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 2چاپ   -نکته کلیدي حقوق جزا 3000 درستنامه
 آدرس

 حیصح عبارت  غلط  عبارت 
 عنوانصفحه

   عطف به ما سبق نشدن مسابق  به  عطف 34نکته  12

 سه نوع اند  نوعاًند  سه 44نکته  13

 70نکته  16
 :شودمییک نکته ذیل این نکته اضافه  

تعزیري،   حبس  مجازات  کاهش  قانون  موجب  حبس«به  ابدتمام  هاي 
 شده است.»غیرحدي مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل 

از انتهاي سطر آخر نکته حذف شود.   عبارت« از درجه شش تا درجه یک»     79نکته  17

 میو تصماحکام  ياجرا یقاض  میو تصم ياجرا یقاض  88نکته  18

 جرایم عمدي     يهمد م یجرا 107نکته  21

 ي نقد جزاي نقدس  يجزا 108نکته  21

 ... و اساساً یکی از شرایط ...به مجازات هاي اصلی است...ناظر  ... ذ ی شرا   از   ی ک ی اساسًا  و   ... اشت   ی اصل   ي ها مجازت ... ناظر به   130نکته  23

   133نکته  24

به   فیتخف  جهات  يراستا  در   يریتعز  مجازات  لیتبد  ای  لیتقل
 :  است ریز شرح

 درجه؛  سه  تا کی زان یم به  حبس  لیتقل 
 چهار؛   تا کی درجه ينقد يجزا به اموال  مصادره لیدتب 
پانزده   تا   پنج   زان یم  به   موقت  انفصال   به  دائم   انفصال  لیتبد   

 سال؛
درجه  دو   ا ی   کی   زان یم  به  يریتعز  ي هامجازات  ر یسا  ل یتقل  
 . گرید انواع ای نوع  همان  از

: ر است ی ف به شرح ز ی جهات تخف   ي در راستا   ي ر ی ل مجازات تعز ی تبد ا  ی ل  ی تقل 
مجازات حبس به میتقل  -الف سه درجه در مجازات  یکزان  یل  هايتا 

 درجه چهار و باالتر؛
تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو  -ب

درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به
 جزاي نقدي متناسب با همان درجه؛ 

 تا چهار؛  یکدرجه  ينقد يجزا ل مصادره کل اموال بهیتبد -پ
 زان پنج تا پانزده سال؛ یتقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به م -ت
ا دو درجه یا تبدیلی  یکزان  یبه م  ير یتعز  يهار مجازاتیل سایتقل  -ث

 تر؛ا یک درجه پایینیآن به مجازات دیگر از همان درجه 

 136نکته  24

 
. 

 : دشو می متن نکته جایگزین  زیرعبارت 
ماده مقررات  اجراي  در  به  37  چنانچه  که  مقرراتی  سایر  آنیا  موجب 

شود،  صادر  روز  یک  و  نود  از  کمتر  حبس  به  حکم  یابد،می  مجازات تخفیف
 . دشو جایگزین مربوط تبدیل می  مجازات به

   165نکته  28

  
 

 : شود می اضافه    عبارت زیر به انتهاي نکته 
خارجی *   و  داخلی  امنیت  علیه  جرائم  مؤثر  در  همکاري  صورت  در  کشور 

ر کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازاتمرتکب د 
علیه عفت عمومی(به جز جرائمبالمانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم  

رات وی تعز  ی تاب پنجم قانون مجازات اسالم ک  (640و ( ) 639موضوع مواد ( 
) وي حات و الحاقات بعد اصال با   1375/ 3/ 2بازدارنده مصوب    ي ها مجازات 

جرائم  و  کالهبرداري  حکم  در  جرائم  کلیه  و  مجازات  ی کالهبرداري  که 
طبق   یا  شده  مقرر  آنها  درباره  محسوبکالهبرداري  کالهبرداري  قانون 

)46ت ماده ( ی شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بالمانع است. رعا می 
 .ست ا   ی ن تبصره الزام ی ن قانون در خصوص ا ی ا 
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 188نکته  30
 : شودمیدر آخر نکته اضافه عبارت زیر  

هاي تعزیري درجه دو، درجه سهدر مورد حبس   نظام نیمه آزادي مقررات  *  
. چهارم مدت حبس قابل اِعمال است و درجه چهار، در صورت گذراندن یک 

 192نکته  30

 : شودمیمتن ذیل جایگزین متن نکته  
قرار  ي مه آزاد ی توانند تحت شمول قواعد نظام ن ی که م   یی ن مجازاتها یی تع   ي برا 
یعنی مجازاتی که در قانون معین شدهجرم    ی د به مجازات قانون ی رند، با ی بگ 

کند. می   به معناي مجازاتی که دادگاه تعیین   یی توجه داشت و نه مجازات قضا 

 براي مرتکب  مرتکب  يبر 192نکته  30

 209نکته  32
 : شودمیه  نکته اضاف عبارت ذیل به انتهاي 

هاي تعزیري درجه دو، درجه سه و درجهدر مورد حبس  این مقررات *  
. هاي حبس قابل اِعمال است چهارم مجازاتچهار نیز پس از گذراندن یک

 .شودمینکته حذف     213نکته  32

 تفسیر به نفع متهم متهم نفه به ریتفس به 214نکته  32

 باشد.  حبس  یکسال از  شیب آنها از ی ک ی  حداقل  یقانون  مجازات...باشد؛   حبس   ماه   شش   از   بیش   آنها   از   یکی   حداقل   قانونی   مجازات ...    220نکته  33

 مجازات جایگزین ن یگزی جا  مجازت 228نکته  35

 آید. نمی به عمل د یاینم عمل به 275نکته  39

 فاقد مسئولیت کیفري ي فری ک تی مسئول فاصد  288نکته  40

 پ الف تا  پ  تا الق 290نکته  40

 بیش از یک نوبت  مجازات نوبت  کی  از  شی مجازات 358نکته  46

 کالهبرداري    يکالهبردا 360نکته  47

 یک جرم  جرم   بک 364نکته  47

 به اتخاذ تصمیم می نصم اتخاذ به 367نکته  47

 قانون جدید  د یجد فانون 368نکته  47

 406نکته  51
 : شودمی متن نکته متن ذیل جایگزین 

شوند یم لیتحم معاون  به یصورت در قبل نکات  در مذکور يها مجازات
 . باشد  نشده ن ییتع معاون  يبرا  يگرید مجازات شرع، در که

 معاونت در  در  معونت 411نکته  52

 430نکته  54

 : شودمیمتن ذیل جایگزین متن نکته  
ر، مجازات مرتکب مشمول قواعد تعدد جرم، به شرحیم موجب تعزیدر جرا

  :گردیم نییر تعیز
تعیین   -الف مجازات  یک  فقط  نباشد،  مختلف  ارتکابی  جرائم  هرگاه 
ماده   این  در  مقرر  ضوابط  مطابق  تواندمی  شود و در این صورت، دادگاهمی
 .کند تشدید را  مجازات ذکرشده، مختلف جرائم  تعدّد براي که
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در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد،  -ب
مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثرداقل  ح

 .مجازات مقرر قانونی است
چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر  -پ

تواندیک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می
چهارم آنی تا یکقانون مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر  

 .تعیین کند
مورد  -ت حسب  یکدیگر،  با  هشت  درجه  و  هفت  درجه  جرائم  تعدّد  در 

شود و جمع جرائم درجه هفت و درجهمی  مطابق مقررات این ماده اقدام 
شود.هشت با درجه شش و باالتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی

طور جداگانه براي  ر، به در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و باالت
شودجرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می

 .و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است
در هر یک از بندهاي فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل  - ث 

ل شود اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدی 
یا مرور  ی ا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانون ی 

شود و در این صورتی اجراء گردد، مجازات اَشد بعدي اجراء م رقابل ی زمان غ 
.شود می   میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجراي مجازات اَشد بعدي محاسبه 

 .است   جراء ا   حکم   در   عفو   و   مجازات   اجراي   تعلیق   مشروط،   آزادي 
ه مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائمک در هر مورد    -ج

تواند تا یک ششم و اگر بیشمی  ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه
 .از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند

نتایج  -چ واحد،  مجرمانه  رفتار  از  تعزیري،  جرائم  در  که  صورتی  در 
.شود صل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میدد حا مجرمانه متع

هاي مندرج درهرگاه در قانون براي جرمی یکی از مصادیق مجازات -ح
عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آنن قانون بهی) ا26) یا (23مواد (

شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشددر هر صورت اجراء می  مجازات
ن قانون، فاقد آثار تبعیی) ا25گر مجازات اَشد وفق ماده (ین ا همچنباشد.  

تر داراي آثار تبعی باشد، عالوه بر مجازات اصلی اَشد ،فیو مجازات خف
 .شودمجازات تبعی مزبور نیز اجراء می

در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات براي هر یک  -خ
 .شودون اقدام میقان  این )38) و (37از جرائم، مطابق مواد (

در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی  -د
مقرر   مجازات  به  مرتکب  و   شودداشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی

 شود. می  محکوم قانون  در

54 
 نکات 

436تا  431 
 . شوندمینکات حذف  

55 
 نکات 

444و  443
 . شوندمینکات حذف  
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 446نکته  55

 : شودمی جایگزین متن نکته متن ذیل 
بهکهر ارتس  عمد ک علت  جرم  ح   ياب  موجب  قطعکبه  از  یکی به    یم 

خی وم شود و از تارکتا درجه پنج مح  یکاز درجه    يریتعز  ي هامجازات
مجازات،  يا شمول مرور زمان اجرایت  ی ثیم تا حصول اعاده حکت ح یقطع
تعزک مرت عمدي  جرم  گ تا    یکدرجه    يریب  مجازاتشش  حداقل  ردد، 

جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است
می دادگاه  یکتو  تا  مجازات  حداکثر  از  بیش  به  را  وي  آنواند  چهارم 
 . محکوم کند

 .شودمینکته حذف   449نکته  56

 452نکته  56
 : شودمیمتن ذیل جایگزین متن نکته  

)37جهات تخفیف مطابق مواد (یري، در صورت وجود  در تکرار جرائم تعز
 . دشومی ن قانون اقدامی) ا38و (

 نظایر آن را به منظور    منظوره را  آنها رینظا 498نکته  60

 انکار پس از    از پس اکار 544نکته  65

 سلسله مراتب  مراتب سالسه 614نکته  72

 815نکته  93

 : شودمیمتن ذیل جایگزین متن نکته  
ر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگري شود درگ ا

) قانون 302صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (
.شود می نباشند، جنایت عمدي محسوب  1392مجازات اسالمی مصوب 

در این صورت چنانچه حتی یکی از این موارد (فرد مورد نظر یا مجنیٌ
 شود. نمی باشند، جنایت عمدي محسوب  302اده علیه) مشمول م

 قسامه قصامه  854نکته  99

   هیعلیمجن فوت   هیعلیمجن فوت 872نکته  100

 هرگاه همگی از    از ی مگ  هرگاه 898نکته  103

 هرگاه همگی از    از ی مگ  هرگاه 899نکته  103

 اگر ولی دم     دم یول اگر 906نکته  106

   دم  یول   دم یول  یول 951نکته  108

  قاتل است، فرضی    یاستفرض قاتل 966نکته  109

 باز هم قتل    همقتل  باز 975نکته  110

  هی علیمجن يتقاضا  ه یعلیمجن يتقاضا 1004نکته  114

 1056نکته  121

 شود:  میحذف ذیل در متن نکته عبارت  
پنج   تا   کی   از  حبس  موجب  عمد  قتل  در   معاونت  مورد   ن یا  در  -تبصره
شد»  خواهد  محکوم   حبس  سال  پنج  تا  دو  به  و عبارت «  »بود  هدخوا   سال

 به عبارت «به حبس درجه شش محکوم خواهد شد، تغییر کند.»



5 

 آدرس
 حیصح عبارت  غلط  عبارت 

 عنوانصفحه

121 
 1056نکته 

 بند دوم
 به حبس درجه شش محکوم خواهد شد  شد  خواهد محکوم  حبس  سال  پنج تا دو به

 صاحبان حق قصاص قصاص حق صاحبا 1062نکته  122

 چنانچه دیه   هید انجهنچ 1069نکته  123

 بازداشت فراري دهنده  دهندهيفرار ازداشت 1094نکته  125

 1207نکته  137
در هنگام اگر  يریمجازات تعز يچنانچه در هنگام اجرا...

 ... در اثر 
 ... در اثر  يریمجازات تعز يچنانچه در هنگام اجرا... 

 رات یتعز زات یتعز 1207نکته  137

 صدمه یا فوت     فوت با   صدمه 1208نکته  137

 عمد یا تقصیر    تقصر یا  عمد 1210نکته  137

 توانند دو طرف می تواند می طرف  دو 1213نکته  137

 بدون تقصیر     تفصیر بدون  1236نکته  139

 توجه  بدون فرد   توجه بدون  خرد 1269نکته  142

   درم سر موي از تیسمق  کندن    مرد سر موي از قمستی  کندن  1420نکته  157

 شود. جداگانه دریافت می . شودمی دریاقت جداگانه 1591نکته  169

 مجنیٌ علیه  عیله  مجنی 1646نکته  173

 بیرون آوردن اوردن بیرون 1662نکته  174

 نظام جمهوري اسالمی  اسالمی  حمهوري  نظام 1762نکته  181

 چنانچه   جنانچه 1803نکته  185

 هستند     هستندذ 1812نکته  186

 آماده کردن کردن اماده 1862نکته  190

دهد  رخ  دریایی  یا هوایی  زمینی،  از اعم  ایران  قلمرو در  باید    قصد سوء.... دهد   رخ   باید   دریایی   یا   هوایی   زمینی،   از   اعم   از   ایران   قلمرو   در ...  1869نکته  191

 میرمحمد صادقی  صادفی  میرمحمد 1884نکته  192

 مقررات کالهبرداري کالهبرداي مقررات 1887نکته  193

 نوارکاست  و غیره  غیر  و  نوارکاست  1933نکته  197

 شخص جاعل  ثالث  شخص  براي چه  و  چاعل  شخص براي چه 1939نکته  197

 با علم به جعل کند استفاده جغل  به علم   با  یا کند  جعل را شهرداري 1954نکته  199

 1957نکته  200
  متافع و  قحقو  ضرر  به  و اورده  دست  به  مجوز بدون ....

 ... آنها
 ... آنها افعنم و  حقوق ضرر  به و  وردهآ دست  به  مجوز بدون ....

 تحریف تقریرات    تقریریات تحریف 1968نکته  201
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 1982نکته  202

 : شودمیمتن ذیل جایگزین متن نکته  
هاي غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و  هر کس در اسناد و نوشته 

سه استفاده قرار دهد، عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از    تزویر آنها مورد 
 یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.   ماه تا یکسال 

 شش ماه تا دو سال  سال دو ا ماه شش 2018نکته  205

 اسناد را برباید.  . بریابد را اسناد 2025نکته  206

 پانصد هزار ریال  ل ریا هراز  پانصد 2041نکته  207

 پانصد هزار ریال    ریال هراز  پانصد 2042نکته  207

 مقامات صالح قضایی  قضایی  صالج  مقامات 2121نکته  214

 وظیفه مأموران   مأموراي وظیفه 2154نکته  217

 2160نکته  218

 : شودمیمتن ذیل جایگزین متن نکته  
مکانی   قانونی،   غیر   توقیف  یا   حبس   ارتکاب  براي  اطالع  و  علم   با  کس  هر

یک  از  نقدي  جزاي  یا  سال  یک  تا  ماه  سه  از  حبس  مجازات  به  کند  تهیه
 . شد خواهد محکوم ریال  میلیون  شش تا ریال هزار پانصد و  میلیون 

 .شودمیحذف   نکته  2163نکته  218

 . شودمیحذف   3تبصره   2174نکته  220

 فراهم آوردن   اوردن  فراهم  2227نکته  226

 . شودمیحذف  2و   1تبصره   2245 ته نک 227

 2245نکته  227

 شود: میعبارت ذیل به انتهاي نکته اضافه   
شرطی که مبلغقانون تشدید، به  1کالهبرداري موضوع ماده  * مجازات  

1392قانون مجازات اسالمی  این قانون    36آن از نصاب مقرر در ماده  
داخت جزاي نقدي، شش ماه تا سه و نیم سال حبس و پرنباشد  بیشتر

 باشد.رده است میمعادل مالی که خذ ک

 .شودمینکته حذف   2266نکته  230

 کالهبرداري کالهبرداي 2267نکته  231

 2272نکته  231
ماه   شش  از  حبس  به  اشخاص  ضعف  از  استفاده  سوء  مرتکب

و  نقدي  جزاي ریال  میلیون   ده  تا  میلیون   یک از  و  سال   دو  تا
 .شودمی محکوم مالی  خسارت  جبران بر

و از  سه ماه تا یکسالمرتکب سوء استفاده از ضعف اشخاص به حبس از  
مالی خسارت  جبران  بر  و  نقدي  جزاي  ریال  میلیون  ده  تا  میلیون  یک 

 شود. محکوم می

حبس خواهد بود.   یم تا سه و نیم سال و ن یک  بر جبران خسارات مالی از    ...  . بود   خواهد   حبس   سال   هفت   تا   سه   از   مالی   خسارات   جبران   بر ...   2273نکته  231

 . شودمیحذف   6تبصره   2294نکته  233

 .شودمینکته حذف   2307نکته  236
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 آدرس
 حیصح عبارت  غلط  عبارت 

 عنوانصفحه

 اختیار  اخیتار  2341نکته  239

 2375نکته  243
به  نباشد  قذف   حد  مشمول  اگر  افراد  به  توهین  مرتکب
میلیون  یک  تا  هزار  پنجاه  یا  و  ضربه  74  تا   شالق  مجازات
 .شد خواهد  محکوم   نقدي ايجز  ریال

مرتکب توهین به افراد اگر مشمول حد قذف نباشد به جزاي نقدي درجه
 محکوم خواهد شد.  شش

 2376نکته  243

انجام   حین  در   دولتی  مأمورین  به  سمت  به  توجه  با  هرکس
حبس  ماه  شش   تا  سه  به  کند  توهین  آن  واسطه  به  یا   وظیفه

ریال   میلیون   یک  تا   رهزا  پنجاه  یا   و   شالق  ضربه  74  تا  یا  و
 د. شو می محکوم نقدي جزاي

هرکس با توجه به سمت به مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه یا به 
ضربه  74ماه حبس و یا تا    یک و نیم تا سهواسطه آن توهین کند به  

شود.میشالق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي محکوم 

 .شودیمنکته حذف   2396نکته  245

 .شودمینکته حذف   2397نکته  245

 .شودمینکته حذف   2400نکته  245

 حبس تعزیري تعزیزي حبس 2403نکته  246

 ...اترتعزی  قانون   614 ماده تبصره طبق باشد آنها   امثال و ... ...   تعزیزات   قانون   614  ماده   تبصره   طبق   باشد   انها   امثال   و   ...  2404نکته  246

 احتیاط  احیتاط  2416نکته  247

 برباید  بریابد  2440نکته  249

 با توجه     توجه تبا 2444نکته  249

 قصد مجرمانه    مجرمه قصد  2449نکته  250

 آدم ربایی  ی ربای آادم 2453نکته  250

 2454نکته  250
موجب   حامله،   زن   ضرب  آزاریا  با   عامداً  و  عالماً�ً  کسی   اگر

یک   از  حبس  به   هدی  پرداخت  بر   عالوه   شود  وي  جنین  سقط
 . شد خواهد محکوم سال سه تا

یا ضرب زن حامله، موجب سقط جنین وي  اگر کسی عالماً عامداً با آزار
از   حبس  به  دیه   پرداخت  بر  عالوه  ماه شود  نیم تا    شش  و  سال  یک 

 محکوم خواهد شد.

 حبس تعزیري ... تعزیزي جبس سال  سه تا یک به ... 2462نکته  251

 ابزار جراحی  ... براي  جراجی ابزار و  وسایل  مانند 2464نکته  251

 جزء مواد جرم زاست ...  شدن  زیاد   باعث  و زاست جرم  مواد جز 2475نکته  252

 2488نکته  253
تا   ماه  سه  مجازات   به  کند  امتناع  او  قانونی  سرپرست  ... به
پانصد   و   میلیون   یک  از  نقدي  جزاي  به  یا  حبس  ماه  شش
 . شد خواهد  محکوم لریا میلیون سه تا هزار

ماه  سهماه تا    یک و نیم به سرپرست قانونی او امتناع کند به مجازات    ... 
حبس یا به جزاي نقدي از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال

 محکوم خواهد شد.

 2492نکته  253
تا  ماه  شش  از   حبس  به  نماید   رها   سکنه  از  خالی   محلی   ... در
ریال   میلیون   دوازده   تا  میلیون   سه  از   دي نق  جزاي  یا   و  سال  دو

 .شد خواهد  محکوم 

سال و یا  یکماه تا    سهدر محلی خالی از سکنه رها نماید به حبس از    ...
 جزاي نقدي از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد. 

 2493نکته  253
ماه  سه  از  حبس  به  کند  رها  سکنه  داراي  جایی  و  آبادي  در  ...
شش  تا   پانصد  و  میلیون   یک  نقدي  جزاي  و  سال  یک  تا

 . شد خواهد  محکوم ریال میلیون 

ماه تا  یک و نیم در آبادي و جایی داراي سکنه رها کند به حبس از    ...
و جزاي نقدي یک میلیون و پانصد تا شش میلیون ریال محکوم  شش ماه

 خواهد شد. 
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 آدرس
 حیصح عبارت  غلط  عبارت 

 عنوانصفحه

 مجوز منظور از  محوز  از منظور 2502نکته  254

 تحقق جرم  جرم   تجقق  از مانع ...  2502کته ن 254

 موازین  موازن 2528نکته  256

 2531نکته  256
اجراي   و   ماه   شش  تا   سال  یک   از   حبس  به  تلفن   جمله  از  ...

 .شودمی محکوم  مخابرات شرکت خاص مقررات
و اجراي مقررات خاص پانزده روز تا سه ماه از جمله تلفن به حبس از   ...

 شود. م میشرکت مخابرات محکو

 2559نکته  259
از   تعزیري  حبس  به  و  است  شده  ازدواج  در  فریب  مرتکب  ...

 .گرددمی محکوم سال دو تا ماه شش
ماه تا  سهمرتکب فریب در ازدواج شده است و به حبس تعزیري از    ...

 گردد. سال محکوم می یک

 2566نکته  259
سال   یک  ات  روز  یک  و  ماه  سه  به  کنند  افشا  را  مردم  اسرار  ...

ریال   میلیون   شش  تا   هزار  پانصد  و   میلیون   یک   به   یا   و   حبس
 .  شوندمی محکوم نقدي جزاي

حبس و یا به  شش ماهتا    یک و نیم ماهاسرار مردم را افشا کنند به    ... 
محکوم نقدي  جزاي  ریال  میلیون  شش  تا  هزار  پانصد  و  میلیون  یک 

 شوند. می

 2596نکته  262
پس  تهدید  و  آزار  چئن  باشد  کرده  تهدید  یا  آزار   را  مال  صاحب

 است بوده  سرقت وقوع  از
صاحب مال را آزار داده یا تهدید کرده باشد، چنین آزار یا تهدیدي که

 پس از ... 

 تشدید  نشدید  2602نکته  263

 2611نکته  264

به  قانون،  در  مذکور شروط از یکی به  مقرون  سرقت مرتکب
محکوم   شالق  ضربه  74  تا  و  سال  سه  تا  ماه  شش  از  حبس
 . شودمی
 

ارزشچنانچه  مرتکب سرقت مقرون به یکی از شروط مذکور در قانون،  
) ریال نباشد و200,000.000(  از دویست میلیون مال مورد سرقت بیش

به حبس از سه ماه تا یک و نیم سال  سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد
از شش ماه تا سه  به حبسضربه شالق و در غیر این صورت    74و تا  

 شود. ضربه شالق محکوم می 74سال و تا 

 تایپ شده است.  1614اشتباهاً   2614شماره نکته   2614نکته  264

 2616نکته  264

امثال  و  بريجیب  زنی،کیف  واسطهبه  را  دیگري  مال  هرکس
ضربه  74  تا و  سال پنج   تا یک از حبس به برد  سرقت  به  آن 

 . شد خواهد  محکوم شالق

بري و امثال آن به سرقت  زنی، جیب   واسطه کیف   کس مال دیگري را به هر 
)200,000.000از دویست میلیون( ارزش مال مورد سرقت بیش چنانچه  برد  

به حبس از شش ماه تا دوریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد  
جبه حبس از یک تا پن ضربه شالق و در غیر این صورت    74و نیم سال و تا  

 . ضربه شالق محکوم خواهد شد   74سال و تا  

 تأسیسات سرقت شده به هزینه دولت یا با ...  ...  دولت  هزینه به هزینه  به ممکن شدهسرقت تأسیسات 2621نکته  264

 سرقت وسایل  ... به متعلقات و  وسالی  سرقت مشمول 2622نکته  264

 میرمحمد صادقی  ...  کسی هرگاه  صاذقی  میرمحمد دکتر  دیدگاه طبق 2627نکته  265

 2629نکته  265

ماه  سه  از  حبس  از  است  عبارت   ساده  تعزیزي  سرقت   مجازات
 .شالق ضربه 74 تا و  سال دو  تا  روز یک  و

ساده   تعزیزي  سرقت  بیش چنانچه  مجازات  سرقت  مورد  مال  از  ارزش 
میلیون مؤثر200,000.000(   دویست  سابقه  فاقد  سارق  و  نباشد  ریال   (

74حبس از یک و نیم ماه تا یک سال و تا  عبارت است از  کیفري باشد  
حبس از سه ماه و یک روز تا دو سالضربه شالق و در غیر این صورت  

 . باشدمی ضربه شالق  74و تا  

 سرقت تعزیري ..  است عبارت ساده تعزیزي سرقت  مجازات 2629نکته  265

 سوء نیت  ...  روانی نیست   سوء یا روانی  عنصر احراز 2636نکته  266
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 2651نکته  267

به  نباشد  سرقت  او  عمل  و  بریابد  را  دیگري  مال  کس  هر
طبق .  شد   خواهد  محکوم  سال  یک  تا  ماه  شش  از  حبس
و   دارد  وجود  ربودن   سرقتی  هر  در  دکترکاتوزیان،  دیدگاه 
عنف   با  و  علنی  صورت  به  ربایش  مشمول  را  ماده  این  توان می

 . دانست احتمالی

ارزش مالچنانچه    د و عمل او سرقت نباشد ی اببرهر کس مال دیگري را  
) ریال نباشد و سارق200,000.000(  از دویست میلیون   مورد سرقت بیش

به حبس از سه ماه تا شش ماه و در غیر  فاقد سابقه مؤثر کیفري باشد
به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. طبق  این صورت 

توان این مادهی ربودن وجود دارد و میدیدگاه دکترکاتوزیان، در هر سرقت
 را مشمول ربایش به صورت علنی و با عنف احتمالی دانست. 

267 
 2655نکات 

 2656و 
 . شوندمینکات حذف  

 طور  به  قروض   بهطور  قروض 2675نکته  269

 تاجر    ناجر 2677نکته  269

   نبودن  به توجها ب   نبودن  به  توجه به 2695نکته  271

 2697نکته  271
تا  یک  به  نماید  استفادهسوء  آوردهدست  به  طریق  هر  به  ...
 . شد خواهد  محکوم حبس سال سه

شش ماه تا یک واستفاده نماید به    آورده سوء  به هر طریق به دست  ...
 . حبس محکوم خواهد شد  نیم سال

 2704نکته  272
حبس   سال  سه  تا  ماه  شش  تحمل  به  امانت  در  خیانت   مرتکب
 . دشومی محکوم 

سال حبس محکوم  یک و نیم ماه تا    سهمرتکب خیانت در امانت به تحمل  
 . شودمی

 زدن قفل   ققل  زدن  2713نکته  272

 2725نکته  273
 محکوم  سال سه تا ماه شش از حبس  به بزند  آتش ...

 . شد خواهد
 سال محکوم خواهد شد.  یک ونیمماه تا  سهآتش بزند به حبس از  ...

 2726نکته  273

دیگري  به  متعلق  غیرمنقول  یا   و  منقول  اشیاء  عمداً  کسی  اگر
محکوم  سال  سه  تا  ماه  شش  از   حبسبه  نماید  تخریب   را

 . شد خواهد

اگر کسی عمداً اشیاء منقول و یا غیرمنقول متعلق به دیگري را تخریب
) ریال100,000.000وارده یکصد میلیون (  میزان خسارتچنانچه  نماید  

و در غیر این  واردهنقدي تا دو برابر معادل خسارت  یا کمتر باشد به جزاي
 محکوم خواهد شد.  سال یک و نیمماه تا  سهحبس از   بهصورت 

 .شودمینکته حذف   2728نکته  273

 2729نکته  274
  خصوصی  ماهیت  از 1392 مصوب  ا.م.ق  104 ماده طبق...

 . برخوردارند
باشند. گذشت می  جرایم قابل  از 1392 مصوب ا.م.ق 104  ماده طبق ...

 2731نکته  274

را   زیر  اقدامات  از   یکی  ضرورت   بدون   و   عمد   به  کسی   اگر
جزاي  یا   ماه  شش  تا   روز   یک  و   نود   از  حبس  به  دهد،   انجام
ریال   میلیون   سه  تا  ریال  هزار  پانصد  و   میلیون  یک   از   نقدي

 . شد خواهدمحکوم
ناقص   یا   بکشد  دیگري  به   متعلق  گوشت  حالل  حیوان   
 کند؛
شده   اعالم  ممنوع  دولت  توسط  آنها  شکار  که  حیواناتی  
 . کند ناقص یا  بکشد است

اگر کسی به عمد و بدون ضرورت یکی از اقدامات زیر را انجام دهد، به
ماه یا جزاي نقدي از یک میلیون و پانصد  یک و نیم ماه تا سهحبس از  

 .خواهد شد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم
 وشت متعلق به دیگري بکشد یا ناقص کند؛ حیوان حالل گ -
کشد یاب  است  شده  اعالم  ممنوع   دولت  توسط  آنها  شکار   که  حیواناتی   -

 ناقص کند. 

 مفروض انگاشته     انگاشته مفروش 2739نکته  274
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 2740نکته  274
غیر  اشخاص،  به  متعلق  غیرتجاري  و  تجاري  اوارق  یا  سند  ...

به   شود  غیر  به  ضرر  موجب  و  کند  تلف  نحو   هر  به  را  دولت
 . شودمی  محکوم سال  دو تا  ماه سه از حبس

تجاري و غیرتجاري متعلق به اشخاص، غیر دولت را به  اوراقسند یا    ... 
ماه تا یک و نیم هر نحو تلف کند و موجب ضرر به غیر شود به حبس از 

 شود. سال محکوم می یک

   سند اتالف  جز سند  اتالف  اتالف  جز 2741نکته  274

 اموال جزئی    حزئی اموال 2745نکته  275

 2747نکته  275
و   سال  سه  تا  ماه  شش  از  حبس   به  شود  دیگري  محصول  ...

 .شود می محکوم  ضربه 74 تا شالق
74و شالق تا    از سه ماه تا یکسالمحصول دیگري شود به حبس    ...

 شود.ضربه محکوم می

 2749نکته  275
حبس  ماه  شش  تا  سه  به  ببرد  بین  از  قانونی   مجوز   بدون   ...
جزاي   ریال   میلیون  سه  تا   هزار   پانصد   و   میلیون  یک   از   یا

 . شد خواهد  محکوم مجازات دو  هر  یا نقدي

ماه حبس یا از یکسه  تا    یک و نیمبدون مجوز قانونی از بین ببرد به    ...
میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزاي نقدي یا هر دو مجازات

 د.محکوم خواهد ش 

 زراعت و    زارعتو 2764نکته  277

 2767نکته  277
و  تجاوز  گونه  هر  مزاحمت،  ایجاد  شامل  عدوانی  تصرف
به   عدوانی  متصرف  مرتکب  مجازات  .شودمی  حق   از  ممانعت

 .بود  خواهد  حبس سال یک تا  ماه یک

در مواردي که امالك و اراضی متعلق  مجازات مرتکب متصرف عدوانی
، پانزده روز تا شش ماه حبس و در غیر آن،دبه اشخاص خصوصی باش 

 باشد. تا یک سال حبس مییک ماه 

 2778نکته  278
ماه  سه  به  تجاوز  رفع  بر  عالوه  کند،  تصرف  خشونت  و  زور  ...
 . شودمی محکوم حبس سال یک تا

ماه تا  یک و نیم زور و خشونت تصرف کند، عالوه بر رفع تجاوز به    ... 
 د. شو حبس محکوم می شش ماه

 2779نکته  278
رفع   بر  عالوه  کند،  عدوانی  غیر  تصرف   را  حکم   مورد  دوباره  ...

 . شودمی محکوم سال  دو تا ماه شش حبس  به تجاوز 
دوباره مورد حکم را تصرف غیر عدوانی کند، عالوه بر رفع تجاوز به  ...

 شود. سال محکوم می یکماه تا  سهحبس 

 2781نکته  278
وارد   تهدید  یا   عنف   به  دیگري   مسکن  یا  منزل  در   هرکس
خواهد  محکوم   حبس   سال  سه  تا   ماه   شش  از   مجازات   به  شود
 .شد

هرکس در منزل یا مسکن دیگري به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات
 سال حبس محکوم خواهد شد. یک و نیم ماه تا  سهاز 

 2782نکته  278

 :خشونت  و زور   با دیگري منزل به ...
 باشند؛  نفر دو  از بیش  و  نفر دو -1
 باشد؛  سالح حامل آنها  از یکی کم  دست  -2
 . شوندمی محکوم سال شش تا  یک از  حبس به

 :به منزل دیگري با زور و خشونت ...
 دو نفر و بیش از دو نفر باشند؛  -1
 دست کم یکی از آنها حامل سالح باشد؛  -2

 شوند. سال محکوم می سهتا  شش ماهبه حبس از 

 قانون تعزیرات  تعزیزات ونقان  2783نکته  278

 2797نکته  280
74  تا   و   حبس  سال   یک  تا  ماه  یک   به  افترا،  جرم   مرتکب
.شد  خواهد  محکوم  مورد  حسب  آنها  از  یکی  یا  و  شالق  ضربه

 . دمحکوم خواهد ش مرتکب جرم افترا، به جزاي نقدي درجه شش

 2802نکته  280
امکان،   صورت   در   حیثیت   اعاده  بر  عالوه   اکاذیب  نشر  مرتکب

محکوم   ضربه  74  تا  شالق  یا  و  سال  دو  تا  ماه   دو  از  حبس  به
 .شود

مرتکب نشر اکاذیب عالوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از
 ضربه محکوم شود. 74سال و یا شالق تا  یکماه تا  یک

 2811نکته  281
  سال سه تا  ماه شش از حبس به عملی  افتراي جرم  مرتکب

 .شودمی محکوم شالق  بهضر 74 تا یا و
سال و یا تا  یک و نیم ماه تا    سهمرتکب جرم افتراي عملی به حبس از   

 ضربه شالق محکوم میشود.  74
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 2812نکته  281
حبس  به  نماید   منتشر  را  هجویه   یا  کند   جو راه  دیگري  هرکس

برشمردن   یعنی  هجو  .شودمی  محکوم  ماه  شش  تا  یک  از
 . اوست به انتاه  و شتم و  توهین و  دیگري عیب

پانزدههجو کند یا هجویه را منتشر نماید به حبس از  هرکس دیگري را 
ماه محکوم میشود. هجو یعنی برشمردن عیب دیگري و توهین  سهتا    روز

 و شتم و اهانت به اوست. 

 ارزش کاال    ارزشکاال  2825نکته  282

 2831نکته  283

یا  عاونتم  مباشرت،  ،6  و  5  نکات  در  شده  ذکر  درجرایم   ...
انفصال   به  مقرر،  مجازات  تحمل  بر  عالوه  نمایند  مشارکت

محکوم  دولتی  خدمات   از   سال  پنج  تا   سال  یک   از   موقت 
 . شد خواهند

عالوه  نمایند  مشارکت   یا   مباشرت   ،6  و   5  نکات   در  شده  ذکر  درجرایم  ...
از   سال  پنج  تا  سال  یک  از  موقت  انفصال  به  مقرر،  مجازات  تحمل  بر

 . شد خواهند  حکوم م دولتی   خدمات

 2844نکته  284
شناخته  جرم   معاون  کنند  کمک   مراکز  این  کردن  دایر  به  یا   ...

 . شوندمی محکوم جرم مباشر مجازات  به  و شده
را دارند.  جرم  مباشر  مجازات   کنند،   کمک  مراکز  این   کردن   دایر  به  ... یا 

(این عنوان معاونت به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیري نسخ
 ده است.) نش

 .شودمینکته حذف   2845نکته  284

 براي خود بر نیاید.  برنیاد  خود  براي 2849نکته  285

 مستوجب کیفر   کیفري مستوحب...  2852نکته  285

 به دست آورده است است آوده دست به 2853نکته  285

 2865نکته  286

از  یکی  نقلیه  وسیله هدایت  از   ناشی  جزایی خطاي  اثر  در   اگر
تا   ماه   دو  از  حبس به  مرتکب   کند،   ایجاد   شخص  در   زیر موارد
مصدوم  ناحیه  از  مطالبه  صورت   در   دیه  پرداخت  و  ماه  شش

 :شد خواهد  محکوم 

اگر در اثر خطاي جزایی ناشی از هدایت وسیله نقلیه یکی از موارد زیر در
ماه و پرداخت دیه  سهماه تا    یک حبس از    شخص ایجاد کند، مرتکب به

 :مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد در صورت 

 2868نکته  287
و   ماه  پنج   تا  یک   از  حبس  به  مرتکب  دهد  رخ   قبل  نکات...  

محکوم  مصدوم  ناحیه  از   مطالبه  صورت  در  دیه  پرداخت
 . شودمی

حبس از  ... به  مرتکب  دهد  و نیم تا    پانزده روز نکات قبل رخ  ماه و  دو 
 شود. احیه مصدوم محکوم میپرداخت دیه در صورت مطالبه از ن 

 وسیله نقلیه  نقیله  وسیله 2868نکته  287

 متصدي وسیله نقلیه  نقیه وسیله  متصوي 2869نکته  287

 گردد. تعیین می . گرددمی تعین 2872نکته  287

 شود.مینکته حذف   2875نکته  287

 صحنه حادثه حادثه صحته 2877نکته  288

 ی متقاض   متاقضی 2883نکته  288

 داده شده است  است شده دادشه 2891نکته  289

 ايجاسوسی رایانه اي رایانه  جاسوي 2898نکته  290

 عالمانه استفاده    عالمان استفاده 2914نکته  291
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 گذر واژه  واژه گذره 2921نکته  292

 2942نکته  294
مجرم   نماید،   معاونت   ذیل  طرق  از   مستهجن  محتویات...  
 :است

 

یک   و   نود  از  حبس  به  ذیل شود،  اعمال  مرتکب  ستهجنم  محتویات  ...
ریال   میلیون  بیست   تا  ریال   میلیون   پنج  از  نقدي   جزاي  یا   سال  یک   تا   روز 
 . شد خواهد  محکوم مجازات  هردو  یا

 .شودمینکته حذف   2943نکته  294

 2944نکته  294
اي، رایانه  سامانه  در   تنها  مستهجن   محتویات  به  دستبابی 
 . شودمی فوق ماده شامل داده هاياملح  یا  مخابراتی

باید   فوق  اعمال  سامانهارتکاب  طریق  رایانهاز  یاهاي  مخابراتی  یا  اي 
 انجام شود. هاي داده حامل

 دستیابی    دستبابی  2944نکته  294

 2948نکته  295
و   نود   از   حبس   به  ذکرشده  اعمال  در  معاونت   عنوان به  ماده
تا   ریال  میلیون   پنج  از  نقدي  جزاي  یا  سال  یک  تا  روز  یک

 .شودمی محکوم مجازات دو هر  یا ریال  میلیون  بیست

نقدي  جزاي  یا   سال  یک   تا   روز   یک   و   نود  از  حبس   مجازات اعمال فوق،
 باشد. می مجازات  دو هر یا  ریال میلیون  بیست تا ریال میلیون پنج  از

 

 ،2440 نکات
2441،  
2442،  

2446، 2450

، کالً حذف شود و عبارت ذیل2450،  2446و    2442الی    2440نکات   
موضوع  جرم آدم رباییمجازات  تحت عنوان یک نکته جایگزین شود:«  

حبس  ،قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد  621ماده  
 باشد.»می درجه چهار و در غیر این صورت حبس درجه پنج

 منتشر کند کند منشتر 2951نکته  295

 2952نکته  295
دو   تا  روز  یک  و  نود  از  حبس  حیثیت،  هتک  مرتکب  مجازات

ریال   میلیون   چهل  تا   ریال  میلیون   پنج   از  نقدي  جزاي  یا   سال
 .بود خواهد  دو هر یا

از   حبس  هتک حیثیت،  مرتکب  ماهمجازات  نیم  و  یا  یکتا    یک  سال 
جزاي نقدي از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو خواهد بود. 

 هر دو مجازات  مجارات  دو هر 2953کته ن 295

 حقیقی یا حقوقی  حفوقی  یا  حقیقی 2977نکته  297
 


