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  2و  1چاپ  جزا حقوقکلیدي  نکته 1200 درستنامه
  
  
  
  

  آدرس
  عبارت درست  عبارت غلط

  عنوان  صفحه
  درصورتی که... ،)باشد ایران اتباع از مرتکب( ..فعال  درصورتی که... ...فعال،  1سطر  20نکته  14
  ...ا.م.ق 11 و 10 ماده ...  ...ا.م.ق 11 ماده ...  2سطر 36نکته   16
  مجازات... تخفیف قطعی حکم ...  ...مجازات تخفیف حکم ...  2سطر  38نکته  16
  بزهکار... اطفالي هویژ ...  ...اطفال ي هویژ ...  1سطر  39نکته   16
  دائم؛ انفصال...  ...نقدي؛ جزاي ...  2گزینه  57نکته   18

  2و  1سطر  67نکته  19
 نسبی نقدي جزاي هم و ثابت جزاي نقدي هم گفت باید...

  .گرددمی  بندي درجه شامل
 جزاي به ناظر فقط جدید وحدت رویه رأي موجب به

  .است نسبی نقدي جزاي از متصرف و است ثابت نقدي

  84نکته   21
 یا لغو به نسبت ذیل شرایط وجود با تواندمی حکم...

  .نماید اقدام تکمیلی مجازات زمان مدت کاهش
 جرم تکرار عدم به اطمینان صورت در تواندمی حکم ...
 مجازات زمان مدت کاهش یا لغو به نسبت مجرم اصالح و

  اقدام نمایند. تکمیلی
  ...تخفیف جهات  ...تخفیف موارد  1سطر  113نکته   24
  هشت و هفت درجه تعزیري  هشت و هفت درجه شرعی غیرمنصوص تعزیري  1سطر  125نکته   26

  143نکته  27

 يوسیله به شده مقرر تدابیر و دستورها ساده، تعویق... 
 ذاردگ اجرا موقعِ  به یا کند رعایت تعویق درمدت را دادگاه

 يهماد در شده بینیپیش تدابیر با همراه مراقبتی تعویق. 
  .است ا.م.ق 42

 ارتکاب عدم به کتبی تعهد دادن یعنی ساده، تعویق... 
 در را دادگاه يوسیله به شده مقرر تدابیر و دستورها جرم
 تعویق.  گذارد اجرا موقعِ  به یا کند رعایت تعویق مدت

 42 يماده در شده بینیپیش باتدابیر همراه مراقبتی
  .است ا.م.ق

  5گزینه  148نکته   28
 در معاونت و محاربه در معاونت االرض، فی افساد ...  .…االرض؛ فی ...افساد

  االرض؛ فی افساد

  190نکته   32

 نصف تحمل از پس سال ده از بیش حبس به محکومان
 سوم یک تحمل زا پس موارد سایر در و مجازات مدت
 برخوردار مشروط آزادي نظام از توانندمی مجازات مدت
  .شوند

 نصف تحمل از پس سال ده از بیش حبس به محکومان
 حبس به محکومان یعنی موارد سایر در و مجازات مدت

 مجازات مدت سوم یک تحمل از پس کمتر و سال 10
  .شوند برخوردار مشروط آزادي نظام از توانندمی

  2گزینه  218نکنه   35

 حبس به قطعی محکومیتي هسابق فقره یک ) مرتکب،2
بیش از یک  پرداخت یا قصاص یا حد یا ماه شش از بیش
 نگذشته سال پنج آن اجراي از و باشد داشته دیه پنجم
   .باشد

 تهاي مجازا به حکم است مکلف دادگاه خصوص این در
  .دهد حبس جایگزین

 علت به قطعی محکومیت هی سابق فقره یک ) مرتکب،2
 یا حد ماه یا شش از بیش حبس به عمدي جرم ارتکاب
 و باشد داشته دیه پنجم یک از بیش پرداخت یا قصاص

  .باشد نگذشته سال پنج آن اجراي از
 مجازات اعمال حالت دو این از یکی وجود صورت در

  .است ممنوع حبس جایگزین

  1گزینه  219نکته   35

 به قطعی محکومیت يسابقه فقره یک از بیش مرتکب) 1
 ریال میلیون ده از بیش نقدي جزاي یا ماه شش تا حبس

 از و باشد داشته تعزیري شالق یا )تومان میلیون یک(
  باشد؛ نگذشته سال پنج آن اجراي

 قطعی محکومیت يسابقه فقره یک از بیش مرتکب) 1
 جزاي یا ماه شش تا حبس به عمدي جرم ارتکاب علت به

 یا )تومان میلیون یک( ریال میلیون ده از بیش نقدي
 سال پنج آن اجراي از و باشد داشته تعزیري شالق

  باشد؛ نگذشته

  2گزینه  219نکته   35

 حبس به قطعی محکویتي هسابق فقره یک ) مرتکب2
 یک از بیش پرداخت یا قصاص یا حد یا ماه شش از بیش
 نگذشته سال پنج آن اجراي از و باشد داشته دیه پنجم
  .باشد

 براي حبس جایگزینهاي مجازات از استفاده مورد این در
  .است اختیاري دادگاه

 علت به قطعی محکویتي هسابق فقره یک مرتکب )2
 یا یا حد ماه شش از بیش حبس به عمدي جرم ارتکاب
 و باشد داشته دیه پنجم یک از بیش پرداخت یا قصاص

 .باشد نگذشته سال پنج آن اجراي از
 مجازات اعمال فوق حالت دو از یکی وجود صورت در

  .است ممنوع حبس جایگزین
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  آدرس
  عبارت درست  عبارت غلط

  عنوان  صفحه

  221نکته   36

هاي مجازات است ذکر به الزم فوق ينکته به توجه با
 شرایط وجود با غیرعمدي هشت تا شش درجه تعزیري
 مجازات به باید) تخفیف موارد و شاکی گذشت( مذکور

  .شوند تبدیل حبس جایگزین

 هايمجازات است ذکر به الزم فوق ينکته به توجه با
 مجازات به باید غیرعمدي هشت تا شش درجه تعزیري

 یا شاکی گذشت به نیازي و شوند تبدیل حبس جایگزین
  )رویه وحدت رأي مطابق(. نیست تخفیف جهات وجود

  ...قانونی سرپرست یا اولیاء ...  ...قانونی مسئولیت یا اولیاء ...  1گزینه  233نکته   37

  -  1گزینه  233نکته   37
 ننوجوا یا طفل اعتیاد ترك یا درمان جهت الزم اقدامه) 

  .پزشک نظر تحت
  سنی،... گروه دو به که تعزیر ...  ...سنی گروه سه به که تعزیر ...  1گزینه  234نکته   38
  سال... 15تا  9گروه سنی،  ...  ...سال 15تا  9سال،  9... گروه سنی زیر   1گزینه  234نکته   38

  -  همورد 1گزینه   237نکته   38
 نوجوان یا طفل مضر ارتباط و معاشرت از جلوگیريه) 

  .دادگاه تشخیص به اشخاص با
  دختران توسط قصاص و حد موجب جرایم ارتکاب  -  تیتر  39
  سازد...می متوقف را دادرسی و تعقیب حکم، ...  ...شودمی متوقف دادرسی و تعقیب حکم، ...  1سطر  244نکته   40
  تأثیري... خصوصی و عمومی از اعم عفو  ...تأثیري عمومی عفو  1سطر  251نکته   41
  ...شودمی جرم این مجازات باعث سقوط ...  شود...می باعث سقوط این مراحل  258نکته   41
  حکم صدور و تعقیب زمان مرور  تعقیب زمان مرور  تیتر دوم  42
  ...آخرین تاریخ از که این از است ...عبارت  ...آخرین تاریخ از است عبارت...  1سطر  264نکته   42
  ...سال یک ظرف جرم...  ...سال یک گذشت با جرم ...  279نکته   43
  ...است اعمال قابل گذشت قابل تعزیري جرایم ...  ...است اعمال قابل تعزیري جرایم ...  1سطر  280نکته   43
  زمان... مرور قطعِ موجب ...  ...نسبت زمان مرور قطعِ ...  2سطر  299نکته   45
  میلیارد... یک از بیش ارتکابی جرم ...  میلیارد... یک ارتکابی جرم ...  2سطر  2گزینه  301نکته   45

  2سطر  333نکته   49
 نظامات از تخلّف از ناشی جرایم و غیرعمدي ...جرایم
  .نیست تصوّر قابل جرم به شروع دولتی،

  .نیست تصوّر قابل جرم به شروع غیرعمدي جرایم ..

  338نکته   50

 .نکرده اصابت او به و رفته خطا ...
 جرم به شروع مجازات عقیم، جرم مجازات حالت این در

 :شرط 3 وجود با است
 خارجی؛ مانع وجود -1
 باشد؛ داشته تحقُّق قابلیتِ مجرمانه، ينتیجه -2
  .باشد شده انگاري جرم آن براي قانون در -3

  . نکرده اصابت او به و خطا رفته ...
 مجازات عقیم جرم براي قانونگذار ا.م.ق به عنایت با 

  .است نکرده تعیین

  دسیسه... با یا ...  ...یا با وسیله...  1گزینه  1سطر  359نکته   52
  شرع... در دیگري) که داشتن (نگه ممسک شخص ...  شرع... در که ممسک شخص ...  2سطر  365نکته   52
  .شود،.. جرم مرتکب مشروع دفاع مقام در یا مضطر که ...  باشد... مکروه یا مضطر که ...  4سطر  372نکته   53

  2سطر  379نکته   54
 ددتع مصادیق از فرزندان و زن انفاق ترك تعزیرات) و ...

  .است معنوي
  .است معنوي تعدد مصادیق از )...تعزیرات

  :شودمی اعمال مجازات یک که ذیل شرط  :است کافی مجازات یک که ذیل شرط  4سطر  379نکته   54

  2سطر  380نکته   54
 132 ماده 2 تبصره موجب به( لواط حین تفخیذ مانند.. 
  )ا.م.ق

 اجرا لواط مجازات فقط که لواط حین تفخیذ مانند
  )ا.م.ق 132 ماده 2 تبصره موجب به( شودمی

55  
مورد الف خط تیره  384نکته 

  اول
  جرم تعیین... هر مجازات حداکثر ...  ...مجازات تعیین حداکثر ...

  385نکته   55

 براي شود؛می عمل ا.م.ق 413 ماده مقررات مطابق ...
 ایراد مرگ، به منجر هک عمومی محل در گذاريبمب مثال،

  .شودمی افراد اموال تخریب و عضو نقص جراحت،

 مورد و شود؛می عمل ا.م.ق 413 ماده مقررات مطابق ...
 مثال، براي. معنوي نه است مادي تعدد مصادیق از

 ایراد مرگ، به منجر که عمومی محل در گذاريبمب
 یا و شودمی افراد اموال تخریب و عضو نقص جراحت،

  .فرزندان و همسر انفاق ترك
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  آدرس
  عبارت درست  عبارت غلط

  عنوان  صفحه

  356نکته   56

 و حدهاي مجازات قصاص، و حد موجب جرایم تعدد در
 ا،.م.ق 133 ماده استناد به و شوندمی جمع قصاص
 تأخیر موجب یا ببرد بین از را قصاص موضوع حد، چنانچه

 در ولی است مقدم قصاص اجراي گردد، قصاص اجراي در
 یا گذشت یا قصاص اجراي فوري يمطالبه عدم صورت
 یا حد مگر شود؛می اجرا حدي مجازات دیه، به تبدیل
 معین تعزیر یا الناسحق تعزیر و حیات سالب قصاص
 این در که نشود حد اجراي تأخیر موجب و باشد شرعی
 135 ماده به مستند( .شودمی اجرا تعزیر ابتدا حالت

  )ا.م.ق

 و حد هايمجازات قصاص، و حد موجب جرایم تعدد در
 ولی است حد اجراي با اولویت و شوندمی جمع قصاص

 قصاص موضوع حد، چنانچه ا،.م.ق 133 ماده استناد به
 گردد، قصاص اجراي در تأخیر موجب یا ببرد بین از را

ي همطالب عدم صورت در ولی است مقدم قصاص اجراي
 مجازات دیه، به تبدیل یا گذشت یا قصاص اجراي فوري
  شود؛می اجرا حدي

  تعزیري،... جرایم در جرم تکرار ... شرایط  جرم،... تکرار .. شرایط  1سطر  394نکته   56
  مخففه،... عوامل وجود صورت ... در  تخفیف،... عوامل وجود صورت .. در  1سطر  399نکته   57

  421نکته   60

 متجاوز علیهمجنی چنانچه ا،.م.ق 302 ماده استناد به
 دفاع در است الوقوع قریب او تجاوز که کسی یا باشد

 شود وارد آن بر جنایتی آن، شرایط وجود با مشروع
 این در شود،نمی محکوم دیه پرداخت و قصاص به مرتکب
 آن مراتب از ولی کند صدق دفاع نفس چنانچه حالت
 مجازات و دیه به ولی شودنمی قصاص فرد کند تجاوز

  .گرددمی محکوم تعزیري

 متجاوز علیهمجنی چنانچه ا،.م.ق 302 ماده استناد به
 و است الوقوعقریب او تجاوز که باشد کسی یا باشد

 جنایتی آن، شرایط وجود با مشروع دفاع مقام در دیگري
 پرداخت و قصاص به مرتکب کند وارد )علیهمجنی( او بر

 دفاع نفس چنانچه حالت این در شود،نمی محکوم دیه
 قصاص فرد کند تجاوز آن مراتب از ولی کند صدق
  .گرددمی محکوم تعزیري مجازات و دیه به ولی شودنمی

  .تناسب رعایت و ارتکابی رفتار با خطر دفع ضرورت -4  .تناسب رعایت و خطر رفع ضرورت -4  4گزینه  1سطر  424نکته   61
  قصاص،... مانند دارد، الناسیي حقهجنب...   قصاص،... فاقد دارد، الناسیحقي ه...جنب  2 1سطر گزینه  437نکته   63

  472نکته   67

 عمدي وجود با و روح حلول از پس حتی جنین سقط
 قصاص موجب و نشده محسوب قتل جنین سقط بودن

 پرداخت به مرتکب ا،.م.ق 306 ماده استناد هب .نیست
 شود.می محکوم تعزیر و دیه
  

 عمدي وجود با و روح حلول از پس حتی جنین سقط
 قصاص موجب و نشده محسوب قتل جنین سقط بودن

 پرداخت به مرتکب ا،.م.ق 306 ماده استناد به .نیست
 زنده جنینی اینکه مگرشود می محکوم تعزیر و دیه

 جنایت و باشد حیات ادامه قابلیت داراي و شود متولد
 شود تولد از پس او مرگ یا نقص به منجر تولد، از قبل

  .است ثابت قصاص بماند باقی تولد از بعد او نقص یا و

  474نکته   68

 در هم و جنایت زمان در هم قربانی بودن الدممحقون
 بنابراین، است؛ شرط جنایت نتیجه تحقق زمان

 در هم و جنایت زمان در هم قربانی، بودن مهدورالدم
 .است شرط نتیجه تحقق زمان

 یا صدمه یا ضربه ایراد زمان در مقتول بودن مهدورالدم
 دیه یا قصاص ثبوت عدم موجب مرگ وقوع زمان در
  .شودمی

 در هم و جنایت زمان در هم قربانی بودن الدم محقون
 براي بنابراین، است؛ شرط جنایت نتیجه تحقق زمان

 زمان در هم قربانی، بودن مهدورالدم جنایت تحقق
 لذا .است شرط نتیجه تحقق زمان در هم و جنایت

 یا صدمه یا ضربه ایراد زمان در مقتول بودن مهدورالدم
 دیه یا قصاص ثبوت عدم موجب مرگ وقوع زمان در

  .شودمی
  ...باشد شده است حیات سلب...  بشود... است حیات ... سلب  1سطر  476نکته   س 68

  3و  2سطر  477نکته   68
 یاد اصلی غیرمعصوم عنوان تحت مرتکب اینجا در..(.

  ).شودمی
 یاد اصلی غیرمعصوم عنوان تحت علیهمجنی دراینجا...(
  ).شودمی

  478نکته   68

 او تجاوز که باشد کسی یا متجاوز علیهمجنی هرگاه
 مقرر شرایط رعایت با مشروع دفاع در و است الوقوعقریب

 هب مرتکب، شود، وارد او بر جنایتی ا،.م.ق 156 ماده در
 بمرتک اینجا در(. شودنمی محکوم دیه پرداخت و قصاص

  )..شودمی یاد اصلی غیرمعصوم عنوان تحت

 او تجاوز که باشد کسی یا متجاوز علیهمجنی هرگاه
 شرایط ترعای با مشروع دفاع در مرتکب و است الوقوعقریب
 تکب،مر نماید، وارد او بر جنایتی ا،.م.ق 156 ماده در مقرر

 اینجا (در. شودنمی محکوم دیه وپرداخت قصاص به
  )..شودمی یاد اصلی غیرمعصوم عنوان تحت علیهمجنی

  ...فعل قصد عدم )1  فعل... تعهد عدم )1  2گزینه  506نکته   72
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  آدرس
  عبارت درست  عبارت غلط

  عنوان  صفحه
  ...فوت جنایت سرایت سبب به فرد  فوت... جنایت سوابق سبب به فرد  1سطر  510نکته   73
  .)ا.م.ق 393 ماده ج بند( اعضاء بودن کامل در تساوي) 6  -  6گزینه  543نکته   78
  ...باشند، مجنون یا و صغیر ... دم  مجنون،... و صغیر ... دم  1سطر  561نکته  80
  تعزیرات... قانون  614یا  612 ... ماده  تعزیرات... قانون 612 ماده...   5سطر  569نکته   81
  ...تعزیرات قانون 614 یا 612 يماده...   ...تعزیرات قانون 612 يماده  3سطر  572نکته   82
  ...قاتل حق قصاص ولی دم ندارد.  ... قاتل حق قصاص ندارد  آخرسطر  586نکته   84
  ...در جنایت عمدي به علت مگر یا فرار،..  عمدي، با درخواست...... در جنایت   1سطر  597نکته   86
  ..اخذ دیه در جنایات عمدي، اعم از قتل..  .. اخذ دیه، اعم از قتل و غیر قتل...  1سطر  599نکته   86
  در مبحث فراري...  .. در خصوص فراري  1سطر توصیه  599نکته   86

  606نکته   87
 انواع از یکی صراحتاً ا.م.ق 14 ماده در طرفی از. تهاتر...   .تهاتر...

  .است شده برشمرده ها مجازات
  جراحت کنار زدن پوست نازك  جراحت رو شدن از پوست نازك  5گزینه  609نکته   87

  613نکته   88

 جا به خود از اثري بهبودي از بعد غیرموضحه جنایت اگر
 کاملي هدی صدم یک جنایت، آني هدی بر عالوه گذارد،

  .شودمی ثابت نیز

 از اثري بهبودي از بعد نباشد موضحه حد در جنایت اگر
 صدم یک جنایت، آني هدی بر عالوه گذارد، جا به خود

 یشکاف که صورتی در و شودمی ثابت نیز کاملي هدی
  .است کامل دیه صدم هشت آن دیه کند ایجاد صورت در

  دیه جنایت بر میت متعلق به خود میت است...  اوست...دیه جنایت بر میت متعلق به  خود   1سطر 619نکته   89

  633نکته   90

 غیرعمدي؛ و عمدي جنایت از است اعم دیه تغلیظ
 یا قصاص امکان عدم علت به که عمدي قتل در بنابراین

 جاري دیه تغلیظ حکم شودمی پرداخت دیه آن جواز عدم
 دیه، تغلیظ در همچنین )ا.م.ق 555 ماده مستندبه(. است
 و مسلمان و مرد و زن غیربالغ، و بالغ میان فرقی

  )ا.م.ق 556 ماده به مستند(. نیست غیرمسلمان

 بر جنایت در و دارد امکان نفس قتل در فقط دیه تغلیظ
 اعم دیه تغلیظ مچنین وه نیست جاري منافع و اعضاء
 قتل در بنابراین غیرعمدي؛ و عمدي جنایت از است

 دیه آن جواز عدم یا قصاص امکان عدم علت به که عمدي
 مستندبه(. است جاري دیه تغلیظ حکم شودمی پرداخت

 غبال میان فرقی دیه، تغلیظ در همچنین )ا.م.ق 555 ماده
. نیست غیرمسلمان و مسلمان و مرد و زن غیربالغ، و
  )ا.م.ق 556 ماده به مستند(

  646نکته   92

 ذیل موارد در توانمی را المالبیت از دیه پرداخت موارد
 :نمود خالصه

 با اگر حتی موضحه از کمتر محض خطاي جنایت در )1
 باشد؛ شده ثابت قاضی علم یا قسامه یا بیّنه

 نباشد عاقله داراي مرتکب اگر محض خطاي جنایت در )2
 در را دیه نتواند مالی تمکّن عدم علت به او يعاقله یا

 مرتکب، مالی تمکن عدم صورت در که بپردازد مقرر مهلت
 470 دهما استناد به( شود می پرداختالمال بیت از دیه
 ).ا.م.ق
 از که ایرانی توسط ارتکابی محض خطاي جنایت در )3

 در و باشد اساسی قانون در شده شناخته دینی هاياقلیت
 هب قادر نیز هم مناسب مهلت تعیین با و کند زندگی ایران

 پرداخت دولت توسط دیه معادل نباشد، دیه پرداخت
 ).ا.م.ق 471 ماده به مستند( شودمی
 در مأموري توسط مقررات مطابق عملی انجام اگر )4

 بدنی هی صدم یا فوت موجب خود قانونی وظایف اجراي
 به دمستن( استالمال بیت هی عهد بر دیه شود، دیگري

 )ا.م.ق 473 ماده

 ذیل موارد در توانمی راالمال بیت از دیه پرداخت موارد
 :نمود خالصه

 عاقله داراي مرتکب اگر محض خطاي جنایت در) 1 
 را یهد نتواند مالی تمکّن عدم علت به او يعاقله یا نباشد

 مالی تمکن عدم صورت در که بپردازد مقرر مهلت در
 ماده استناد به( شودمی پرداختالمال بیت از دیه مرتکب،

 ).ا.م.ق 470
 از که ایرانی توسط ارتکابی محض خطاي جنایت در )2

 در و باشد اساسی قانون در شده شناخته دینی هاياقلیت
 قادر نیز هم مناسب مهلت تعیین با و کند زندگی ایران

 پرداخت دولت توسط دیه معادل نباشد، دیه پرداخت به
 ).ا.م.ق 471 ماده به مستند( شودمی
 در مأموري توسط مقررات مطابق عملی انجام اگر )3

 بدنی يصدمه یا فوت موجب خود قانونی وظایف اجراي
 به مستند( استالمال بیت يعهده بر دیه شود، دیگري

 ).ا.م.ق 473 ماده
 ممنوعه از مرتکب اگر ممنوعه، يمنطقه به ورود در )4

 باشد، گرفته قرار هدف مورد و نداشته آگاهی مکان بودن
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  آدرس
  عبارت درست  عبارت غلط

  عنوان  صفحه
 ممنوعه از مرتکب اگر ممنوعه، يمنطقه به ورود در )5

 باشد، گرفته قرار هدف مورد و نداشته آگاهی مکان بودن
 ادهم تبصره به مستند( شودمی پرداخت المالبیت از دیه

 ).ا.م.ق 473
 ای دو از نفر یک توسط قتل ارتکاب به اجمالی علم با )6

 سوگند اتیان و لوث حصول صورتِ  در معیّن، چندنفر
 سوي از سوگند يمطالبه از پس متهمان يهمه توسط

 شودمی پرداخت المالبیت از دیه قصاص، حق صاحب
  )ا.م.ق 477 ماده به مستند(

 ماده تبصره به مستند( شودمی پرداخت المالبیت از دیه
 ).ا.م.ق 473

 ای دو از نفر یک توسط قتل ارتکاب به اجمالی علم با )5
 سوگند اتیان و لوث حصول صورتِ  در معیّن، چندنفر
 سوي از سوگند يمطالبه از پس متهمان يهمه توسط

 شودمی پرداخت المالبیت از دیه قصاص، حق صاحب
 ).ا.م.ق 477 ماده به مستند(
 تحقق با که قاتل شناسایی عدم و قتل وقوع صورت در )6

 قسامه ياقامه او و برسد علیهمدعی يقسامه به نوبت لوث
 دهما به مستند( شودمی پرداخت المالبیت از دیه کند،
  ).ا.م.ق 484

  امور خیریه (احصان)  جهات بر امور خیریه......  4گزینه  647نکته   93
  ...باشد.. تعذر بالفعل از قبیل اشاره می  ...باشد..تعذر بالفعل می  4گزینه  654ه تنک  95
  است......شرایط شرعی معتبر و داراي حجت   ......شرایط شرعی معتبر داراي جهت است  659نکته   95
  .. از قبیل اشاره صورت گیرد...  ... از قبیل اشاره...  3گزینه  661نکته   96
  شود....روشن در مقصود ادا می  .. روشن در مقصود...  5گزینه  667نکته   96

  2گزینه  671نکته   97

 .متهم از قسامه خواست در )2
 در متهم نکند انتخاب را راه دو از یک هیچ شاکی اگر

 غیرعمدي جنایات در و مناسب تأمین با عمدي جنایات
 قسامه ياقامه حق همچنان ولی شودمی آزاد تأمین بدون

 به مستند( ماندمی باقی شاکی براي قسامه يمطالبه یا
  ).ا.م.ق 318 و 7 31 ماده

 .متهم از قسامه خواست در )2
 در متهم نکند انتخاب را راه دو از یک هیچ شاکی اگر

 غیرعمدي جنایات در و مناسب تأمین با عمدي جنایات
 قسامه ياقامه حق همچنان ولی شودمی آزاد تأمین بدون

 به مستند( ماندمی باقی شاکی براي قسامه يمطالبه یا
  ).ا.م.ق 318 و 7 31 ماده

 شاکی به شود می گرفته تأمین متهم از که مواردي در
 مایدن قسامه اقامه تا شودمی داده فرصت ماه سه حداکثر

 از مهلت پایان از پس و کند قسامه مطالبه متهم از یا
  .شودمی اثر رفع شده اخذ تأمین

  682نکته   99

 بودن شاکی صورت در و مطلقاً بودن متهم صورت در مرد
 تواندمی ها آن نبودن حاضر یا خویشاوندان فقدان در

  .کند تکرار را خود قسم

 بودن شاکی صورت در و مطلقاً  بودن متهم صورت در مرد
 در ولی کند یاد تواندمی سوگند یک فقط عمدي قتل در

 نبودن صورت در جرح و قتل از اعم نفس مادون جنایات
  .کند تکرار را سوگندها تواندمی خودش الزم نفرات

  ...مرتکب قصد کشتن نداشته باشد...  ..مرتکب چنانچه قصد کشته باشد...  2سطر  710نکته   103
  ...معین ضروري است که در اینجا وجود ندارد.  ... معین ضروري است.  6سطر  710نکته   103
  ......مشمول جرم تحصیل  ...تواند مشمور جرم تحصیلمی   1سطر  736نکته   108

  1سطر  761نکته   110
...جرم کالهبرداري با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال   ...جرم کالهبرداري مشمول مرور زمان 

  مشمول مرور زمان

  779نکته   113

 مال یک منفعت یا عین به نسبت معامله دو انجام هرگاه
 باشد ثبت قانون 711 ماده در مذکور شرایط داراي

 نصورت غیراي در و معارض معامله ،)قبل نکته در مذکور(
  .بود غیرخواهد مال انتقال

 مال یک منفعت یا عین به نسبت معامله دو انجام هرگاه
 باشد ثبت قانون 711 ماده در مذکور شرایط داراي

 مقرر مجازات به و معارض معامله ،)قبل نکته در مذکور(
 انتقال صورت غیراین در و شودمی محکوم 711 ماده در

  .بود غیرخواهد مال

  787نکته   114

 طریق از مال تحصیل هرگونه عام طور به ماده این
  .است کرده انگاريجرم را نامشروع

 طریق از مال تحصیل هرگونه عام طور به ماده این
 اصل به توجه با( .است کرده انگاري جرم را نامشروع

 مضیق صورت به باید ها مجازات و جرایم بودن قانونی
 در مذکور طرق به را مال یا وجه تحصیل و کرد تفسیر
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  آدرس
  عبارت درست  عبارت غلط

  عنوان  صفحه
 را مالی تحصیل هر نه دانست ماده مشمول ماده صدر

  ).دارد وجود هم مخالف نظر البته دانست ماده مشمول
  ... به حبس تأدیبی از یک  ..به حبس جنحه از یک  1سطر  788نکته   114
  ...متهم است. (رأي وحدت رویه)  .. متهم است  803نکته   117

  915نکته   128

 لفنت برق، آب، از غیرمجاز ياستفاده به ا،.م.ق 660 ماده
 هرکس: داردمی مقرر 660 يماده. کندمی اشاره گاز و

 و گاز و برق و فاضالب و آب انشعابِ حقِ  پرداخت بدون
 فنتل و برق و آب از غیرمجاز ياستفاده به مبادرت تلفن

 خسارت جبران بر عالوه نماید؛ فاضالب يشبکه و گاز و
 خسارت برابر دو تا ازیک نقدي جزاي پرداخت به وارده
 مأمورین از مرتکب چنانچه. شد خواهد محکوم وارده

 خواهد محکوم مجازات حداکثر به باشد مذکورهاي شرکت
  .شد

 دهاستفا قانون 6 ماده موجب به تعزیرات ا،.م.ق 660 ماده
 مصوب فاضالب و لفنو  گاز و برق و آب از غیرمجاز

 دریافت بدون شخصی هر: داردمی مقرر چنین 10/3/96
 اشتراك و فاضالب شبکه گاز، آب، برق، قانونی انشعاب
 زا استفاده به مبادرت اطالعات فناوري و ارتباطی خدمات
 به مبادرت انشعاب داشتن با یا نماید مزبور خدمات
 نهما پرداخت به الزام بر عالوه نماید غیرمجاز استفاده
 مربوطه حقوق سایر و خسارت جبران و مصرفی خدمات

 .شودمی جریمه زیر شرح به
 درجه نقدي جزاي به خانگی مصارف درخصوص: الف

 همان برابر دو تا یک به غیرخانگی مصارف در و شش
 .مصرفی خدمات

 مقرر جریمه حداکثر به مورد حسب تکرار صورت در: ب
  ماه شش تا ماه سه مدت به انشعاب قطع و الف بند در

  د)(حامل سالح واقعی ظاهر یا مخفی باشن ... مسلح باشند  ... مسلح باشند.  3گزینه  920نکته   120

  1سطر  1014نکته   140
...ارتکاب جرایم ذیل به طور گسترده با وجود سایر  

  شرایط...
ور ط...ارتکاب جرایم ذیل به صورت مباشرت. یا معاونت به 

  گسترده..
  حداقل سه نفر باشند  حداقل دو نفر باشند   1گزینه  1018نکته   141

  1سطر  1042نکته   143
صرف معرفی جاسوس بعد از شناسایی و جذب جرم است   ...صرف معرفی جاسوس جرم است حتی اگر دوست

  ...اگر دولت حتی
  ...رفع به دلیل ارتکاب جرم   ...برداشته شدن مجازات به دلیل ارتکاب   1 گزینه 1058نکته   145
  ...اما اگر مرتکب از استفاده از سند مجعول   ...اما اگر استفاده از سند مجعول   1147 نکته  154

  


