ،فقط حداکثر حکم داده می شود .
 )2در تعدد مادی جرایم از یک نوع  ،در هر مورد باید تشدید به بیش از حداکثر تا یک چهارم حداکثر انجبام شبود و اشبد
محکومیت ها اجرا شود .
 )3در تعدد مادی چهار فقره و بیشتر حداکثر باید حکم داده شود و مقام قضایی مخیر به تشدید از حداکثر تا یبک چهبارم
آن است .
 )4در تعدد مادی سه چهار فقره ای مقام قضایی باید حداقل را به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تشدید کند .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به بند ب و پ ماده  134ق.م.ا اصالحی . 1399
 -7در تعدد جرایم درجه هفت و هشت کدام گزینه صحیح است ؟

 )1درهر مورد حداکثر حکم داده می شود و مجازات اشد اجرا می شود .
 )2درهر مورد حکم به حداکثر داده می شود و حداکثر ها با هم جمع می شوند جهت اجرای مجازات .
 )3درجات هفت و هشت با هم جمع می شوند .
 )4در تعدد جرایم هفت و هشت با هم مطابق مقررات تعدد مادی با لحاظ تعداد فقره ها  ،تشدید صورت گرفته و مجازت
اشد اجرا می شود .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به بند ت ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در تعددد جرایم درجه هفت و درجه هشت
با یکدیگر ،حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر
سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود .در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و باالتر ،به طور جداگانه برای جرایم درجه
هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است».
 -8اگر متهمی دارای سه فقره جرم به ترتی درجه هفت  ،درجه هفت و درجه هشت باشد و همچنبین دارای دو فقبره
جرم به ترتی درجه شش و درجه یک باشد برای تشدید مجازات جرایم او چگونه عمل می شود ؟

 )1مطابق الگوی تعدد مادی چهار فقره و باالتر برای تمام جرایم در مقام تشدید تعیبین مجبازات مبی شبود و در نهایبت
مجازات اشد اجرا می شود .
 )2مجازات سه جرم با درجات هفت  -هفت و هشت با الگوی تعدد مادی سه فقره ای جداگانه تشدید می شود و مجازات
دو جرم با درجات شش و یک نیز با الگوی تعدد مادی دو فقره ای تشدید می شود و در نهایت مجازات اشد اجبرا مبی
شود .
 )3برای دو جرم با درجات شش و یک مطابق الگوی تعدد مادی دو فقره ای در مقام تشدید مجازات تعیبین مبی شبود و
اشد محکومیت های این دو  ،با مجازات سه جرم درجات هفت  -هفت و هشت جمع می شود .
 )4برای دو جرم با درجات شش و یک مطابق الگوی تعدد مادی دو فقره ای در مقام تشدید مجازات تعیبین مبی شبود و
اشد محکومیت های این دو  ،با حداکثر مجازات سه جرم درجات هفت  -هفت و هشت جمع می شود.
پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .ر.ک به بند ت ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در تعددد جرایم درجه هفت و درجه هشت
با یکدیگر ،حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر
سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود .در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و باالتر ،به طور جداگانه برای جرایم درجه
هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است».
 -9رضا متهم است به شش فقره فقره جرم با مجازات قانونی به شر ذیل :
 -1فقره اول با مجازات قانونی یک ماه تا سه ماه حبس
 -2فقره دوم با مجازات قانونی سه ماه تا شش ماه حبس
 -3فقره سوم با مجازات قانونی شش ماه تا چهار سال حبس
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 -4فقره چهارم با مجازات قانونی یک تا چهار سال حبس
 -5فقره پنجم با مجازات قانونی  10میلیون تا  40میلیون ریال جزای نقدی
 -6فقره ششم با مجازات قانونی  1تا  10سال حبس
باالترین میزان مجازات قابل اجرا در شدید ترین فرض چه میزان است؟

 )1سیزده سال و  3ماه حبس .
 )2دوازده سال و  6ماه حبس .
 )3سیزده سال حبس .
 )4دوازده سال و  6ماه حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی .
پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .ر.ک به بند ت ماده  134ق.م.ا اصالحی  .1399با لحاظ بند ت دو فقره جرم درجه هفت و
هشت با الگوی تعدد مادی سه فقره ای و کمتر تشدید می شوند و چهار فقره درجات شش و باالتر با الگوی تعدد مادی
چهارفقره ای و بیشتر تشدید می شوند و در نهایت اشد محکومیت ها اجرا می شود  .بنابراین :
 -1در فقره اول از دو ماه و یک روز تا سه ماه قابل تعیین است .
 -2در فقره دوم از چهار ماه و شانزده روز تا شش ماه قابل تعیین است.
 -3درفقره سوم از چهار سال تا پنج سال قابل تعیین است.
 -4در فقره چهارم از چهار سال تا پنج سال قابل تعیین است.
 -5در فقره پنجم از چهل میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال قابل تعیین است.
 -6در فقره ششم از ده سال تا دوازده سال و شش ماه قابل تعیین است .
بنابراین باالترین فرض تشدید برای اجرای حکم  12سال و  6ماه حبس می باشد.
 -10اگر در تعدد مادی  ،مجازات اشد قابل اجرا به میزان ده سال حبس بوده است و در زمانیکه محکوم سه سال آن را
گذرانده است  ،اگر به دهیل نسخ قانون در مورد آن جرم  ،آن مجازات قانوناً ساقط شود و مجازات اشد بعدی پنج
سال حبس باشد  ،محکوم اکنون چه مدت باید در حبس بماند ؟

 )1پنج سال .
 )2دو سال .
 )3هیچ مجازاتی اجرا نمی شود .
 )4از پنج سال تا پنج سال و شش ماه قابل تعیین است.
پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .ر.ک به بند ث ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ « ر هر یک از بندهای فوق ،فقط مجازات
اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل
گذشت شاکی خصوصی ،نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابلاجراء گردد ،مجازات اَشد بعدی اجراء میشود و در این
صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود .آزادی مشروط ،تعلیق اجرای مجازات و
عفو در حکم اجراء است ».
 -11اگر سهراب به  12سال حبس برای محکومیت اول و  7سال حبس برای محکومیبت دوم  ،محکبوم شبده و ببه
عنوان مجازات اشد قابل اجرا  ،برای تحمل  12سال حبس به زندان اعزام شود و بعد از طی یک سوم آ ن ( چهار
سال حبس) با تقاضای آزادی مشروط وی برای باقی مدت محکومیت به مدت یک سال موافقت شده باشبد و او
این یک سال را با موفقیت طی کرده و قانوناً آزادی اش قطعی گردد ؛

 )1بعد از اتمام آزادی مشروط برای محکومیت اول  2 ،سال دیگر برای محکومیت دوم را باید تحمل کند .
 )2بعد از اتمام دوره آزادی مشروط برای محکومیت اول  7 ،سال محکومیت بعدی را باید تحمل کند .
 )3محکومیت  7سال برای فقره دوم برای وی اجرا نمی شود و با اتمام موفقیت آمیز آزادی مشبروط  ،محکومیبت اشبد ،
اجرا شده فرض می گردد .
 )4بعد از اتمام آزادی مشروط برای محکومیت اول  2 ،سال دیگر برای محکومیت دوم را باید تحمل کند .
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پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به بند ث ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در هر یک از بندهای فوق ،فقط مجازات
اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل
گذشت شاکی خصوصی ،نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابلاجراء گردد ،مجازات اَشد بعدی اجراء میشود و در این
صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود .آزادی مشروط ،تعلیق اجرای مجازات و
عفو در حکم اجراء است  ».بنابر این با اتمام دوره آزادی مشروط مربوط به محکومیت اشد  12سال حبس ) این مجازات اجرا
شده محسوب می شود و دیگر نیازی برای رفتن به سراغ مجازات اشد بعدی نیست .
 -12علی به دهیل جرایم متعدد به ترتی به  5سال و  3سال حبس محکوم شده است و محکومیت اشد (  5سال ) برای
وی درحال اجرا است که بعد از گذشت یک سال از آن  ،عفو رهبری مشمول وی می شود و محکومیت وی را از 5
سال به  2سال تقلیل می دهد در این وضعیت ؛

 )1وی بعد از طی دو سال حبس  ،از زندان آزاد خواهد شد و نیازی به اجرای محکویت بعدی نیست.
 )2به دلیل اینکه با عفو رهبری  ،محکومیت اول از اشد بودن خارج شده است  ،از این پس با احتساب یک سبال تحمبل
شده قبلی  ،باید محکومیت اشد بعدی یعنی سه سال حبس اجرا شود.
 )3به دلیل اینکه با عفو رهبری  ،محکومیت اول از اشد بودن خارج شده است  ،از این پس بایبد محکومیبت اشبد بعبدی
یعنی سه سال حبس اجرا شود .
 )4وی بعد از طی یک سال دیگر  ،از زندان آزاد خواهد شد و نیازی به اجرای محکویت بعدی نیست .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به بند ث ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در هر یک از بندهای فوق ،فقط مجازات
اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل
گذشت شاکی خصوصی ،نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابلاجراء گردد ،مجازات اَشد بعدی اجراء میشود و در این
صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می شود .آزادی مشروط ،تعلیق اجرای مجازات و
عفو در حکم اجراء است  ».عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما اینکه مطابق تبصره  3ماده  25قانون
مجازات اسالمی مصوب  1392؛ « درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط
رفع میشود… .».بنابراین درفرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد ،موجب قانونی جهت اجرای
مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو ،باقی مانده مجازات اشد اجراء میشود.
 -13اگر در بین جرایم متعدد یکی از فقره های اتهامی دارای مجازات قانونی ثابت باشد کدام گزینه در مقام تشدید آن
مجازات صحیح است ؟

 )1تا یک چهارم به مجازات اصلی باید اضافه شود صر نظر از تعداد فقره ها .
 )2تا یک ششم به مجازات اصلی باید اضافه شود صر نظر از تعداد فقره ها .
 )3در تعدد مادی سه فقره و کمتر تا یک ششم و در تعدد مادی چهار فقره و بیشتر تا یک چهارم به اصل مجبازات قاببل
اضافه شدن است .
 )4در تعدد مادی سه فقره و کمتر تا یک چهارم و در تعدد مادی چهار فقره و بیشتر تا یک دوم به اصبل مجبازات قاببل
اضافه شدن است .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به بند ج ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ «در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل
یا ثابت باشد ،اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم
به اصل آن اضافه کند».
 -14اگر محسن با علم به قاتل بودن علی برای خالصی دادن وی از محاکمه اقدام به مرفی کردن جسد مقتول نمایبد
اقدام او در کدام موقعیت کیفری قرار می گیرد ؟

 )1تعدد مادی جرایم دو فقره ای اجرا اشد محکومیت ها .
 )2تعدد معنوی اعمال مجازات اشد .
 )3تعدد مادی نتایج مجرمانه و اعمال تشدید با الگوی تشدید در تعدد مادی .
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 )4یک جرم واقع شده است و اصوالً از شمول تعدد جرایم خارج است .
پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .ر.ک به ماده  131ق.م.ا مصوب  1392؛ « در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای
عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود  » .در فرض مساله محسن با یک رفتار مادی مخفی
کردن جسد ) که متضمن دو عنوان مجرمانه جرم اخفای جسد موضوع ماده  636ق.تعزیرات مصوب  1375و جرم خالصی
دادن قاتل از محاکمه موضوع ماده  554ق.تعزیرات مصوب  ) 1375می باشد در قالب تعدد معنوی موضوع ماده  131ق.م.ا
مصوب  1392قرار گرفته و به مجازات شد محکوم می شود .
 -15اگر سهراب با اقدام به بم گذاری موج تحریق و ترریب امبوال منقبول و غیبر منقبول متعلبق ببه مبردم و
سازمانهای دوهتی شود وضعیت کیفری چگونه قابل تبیین است ؟

 )1به دلیل تعدد معنوی  ،مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود .
 )2به دلیل تعدد مادی نتایج مجرمانه  ،مرتکب در هر مبورد محکومیبت تشبدید شبده دریافبت کبرده و در نهایبت اشبد
محکومیت ها اجرا می شود .
 )3به دلیل تعدد مادی نتایج مجرمانه  ،مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود .
 )4به دلیل تعدد مادی جرایم بیش از سه فقره  ،مرتکب در هر مورد محکومیت تشدید شده دریافت کرده و در نهایت اشد
محکومیت ها اجرا می شود .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به بند چ ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ « در صورتی که در جرایم تعزیری ،از رفتار
مجرمانه واحد  ،نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ،مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می شود » .
 -16محسن به موج حکم دادگاه با هحاظ مقررات تعدد جرم برای فقره اول به  3سال حبس و ببرای فقبره دوم ببه
مصادره کل اموال و جزای نقدی به مبلغ سه میلیارد ریال محکوم شده است وضعیت اجبرای مجبازات را تعیبین
کنید.

 )1به مصادره اموال و جزای نقدی و  3سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می شود.
 )2به مصادره اموال و جزای نقدی بدون امکان احتساب محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می شود .
 )3به  3سال حبس و  2سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می شود .
 )4به مصادره اموال و جزای نقدی و  2سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می شود.
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به بند ح ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛ « هرگاه در قانون برای جرمی یکی از
مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد  )23یا  )26این قانون بهعنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد ،آن مجازات در هر صورت
اجراء می شود ،حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد .همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده  )25این قانون ،فاقد آثار تبعی و
مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد ،عالوه بر مجازات اصلی اَشد  ،مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود ».بنابراین با لحاظ
محکومیت ها  ،محکومیت به مصاده اموال و جزای نقدی اشد محسوب می شود اما با استناد به ماده 25ق.م.ا فاقد اثر تبعی می
باشد در نتیجه ضمن اجرای این مجازات اشد  ،مجازات تبعی مجازات خفیف تر هم اعمال خواهد شد که با استناد به بند پ ماده
 25ق.م.ا برای مجازات حبس درجه  ، 5مدت محرومیت از حقوق اجتماعی  2سال است.
 -17علی دارای اتهامات متعدد به این شر است ؛ فقره اول با مجازات قانونی  2تبا  6سبال حببس و فقبره دوم ببا
مجازات قانونی  4تا  10سال حبس اگر در مورد جرم دوم تقاضای ترفیف وی مورد موافقبت قبرار گیبرد نحبوه
اعمال ترفیف چگونه است ؟

 )1در فقره دوم  ،تا یک دوم حداکثر قانونی قابل تقلیل است.
 )2در فقره دوم  ،تا یک دوم حداقل قابل تقلیل است.
 )3در فقره دوم  ،تا میانگین حداقل و حداکثر قانونی قابل تقلیل است .
 )4در فقره دوم  ،مجازات به میزان یک تا سه درجه قابل تقلیل است.
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به بند خ ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399؛« در تعددد جرم در صورت وجود جهات تخفیف
مجازات برای هر یک از جرایم ،مطابق مواد  )37و  )38این قانون اقدام می شود » .بنابراین در این پرونده با لحاظ تعدد مادی
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دو فقره ای در مقام تشدید با لحاظ بند ب ماده  134اصالحی مقام قضایی از  7سال و یک روز تا  10سال حکم می دهد و در
مقام تخفیف از با تقلیل تا سه درجه می تواند از  91روز تا  7سال حبس تعیین کند .
پاسخ سؤال :1015

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  258ق.م.ا مصوب  1392؛ « کسی که دیگری را به یک یا چند سبب ،یک بار یا بیشتر قبل
از اجرای حد ،قذ نماید فقط به یک حد محکوم می شود ،لکن اگر پس از اجرای حد ،قذ را تکرار نماید حد نیبز تکبرار مبی
شود و اگر بگوید آنچه گفتهام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری درجه شش محکوم می گردد».
پاسخ سؤال :1016

حذف شود

گزینه  4صحیح است .ر.ک به مواد  25و  137ق.م.ا مصوب  - 1392با توجه به اینکه در بندهای سه گانه ماده  25برای جبرایم
مستوجب حبس تعزیری درجه  1تا  5مجازات تبعی در نظر گرفته شده است ،بنابراین سایر تعزیرات به ویژه در درجه  6تا  8فاقد
اثر تبعی میباشند ،از سوی دیگر در ماده  137سقف بازه زمانی محاسبه تکرار جرم ،زمان حصول اعاده حیثیت محسوب میشود،
در این وضعیت برای مرتکبی که جرم اول او حبس درجه  6باشد ،زمان اعاده حیثیت این مجرم ،زمبان ببه پایبان رسبیدن دوره
تحمل کیفر است و مازاد بر آن بازه ای در نظرگرفته نشده است ،پس اگر از لحظه قطعیت حکم محکومیت به جرم درجه شش تا
زمان پایان اجرای مجازات آن ،مجدداً جرمی از درجه یک تا شش انجام دهد ،تکرار کننده جرم محسوب خواهد شد.
پاسخ سؤال :1019

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  93ق.م.ا مصوب 1392
در جرایم اطفال و نوجوانان با لحاظ ماده  93ق.م.ا مصوب  1392دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازاتها را تبا
نصف حداقل تعیین کند و اقدامات تأمینی و تربیتی را به اقدام دیگری تبدیل کند.
پاسخ سؤال :1021

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399؛ « هرکس بهعلت ارتکاب جرم عمدی به موجبب
حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت
یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ،مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد ،حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین
بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یکچهارم آن محکوم
کند».
پاسخ سؤال :1022

گزینه  3صحیح است .ر.ک به بند خ ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399؛ « در تعددد جبرم در صبورت وجبود جهبات
تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم ،مطابق مواد  )37و  )38این قانون اقدام مبی شبود ».و مباده  37ق.م.ا مصبوب 1392
اصالحی  1399؛ « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ،دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حبال
متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف -تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر؛
ب -تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجبه هفبت
حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ -تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت -تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث -تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجبازات دیگبر از همبان درجبه یبا یبک درجبه
پایینتر؛

پاسخ سؤال  :1023حذف شود
گزینه  1صحیح است .ر.ک به تبصره  3ماده  134ق.م.ا مصوب 1392
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بر اساس تبصره  3ماده  134قانون مجازات اسالمی در باب تعدد جرم ،در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف  ،دادگاه می
تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات  ،فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
پاسخ سؤال :1025

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1026

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  138ق.م.ا مصوب  1392برود بعد پاسخ 1170
پاسخ سؤال :1027

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  138ق.م.ا مصوب  .1392برود بعد پاسخ 1170

پاسخ سؤال  :1032این پاسخ از این قسمت منتقل شود به بعد از پاسخ 1443
گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  72ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1033

گزینه  4صحیح است .ر.ک به تبصره  4ماده  132و ماده  258ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1034

گزینه  3صحیح است .ر.ک به بند ج ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1035

گزینه  1صحیح است .ر.ک به بندهای ب و ج ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
« 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 .در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد ،اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشبد
دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند» .
در فرض مساله تعدد مادی سه فقره ای با درجات  4-4-3طرح شده است  .در مورد جرم با مجازات قانونی  2تا  6سال حبس مطبابق
بند ب ماده  134مقام قضایی از بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر می تواند به تعیین کیفر بپردازد که در ایبن مبورد مجبازات
قابل تعیین از چهار سال و یک روز تا شش سال خواهد بود  .در مورد جرم با مجازات قانونی  12سال حبس مطبابق بنبد ج مباده 134
مقام قضایی می تواند تا یک ششم به اصل مجازات اضافه کند که در این مورد مجازات قابل تعیین از  12سال تا  14سال خواهد بود .
در مورد جرم با مجازات قانونی  6سال حبس نیز مطابق بند ج ماده  134مجازات قابل تعیین از  6سال تا  7سال خواهد بود  .با فبرض
تعیین بیشترین میزان مجازات در محکومیت هر فقره  ،به ترتیب محکومیت ها عبارت اند از  14سال  7 -سال  6 -سال و بنابراین اشد
محکومیت ها یعنی  14سال اجرا می شود .
پاسخ سؤال :1037

گزینه  2صحیح است .ر.ک به بند چ ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصبالحی  -1399بمبب گبذاری در محبل عمبومی ،رفتبار
مجرمانه واحدی است که موجب نتایج مجرمانه متعدد میشود از قبیل؛ مرگ و جرح و صبدمه افبراد ،تخریبب و تحریبق امبوال
منقول و غیر منقول و ...بنابراین در شمول تعدد نتایج مجرمانه قرار می گیبرد و « در صبورتی کبه در جبرایم تعزیبری ،از رفتبار
مجرمانه واحد ،نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ،مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می شود».
پاسخ سؤال :1042

گزینه  2صحیح است .ر.ک به مواد  19و  25و  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1043

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  718ق.م.ا تعزیرات )1375و رأی وحدت رویه شماره  638مورخ  1378/6/9؛ به صبراحت
ماده  718قانون مجازات اسالمی ناظر به مواد  714الی  717قانون که مقرر داشته هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری کبه
در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد… .به بیش از دو سوم حبداکثر
مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد ؛ موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم میباشد .زیرا چنانچه نظبر مقبنن ببر
49

اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرایم مزبور میباشد .ببا وجبود
مواد  714و  723و 47قانون مجازات اسالمی دیگر نیازی به وضع ماده  718آن قانون نبوده و ببا ایبن اوصبا نداشبتن پروانبه
رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرماست که در خود قانون ،مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است».
پاسخ سؤال :1045

گزینه  2صحیح است .ر.ک به مواد  19و  25و  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
با این توضیح که جهت محاسبه سقف دوره ای که ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شد ،باید از لحظه صدور
حکم قطعی تا تاریخ اعاده حیثیت با در نظر گرفتن دورههای مندرج در ماده  25ق.م.ا) اقدام به محاسبه شود؛
 =1399لحظه صدور حکم قطعی
 =1405پایان دورهی مجازات حبس
 3 = 1408سال پس از اجرای حکم = مدت شمول مجازات تبعی برای جرم درجه 4
و برای اعمال تشدید نیز مقام قضایی میتواند از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تا بیش از حداکثر قانونی به میزان یک چهبارم
آن تعیین نماید و بنابراین برای مجازات قانونی  2تا  6سال حبس ؛ مجازات قابل تعیین از  4سال تا  7سال و  6ماه می باشد.
پاسخ سؤال :1046

گزینه  2صحیح است .ر.ک به بند ت ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی « -1399در تعددد جرایم درجه هفت و درجه هشت
با یکدیگر ،حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجبه شبش و بباالتر
سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود .در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و باالتر ،به طور جداگانه ببرای جبرائم درجبه
هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء اسبت ».بنبابراین ببا لحباظ
اینکه جرم شرکت در آزمون به جای دیگری درجه  8و جرم توهین به افراد عادی درجه  6می باشد  ،برای هرکدام جداگانه تعیین
مجازات شده و در نهایت مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود .
پاسخ سؤال :1047

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  135ق.م.ا مصوب 1392
با این توضیح که سبب النبی به استناد ماده  262ق.م.ا مستوجب حد اعدام؛ و تبلیغ علیه نظام به موجب مباده  500ق .تعزیبرات
جرم تعزیری غیر قابل گذشت غیر حقالناس) است و با لحاظ ماده  135ق.م.ا حد و تعزیر قابل جمعاند و حد مقدم است و تنها
در صورتی تعزیر همراه حد سالب حیات ،موجب تقدم اجرای تعزیر میشود که تعزیر حقالناسی یا تعزیر منصوص شرعی باشد.
پاسخ سؤال :1048

گزینه  3صحیح است .ر.ک به بند ت ماده  134مصوب  1392اصالحی 1399؛ « در تعددد جرایم درجه هفت و درجبه هشبت ببا
یکدیگر ،حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و باالتر سبب
تشدید مجازات جرایم اخیر نمیشود .در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و باالتر ،به طور جداگانه برای جرایم درجه هفبت و
درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است ».و همچنین ر.ک به بند البف
ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399؛ « هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد ،فقط یک مجازات تعیین مبی شبود و در
این صورت ،دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعددد جرایم مختلف ذکرشده ،مجبازات را تشبدید کنبد» .
بنابراین با لحاظ اینکه جرم اول درجه چهار و دو جرم بعدی هر دو یکسان و درجه  8مبی باشبند  ،پبس اوالً جبرایم درجبه 7و8
موجب تشدید جرایم 1تا 6نمی شوند و دوماً در مورد آنها باید جداگانه تعیین تکلیبف شبود و سبوماً مطبابق بنبد البف در جبرایم
غیرمختلف یک مجازات باید تعیین شود که در مورد همان یک مجازات  ،دادگاه می تواند مقررات تشدید را رعایت کند .
پاسخ سؤال :1050

گزینه  4صحیح است .ر.ک به بند د ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
از آنجاییکه خشک کردن باغ دیگری با سرقت آب عنوان مجرمانه خاص داشته و موضوع ماده  684ق .تعزیرات مصوب 1375
میباشد ،لذا مقررات تعدد جرم در این مورد اعمال نمی شود و مجازات مستقل تعیین شده برای این جرم قابل اعمال است.
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ماده  684ق .تعزیرات مصوب  1375اصالحی  1399؛ « هرکس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یبا نخلسبتان
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 اقبدامات و
وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس درجه شش محکوم میشود» .
پاسخ سؤال :1051

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1053

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  47و تبصره  2ماده  115ق.م.ا مصوب 1392؛ « صدور حکبم و اجبرای مجبازات در مبورد
جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف -جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ،خرابکاری در تأسیسات آب ،برق ،گاز ،نفت و مخابرات
ب -جرائم سازمان یافته ،سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ،آدمربایی و اسیدپاشی
پ -قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ،جرائم 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 -تعزیببببر بببببدل از قصبببباص نفببببس ،معاونببببت در قتببببل عمببببدی و محاربببببه و افسبببباد فببببیاالرض
ج -جرائم اقتصادی ،با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ()100.000.000ریال»
و همچنین با توجه به تبصره  2ماده  ،115تعزیرات منصوص شرعی در شمول مواد  40تعویبق صبدور حکبم ) و  46تعلیبق
اجرای مجازات ) قرار نمیگیرند؛ «اطالق مقررات این ماده و همچنین بند ب) ماده  )7و بندهای الف)و ب) ماده  )8و مبواد ،)27
 )94 ،)93 ،)46( ،)45( ،)40( ،)39و  )105این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود ».بنابراین تعزیرات معین
منصوص شرعی از شمول تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات خارج می باشند .
پاسخ سؤال :1054

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  57ق.م.ا مصوب 1392؛ «در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگباه صبادر کننبده
حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی ،حرفبه ای ،آموزشبی،
حرفه آموزی ،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصالح یا جبران خسارت وارد ببر ببزه-
دیده مؤثر است ،محکوم را با رضایت خود او ،تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد .همچنین محکوم میتوانبد در طبول دوره تحمبل
مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی ،صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسبیدگی اسبت ».تبصبره
الحاقی  « : 1399مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو ،درجبه سبه و درجبه چهبار ،در صبورت گذرانبدن
یکچهارم مدت حبس قابل اِعمال است» .
پاسخ سؤال :1056

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال  :1057حذف شود

گزینه  3صحیح است .ر.ک به تبصره  1ماده  1ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب « :1367در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود
جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ،مجازاتمرتکبب را فقط تا حداقل مجازات مقبرر در
این ماده حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد».
پاسخ سؤال :1058

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1060

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1067

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
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پاسخ سؤال :1068

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1069

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  139ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال  :1073حذف شود

گزینه  2صحیح است .ر.ک به نظریه مشورتی شماره  39مورخ « 1392/6/16تبصره  1ماده  134قانون مجازات اسالمی مصوب
 1392ناسخ ماده  131همین قانون نیست ،اصوالً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر
هریک از دو مقررات تبصره  1ماده  134و ماده  131قانون مجازات اسالمی) حکم خاصی وضع شده است ،ماده  131راجع ببه
تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هبم خیانبت در امانبت
است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره  1ماده  134نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این کبه کسبی ببا یبک

عبارت به دونفر فحاشی کند».
پاسخ سؤال :1089

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  57ق.م.ا مصوب  1392؛ « در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صبادر کننبده
حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی ،حرفبه ای ،آموزشبی،
حرفه آموزی ،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصالح یا جبران خسبارت وارد ببر ببزه
دیده مؤثر است ،محکوم را با رضایت خود او ،تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد .همچنین محکوم می تواند در طبول دوره تحمبل
مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی ،صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسبیدگی اسبت  .تبصبره
الحاقی  -1399مقررات این ماده در مبورد حبسهای تعزیری درجبه دو ،درجبه سبه و درجبه چهبار ،در صبورت گذرانبدن
یکچهارم مدت حبس قابل اِعمال است »
پاسخ سؤال :1093

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  62ق.م.ا مصوب  « :1392در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت ،دادگاه می تواند
در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی ،محکوم به حبس را بارضایت وی در محبدوده مکبانی مشبخص تحبت نظبارت
سببببببببببببببببامانه سیسببببببببببببببببتم)های الکترونیکببببببببببببببببی قببببببببببببببببرار دهببببببببببببببببد.
تبصره  - 1دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره  2الحاقی  -1399مقررات این مباده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو ،درجه سبه و درجبه چهبار نیبز پبس از
گذراندن یکچهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است.
تبصره 3الحاقی  -1399قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم
یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرد ،با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخبش
خصوصی استفاده کند .آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سبازمان
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد».
پاسخ سؤال :1094
گزینه  1صحیح است .ر.ک به مواد  47و  71ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی  1399به ماده  47ق.م.ا  « :در جرایم علیبه
امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتک در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان ،تعلیق برشی از
مجازات بالمانع است .همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد  )639و  )640کتاب پنجم

قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375با اصالحات و الحاقات بعدی) و کالهبرداری و کلیه جرایم
در حکم کالهبرداری و جرای می که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهببرداری محسبوب میشبود و
شروع به جرائم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعایت ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است» .
پاسخ سؤال :1098
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گزینه  3صحیح است .ر.ک به تبصره  2ماده  115ق.م.ا مصوب  . 1392با توجه به اینکه نهادهایی که با ذکر شماره در تبصره 2
ماده  115تصریح شده اند از شمول تعزیرات منصوص شرعی خارج می باشند و در موضوع پرسش مربوطه نیز  ،ببه مباده 117
مرورزمان اجرای حکم ) در تبصره مذکور تصریح نشده است  ،بنابراین از موارد استثنائات ذکر شده خارج محسوب می شود .
پاسخ سؤال :1100

گزینه  1صحیح است .ر.ک به مواد  37و  139ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1102

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  62ق.م.ا مصوب  1392و تبصره  2الحباقی  1399ببه آن و مباده  2آیبیننامبه نظبارت و
مراقبت الکترونیکی مصوب  1393و ماده  2آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب .1397
ماده  62ق.م.ا مصوب  « : 1392در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت ،دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر
در تعویق مراقبتی ،محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستم)های الکترونیکی
قرار دهد.
تبصره  - 1دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره 2الحاقی  -1399مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو ،درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن
یکچهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است.
تبصره 3الحاقی  -1399قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم
یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد ،با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخبش
خصوصی استفاده کند .آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سبازمان
زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد».
ماده  2آییننامه نظارت و مراقبت الکترونیکی مصوب « :1393زندانیان مشمول این آیین نامه به شرح زیر میباشند:
1ب زندانیان جرایم تعزیزی از درجه  )5تا  )8با نظر دادگاه.
2ب زندانیان محکوم به جایگزینهای حبس با نظر دادگاه.
3ب زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز ،مؤسسات صنعتی ،کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند.
 4ب زندانیان مشمول ماده  )227آیین نامه اجرایی سازمان که به مرخصی اعزام میشوند و براساس تصمیم دادستان یا شبورای طبقبه بنبدی،
تکالیفی مانند عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی دارند.
 5ب زندانیان جرایم تعزیری درجه  )5تا  )7با تشخیص و تأیید شورای طبقه بندی و موافقت مقام قضایی که تمام یا بخشبی از
محکومیت خویش را با لحاظ نمودن شرایطی مانند فقدان سابقه جرایم عمدی ،اشتغال در محل کبار و عبدم مشبمولیت جبرایم
موضوع ماده  )221آیین نامه اجرایی سازمان سپری میکنند».
ماده  2آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب  « : 1397افرادی که ممکن است حسبب تصبمیم مرجبع ذی صبالح
تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل :
- 1متهمان مشمول بند چ .ماده  217قانون آیین دادرسی کیفری ؛ در قرارهای تامین  -بند چ  :التزام به عدم خروج از منزل یا
محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یبا ببدون نظبارت ببا ایبن
تجهیزات
- 2محکومان مشمول ماده  62قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392؛
- 3زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛
 - 4افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده انبد ،از
قبیل :مراقبتهای مذکور در مواد  42و  43قانون مجازات اسالمی؛
-5سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات ،میباشد ».
پاسخ سؤال :1103

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  132مصوب 1392
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پاسخ سؤال :1104

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  47ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی  1399به آن « :صدور حکم و اجرای مجازات در
مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف -جرای م علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ،خرابکاری در تاسیسات 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
تبصره الحاقی  -1399در 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 جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع
مواد ( )639و ( )640کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب  )1375و کالهبرداری و کلیه
جرایم در حکم کالهبرداری و جرای می که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب
میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعایت ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است».
بنابراین رابطه منافی عفت مادون زنا موضوع ماده  637ق.تعزیرات مصوب 1375در شمول استثنائات تبصره الحاقی فوق الذکر
قرار گرفته است و با توجه به درجه و شرایط ماده  46ق.م.ا می تواند مشمول تعلیق اجرای مجازات قرار گیرد این درحالی است
که اداره مرکز فساد و فحشا موضوع ماده  639و جرایم مرتبط با محتویات منافی عفت موضوع ماده  640ق.تعزیرات مصوب
 1375همچنان در فهرست موارد عدم شمول تعلیق اجرای مجازات باقی مانده اند .
پاسخ سؤال :1109

گزینه  2صحیح است .ر.ک به تبصره  2ماده  115ق.م.ا مصوب 1392
به موجب ماده  94ق.م.ا مصوب  1392؛ در کلیه جرایم تعزیری نوجوانان دادگاه میتواند قرار تعلیق اجرای مجبازات صبادر کنبد مگبر
در جرایم مستوجب تعزیرات منصوص شرعی که مطابق تبصره  2ماده  115ق.م.ا وتصریح این تبصبره ببه مباده  94در قالبب خبروج
استثنایی این نهاد از بحث تعزیرات منصوص شرعی  ،اجرای این نوع مجازاتها در مورد نوجوانان قابل تعلیق نخواهند بود.
پاسخ سؤال :1113

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  62ق.م.ا مصوب  1392و تبصره  2الحاقی  1399به آن و ماده  2آییننامه نظارت و مراقبت
الکترونیکی مصوب  1393و ماده  2آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب . 1397
تبصره  2الحاقی  1399به ماده  62ق.م.ا برای محکومین حبس های درجه  3 - 2و  4که یک چهارم مدت حببس را طبی
کرده باشند با رعایت شرایط قانونی امکان بهره مندی از نظام نظارت الکترونیکبی را مبی دهبد  .در حالیکبه در گزینبه سبوم ؛
محکوم به حبس  12سال حبس درجه  ، ) 3فقط یک سال از محکومیت را طی کرده و بنابراین به دلیل عدم طی یک چهارم
 3سال ) امکان بهره مندی از نظارت الکترونیکی را ندارد  .در مورد بهره مندی افراد مندرج در سایر گزینه ها ببه مقبررات ذیبل
دقت کنید :
ماده  2آییننامه نظارت و مراقبت الکترونیکی مصوب « : 1393زندانیان مشمول این آیین نامه به شرح زیر میباشند:
1ب زندانیان جرایم تعزیری از درجه  )5تا  )8با نظر دادگاه.
2ب زندانیان محکوم به جایگزینهای حبس با نظر دادگاه.
3ب زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز ،مؤسسات صنعتی ،کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند.
 4ب زندانیان مشمول ماده  )227آیین نامه اجرایی سازمان که به مرخصی اعزام میشوند و براساس تصمیم دادستان یا شبورای طبقبه بنبدی،
تکالیفی مانند عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی دارند.
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 5ب زندانیان جرایم تعزیری درجه  )5تا  )7با تشخیص و تأیید شورای طبقه بندی و موافقت مقام قضایی که تمام یا بخشبی از
محکومیت خویش را با لحاظ نمودن شرایطی مانند فقدان سابقه جرایم عمدی ،اشتغال در محل کبار و عبدم مشبمولیت جبرایم
موضوع ماده  )221آیین نامه اجرایی سازمان سپری میکنند».
ماده  2آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب  « : 1397افرادی که ممکن است حسبب تصبمیم مرجبع ذی صبالح
تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل :
- 1متهمان مشمول بند چ .ماده  217قانون آیین دادرسی کیفری ؛ در قرارهای تامین  -بند چ  :اهتزام به عدم خروج از منزل
یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه اهتزام از طریق نظارت با تجهیزات اهکترونیکی یا بدون نظارت با
این تجهیزات
- 2محکومان مشمول ماده  62قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392؛
- 3زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛
 - 4افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده انبد ،از
قبیل :مراقبتهای مذکور در مواد  42و  43قانون مجازات اسالمی؛
-5سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات ،میباشد ».
پاسخ سؤال :1114

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1115

گزینه  3صحیح است .ر.ک به بند ح ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399؛ « هرگاه در قانون ببرای جرمبی یکبی از
مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد  )23یا )26ین قانون بهعنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد ،آن مجازات در هبر صبورت
اجراء میشود ،حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد .همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده ( )25این قانون ،فاقد آثار تبعی
و مجازات خفیفتر دارای آثار تبعی باشد ،عالوه بر مجازات اصلی اَشد  ،مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می شود».
پاسخ سؤال:1124

گزینه  2صحیح است .ر.ک به مواد  40و  46و  57ق.م.ا مصوب 1392
محکومیت به  6سال حبس تعزیری از درجه چهار محسوب می شود بنابراین باتوجه به اینکه تعویق صدور حکم فقبط در جبرایم
تعزیری درجه  6تا  8با لحاظ ماده  40ق.م.ا مصوب 1392ممکن است  ،پس تعویق صدور حکم در مورد مذکور مفروض نیسبت.
اما با استناد به ماده  46ق.م.ا مصوب  ،1392تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه  3تا  8امکان پذیر است .،پس در این
مورد میتوان از تعلیق اجرای مجازات استفاده نمود .در نهایت اعمال نظام نیمه آزادی با توجه به مباده  57ق.م.ا مصبوب 1392
برای محکومیت به حبس های درجه  5تا  7و هچنین با استناد به تبصره الحاقی  1399به این مباده در مبورد محکبومین ببه
حبس های درجه  2تا  4منوط به طی یک چهارم مدت حبس میسر می باشد پس در این مورد به شرط طی مدت قید شده
محکوم حبس درجه  4می تواند از نظام نیمه آزادی نیز استفاده کند.
پاسخ سؤال :1126

انتقال این پاسخ به بعد از 1168

گزینه  1صحیح است .ر.ک به بند ب ماده  47ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1129

انتقال این پاسخ به بعد از 1168

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  94ق.م.ا مصوب 1392

پاسخ سؤال :1131

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  47ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1132

گزینه  2صحیح است .ر.ک به مواد 40و  57ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1133
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گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  47ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی  1399به آن .
گزینههای  3 ،2و  4با لحاظ ماده  47ق.م.ا قابلیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات را ندارند اما جرم کالهببرداری ببا
رعایت تبصره الحاقی به ماده  47در شمول استثنائات ماده  47ذکر شده و می تواند با رعایت شبرایط مباده  46مشبمول تعلیبق
اجرای مجازات باشد ؛ « تبصره -در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جبرم و
شناسایی سایر متهمان ،تعلیق بخشی از مجازات بالمانع است .همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی به جز جبرائم
موضوع مواد  )639و  )640کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب  )1375و کالهبرداری
و کلیه جرایم در حکم کالهبرداری و جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قبانون کالهببرداری
محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعایت ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره

الزامی است)
پاسخ سؤال :1134

گزینه  1صحیح است .ر.ک به مواد  46و  47ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی  1399به ماده 47
پاسخ سؤال :1135

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  47ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی  1399به آن.
بنابر تبصره الحاقی  1399به ماده  47ق.م.ا ؛ تعلیق اجرای مجازات کالهببرداری و کلیبه جبرایم در حکبم کالهببرداری و
جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع ببه جبرایم
مقرر در این تبصره ،بالمانع است .بنابراین در حالیکه سرقت مسلحانه  ،تعزیر بدل از قصاص نفبس و اسبید پاشبی ببا لحباظ

بندهای ب و ث ماده  47از شمول تعلیق اجرای مجازات خارج اند اما انتقال مال غیر در حکم کالهبرداری با اسبتناد ببه تبصبره
الحاقی در شمول تعلیق اجرای مجازات قرار می گیرد.
پاسخ سؤال :1139

گزینه  1صحیح است .ر.ک به مواد  40و  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
با این توضیح که جرم فعلی با لحاظ ماده  40ق.م.ا درجه جرم فعلی از شمول درجات موضوع ماه  40خارج می باشبد ) قاببل تعویبق
صدور حکم نیست .در عین حال امکان تشدید کیفر مبتنی بر تکرار جرم هم وجود ندارد زیرا با لحاظ مباده  137مرتکبب اگبر از سبال
 1380تا سال  1390مرتکب تکرار جرم عمدی با مجازات درجه یک تا شش میشد  ،باید مجازات او تشدید مبیگردیبد تباریخ صبدور
حکم قطعی اول  1380و مجرم تا  1387در زندان بوده است و با لحاظ بند ب ماده  25مدت مجازات تبعی جرم درجه چهار ،سه سبال اسبت کبه
تا  1390محاسبه میشود اما جرم فعلی در  1392اتفاق افتاده است پس از شمول تکرار خارج میباشد).
پاسخ سؤال :1143

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  57ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی  1399به آن.
پاسخ سؤال :1145

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  57ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی  1399به آن
پاسخ سؤال :1146

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  57ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی  1399به آن
پاسخ سؤال :1147

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  57ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی  1399به آن
در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند مشبروط ببه گذشبت شباکی و سبپردن تبأمین
مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی ،حرفه ای ،آموزشی ،حرفه آموزی ،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد
یا بیماری که در فرآیند اصالح یا جبران خسارت وارد بر بزهدیده مؤثر است ،محکوم را با رضایت خود او ،تحت نظام نیمبه آزادی
قرار دهد .همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی ،صدور حکم نیمه آزادی را
تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.
پاسخ سؤال :1148
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گزینه  3صحیح است .ر.ک به تبصره  1ماده  6آییننامه نظارت و مراقبت الکترونیکبی زنبدانیان واجبد شبرایط مصبوب 1393؛
« چنانچه زندانی پس از احضار شفاهی یا کتبی ظر مدت تعیین شده و حداکثر بیست و چهبار سباعت خبود را ببه زنبدان
معرفی ننماید ،موضوع از سوی رئیس زندان به مرجع قضایی مربوط اعالم و مرجع یاد شده مکلف است نسبت به ضبط وثیقه و
صدور دستور دستگیری زندانی توسط نیروی انتظامی اقدام نماید ».و ماده  8آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصبوب
 1397؛ « درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب ،قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسبب
تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعالم و وفق تصمیم آن مرجع اقدام میکند».
پاسخ سؤال :1149

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  47ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی  1399به آن.
« صدور 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 تاسیسات 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.
تبصره الحاقی  -1399در جرائم 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 جرائم علیه عفت عمومی به جز جرائم موضوع مواد )639
و  )640کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب  )1375و کالهبرداری و کلیه جرایم در حکم
کالهبرداری و جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع
به جرایم مقرر در این تبصره ،بالمانع است .رعایت ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است ».بنابراین سه گزینه
اول با لحاظ تبصره الحاقی در شمول تعلیق اجرای مجازات قرار می گیرند اما تصر غیرقانونی در اموال دولتی به استناد بند آخر
تبصره ماده  36ق.م.ا مصوب  1392از جرایم اقتصادی محسوب می شود و با لحاظ به بند ج ماده  47ق.م.ا مصوب  1392با رعایت
نصاب ریالی مندرج در آن از شمول تعلیق اجرای مجازات خارج می باشد.
پاسخ سؤال :1156

گزینه 1صحیح است .ر.ک به ماده  62ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399؛ « در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت،
دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی ،محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص
تحت نظارت سامانه سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره  -1دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره -2مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو ،درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یکچهارم
مجازاتهای حبس قابل اِعمال است.
تبصره -3قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم
تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد ،با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی
استفاده کند .آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و بهتصویب رئیس قوه قضائیه میرسد»
پاسخ سؤال :1157

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  62ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1158

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  6آییننامه نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان واجد شرایط مصوب .1393
پاسخ سؤال :1160
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گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  47ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی  1399به آن.
« صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف ب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور  ،خرابکاری در تأسیسات آب  ،برق  ،گاز  ،نفت و مخابرات
ب ب جرایم سازمان یافته ،سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ،آدم ربایی و اسیدپاشی
پ ب قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ،جرایم علیه عفت عمومی ،تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت ب قاچاق عمده موادمخدر یا روان گردان ،مشروبات الکلی و سالح و مهمات و قاچاق انسان
ث ب تعزیر بدل از قصاص نفس ،معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی االرض
ج ب جرایم اقتصادی ،با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال
بنابراین جرم خرید و فروش مواد مخدر از شمول ماده  47قانون مجبازات اسبالمی مصبوب 1392خبارج ببوده و امکبان تعلیبق
مجازات آن وجود خواهد داشت زیرا بند ت ماده مذکور فقط شامل قاچاق عمده مواد مخدر میشود.
تبصره -در جرای م علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سبایر متهمبان،
تعلیق بخشی از مجازات بالمانع است .همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد ()639
و ()640کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات )1375و کالهبرداری و کلیه جرایم در حکبم کالهببرداری و جرایمبی کبه
مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر در ایبن تبصبره،
بالمانع است .رعایت ماده  )46این قانون در خصوص این تبصره الزامی است».
پاسخ سؤال  1161انتقال این پاسخ به بعد از پاسخ 1168

گزینه  2صحیح است .ر.ک به بند «ب» ماده  47ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1162

گزینه  3صحیح است .ر.ک به مواد  57 ،40و  62ق.م.ا مصوب 1392اصالحی .1399
با لحاظ ماده  44جرایم مستوجب تعویق صدور حکم  ،جرایم تعزیری با درجات  7 - 6و  8هستند و در مورد جرایم درجات  5تبا
 7امکان اعمال برنامه نیمه آزادی با لحاظ ماده  57و در مورد جرایم درجات  5تا  8امکان برنامه نظارت الکترونیکی با لحاظ ماده
 62میسر است و به استناد تبصره الحاقی به ماده  57و تبصره  2الحاقی به ماده  62در سال  ، 1399در جبرایم ببا حببس هبای
درجه  2تا  4نیز به شرط طی مدت یک چهارم از محکومیت  ،امکان اعمال برنامه های نیمه آزادی و نظارت الکترونیکبی پبیش
بینی شده است .
پاسخ سؤال :1164

گزینه  3صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است)ر.ک به ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  . 1399الزم
به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون قضاوت سال  1392و قبل از تغییرات ناشی از قانون کباهش مجبازات حببس تعزیبری
مصوب  1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مقبررات تشبدید از حیبث
تعداد فقره ها مطابق الگوی تشدید ماده  134اعمال خواهد و در جمع با درجات یک تا شش نیز  ،مقررات جمع مجازات اجرا نمی
گردد بلکه درجات یک تا شش جداگانه و درجات هفت و هشت جداگانه با رعایت الگوی تشدید  ،تعیبین کیفبر مبی شبوند و در
نهایت فقط مجازات اشد اجرا می شود .
پاسخ سؤال :1169
پاسخ های  1169و  1170برود به بعد از پاسخ 1167

گزینه  1صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است)ر.ک به ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  . 1399الزم
به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون وکالت سال  1392و قبل از تغییرات ناشی از قبانون کباهش مجبازات حببس تعزیبری
مصوب  1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مقبررات تشبدید از حیبث
تعداد فقره ها مطابق الگوی تشدید ماده  134اعمال خواهد و در جمع با درجات یک تا شش نیز  ،مقررات جمع مجازات اجرا نمی
گردد بلکه درجات یک تا شش جداگانه و درجات هفت و هشت جداگانه با رعایت الگوی تشدید  ،تعیبین کیفبر مبی شبوند و در
نهایت فقط مجازات اشد اجرا می شود .
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پاسخ سؤال :1170

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  47ق.م.ا مصوب 1392
گزینههای  1و  2و  4در شمول ماده  47ق.م.ا قرار میگیرند لذا قابل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نیستند.
پاسخ سؤال :1175

گزینه  4صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک به ماده  47ق.م.ا مصوب  .1392الزم به ذکر است که
پرسش مرتبط به آزمون وکالت  1394و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشد  .از
سال  1399بر اساس این تغییرات و به موجب تبصره الحاقی به ماده  47ق.م.ا برخی از جرایم مندرج در ماده  47قابل تعلیق
اجرای مجازات تعیین شدند ؛ از جمله جرایم منافی عفت عمومی به جز جرایم موضوع ماده  639تشویق و ترغیب مردم به
فساد و فحشا و اداره مراکز فساد و فحشا ) و ماده  640اقدامات مربوط به اشیاء و محتواهای منافی عفت عمومی )  .بنابراین با
وضعیت فعلی گزینه دوم به دلیل اطالقی که دارد گزینه کاملی نیست و صرفاً دو مورد از جرایم منافی عفت عمومی از شمول
تعلیق اجرای مجازات خارج شده اند و مابقی قابلیت تعلیق اجرای مجازات را دارند ) .
پاسخ سؤال  :1176از پاسخ  1176تا  1183منتقل شود به بعد از پاسخ 1160

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب 1392اصالحی  -1399در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،
دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف -تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر؛
ب -تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجبه هفبت
حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ -تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت -تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث -تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجبازات دیگبر از همبان درجبه یبا یبک درجبه
پایینتر؛
پاسخ سؤال :1177

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  47ق.م.ا مصوب  1392و تبصره الحاقی  1399به آن
پاسخ سؤال :1178

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  62ق.م.ا مصوب 1392
در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت ،دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی ،محکوم به حبس
را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
پاسخ سؤال :1179

حذف شود

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  134ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1180

حذف شود

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1181

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  39و تبصره  2ماده  115ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1182

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  39ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1183
59

گزینه  3صحیح است .ر.ک به بند ت ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1185

حذف شود

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  134ق.م.ا مصوب 1392
مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمیشود .این مجازاتها با هم و نیز با مجبازاتهبای تعزیبری
درجه یک تا شش جمع میگردد.
پاسخ سؤال :1188

گزینه  3صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک به ماده  38ق.مبارزه با مواد مخدربا آخرین اصالحات
 1396؛ « دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات های تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن
جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف مییابد .میزان تخفیف در احکام
حبس ابد ؛  15سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد».
الزم به ذکر است که پرسش مربوط به آزمون قضاوت  1395و قبل از تصویب ماده  45الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در
سال  1396بوده است که به موجب ماده  45الحاقی  ،زمینه صدور حکم حبس ابد در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
منتفی شد ) .
پاسخ سؤال :1190

گزینه  1صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است)ر.ک به ماده  62ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  .1399الزم به
ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون وکالت  1395و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب
 1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات و مستند به تبصره  2الحاقی  1399به ماده  62ق.م.ا در جرایم با حبس
های درجه  2تا  4نیز منوط به طی یک چهارم مدت محکومیت امکان بهرمندی از نظارت الکترونیکی پیش بینی شده است ) .
پاسخ سؤال :1191

گزینه  4صحیح است -پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) البته به دلیل اختالفی بودن گزینه  1و  3هم میتوانند صحیح
باشد .ولی با توجه به اینکه گزینه  1و  3عین هم هستند بنابراین نظر طراح سئوال بر صحیح بودن گزینه  4میباشد .در این
باره دو نظر قابل تامل است  :نظر اول مطابق رای هیات عمومی دیوانعالی کشور این رفتار را تعدد معنوی یا اعتباری  1و )3
فرض شده است .نظر دوم ر.ک به کتاب حقوق جزای عمومی -دکتر محمد علی اردبیلی) این رفتار تعدد مادی نتایج
مجرمانه که در حکم تعدد مادی می باشد ( ، )4محسوب میشود.
توجه :با لحاظ رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره  34مورخ  1360/08/30این رفتار «تعدد معنوی یا اعتباری» شبناخته
شد و تا قبل از سال  1392مقرراتی مربوط به رفتار واحدی که دارای نتایج مجرمانه متعدد باشد وضع نشده ببود ،امبا ببا لحباظ
تبصره  1ماده  134ق.م.ا مصوب  1392این رفتار در قالب تعدد مادی نتایج مجرمانه قابل فرض قرار گرفبت و از لحباظ قبوانین
تشدید مجازات نیز در حکم تعدد مادی واقع شد .اما با اصالح ماده  134در سال  1399هر چند همچنان این رفتار با لحاظ بند چ
ماده  134اصالحی تعدد مادی نتایج مجرمانه می باشد لکن از جهت کیفیت تعیین مجازات  ،مرتکب ببه مجازات جرم اشبد
محکوم می شود ) .
پاسخ سؤال :1192

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  40ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1193

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  «- 1399در صورت وجود یک یبا چنبد جهبت از جهبات
تخفیف ،دادگاه میتواند مجازات تعزیری را بهنحوی که به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف -تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و باالتر؛
ب -تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجبه هفبت
حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ -تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
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ت -تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث -تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجبازات دیگبر از همبان درجبه یبا یبک درجبه
پایینتر».
پاسخ سؤال :1195

گزینه  2صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک به ماده  37ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1197

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  136ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال  :1198این پاسخ از اینجا حذف شود برود به بعد پاسخ 1457

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده 109ق.م.ا مصوب 1392
مطابق ماده  109ق.م.ا مصوب  1392چنانچه کالهبرداری به میزان یکصد میلیون تومان و بیشتر باشد ،شامل مرور زمان تعقیب ،صدور
حکم و اجرای مجازات نمیشود و در سوال مطروح نیز کالهبرداریهای صورت گرفته  50میلیون تومان بوده کبه هبر کبدام ببه طبور
خاص مشمول مرور زمان میشود لذا به نظر میرسد محاکمه و مجازات مرتکب صرفاً در خصوص یک فقبره کالهببرداری سبال 93
خواهد بود.
پاسخ سؤال :1199

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  93ق.م.ا مصوب 1392
پاسخ سؤال :1200

با اعمال اصالحات  1399بر قانون مجازات اسالمی هیچ کدام از گزینه ها صحیح نیستند  .الزم به ذکر است که پرسش مرتبط
به آزمون قضاوت سال  1396و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشد  .از سال
 1399بر اساس این تغییرات تحلیل گزینه ها چنین است ؛ در گزینه اول با لحاظ بند ب ماده  134ق.م.ا اصالحی ، 1399
موضوع تعدد ماد ی دو فقره ای است که در هر کدام مقام قضایی باید از بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات
قانونی اقدام به تعیین کیفر نماید  .در گزینه دوم با لحاظ ماده  137اصالحی 1399به دلیل اینکه جرم درجه چهار بعد از جرم
درجه شش واقع شده است  ،موضوع اصوالً از شمول تکرار جرم خارج است  .جهت تحقق تکرار جرم  ،جرم اول باید از جرایم
عمدی با مجازات درجه یک تا پنج باشد و جرم بعدی  ،از جرایم عمدی با مجازات درجه یک تا شش باشد  .در گزینه سوم
هرچند موضوع مشمول قاعده تکرار جرم می باشد اما کیفیت تشدید بر اساس ماده  ، 137تعیین کیفر از میانگین حداقل و
حداکثر قانونی تا بیش از حداکثر قانونی به میزان یک چهارم می باشد  .لذا برخال مقررات قبل از سال  1399در تکرار جرم
دادگاه ملزم به تعیین حداکثر مجازات نمی باشد  .در گزینه چهارم نیز با لحاظ بند ت ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399موضوع
جمع مجازات هفت و هشت با سایر درجات منتفی شده است و در هر مورد دادگاه به تعیین کیفر می پردازد و فقط مجازات اشد
را اجرا می کند.
پاسخ سؤال :1202

با اعمال اصالحات  1399بر قانون مجازات اسالمی هیچ کدام از گزینه ها صحیح نیستند  .الزم به ذکر است که پرسش مبرتبط
به آزمون قضاوت سال  1396و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشبد  .از سبال
 1399بر اساس این تغییرات ؛ در تعدد مادی دو یا سه فقره ای جرایم درجات یک تا شش  ،حداقل مجازات هبر جبرم بیشبتر از
میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی مقرر تعیین می شود و نه لزومی به تعیین حداکثر و نه لزومی به تشدید بیش از حداکثر
شده است .
پاسخ سؤال :1204

گزینه  2صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک به ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  . 1399با
لحاظ اقدام به ربایش اتومبیل و چندین فقره آدمربایی موضوع مشمول تعدد مادی بیش از  3فقره میباشد و از این حیث کیفیت
تشدید مطابق بند پ ماده  134اصالحی  1399خواهد بود ؛ « چنانچه جرایم ارتکابی مختلف ،بیش از سه جرم باشد ،مجازات هر
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یک ،حداکثر مجازات قانونی آن جرم است .در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر
قانونی تا یکچهارم آن تعیین کند».
پاسخ سؤال :1208

گزینه  3صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک به ماده  47ق.م.ا مصوب  1392؛ بندهای الف جرایم
علیه امنیت) .پ اداره مرکز فساد) .ث معاونت در افساد فی االرض موضوع ماده  286ق.م.ا ) .الزم به ذکر است که پرسش
مرتبط به آزمون قضاوت سال  1397و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشد  .از
سال  1399بر اساس این تغییرات و با استناد به تبصره الحاقی به ماده  47ق.م.ا جرایم منافی عفت به غیر از جرایم موضوع مواد
 639و  640ق.تعزیرات مصوب  1375و جرایم علیه امنیت به شرط همکاری موثر می توانند در شمول تعلیق اجرای مجازات قرار
گیرند).
پاسخ سؤال :1209

گزینه  1صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک به ماده  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  .1399الزم
به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون قضاوت سال  1397و قبل از تغییرات ناشی از قانون کباهش مجبازات حببس تعزیبری
مصوب  1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ در تکرار جرم  ،نحوه تشدید کیفر عبارت است از تعیین مجبازات
از میانگین حداقل تا حداکثر مجازات قانونی تا بیش از حداکثر مجازات قانونی به میزان یک چهارم آن  .بنابراین هرچند موضبوع
سئو ال همچنان در شمول تکرار جرم قرار دارد اما در نحوه تعیین کیفر مقام قضایی ملزم به تعیین حداکثر نبوده و حداقل مجازات
را می تواند بین حداقل تا حداکثر مجازات قانونی تعیین کند و در صورت تصمیم به تشدید کیفر نیز می تواند به بیش از حبداکثر
تا یک چهارم آن حکم دهد)
پاسخ سؤال :1210

گزینه  1صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک به تبصره  1ماده  132و ماده  135ق.م.ا مصوب . 1392
الزم به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون قضاوت سال  1397و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب  1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ مجازات جرم توهین به افراد عادی موضوع ماده 608
ق.تعزیرات مصوب  ، 1375جزای نقدی درجه شش تعیین شده است ) .
پاسخ سؤال :1211

گزینه  2صحیح است .ر.ک به ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1216

گزینه  3صحیح است .ر.ک به ماده  137ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  . 1399با این توضیح که برای تحقق تکرار جبرم  ،جبرم
اول باید جرم عمدی با مجازات تعزیری از درجه یک تا پنج باشد و جرم عمدی بعدی دارای مجازات قانونی ازدرجه یک تا شش
باشد  .در طرح سئوال  ،مجازات جرم اول درج ه شش بوده و بنابراین جرم بعدی از شمول قاعده تکرار جرم خارج می باشد.
پاسخ سؤال :1217

گزینه  2صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک .به مواد  133و  135ق.م.ا مصوب  .1392الزم به ذکبر
است که پرسش مرتبط به آزمون کارشناسی ارشد سال  1398و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجبازات حببس تعزیبری
مصوب  1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ مجازات جرم توهین به افراد عادی موضوع ماده  608ق.تعزیرات
مصوب  ، 1375جزای نقدی درجه شش تعیین شده است ) .
پاسخ سؤال :1218

گزینه  2صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است)ر.ک به مواد  131و  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی .1399
الزم به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون کارشناسی ارشد سال  1398و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات
حبس تعزیری مصوب  1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات کیفیت تشدید در تعدد مادی تغییر کرده است  ).با
این توضیح که جرم جعل امضا با جرم انتقال مال غیر در حکم کالهبرداری ،تعدد معنوی داشته و در نتیجه به استناد ماده 131
ق.م.ا مجازات انتقال مال غیر مجازات اشد ) اعمال خواهد شد .همچنین جرم انتقال مال غیر و جرم تخریب نیز مشمول
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مقررات تعدد مادی دو فقرهای از درجه  1تا  6میباشند که مطابق بند ب ماده  134ق.م.ا اصالحی  1399در هر مورد به بیش از
میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جهت تعیین کیفر حکم داده خواهد شد .در این حال معاونت در جرم تدلیس در ازدواج
هم با لحاظ بند ت ماده  127ق.م.ا مستوجب حبس درجه  7یا  8خواهد بود  .بنابراین با لحاظ بند ت ماده  134ق.م.ا اصالحی
 1399برای جرم درجه هفت یا هشت جداگانه تعیین کیفر شده و برای دو فقره یک تا شش نیز با لحاظ مقررات تعدد دو فقره ای
تعیین کیفر شده و در نهایت فقط مجازات اشد قابل اجرا می باشد.
پاسخ سؤال :1219

گزینه  4صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است)ر.ک به بند خ ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399؛
« در تعددد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم ،مطابق مواد  )37و  )38این قانون اقدام می شود
».
پاسخ سؤال :1221

گزینه  1صحیح است .ر.ک به مواد  40 ،39 ،25و  57ق.م.ا مصوب  .1392جرم موضوع سئوال درجه  6ببوده و مجبازات هبا از
نوع شالق و جزای نقدی هستند ،پس از شمول برنامههای معافیت قضایی موضوع ماده  39در جرایم تعزیبری درجبه 7و ) 8و
مجازاتهای تبعی موضوع ماده  25در حبس های با درجه  1تا  ) 5و نظام نیمه آزادی موضوع ماده  57در حبس های درجبه
 5تا  7بدون قید طی مدت و حبس های  2تا  4با قید طی مدت ) خارج است.
پاسخ سؤال :1222

گزینه  1صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک به ماده  134اصالحی  .1399الزم به ذکر است که
پرسش مرتبط به آزمون قضاوت سال  1398و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می
باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ در تعدد مادی دو فقره ای با درجات  4هر دو جرم موضوع سئوال درجه  4هستند )
با اعمال بند ب ماده  134اصالحی 1399در هر مورد مقام قضایی به تعیین کیفر از بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات
قانونی تا حداکثر مجازات قانونی و در موردی که فاقد حداقل و یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد مقام قضایی با اعمال بند ج
ماده  134اصالحی  1399می تواند تا یک ششم به اصل مجازات اضافه کند و در نهایت فقط مجازات اشد قابل اجرا می باشد ) .
پاسخ سؤال :1225

گزینه  2صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) ر.ک ببه مباده  137ق.م.ا مصبوب  1392اصبالحی . 1399
الزم به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون قضاوت سال  1398و قببل از تغییبرات ناشبی از قبانون کباهش مجبازات حببس
تعزیری مصوب  1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ در صورت تحقق تکرار جرم  ،مقام قضایی جهت تشدید
کیفر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم آن می توانبد اقبدام ببه تعیبین
کیفر نماید  .بنابراین در مورد جرم در مقام تکرار با مجازات قانونی  2تا  10سال حبس  ،مقام قضایی از  6سال حبس میبانگین
حداقل و حداکثر ) تا  11سال و  6ماه حبس تشدید حداکثر تا یک چهارم آن ) می تواند اقدام به تعیین کیفر کند) .
پاسخ سؤال :1227

گزینه  1صحیح است .ر.ک به تبصره ماده  135ق.م.ا مصوب 1392؛ « در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد
مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا ،مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و
مجازات تعزیری ساقط می گردد ،مگر در حد قذ که اگر قذ نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد ،مرتکب به هر دو
مجازات محکوم می شود ».بنابراین در فرض سئوال مجازات سرقت حدی با مجازات تعزیری مربوط به خرید آالت قمار اعمال
می شود.
پاسخ سؤال :1228

گزینه  4صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است)ر.ک به ماده  134ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  .1399الزم
به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون وکالت سال  1398و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
مصوب  1399می باشد  .از سال  1399بر اساس این تغییرات ؛ تعدد مادی نتایج مجرمانه  ،دیگر از شمول قاعده تشدید تعدد

63

مادی جرایم خارج شده است و به استناد بند چ ماده  134اصالحی ؛ « در صورتی که در جرایم تعزیری  ،از رفتار مجرمانه واحد
نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود  ،مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود) ».
مبحث نهم  :جایگزین های حبس و علل سقوط مجازاتها

 .1235انتقال این سئوال به بعد از سئوال 1183
در جرایم تعزیری ،کدام مورد در خصوص اقدام دادگاه ،در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات ترفیف ،صحیح
(ارشد سراسری )1393
است؟

 )1نمیتواند مجازات حبس را تبدیل به جزای نقدی کند.
 )2نمیتواند مجازات حبس را بیش از دو درجه تقلیل دهد.
 )3می تواند مجازات حبس را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسبتر به حال متهم باشد.
 )4می تواند مجازات حبس را تبدیل به هر مجازاتی کند که مناسبتر به حال متهم باشد.
 .1267آقای «اهف» متهم است به تعدد جرایم عمدی تعزیری که جرم اول مستوج
هر کدام به ترتی مستوج شش ماه و سه ماه حبس می باشند ،در اینصورت ؛

یک سال حبس و دو جرم دیگبر

 )1امکان اعمال جایگزینهای حبس وجود ندارد
 )2در صورت فقدان سوابق مربوطه در هر سه مورد قاضی ملزم به اعمال جایگزینهاست
 )3در صورت فقدان سوابق مربوطه در هر سه مورد قاضی مخیر به اعمال جایگزینهاست
 )4در صورت فقدان سوابق مربوطه در جرم اول قاضی مخیر و در دو جرم دیگر قاضی ملزم به اعمال جایگزینهاست.
 .1310کدام جرم قابل گذشت نیست؟

 )1نشر اکاذیب
 )3توهین به افراد عادی

 )2تهدید
 )4جعل اسناد رسمی

 .1328کدام مورد جرم قابل گذشت نیست؟

 )1تخریب اموال غیر منقول
 )3خیانت در امانت

 )2تهدید
 )4اختالس

پاسخنامه مبحث نهم  :جایگزین های حبس و علل سقوط مجازاتها

پاسخ سؤال  :1235انتقال این پاسخ به بعد از پاسخ 1183

گزینه  1صحیح است .پاسخ مناسب با زمان طرح پرسش است) الزم به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون کارشناسی ارشد
سراسری  1393و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشد .بر اساس ماده  37ق.م.ا
اصالحی  1399کلیه حبس های  6و باالتر قابل تقلیل به ترتیب بندهای الف و ب ماده  37هستند و حبس های درجات 7-6-5
به جزای نقدی در همان درجه قابل تبدیل هستند.
پاسخ سؤال :1238

گزینه  2صحیح است .ر.ک به مواد  66و  71و  72ق.م.ا مصوب 1392
در گزینه  1با توجه به اینکه تنها  2سال از اجرای محکومیت به شالق حدی گذشته است فرد نمیتواند از جایگزینهای حببس
استفاده کند .در گزینه  3نیز باتوجه به ماده  72ق.م.ا مصوب 1392اصالحی  1399تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل
یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است ،همچنبین جبرایم علیبه امنیبت
داخلی و خارجی که در گزینه  4نیز به آن اشاره شده است بر اساس ماده  71ق.م.ا از دیگبر مبواردی اسبت کبه امکبان اعمبال
جایگزینهای حبس در آن وجود ندارد ،لذا گزینه  2صحیح میباشد.
پاسخ سؤال :1250

گزینه  3صحیح است.
بر اساس ماده  25آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان مصوب  1387برخی از جرایم از شمول موارد قابل عفبو
خارج است.
64

پاسخ سؤال :1266

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  72ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
تعددد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حببس باشبد ،مبانع از صبدور حکبم ببه مجبازات
جایگزین حبس است.
پاسخ سؤال :1267

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  72ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399در عدم ممنوعیت اعمال جایگزین ها ببرای جبرایم
متعددی که دارای مجازات قانونی یک سال حبس و کمتر هستند و مواد  66 ، 65و  67ق.م.ا مصوب  1392که ناظر اسبت ببر ؛
الزامی بودن اعمال جایگزین در جرایم با مجازات قانونی حداکثر تا سه ماه حبس و الزامی بودن اعمال جایگزین منوط به ارزیابی
شرایط ماده  66در جرایم با مجازات قانونی حداکثر تا شش ماه حبس و اختیاری بودن اعمال جایگزین منوط به ارزیبابی شبرایط
ماده  67با لحاظ ماده  66در جرایم با مجازات قانونی حداکثر یک سال حبس .
پاسخ سؤال :1268

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  73ق.م.ا مصوب 1392
در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است درصورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سبال ،دادگباه
نمیتواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید .الزم به ذکر است که به موجب تبصره الحاقی  1399به ماده  37ق.م.ا مصوب
 1392چنانچه در اجرای مقررات تخفیف یا سایر مقرراتی که بهموجب آن مجازات تخفیف می یابد ،حکم به حبس کمتر از نود و
یک روز صادر شود ،الزاماً حکم حبس به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
پاسخ سؤال :1309

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  « -1399عالوه بر جرایم تعزیری مندرج درکتباب دیبات و
فصل حدد قَذ این قانون و جرایمی که به موجب قبوانین خباص قاببل گذشبت میباشبند ،جبرایم منبدرج در مبواد ،)596 ،)536
،)684 ،)682 ،)679 ،)677 ،)676 ،)674 ،)673 ،)669 ،)668 ،)648 ،)647 ،)641 ،)633 ،)632 ،)622 ،)609 ،)608
 )690 ،)685در مواردی که امبالک و اراضبی متعلبق ببه اشبخاص خصوصبی باشبد)،)699 ،)698 ،)697 ،)694 ،)693 ،)692 ،
 )717 ،)716 ،)700و  )744کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنبده) مصبوب  1375و جبرایم انتقبال
مال غیر و کالهبرداری موضوع ماده  )1قانون تشدید مجبازات مبرتکبین ارتشباء و اخبتالس و کالهببرداری مصبوب  1367مجمبع
تشخیص مصلحت نظام ،بهشرطی که مبلغ آن از نصاب مقبرر در مباده  )36ایبن قبانون بیشبتر نباشبد و نیبز کلیبه جبرایم در حکبم
کالهبرداری و جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میشود در صبورت داشبتن
بزهدیده و سرقت موضوع مواد  )661 ،)657 ،)656و  )665کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تعزیبرات و مجازاتهبای بازدارنبده)
مصوب1375بهشرطی که ارزش مال مورد سرقت بیشاز دویسبت میلیبون  )200،000.000ریبال نباشبد و سبارق فاقبد سبابقه مبؤثر
کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور ،همچنین کلیه جرایم تعزیری درجبه پبنج و پبایینتر ارتکبابی توسبط افبراد زیبر
هجده سال در صورت داشتن بزهدیده ،مشمول تبصره  )1ماده  )100این قانون و مباده  )12قبانون آیبین دادرسبی کیفبری مصبوب
1392بوده و قابل گذشت است.تبصره -حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقبرر در قبانون ببرای
جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد».
با لحاظ ماده  104که در مقام احصاء جرایم تعزیری قابل گذشت برآمده است جرم سقط جنین ناشی از تهیه دارو توسبط مامبا موضبوع مباده
 624تعزیرات در ردیف جرایم قابل گذشت احصا نشده است.
پاسخ سؤال :1310

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
سئواالت ذیل به بعد از سئوال  1310کتاب تست جزای عمومی اضافه می شوند
 -1کدام جرم قابل گذشت نیست ؟

 )1خیانت در امانت .
 )2جعل اسناد غیر رسمی .
 )3اختالس .
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 )4سوء استنفاده از سفید مهر و سفید امضا .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به ماده  104ق.م.ا اصالحی  .1399بر اساس فهرست اعالمی در ماده  104ق.م.ا
اصالحی  1399؛ جرایم جعل اسناد غیر رسمی ماده  536ق .تعزیرات )  ،سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا ماده 673
ق.تعزیرات) و خیانت در امانت ماده  674ق .تعزیرات ) قابل گذشت تعیین شده اند .
 -2کدام گزینه صحیح است ؟

 )1توهین به افراد عادی جرم قابل گذشت با مجازات شالق است .
 )2توهین به مقامات جرم قابل گذشت با مجازات حبس یا شالق یا جزای نقدی است. .
 )3افترا جرم غیر قابل گذشت با مجازات جزای نقدی درجه شش است .
 )4نشر اکاذیب جرم غیر قابل گذشت با مجازات حبس یا شالق است .
پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .ر.ک به ماده  104ق.م.ا اصالحی  .1399بر اساس فهرست اعالمی در ماده  104ق.م.ا
اصالحی  1399؛ توهین به افراد عادی ماده  608ق.تعزیرات )  ،توهین به مقامات ماده  609ق.تعزیرات )  ،افترا ماده 697
ق .تعزیرات ) و نشراکاذیب ماده  698ق.تعزیرات ) از جرایم قابل گذشت هستند  .همچنین به استناد ماده  1قانون کاهش
مجازات حبس تعزیری مصوب  1399مجازات توهین به افراد عادی و افترا به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است.
 -3تعقی

جرم تصرف عدوانی در چه صورت متسلزم طر شکایت شاکی خصوصی است ؟

 )1نیاز به طرح شکایت از طر شاکی خصوصی به طور مطلق ندارد .
 )2اگر ارزش ملک بیش از یک میلیارد ریال باشد .
 )3اگر ملک متعلق به اشخاص خصوصی باشد .
 )4اگر ملک متعلق به اشخاص خصوصی باشد و ارزش ملک بیش از یک میلیارد ریال باشد .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به ماده  104ق.م.ا اصالحی . 1399
 -4در جرم کالهبرداری و انتقال مال غیر کدام گزینه صحیح است ؟

 )1در هر دو جرم اگر میزان مال موضوع جرم یک میلیارد ریال و کمتر باشد هر دو قابل گذشت هستند .
 )2کالهبرداری جرم غیر قابل گدشت است اما انتقال مال غیر اگر میزان مال موضوع جرم یک میلیارد ریال و کمتر باشد
قابل گذشت است .
 )3هر دو جرم غیر قابل گذشت هستند .
 )4انتقال مال غیر جرم غیر قابل گدشت است اما کالهبرداری اگر میزان مال موضوع جرم یک میلیارد ریال و کمتر باشد
قابل گذشت است .
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به ماده  104ق.م.ا اصالحی . 1399
 -5در جرم جی

بری در چه صورت رسیدگی به آن مستلزم طر شکایت ماهباخته است؟

 )1ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد .
 )2ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد .
 )3سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد .
 )4ا ین جرم واجد جنبه عمومی است و نیازی به طرح شکایت مالباخته ندارد .
پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .ر.ک به ماده  104ق.م.ا اصالحی . 1399
 -6در کدام مورد با گذشت شاکی خصوصی  ،رسیدگی به پرونده در هر مرحله که باشد متوقف خواهد شد؟

 )1کالهبرداری با مبلغ پنج میلیارد ریال از بزه دیده معین .
 )2جنایت شبه عمد ناشی از تخلفات رانندگی منتج به وضع حمل زن قبل از موعد .
 )3سرقت ساده با ارزش سیصد میلیون ریال .
 )4جیب بری توسط سارقی که دارای سابقه کیفری موثر بوده و ارزش مال مسروقه صد میلیون ریال باشد .
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پاسخ  :گزینه  2صحیح است  .ر.ک به ماده  104ق.م.ا اصالحی .1399
 -7رضا  17ساهه مرتک جعل سند رسمی متعلق به محمد با مجازات قانونی شش ماه تا سه سال حبس تعزیری شده
است  .تعیین نمایید آیا رسیدگی به اتهام رضا به شکایت محمد نیازمند است ؟

 )1بله نیازمند است ؛ چون جرم درجه  5و دارای بزه دیده بوده و مرتکب زیر  18سال سن دارد .
 )2خیر نیازمند نیست چون جرم دارای جنبه عمومی است .
 )3بله نیازمند است البته منوط به اینکه رضا فاقد سابقه کیفری موثر باشد .
 )4خیر نیازمند نیست چون جرم درجه  5دارد .
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به ماده  104ق.م.ا اصالحی . 1399
 -8درکدام یک از موارد ذیل با شکایت شاکی خصوصی  ،قرار موقوفی تعقی

و رسیدگی صادر می شود؟

 )1سرقت جامع شرایط تعزیر با مجازات قانونی حبس درجه . 2
 )2کالهبرداری با مجازات حبس درجه  4با میزان  6میلیارد ریال .
 )3جعل اسناد رسمی با مجازات حبس درجه . 5
 )4شنود غیر مجاز محتوای صوتی متعلق به غیر با مجازات حبس درجه  6که توسط دختر  17ساله ارتکاب یافته است .
پاسخ  :گزینه  4صحیح است  .ر.ک به ماده  104ق.م.ا اصالحی  .1399بر اساس فهرست اعالمی ماده  100ق.م.ا اصالحی
 1399کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و کمتر ارتکابی افراد زیر  18سال که دارای بزه دیده معین باشند قابل گذشت هستند .
 -9جرم کالهبرداری با مجازات قانونی یک تا هفت سال حبس که میزان مبلغ موضوع جرم هفتصد میلیون ریبال ببوده
است با چه میزان قابل صدور حکم است ؟

 )1شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس .
 )2تاثیری در میزان مجازات قانون ندارد و با همان مجازات یک تا هفت سال حبس مجازات قابل صدر حکم است .
 )3شش ماه تا هفت سال .
 )4یک سال تا سه سال و شش ماه .
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به تبصره الحاقی به ماده  104ق.م.ا اصالحی  1399؛ « حداقل و حداکثر مجازاتهای
حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد» .
 -10علی مرتک سرقت ساده موضوع ماده  665ق .تعزیرات مصوب  1375با مجازات قانونی شش ماه تا یک سبال
حبس شده است که میزان مال مسروقه صد میلیون ریال باشد و علی نیز فاقد سابقه کیفری موثر  ،در دو فبرض
گذشت و عدم گذشت ماهباخته وضعیت کیفری علی را تعیین کنید .

 )1اگر مالباخته گذشت کند میزان مجازات قابل تعیین از سه ماه تا شش ماه حبس می باشد و اگر مالباخته گذشت نکنبد
میزان مجازات قابل تعیین از شش ماه تا یک سال می باشد .
 )2میزان مجازات قابل تعیین از شش ماه تا یک سال می باشد و گذشت و عدم گذشت مالباخته در آن بی تاثیر است .
 )3اگر مالباخته گذشت کند رسیدگی متوقف می شود و اگر مالباخته گذشت نکند میزان مجازات قابل تعیین از سه ماه تبا
شش ماه حبس می باشد .
 )4اگر مالباخته گذشت کند مجازات به میزان یک تا دو درجه تقلیل می یابد و اگر مالباخته گذشت نکند میبزان مجبازات
قابل تعیین از سه ماه تا شش ماه است .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به تبصره الحاقی به ماده  104ق.م.ا اصالحی  1399؛ « حداقل و حداکثر مجازاتهای
حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد » .و با لحاظ ماده ماده
 100ق.م.ا مصوب  1392؛ « در جرائم تعزیری قابل گذشت ،گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی
تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است .تبصره  -1جرائم قابل گذشت ،جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و
اجرای مجازات ،منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است».
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پاسخ سؤال :1315

گزینه  1صحیح است .ر.ک به رأی وحدت رویه شماره  25/59مورخ 1359/12/9
هرگاه جرم پیش از تصویب قانون عفو عمومی واقع شده و تعقیب مرتکب پس از این تاریخ در مراجع قضایی به عمل آمده باشد،
موضوع اتهام مشمول عفو عمومی شمرده میشود و اگر کسی پس از تصویب قانون عفو عمومی مرتکب جرم شود ،شبامل عفبو
نشده و تعقیب و مجازات خواهد شد.
پاسخ سؤال :1328

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399
پاسخ سؤال :1374

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  25آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان مصوب .1387
پاسخ سؤال :1409

گزینه  1صحیح است .ر.ک به ماده  25آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان مصوب 1387
بر اساس ماده  25آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان  ،مواردی که شامل عفبو خصوصبی رهببری) قبرار نمبی-
گیرند ،عبارتند از:
1ب قاچاق حرفهای مواد مخدر
2ب مواردی که مجازات آن حقالناس است مانند قصاص
3ب سرقت مسلحانه
4ب تجاوز و زنای به عنف
5ب مصادیق مهم جرایمی از قبیل جاسوسی ،محاربه ،قاچاق سالح و مهمات ،اختالس ،ارتشاء ،آدم ربایی
6ب محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که جرمشان با شهادت شهود اثبات شده باشد.
پاسخ سؤال :1410

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  104ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399و مواد  631 ،632 ،622 ،596ق .تعزیرات مصبوب
1375؛ جرایم مندرج در گزینههای  )2 ،)1و  )3در ماده  104ق.م.ا مصوب  1392اصالحی 1399به عنوان جرم قاببل گذشبت
تصریح شدهاند که گذشت شاکی در آنها موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و رسیدگی میشود.
پاسخ سؤال :1439

گزینه  4صحیح است .ر.ک به ماده  7آیین نامه اجرایی ماده  79قانون مجازات اسالمی خبدمات اجتمباعی رایگبان ) مصبوب
1393
سئواالت ذیل به بعد از سئوال  1440کتاب تست جزای عمومی اضافه می شوند
 -1شهاب مرتک یک فقره جرم عمدی با مجازات قانونی  6ماه حبس و یک فقره جرم عمدی با مجازات قانونی  3ما
حبس و یک فقره جرم عمدی با مجازات قانونی  1سال حبس شده است و برای جرایم فقبره هبای اول و دوم
تقاضای اعمال جایگزین حبس دارد در این مورد تعیین تکلیف کنید .

 )1ب ا رعایت شرایط قانونی مربوط به سوابق مجرم  ،در مورد اعمال جایگزین حبس دادگاه می تواند اتخاذ تصمیم کند .
 )2تعدد مادی جرایم عمدی مانع اعمال جایگزین های حبس می باشد .
 )3در تعدد مادی جرایم عمدی اگر حداقل یکی از جرایم دارای مجازات قانونی بیش از  6ماه باشد اعمال جایگزین حبس
ممنوع است .
 )4فقط در مورد فقره دوم با مجازات قانونی  3ماه حبس قاضی اعمال جایگزین حبس می کند .
پاسخ  :گزینه  1صحیح است  .ر.ک به ماده  72ق.م.ا اصالحی  1399؛« تعددد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از
آنها بیش از یک سال حبس باشد ،مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است» .
 -2گزینه صحیح را تعیین کنید .

 )1در تعدد جرایم اعمال جایگزین ها ممنوع است .
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 )2در تعدد مادی جرایم عمدی اگر حداقل یکی از جرایم دارای مجازات قانونی بیش از  6ماه باشد اعمال جایگزین حبس
ممنوع است .
 )3در تعدد مادی جرایم عمدی اگر حداقل یکی از جرایم دارای مجازات قانونی بیش از یک سال باشبد اعمبال جبایگزین
حبس ممنوع است .
 )4در تعدد مادی جرایم عمدی اگر حداقل یکی از جرایم دارای مجازات قانونی یک سال و بیشتر باشد اعمبال جبایگزین
حبس ممنوع است .
پاسخ  :گزینه  3صحیح است  .ر.ک به ماده  72ق.م.ا اصالحی 1399؛« تعددد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از
آنها بیش از یک سال حبس باشد ،مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است» .

پاسخ سؤال :1460

گزینه  3صحیح است .با توجه به اینکه معامله مال مسروقه واجد حبس درجه  5است به استناد مباده  115ق.م.ا مصبوب 1392؛
توبه در این درجه موجب سقوط تعزیر نیست .در مورد جرم راهزنی که مجازات قانونی آن حبس درجه  3است ،پبس ببه اسبتتناد
ماده  122ق.م.ا مصوب 1392؛ شروع به آن واحد حبس درجه  4بوده و همچنان توبه در این تعزیر موجب سبقوط نخواهبد ببود.
آدمربایی نیز جرمی با درجه  3میباشد که به استناد ماده  127ق.م.ا مصوب  1392اصالحی  1399؛ معاونت در آن موجب حبس
درجه  4یا  5خواهد بود و توبه در آن موجب سقوط نمیگردد .پس صرفاً در جرم دسترسی غیرمجباز رایانبهای کبه مجبازات آن
درجه  6میباشد به استناد ماده  115ق.م.ا مصوب  1392توبه در آن موجب سقوط تعزیر میشود.
پاسخ سؤال :1468

 )1گزینه  3صحیح است .ر.ک به مواد  68 ،66و  71ق.م.ا مصوب  . .1392الزم به ذکر است که پرسش مرتبط به آزمون
قضاوت سال  1398و قبل از تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1399می باشد  .از سال  1399بر
اساس این تغییرات ؛ مجازات جرم توهین به افراد عادی موضوع ماده  608ق.تعزیرات مصوب  ، 1375جزای نقدی درجه شش
تعیین شده است ) .
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