
 اختصاصی و عمومی جزای حقوق ای چهارگزینه سواالت مجموعه

 

 مطالب کتابفهرست 

 مقدمه

 

 (ا.م.ق 9 تا 3 مواد) مکان در جزایی قوانین اجرای قلمرو

 (ا.م.ق 4 تا 3 مواد) مکان در جزایی قوانین اجرای قلمرو پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 00 و 01 مواد) زمان در جزائی قوانین اجرای قلمرو

 (ا.م.ق 00 و 01 مواد) زمان در جزائی قوانین اجرای قلمرو پاسخنامه

 

 تا 01 مواد) حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت -اصلی هایمجازات -کیفری دادرسی و هامجازات جرائم، بودن قانونی

 (ک.د.آ.ق 494 -ت.ا.م.ق 747 و 747 -ا.م.ق 043 و 11

 حقوقی اشخاص کیفری مسئولیت -اصلی هایمجازات -کیفری دادرسی و هامجازات جرائم، بودن قانونی پاسخنامه

 (ک.د.آ.ق 494 -ت.ا.م.ق 747 و 747 -ا.م.ق 043 و 11 تا 01 مواد)

 

 (ا.م.ق 14 تا 13 مواد) وتبعی تکیمیلی هایمجازت

 (ا.م.ق 14 تا 13 مواد) تبعی و تکمیلی هایمجازات پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 39 تا 17 مواد) مجازات از معافیت و تخفیف -هامجازات اعمال و تعیین نحوه

 (ا.م.ق 39 تا 17 مواد) مجازات از معافیت و تخفیف -هامجازات اعمال و تعیین نحوه پاسخنامه

 

 (دک.آ.ق 551 -ا.م.ق 43 تا 41 مواد) مشروط آزادی -آزادی نیمه نظام -مجازات اجرای تعلیق -حکم صدور تعویق

 551 -ا.م.ق 43 تا 41 مواد) مشروط آزادی -آزادی نیمه نظام -مجازات اجرای تعلیق -حکم صدور تعویق پاسخنامه

 (دک.آ.ق



 

 ا.م.ق 43 تا 0 مواد دوره

 

 ا.م.ق 43 تا 0 مواد دوره پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 77 تا 44 مواد) حبس هایجایگزین

 (ا.م.ق 77 تا 44 مواد) حبس هایجایگزین پاسخنامه

 

 (ا.ک.ق 047 تا 044 -95 تا 77 مواد) نوجوانان و اطفال تربیتی و تأمینی اقدامات و هامجازات

 (ا.ک.ق 047 تا 044 -95 تا 77 مواد) نوجوانان و اطفال تربیتی و تأمینی اقدامات و هامجازات پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 014 تا 94 مواد) شاکی گذشت -عفو

 (ا.م.ق 014 تا 94 مواد) شاکی گذشت -عفو پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 003 تا 015 مواد) زمان مرور

 (ا.م.ق 003 تا 015 مواد)زمان مرور پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 010 تا 004 مواد) درأ قاعده و توبه

 (ا.م.ق 010 تا 004 مواد) درأ قاعده و توبه پاسخنامه

 

 ا.م.ق 010 تا 44 مواد دوره

 ا.م.ق 010 تا 44 مواد دوره پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 014 تا 011 مواد) عقیم جرم و محال جرم و جرم به شروع



 (ا.م.ق 014 تا 011 مواد) عقیم جرم و محال جرم و جرم به شروع پاسخنامه

 

 031 تا 015 مواد) یافته سازمان مجرمانه گروه دستگی سر -مباشر از اقوی سبب -جرم در معاونت -جرم در شرکت

 (ا.م.ق

 مواد) یافته سازمان مجرمانه گروه دستگی سر -مباشر از اقوی سبب -جرم در معاونت -جرم در شرکت پاسخنامه

 (ا.م.ق 031 تا 015

 

 (ا.م.ق 039 تا 030 مواد) تکرار و تعدد

 (ا.م.ق 039 تا 030 مواد) تکرار و تعدد پاسخنامه

 

 513 ماده و 03 ماده 1 تبصره -ا.م.ق 311 ماده 1 تبصره و 059 تا 041 مواد) کیفری مسئولیت موانع و شرایط

 (ک د.آ.ق

 ماده و 03 ماده 1 تبصره -ا.م.ق 311 ماده 1 تبصره و 059 تا 041 مواد) کیفری مسئولیت موانع و شرایط پاسخنامه

 (ک د.آ.ق 513

 

 ا.م.ق 059 تا 011 مواد دوره

 ا.م.ق 059 تا 011 مواد دوره پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 059 تا 0 مواد) عمومی جزای دوره

 (ا.م.ق 059 تا 0 مواد) عمومی جزای دوره پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 104 تا 041 مواد) دعوا اثبات ادله

 (ا.م.ق 104 تا 041 مواد) دعوا اثبات ادله پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 177 تا 179 -144 تا 144 – 144 تا 107 مواد) حدود



 (ا.م.ق 177 تا 179 -144 تا 144 – 144 تا 107 مواد) حدود پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 379 و 311 تا 179 مواد) جنایات تداخل -جنایات تعاریف و اقسام

 (ا.م.ق 379 و 311 تا 179 مواد) جنایات تداخل -جنایات تعاریف و اقسام پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 434 تا 411 – ا.م.ق 300 تا 310 مواد) قصاص عمومی شرایط

 (ا.م.ق 434 تا 411 – ا.م.ق 300 تا 310 مواد) قصاص عمومی شرایط پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 477 - 457 تا 555 – 377 – 344 تا 301 مواد) سوگند و قسامه

 (ا.م.ق 477 - 457 تا 555 – 377 – 344 تا 301 مواد) سوگند و سامه پاسخنامه

 

 ا.م.ق 344 تا 179 مواد دوره

 ا.م.ق 344 تا 179 مواد دوره پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 347 تا 347 مواد) قصاص حق صاحب

 (ا.م.ق 347 تا 357 مواد) قصاص حق صاحب پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 417 تا 415 – 374 تا 347 مواد) جنایت در شرکت

 (ا.م.ق 417 تا 415 -374 تا 347 مواد) جنایت در شرکت پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 371 تا 375 مواد) جنایت در اکراه

 (ا.م.ق 371 تا 375 مواد) جنایت در اکراه پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 541 تا 541 -557 تا 555 – 411 – 391 تا 370 مواد) عضو قصاص و نفس قصاص



 (ا.م.ق 541 تا 541 -557 تا 555 – 411 – 391 تا 370 مواد) عضو قصاص و نفس قصاص پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 404 تا 393 مواد) عضو قصاص شرایط

 (404 تا 393 مواد) عضو قصاص شرایط پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 475 و 474 – 447 تا 407 مواد) قصاص اجرای

 (ا.م.ق 475 و 474 – 447 تا 407 مواد) قصاص اجرای پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 477 تا 447 مواد) دیه پرداخت مسئول -دیه اثبات هایراه -آن موارد و دیه تعریف

 (ا.م.ق 477 تا 447 مواد) دیه پرداخت مسئول -دیه اثبات هایراه -آن موارد و دیه تعریف پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 537 تا 477 مواد) ضمان موجبات دیه پرداخت مهلت

 (ا.م.ق 537 تا 477 مواد) ضمان موجبات دیه پرداخت مهلت پاسخنامه

 

 (ا.م.ق 717 تا 719 -575 تا 537 مواد) دیه مقادیر -دیات تعدد تداخل

 (ا.م.ق 717 تا 719 -575 تا 537 مواد) دیه مقادیر -دیات تعدد تداخل پاسخنامه

 

 (ت.ا.م.ق 501 تا 497 مواد) کشور خارجی و داخلی امنیت ضد جرایم

 (ت.ا.م.ق 501 تا 497 مواد) کشور خارجی و داخلی امنیت ضد جرایم پاسخنامه

 

 (ت.ا.م.ق 541 تا 507 مواد) مجعول سند از استفاده و جعل -سکه تخدیش و قلب

 (ت.ا.م.ق 541 تا 507 مواد) مجعول سند از استفاده و جعل -سکه تخدیش و قلب پاسخنامه

 



 غضب -مقصرین اخفای و قانونی محبوسین فرار -دولتی اماکن از هانوشته سرقت و پلمپ و مهر شکستن یا محو

 (ت.ا.م.ق 557 تا 543 مواد) مشاغل و عناوین

 -رینمقص اخفای و قانونی محبوسین فرار -دولتی اماکن از هانوشته سرقت و پلمپ و مهر شکستن یا محو پاسخنامه

 (ت.ا.م.ق 557 تا 543 مواد) مشاغل و عناوین غضب

 

 (ت.ا.م.ق 549 تا 577 مواد) تاریخی فرهنگی اموال تخریب

 (ت.ا.م.ق 549 تا 577 مواد) تاریخی فرهنگی اموال پاسخنامه

 

 (ت.ا.م.ق 400 و 401 -417 تا 411 -597 – 595 – 577 تا 571 مواد) تبانی -دولتی مأمورین و مقامات تقصیرات

 400 و 401 -417 تا 411 -597 – 595 – 577 تا 571 مواد) تبانی -دولتی مأمورین و مقامات تقصیرات پاسخنامه

 (ت.ا.م.ق

 

 (ت.ا.م.ق 434 تا 401 مواد) اطفال و اشخاص علیه جرائم

 (ت.ا.م.ق 434 تا 401 مواد) اطفال و اشخاص علیه جرائم پاسخنامه

 

 54 تا 49 مواد -ت.ا.م.ق 451 تا 437 مواد) خانوادگی تکالیف و حقوق ضد جرایم -عمومی اخالق و عفت ضد جرائم

 (خانواده از حمایت قانون

 مواد -ت.ا.م.ق 451 تا 437 مواد) خانوادگی تکالیف و حقوق ضد جرایم -عمومی اخالق و عفت ضد جرائم پاسخنامه

 (خانواده از حمایت قانون 54 تا 49

 

 (ت.ا.م.ق 494 تا 475 -471 تا 477 مواد) غیر امالک و منازل حرمت هتک -تخریب -ورشکستگی -تهدید

 (ت.ا.م.ق 494 تا 475 -471 تا 477 مواد) غیر امالک و منازل حرمت هتک -تخریب -ورشکستگی -تهدید پاسخنامه

 

 717 تا 710 مواد) رانندگی تخلفات از ناشی جرائم -ولگردی و قماربازی و الکلی مشروبات استعمال به تجاهر

 (ت.ا.م.ق



 تا 710 مواد) رانندگی تخلفات از ناشی جرائم -ولگردی و قماربازی و الکلی مشروبات استعمال به تجاهر پاسخنامه

 (ت.ا.م.ق 717

 

 (ت.ا.م.ق 775 تا 719 مواد) ایرایانه جرایم

 (ت.ا.م.ق 775 تا 719 مواد) ایرایانه جرایم پاسخنامه

 

 ت.ا.م.ق 711 تا 497 -419 -417 -507 -504 -ا.م.ق 143 تا 145 مواد) معنوی تمامیت علیه جرایم

 معنوی تمامیت علیه جرایم پاسخنامه

 

 اموال علیه جرایم

 

 در تدلیس -شخصی نفس ضعف از استفاده سوء -معارض معامله -غیر مال انتقال) آن خاص صور و کالهبرداری

 مجازات قانون -امالک و اسناد ثبت قانون 007 -ت.ا.م.ق 599 ئ 594 -ک.ا.ا.م.م.ت.ق 0 مواد( )دولتی معامالت

 (غیر مال انتقال به راجع

 -شخصی نفس ضعف از استفاده سوء -معارض معامله -غیر مال انتقال) آن خاص صور و کالهبرداری پاسخنامه

 قانون -امالک و اسناد ثبت قانون 007 -ت.ا.م.ق 599 ئ 594 -ک.ا.ا.م.م.ت.ق 0 مواد( )دولتی معامالت در تدلیس

 (غیر مال انتقال به راجع مجازات

 

 -594 مواد( امضاء سفید و مهر سفید از استفاده سوء -غیرقانونی تصرف -اختالس) آن خاص صور امانت در خیانت

 (ک.ا.ا.م.م.ت.ق 5 -ت.ا.م.ق 474 -473

 (امضاء سفید و مهر سفید از استفاده سوء -غیرقانونی تصرف -اختالس) آن خاص صور امانت در خیانت پاسخنامه

 (ک.ا.ا.م.م.ت.ق 5 -ت.ا.م.ق 474 -473 -594 مواد

 

 (ت.ا.م.ق 447 تا 450 -ا.م.ق 177 تا 147 مواد) سرقت

 (ت.ا.م.ق 447 تا 450 -ا.م.ق 177 تا 147 مواد) سرقت پاسخنامه

 



 (چک صدور قانون) نشدنی پرداخت چک صدور

 (چک صدور قانون) نشدنی پرداخت چک صدور پاسخنامه

 

 (ت.ا.م.ق 594 تا 577 -ک.ا.ا.م.م.ت.ق 3 مواد) ارتشا و رشا

 (ت.ا.م.ق 594 تا 577 -ک.ا.ا.م.م.ت.ق 3 مواد) ارتشا و رشا پاسخنامه

 

 اموال علیه جرایم تلفیقی سواالت

 اموال علیه جرایم تلفیقی سواالت پاسخنامه

 

 متفرقه قوانین -اختصاصی و عمومی جزای کلی دوره

 اختصاصی و عمومی جزای کلی دوره پاسخنامه

 

 کیفری حقوق مکاتب

 کیفری حقوق مکاتب پاسخنامه


