
 

 1چاپ   جزایی  - نکات کلیدی قوانین خاص حقوقی درستنامه

 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان صفحه 
 دیگری  دیگر  سطر سوم  1نکته  10

 طریق طریقه   4نکته  10

 دقیق تحقیق   سطر اول  10نکته  11

 حکم را خواهد داشت  حکم خواهد داشت  2سطر  10نکته  11

 محسوب می شود  بود خواهد  2سطر  12نکته  11

 شده است  شود می  19نکته  11

 شود دولت  شود به دولت  2سطر  23نکته  12

 می کند را به عمل آورده  می کند به عمل آورده  3سطر  24نکته  12

 مزبور را به عمل  مزبور به عمل  4سطر 24نکته  12

 نمی شد  نمی بود  4سطر 24نکته  12

 بیان در  در آن بیان  2خط  30نکته  13

 صحنه صحه بند سوم  31نکته  13

 ها  ما  5 بند 31نکته  13

 تزئینی  تزیینی  5بند 31نکته  13

 به طریق به هر طریق  5بند 31نکته  13

 آنها  ازاستفاده   آنها  بهاستفاده   35نکته  14

 مقاصد  مقاد   35نکته  14

 تقریظ  تفریط  35نکته  14

 استفاده از  مدت استفاده از  37نکته  14

 پنجاه سالبه مدت  آورنده   دیپد پدید آورنده پنجاه سال 37نکته  14

 باشد  اشد  38نکته  14

 قانون و موضوع  قانون. موضوع  41نکته  14

  13 موضوع ماده موضوع این ماده  41نکته  14

 انتقال گیرنده از حق پدید آورنده  انتقال گیرنده، حق پدید آورنده  42نکته  14

 واگذاری این واگذاری از این   42نکته  14

 و عالما   و با عالما   2سطر  48نکته  15

 بوده است  باشد   2سطر  51نکته  15

 شخص  مشخص 2سطر  51نکته  15

 تابع این قانون  ،مقررات مقررات این قانون   4سطر  54نکته  16

 از ملکی، دولتی  از ملکی به دولتی    3بند   55نکته  16

 مالکیت  مالیت  2خط  56نکته  16

 بپردازد مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند:  60بپردازد.نکته  59نکته  16

  60حذف تیتر نکته  60نکته  16

 بهره برداری  بهره برداران  4خط  60نکته  16

  61حذف تیتر نکته  61نکته  17

  62حذف تیتر نکته  62نکته  17

 قرارداد، طبق توافق  قرارداد، توافق  72نکته  17

 ناظر  مهندس ناظر  مهندسی  2سطر  73نکته  18

 پیشرفت کار را ارائه پیشرفت کار ارائه 4سطر  73نکته  18

 به میزان قدر السهم  به قدر السهم  5سطر  77نکته  18

 فروشنده باشد، پیش خریدار  فروشنده پیش خریدار  سطر اول  19

 مرضی الطرفین  مرض الرفین  84نکته  19



 

 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان صفحه 

 87نکته  19

اقدام به فروش    ی سند رسم  میکه بدون تنظ  یاشخاص 
  ی درج انتشار آگه   به  بدون اخذ مجوز اقدام  ا یساختمان  

  ی جزا  ایسال    کیروز تا    کیبه حبس از نودو  ندینما
م  ینقد  در  برابر  4تا    2  زان یبه  اموال  و    ی افت یوجوه 

 شوند.  یمحکوم م 

بدون اخذ    ایاقدام به فروش ساختمان  یکه بدون سند رسم یاشخاص 
  ایماه  6روز تا  45به حبس از  ندینما یمجوز اقدام به درج و انتشار آگه

  ی محکوم م یافت یبرابر وجوه و اموال در 4تا  2 زانیبه م ینقد یجزا
 شود. )قابل گذشت( 

 منظور  به منظور  2بند  92نکته  20

 بهره برداری  بهره برداران  2بند  92نکته  20

 شرکت ها  شهرکت ها   4بند  92نکته  20

 تخلیه به دستور  تخلیه دستور  94نکته  20

 در صورتی که  و در صورتی که  97نکته  21

 خلع ید از ملک  خلع ید از مالک  109نکته  22

 رفع نفیع 2بند  119نکته  22

 تقاضای  به تقاضای  بد 120نکته  23

 در مواردی  در موارد زیر   122نکته  23

 اجاره را صادر می نماید  اجاره صادر می نماید  122نکته  23

 (131تا  123صادر می نماید.)نکته  صادر می نماید  122نکته  23

 مسکن ممکن  سطر اول   123نکته  23

 که عین مستأجره که مستأجر 124نکته  23

 اجاره داده اجاره قرار داده   124نکته  23

 قید شده است، استفاده  قید شده استفاده  128نکته  23

 اجاره داده  ،شغل معین اجاره داده شغل یعنی 129نکته  23

 روز اقساط  10  روز از اقساط 10  سطر دوم  24

 مستأجره و وصولعین  مستأجره وصول عین  134نکته  24

 حکم اضافه  حکم دادگاه اضافه   135نکته  24

 مؤجر  موجه 3سطر  135نکته  24

 اخطار خطا 136نکته  24

 فساد را که فساد که 138نکته  24

 نکند  ساختن نکند  ساختمان 142نکته  25

  حذف تیتر نکته 143نکته  25

 د متعددی داشته باش  متعددی باشند  144نکته  25

 موجر  موجه سطر اول 144نکته  25

 به حساب مؤجر بگذارد  به حساب مؤجر به حساب مؤجر بگذارد  153نکته  26

 در صورت تخلف، دادگاه  در صورت تخلف به دادگاه  160نکته  26

 عند االقتضا  عند القضا  160نکته  26

 وجه را به صندوق  وجه صندوق  171نکته  27

 اجرائیهتقاضای صدور  اجراتقاضای صدور  172نکته  27

 در تخلیه در رأس  تخلیه در رأس 177نکته  27

 انقضای  نقضای   179نکته  28

 وجوه باشد  وجوه یا باشد  186نکته  29

 رسمی  عادی و هم با سندبا سند  رسمی   عادی و سندبا سند  193نکته  30

 مبلغی  مبلغ 4سطر  196نکته  30

 دفع نفع  203نکته  31

 سرقفلی، انتقال  سرقفلی: انتقال  216نکته  31

 عادی  و هم با سندسند رسمی    عادی و سندسند رسمی  216نکته  31

 مادر پدر و  ماد پدر و  230نکته  33



 

 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان صفحه 
 نموده  سفته را تحقیقجنون و   نموده  سفته تحقیقجنون و   234نکته  33

 دالیل آن اعم  دالیل آن را اعم  234نکته  33

 به دادگاه و غیره را  وغیره به دادگاه  234نکته  33

 قیم متهم  244نکته  34

 تمام تصمیمات  تمام امور تصمیمات  248نکته  34

 را بفروشد  فروخته 258نکته  35

 در صورتی مجاز  در صورتی که مجاز  262نکته  35

 منصوب مخصوص   262نکته  35

 پیشه ای را بدهد  پیشه ای بدهد  265نکته  35

 مسئول  ،گذاشت گذاشت به مسئول  271نکته  36

 اگر بعضی  اگر بعضی و  276نکته  36

 متوجه کسی متوجه به کسی  276نکته  36

 وظایف  برای انجام ،محجور رسیدگی به امور  وظایف   محجور انجامرسیدگی به امور  277نکته  36

 شهرستان  شهرستانی  280نکته  36

 محلی  محل  282نکته  37

 ورثهصالح است که  صالح است ورثه  282نکته  37

 شدن معلوم  شد معلوم  289نکته  37

 اموال فرد دارای غایب  که دارای غایب 290نکته  37

 او را به تصرف  او به تصرف  294نکته  37

 بر اموال  حقی بر اموال  حتی 300نکته  38

 فرضی  موت فرضی  مدت 300نکته  38

 از اموال کفایت وجوه نقد یا منافع، کفایت از اموال 304نکته  38

 غایب ورثه  غایب به ورثه 307نکته  38

 دالیل را دالیل کننده را  315نکته  39

 به طرفیت دعوا اثبات  دعوا به طرفین اثبات  337نکته  40

 این امر به طرفیت  این به طرفیت 341نکته  41

 این صورت به نسبت  این صورت نسبت 357نکته  42

 ترکه  زاید ازبه نسبت  زاید ید از نسبت  357نکته  42

 متوفی  متوی  371نکته  43

 می توانند ظرف  می توانند در ظرف  372نکته  43

 تر که قبول  ترکه که قبول  372نکته  43

 بر  به 372نکته  43

 را زیاد کند  را از یاد کند  372نکته  43

1سطر  44  خط  خطا 

 نمی تواند سری  نمی تواند به ترتیب سری  381نکته  44

 اعتبار اعتبارات  394نکته  45

 بیمه گر شرکت های  بیمه گر همین شرکت های  404نکته  46

 بیمه گذار دارندگان  بیمه گذار همان دارندگان  405نکته  46

 خودروی  خودرو  416نکته  47

 شخصی  شخص  420نکته  47

 نقص فنی  نقض فنی  420نکته  47

 محموالت  معموالت  426نکته  48

 ایفای  ایفا  436نکته  49

 تعهد مندرج تعهد وی مندرج 447نکته  50

 وجود  وجوه 450نکته  50



 

 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان صفحه 
 خدعه خدمه 5سطر  51

 قلمروی  قلمرو  459نکته  51

 :صندوق 461نکته  : حواسمان باشد که صندوق 461نکته  461نکته  52

 دادگاه صالح، صندوق خسارت بدنی  دادگاه صالح صندوق، خسارت بدنی  464نکته  52

 مالی بر عهده  مالی که بر عهده  466نکته  52

 سازمان های  سازمان ها  468نکته  52

 : زیان دیده در صورتی 476نکته  : در صورتی 476نکته  476نکته  53

 کامل بودن تکلیف کامل بودن مالک تکلیف 498نکته  55

 کنند کرده  499نکته  55

 دولت حسب حسب 2دولت  500نکته  55

 حادثه نیاز  حادثه بودن نیاز  501نکته  55

 516نکته  57

 بیمه عملیات به مبادرت یا نامه بیمه نوع هر فروش
 حکم در قانونی،  مجوز بدون بیمه نمایندگی یا گری

 مجازات بر عالوه مرتکب و است کالهبرداری
 مورد حسب  وارده  خسارت جبران ضامن کالهبرداری،

 .است جبران روز نرخ به صندوق یا ندیده زیا به

  یندگ ینما  ای یگر   مهیب اتیمبادرت به عمل ای نامه  مه یفروش هر نوع ب
به شش ماه تا سه   دهیددر صورت داشتن بزه  ی بدون مجوز قانون مهیب

.  شوندی معادل مال اخذ شده محکوم م  ینقد ی حبس و جزا می سال ون
 )درجه پنج( )قابل گذشت( 

 سکنی  سکنای  520نکته  58

 مذکور عبارت  مذکور در این قسمت عبارت  521نکته  58

 آدرس  نشانه   529نکته  58

 تغییراتی  تغیراتی  534نکته  59

 مرئی باشد  مرئی و به نظر باشد  534نکته  59

 هیأت مدیران به وسیله اظهارنامه  هیأت مدیران وسیله اظهارنامه 536نکته  59

 چنانچه مالک از همکاری خودداری کند  چنانچه مالک خودداری کند از همکاری  548نکته  60

 و از همکاری  548نکته  60

 ی : دعاو552نکته  : پس دعاوی 552نکته  552نکته  61

 در سه مورد باال  مورد   3در این  568نکته  62

  569حذف تیتر نکته  569نکته  62

 دادگاه مطرح قانون در  قانون مطرح  سطر اول  63

 مطرح بوده  مطرح بوده در دادگاه  سطر اول   63

 حل اختالف مستقر حل اختالف روستا مستقر  581نکته  63

 سازش در آن  اختالف و صلح و   سازش تالشاختالف صلح و  584نکته  64

 و همچنین  و غایب مفقود االثر همچنین  585نکته  64

 شورای صالحیت بین  صالحیت شرای  587نکته  64

 شورای  شرای  587نکته  64

 دادرسی و رسیدگی  دادرسی رسیدگی  596نکته  65

 حضور  حاضر  601نکته  65

 در خواست را به  در خواست به  605نکته  65

 اسناد و مدارک  اسناد مدارک  605نکته  65

 و به 606نکته  65

 غیر مالی معادل غیر مالی در معادل  609نکته  65

 شورا  شود   612نکته  66

 و به  و مراتب به  613نکته  66

 حضوری  خصوصی  614نکته  66

 آراء آراد 619نکته  66

 آراء آراد 620نکته  66



 

 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان صفحه 
 آرای آرا  626نکته  66

 اجرای اجرا 627نکته  66

 .کیفری می باشدطبق مقررات آیین دادرسی  طبق مقررات آیین دادرسی کیفری  627نکته  67

 قانون  قانونی  629نکته  67

 قضات،به اعضا و کارکنان  قضات، اعضا کارکنان  630نکته  67

 634نکته  67
شورا و مسئول  سیو رئ ی قاض کی)متشکل از 

 ( یحفاظت و اطالعات دادگستر
شورا و مسئول حفاظت و اطالعات   سیو رئ ی قاض کی)متشکل از 

 رسیدگی می شود.  (یدادگستر

 در سه مورد باال، شورا    این سه مورد، شوراحواسمان باشد در  651نکته  68

 دارد دارند  651نکته  68

 واقعی تعیین شده  واقعی شده  654نکته  68

 جلسه دادرسی است.  جلسه دادرسی   658نکته  69

 وحدت وحد 660نکته  69

 تمکن  تمکین  678نکته  71

 را یا 688نکته  72

 دو 2 692نکته 72

 صالح  درصالحیت  696نکته  73

 موضوع و تعیین موضوع مکلفند و تعیین 702نکته  73

 نظر کارشناس  نظر به کارشناس 705نکته  73

 پیش بیش 710نکته  74

 پیش از نکاح پیش از یک نکاح 711نکته  74

 خسارت باشد  خسارت به چنین باشد  713نکته  74

 چنین امری اتفاق  چنین اتفاق  726نکته  75

  731نکته حذف  731نکته  76

 به مواقعه به واقعه 752نکته  78

 757نکته  78

 را خود زن نفقه مالی، استطاعت داشتن با هرکس
 سایر نفقه تأدیه از یا ندهد او تمکین صورت در

 تعزیری حبس به کند امتناع النفقه واجب اشخاص
 .شود  می محکوم 6 درجه

نفقه زن   ی ترک انفاق )قابل گذشت( هرکس با داشتن استطاعت مال
اشخاص واجب  رینفقه سا هیاز تاد ا یاو ندهد  نیخود را در صورت تمک

  ی سال محکوم م کیاز سه ماه تا  شیالنفقه امتناع کند به حبس ب
 شود. 
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 اجرایی را نماید  اجرایی نماید  771نکته  81

 تحصیل  تحمیل  776نکته  81

 تحصیل  تحمیل  777نکته  81

 آیین دادرسی مدنی  آدم 777نکته  81

 عنوان وثیقه نزد  عنوان نزد  778نکته  81

 انتقاالت و هر  انتقاالت هر  778نکته  81

 دادخواست دادخواسته 779نکته  81

 هر نحو دیگری که ممکن  هر نحو دیگری ممکن  781نکته  82

 استیفای  استفای  784نکته  82

 اعسار اعساره 787نکته  82

 کند کن 792نکته  82

 فرار از پرداخت، مرتکب این تقصیر  فرار از پرداخت این مرتکب تقصیر  793نکته  83

 مجازات  مبادرات سطر آخر 809نکته  85

 تصویب کننده می باشد  تصویب کننده  810نکته  86

 شرکت می کنند  شرکت کنند  820نکته  86

 دیوان  دیون  821نکته  86



 

 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان صفحه 
 سایر نظامات نظامات سایر و  827نکته  87

 واحد که آرا واحد آرا 827نکته  87

 تصمیمات  تصیمات  828نکته  87

 قوه قضائیه  قوه قضایی  828نکته  87

 شکایت  شکایات  837نکته  88

 نقص  ناقص  848نکته  89

 او، رد  آورده 850نکته  89

 کند، به شکایت  کند، شکایت  854نکته  89

 مطرح شده جداگانه صورت جداگانه مطرح شده را به  854نکته  89

 تفکیک  تکلیف سطر اول   90

 احتمالی  احتمال 863نکته  90

 در خواست  ردخواست 864نکته  90

 موجب قرار رد دعوی و  موجب قرار دعوی و   887نکته  92

 کند.شکایت صادر می  شکایت صادر  897نکته  93

 با  یا 899نکته  93

 دعوی  دعوت 900نکته  93

 بداند  باشد   902نکته  93

 صدور  حدود  907نکته  94

 ؛ توسط قاضی 339ماده  2: تبصره 922نکته  922نکته  95
دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در  در صورتی که : 922نکته 

 توسط قاضی مهلت یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد 

 قرار رد درخواست  قرار درخواست  946نکته  97

 مربوطه  مربوط  966نکته  98

 آنها به موجب آنها موجب  970نکته  99

 وی نبوده است  وی نبوده  970نکته  99

 جمله مجله  982نکته  100

 استنکاف، شخص  استنکاف و شخص  988نکته  100

 اجرای اجری  996نکته  101

 روز  10اخطار رفع نقص ظرف  اخطار رفع نقص ده روز  1021نکته  103

 به صورت کلی  به کلی  نمودار 1026نکته  103
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  لیهرکس بزه صدور چک بالمحل گردد به شرح ذ

 :محکوم خواهد شد

    چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده

باشد به حبس تا حداکثر شش ماه   الیر ون یلیم

 .محکوم خواهد شد

 ونیلیچنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده م  

  کیباشد از شش ماه تا  الی ر ونیلیتا پنجاه م الیر

 .سال محکوم خواهد شد

   چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه

سال تا دو   کی باشد به حبس از  شتریب الیر ون یلیم
  2از داشتن دسته چک به مدت  تیسال و ممنوع

که صادرکننده   یسال محکوم خواهد شد و در صورت 
بالمحل نموده باشد،   یها چک اقدام به صدور چک 

ها مالک عمل مجموع مبالغ مندرج در ستون چک 
 بود.  دخواه

هرکس مرتکب بزه صدددور چک بالمحل گردد به شددرح ذیل محکوم  

 گذشت(:خواهد شد )قابل 

میلیون ریال باشد به  تا    10چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از     

 حداکثر سه ماه حبس محکوم خواهد شد

چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون       

 ریال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد

میلیون ریال بیشتر باشد به   50چنانچه مبلغ مندرج در متن چشم از     
ماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال   6هر 

 محکوم خواهد شد. 
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شبکه به امر ارتشا و    ی و رهبر  ل یکه با تشک  ی کسان
ورزند   یاختالس کالهبردار بر ضبط    عالوه  مبادرت 

غ  هیکل و  منقول  طر  رمنقول یاموال  از  رشوه    ق یکه 
اموال مذکور    استرداد   کسب کرده اند به نفع دولت و
و در آن حسب مورد    یدر مورد اختالس و کالهبردار 

دولت   به  ایبه  آن    ینقد   یجزا  افراد  معادل مجموع 
 15و حبس از    ی فصال دائم از خدمات دولتاموال و ان
 شوند.   یم  محکوم  سال تا ابد

تشک  یکسان با  رهبر  لیکه  کالهبردار  یو  اختالس  و  ارتشا   ی شبکه 
  ق یمنقول که از طر  ریاموال منقول و غ  هیمبادرت ورزند عالوه بر ضبط کل

رشوه کسب کردند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختالس 
دولت    ردو    ی و کالهبردار به  مورد  به جزا  ایآن حسب    ی نقد   یافراد 
 ک یو حبس درجه  یاموال و انفصال دائم از خدمات دولت  وع معادل مجم 

 محکوم خواهد شد. 

 مستمر مستر 1804نکته  181
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قانون   2ماده )به عوض مال خود   ی گریمال د یمعرف
مال خود    عوض  را به   ر یکه مال غ  یمجازات اشخاص 

  ا یضامن    ای   ونی مد  ا ی  ه یمحکو معل(  ندینمای م  ی معرف
مال    نکهیعلم به ا  با  و  ی که بدون مجوز قانون  لیکف

کرده    یرا مال خود معرف   ر یمال غ  ستیمتعلق به او ن
شده باشد به مجازات جرم    مال  نسبت به آن  ی اتی و عمل

 شود.  یمحکوم م  یکالهبردار

)ماده   دهیدبه عوض مال خود در صورت داشتن بزه  یگر یمال د یمعرف
  ی را به عوض مال خود معرف ر یکه مال غ یقانون مجازات اشخاص 2
که بدون مجوز   لیکف ایضامن  ای  ونی مد ا ی هی( محکوم علدینما یم

را مال خود   ریمال غ ستیمال متعلق به او ن  نکهیو با علم ا یقانون 
  3ماه تا  6نسبت به مال شده باشد به مجازات   یاتیکرده و عمل یمعرف

معادل مال اخذ شده محکوم خواهد   ی نقد یحبس و جزا میسال و ن
 شد)درجه پنج(.)قابل گذشت( 

 1826نکته  184

کده قبال  بده   دیدثبدت ملدک را نمدا  یهرکس تقداضدددا
از   ینحو  بده  نکدهیبدا علم بده ا  ایدانتقدال داده    یگرید

ثبت    یتقاضددا  قهیاز وث  تیسددلب مالک  یقانون  یانحا
است اگر    نیهمچن  شودیکالهبردار محسوب م  د،ینما

در موقع ثبدت    یدر موقع تقداضدددا مدالدک ملدک بوده ول
  تی نبوده و سدند مالک  مالک ملک در دفتر ثبت امالک

  یپس از اخطدار اداره ثبدت حداضدددر برا   ینگرفتده، ول
 قانون ثبت. 105ماده  شد حق طرف بنا قیتصد

که قبال   دهیدبزه ثبت ملک  بر خالف واقع در صورت داشتن   یتقاضا
  ی قانون ی از انحا یبه نحو  نکهیبا علم به ا ای انتقال داده  یگریبه د

شود   یکالهبردار محسوب م  ندی ثبت نما  یتقاضا قهی از وث تیسلب مالک
در موقع ثبت ملک   یملک مالک بوده ول  ی اگر در موقع تقاضا نیهمچن

پس از    ینگرفته ول تیامالک مالک نبوده و سند مالک تدر دفتر ثب
حق طرف نباشد به شش ماه تا   قیتصد ی اخطار اداره ثبت حاضر برا

  ی معادل مال اخذ شده محکوم م ینقد  یحبس و جزا م یسه سال و ن
 شود )درجه پنج(.)قابل گذشت(
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 است شده بوده  شده است  1827نکته  184

 حاضر  ،ثبتاداره  را حاضر  ،ثبتاداره  1827نکته  184

 محسوب مصوب  1829نکته  184



 

 آدرس 
 عبارت صحيح  عبارت غلط 

 عنوان صفحه 
 وسیله   رهن را بهاسترداد یا  وسیله   رهن بهاسترداد یا  1829نکته  184

 خود مطالبه  خود را مطالبه  سطر اول   185

 انتقال  انفصال   سطر آخر 1832نکته  185

 مردم  مرد  1834نکته  186

 مجازات مقرر  مجازات است مقرر  1834نکته  186

 یا با علم  یا علم  1838نکته  186

 تحصیل  تحمیل   تیتر سوم  186

 نماید و مرتکب  نماید مرتکب  1839نکته  186

 که طریق که از طریق 1839نکته  186

 فاقد  فاید  1839نکته  186

 تحصیل  تحمیل  1840نکته  187

 تشبث تشبت 1842نکته  188

 اصلی با اشخاص دعوای  اصلی اشخاص دعوای  1844نکته  188

 دهنده و انتقال  دهنده است و  انتقال  1849نکته  189

 عالم به عدم  عالم عدم  1850نکته  189

 به از 1851نکته  189

 مواد موارد  1854نکته  190

 در امر  ماهر  1855نکته  191

 خرید  مزبور و پیش خرید  مزبور پیش 1855نکته  191

 عامه عام  1855نکته  191

 جهت طبق 1855نکته  191

 دو  و در هرشود می  دو  و هر شود می  1856نکته  191

 مورد  موارد  1858نکته  192

 شرکت و یا  شرکت یا  1859نکته 192

 این که اقدام این اقدام 1859نکته  192

 قسمت قیمت 1859نکته  192

 و در صورت  و صورت  - 73ماده  206

 مستثنی مستثنا سطر هفتم  251

777رأی شماره  252 ی مذکور امتفانی است دیه  ی مذکور امتنانی است دیه   

787رأی  257  قابلیت  قالیت  

 


