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 اهداف موسسه قانون یار
 )داوطلبان آزمون های حقوقی حتما بخوانند(

 
با عنايت به اينکه موسسه قانون يار به اولین هدف خويش در خصوص تالیف کتب آموزشی و کمک آموزشی  

رسید و مورد توجه تمامی داوطلبان آزمون های  به همراه دی وی دی صوتی تدريسبه صورت کتاب نموداری 
صا آزمون وکالت(قرار گرفت و از طرفی مورد انتقاد ديگر موسسات قرار گرفتیم ، نشان از پیشرفت حقوقی)مخصو

و موفقیت در اين رسته آموزشی می باشد .اما اهداف اصلی موسسه قانون يار به اينجا ختم نمی گردد.در خصوص 
توانست نیاز تمامی  اهداف بعدی اين موسسه بايد گفت،از آنجايی که هیات علمی موسسه ما بدين سبک

دانشجويان و داوطلبان آزمون های حقوقی را از مراجعه به کلسهای حضوری ديگر موسسات و پرداخت هزينه 
های گزاف و غیر وجدانی معاف نمايد در همین راستا هدف ديگر موسسه قانون يار اخذ مجوز لزم از وزارت علوم 

ی با هزينه شهريه عادلنه و منصفانه می باشد که ان شا ال و فناوری و تحقیقات جهت برگزاری کلسهای حضور
در آينده بتوانیم به همین روال با دريافت هزينه  ناچیزی از داوطلب ))بر خلف شهريه سنگین و غیر اخلقی 

 ديگر موسسات((در راستای برگزاری کلسهای حضوری گام برداريم.
 علمي آن مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: از ديگر اهداف موسسه قانون يار و اعضای هيات

 

 برای خريداران کتب و سی دی های صوتی تدريس موسسه قانون يار به صورت رايگان. برنامه ريزی هدفمند و مفید ۴
 تمامی دروس و کتب رشته حقوق در قالب کتب نموداری و صوتی در آينده نزديک  تدريس صوتی و نموداری. 2
 و تمام نموداری رفع تمامی مشکلت حقوقی وکل ، قضات و اساتید  دانشگاه ها کتب صوتی. تالیف ۹
 در تمامی مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری کلسهای تدريس تصويری. برگزاری ۱
 در آينده ای نه چندان دور آزمون های  آزمايشی حضوری  و اينترنتی. برگزاری  5
 ادوار  گذشته  در آزمون های حقوقی کتب صوتی تست های معتبر.تالیف  ۰
 )کامل ضروری و مهم(.تالیف کتاب صوتی ترمینولوژی حقوق  7
 تمامی قوانین  موجود و حاکم  در ايران قانون خوانی.8
 تمام دروس  مهم آزمون  تدريس صوتی رايگان.۳

 در آينده تحصیلی رايگانمشاوره .ارايه ۴۶
 

))توجه:دی وی دی صوتی تدريس اساتید با کیفیت فوق العاده بال و به صورت کامل رايگان عرضه می گردد تا تمامی 
 حقوقدانان بتوانند از امتیازات و بار علمی اساتید موسسه بدون پرداخت هزينه ای اضافی استفاده نمايند.((

 
 موسسه قانون یار می باشداین فقط بخشی از فعالیت های 
 

 آینده از آن ماست
 عضو خبرنامه پيامکي موسسه قانون يار شويد(( 0222422322022به سامانه پيامکي موسسه به شماره  02))با ارسال عدد 
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 4084قانون معاون و شريک جرم 

 ( شريک جرم0
ی جرم باشد خواه به فجرم قابل تعقیب، خواه در حقوق عر هرکس که در ارتکاب هر

موجب قوانین گذرانده شده يا قوانینی که گذرانده خواهند شد، معاونت، شراکت، 
ت يا تحريک کند مسئول و به عنوان مجرم اصلی محاکمه، محکوم و مجازات ورمشا

 خواهد شد.
 .۴2، جدول ۰5(7حقوق جزا، بخش ) ۴۳77م قانون مصوب سال ممت

  4084قانون جرم بر عليه اشخاص 

 ( تباني برای ارتکاب قتل يا در خواست آن 1
ديگر در خواست، يا او را تشويق، يا متقاعد  ی برای قتل شخصهر کس که از شخص

ی انگلستان باشد کند، يا برای متقاعد کردن او تلش کند يا به او پیشنهاد بدهد چه تبعه
تان باشد چه نباشد، گناهکار و محکوم شناخته خواهد شد چه نباشد، چه در قلمرو انگلس

 و به موجب آن در برابر حبس ابد جوابگو خواهد بود.
 ( قتل يا قتل نفس در خارج از کشور۳

در جايی که قتل يا قتل نفس در سرزمینی خارج از پادشاهی انگلستان، چه تحت 
باشد يا نباشد، صورت  ی انگلستانی ملکه باشد چه نباشد، و چه مقتول تبعهسلطه

ی انگلستان در اين رابطه، چه قتل چه قتل نفس، بگیرد هر جرم ارتکابی توسط هر تبعه
تواند در انگلستان يا ايرلند تحت رسیدگی، تجسس، محاکمه، صدور حکم و مجازات می

ی هر شخص در هر مکان قرار بگیرد. مشروط به آنکه هیچ يک از مندرجات از محاکمه
از انگلستان يا ايرلند به خاطر هر قتل نفس ارتکابی در خارج از انگلستان يا در خارج 

 ی قبل از گذراندن اين قانون، بازداری نکند.ايرلند به همان رويه
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 ( تهديد به قتل۴۰
کسی که بدون عذر قانونی با نیت ارعاب شخص ديگر، شخص ثالث را تهديد به قتل 

خواهد شد و براساس محکومیت در دادخواست، به کند، شخص ثالث گناهکار شناخته 
 حداکثر ده سال زندان جوابگو خواهد بود.

( ممانعت از کسی که سعی دارد خود يادگیری را از کشتی در حال غرق شدن ۴7
 نجات دهد

از هر شخص ديگر، سوار بر عرشه يا خارج از  خبیثانههر کس به طور غیرقانونی و
ق شدن، به گل نشستن، عرض کردن جهت حرکت ای که در شرف دردسر، غرکشتی

است، که در تلش است جان خود يا جان شخص ديگری را نجات دهد بازداری کند 
 محکوم شناخته خواهد شد و به حبس ابد جوابگو خواهد بود.گناهکار و 

ی جسمی خطرناک، ه شلیک، يا جرح، با نیت وارد آوردن صدمه( شلیک يا اقدام ب۴8
 در برابر دستگیری. مقاومت  يا با

ی ای با نیت وارد آوردن صدمههر کس به طور غیر قانونی وخبیثانه با هر وسیله
جسمی خطرناک يا با نیت مقاومت در برابر دستگیری قانونی خود يا بازداری از 

ی جسمی خطرناک او را دستگیری هر شخص ديگر کسی را مجروح کند يا اسباب صدمه
 محکوم و در برابر حبس ابد جوابگو خواهد بود.فراهم آورد گناهکار، 

 ی جسمی با سلح يا بدون سلح ( وارد آوردن صدمه2۶
يا بدون اسلحه يا هر ابزاری، شخص  هر کس به طور غیرقانونی خبیثانه، يا با اسلحه

ی جسمی خطرناکی به او وارد کند گناهکار و محکوم ديگر را مجروح کند يا صدمه
 سال زندان جوابگو خواهد بود. 5و در برابر حداکثر  شناخته خواهد شد

( اقدام به خفه کردن و .... به منظور ارتکاب هر جرم قابل تعقیب يا معاونت در 2۴
 ارتکاب چنین جرمی

هر کس به هر وسیله اقدام به خفه کردن يا فشردن گلوی هر شخصی نمايد يا به هر 
حس، شخص ديگر برآيد تا او را بیروش حساب شده برای خفه کردن يا فشردن گلوی 

بیهوش يا عاجز از مقاومت نمايد و نیت او توان دادن به خود يا به شخص ثالث برای 
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ارتکاب جرم قابل تعقیب يا معاونت در ارتکاب آن باشد گناهکار و محکوم شناخته خواهد 

 شد و مجازات وی حبس ابد است.
اب يا معاونت در ارتکاب هر جرم قابل ... به منظور ارتک و ( استفاده از کلروفرم22

 تعقیب
هر کس به طور غیر قانونی از هر ماده يا داروی گیج کننده يا از خود بیخود کننده،  

م برای شخص ديگر استفاده يا قدام به استفاده نمايد يا مسبب رتنتور ترياک يا کلروف
هر جرم قابل تعقیب اجرای آن برای او باشد و نیت وی ارتکاب يا معاونت در ارتکاب 

 بود.شود و مجازات او حبس ابد خواهد باشد گناهکار و محکوم شناخته می
ی ( اجرای خبیثانه سم و ... برای به خطر انداختن جان يا وارد آوردن صدمه2۹

 جسمی فاحش و خطرناک 
ی مخرب يا سمّی ديگر را هر کس که به طور غیرقانونی و خبیثانه هر گونه سم يا ماده

ای شخص ديگر اجرا کند يا مسبب اجرای آن شود يا او را وادار به مصرف آن کند تا بر
ی جسمی خطرناکی به او وارد کند گناهکار و محکوم جان او را به خطر بیندازد يا صدمه

 شناخته خواهد شد و مجازات او حداکثر ده سال زندان است.
يا آزردن شخص ديگر هر کس  ( اجرای خبیثانه سم و ... با نیت صدمه زدن، تعدی،2۱

ی مخرب يا سمّی ديگر را برای شخص به طور غیر قانونی و  خبیثانه هر گونه سم يا ماده
اش صدمه ديگر اجرا کند يا مسبب اجرای آن شود يا او را وادار به مصرف آن کند و نیت

زدن، تعدی، يا آزردن چنین شخص باشد گناهکار و محکوم شناخته خواهد شد و 
 سال زندان است. 5ات وی حداکثر مجاز
( ندادن غذا و ... به شاگرد يا مستخدم يا وارد آوردن صدمه جسمی بر او تا 25

 ی دائمی بشود.بدينوسیله جانش به خطر افتد يا دچار صدمه
ی قانونی مسئول تأمین خوراک، هر کس، ارباب يا استاد )زن و مرد(، که از جنبه

خدم يا شاگرد خود باشد و از روی میل و اراده و بدون پوشاک يا مسکن لزم برای مست
عذر موجه از انجام چنین کاری سرباز زند يا در انجام آن اهمال ورزد يا به طور غیرقانونی 
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ی جسمی را به مستخدم يا شاگرد خود وارد کند يا مسبب آن و خبیثانه هر گونه صدمه
ی دائمی شود گناهکار و صدمه شود تا جان مستخدم يا شاگرد به خطر افتد يا دچار

 سال زندان است. 5محکوم شناخته خواهد شد و مجازات وی حداکثر 
ی ی آن جانش به خطر افتد يا صدمهپناه گذاشتن کودک، که به واسطه( بی27

 جسمی دائمی ببیند.
پناه بگذارد و سال را رها کند يا بی 2هر کس به طور غیر قانونی هر کودک زير 

ی جسمی دائمی ببیند گناهکار و محکوم جان کودک به خطر افتد يا صدمهبدينوسیله 
 سال زندان است. 5شود و مجازات وی حداکثر شناخته می

 ی جسمی توسط باروت( وارد آوردن صدمه28
ی ی منفجرههر کس به طور غیرقانونی وخبیثانه با منفجر کردن باروت يا هر ماده

ی خت شدن، معلول شدن و يا وارد آمدن صدمهديگر باعث سوختن، قطع عضو، بدري
جسمی فاحش به شخص ديگر بشود گناهکار و محکووم شناخته خواهد شد و مجازات 

 وی، به صلحديد دادگاه، حبس ابد خواهد بود.
-ی برای کسی، يا پاشیدن اسید يا هر ماده( منفجر کردن باروت، يا ارسال يک ماده2۳

 ی جسمی شديد.ا نیت وارد آوردن صدمهی ديگر بر روی کسی بی خورنده
ی ديگر ی منفجرههر کس که به طور غیرقانونی وخبیثانه باعث انفجار باروت يا هرماده

ی خطرناک يا سمّی ديگری را برای کسی ارسال کند يا ی منفجره يامادهبشود يا هر ماده
يا مايع خورنده)اسید( را در جايی کار  ی مخرب يا منفجرهبه او تحويل دهد، ياهر ماده

بگذارد يا روی او بپاشد يا به هر طريقی از مواد نامبرده برای کسی استفاده کند و نیت 
وی سوزاندن، قطع عضو، از ريخت انداختن، يا معلول کردن شخص ديگر يا وارد آوردن 

ه باشد، ی جسمی وارد شده خواه نشدی جسمی شديد به او باشد، خواه صدمهصدمه
گناهکار و محکوم شناخته خواهد شدو مجازات وی، به صلحیديد دادگاه، حبس ابد 

 است.
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( کار گذاشتن باروت در نزديکی ساختمان و ... با نیت وارد آوردن صدمه جسمی به ۹۶
 کسی

ی ديگری را در داخل ی منفجرههر کس به طور غیرقانونی وخبیثانه باروت يا هر ماده
اش صدمه زدن اختمان يا کشتی کار بگذارد يا به آن پرتاب کند و نیتيا نزديکی يک س

ی جسمی وارد جسمی به کسی باشد، چه انفجار رخ داده چه نداده باشد و چه صدمه
شده چه نشده باشد گناهکار و محکوم شناخته خواهد شد و مجازات وی، به صلحديد 

 سال زندان است. ۴۱دادگاه، تا حداکثر 
 ی جسمی شديددن تفنگ پران و ... با نیت وارد آوردن صدمه( آماده کر۹۴

ی حساب شده برای کشتن يا ی انسانی، يا هر وسیلههر کس هرگونه تفنگ پران، تله
ی جسمی شديد و خطرناک را آماده يا کار بگذارد يا مسبب آماده وارد آوردن صدمه

ی شديد به يک متجاوز اش کشتن يا صدمه زدن جسمسازی يا کارگذاری آن باشد و نیت
شود و مجازات وی تا آيد باشد گناهکار و محکوم شناخته میيا هر شخص ديگر که می

سال زندان است؛ و هر کس آگاهانه و از روی میل و اراده اجازه دهد چنین  5حداکثر 
ديگر که امکان دارد در مکانی کارگذاشته شده باشند  ی انسانی يا وسیلهتفنگ پران، تله

دست او يا تحت تصرف شخص ديگر در آيد تا به کارگذاری ادامه دهد چنین پنداشته به 
الذکر کارگذاشته است: ی ديگر را با نیت فوقشود که چنین تفنگ، تله، يا وسیلهمی

مشروط به آنکه به هیچ يک از مندرجات اين بخش آماده سازی يا کارگذاری تفنگ يا 
غیر قانونی نکرده باشد؛ مشروط به آنکه هیچ يک از تله با نیت کشتن جانوران موذی را 

مندرجات اين بخش تنظیم يا کارگذاری يا تسبیب تنظیم يا کارگذاری، يا تداوم تنظیم 
ی ديگر را که يا کارگذاری صبح تا شب هر گونه تفنگ پران، تله انسانی يا هر وسیله

يا مسبب يا تداوم شود ی مسکونی تنظیم يا کارگذاری میجهت حفاظت در يک خانه
 بخش تنظیم يا کارگذاری باشد را غیرقانونی نکرده باشد.

( گذاشتن چوب و ... روی ريل قطار، از جا کندن ريل، نقاط گشتگاه، نشان دادن يا ۹2
 پنهان کردن علئم مخابراتی، و ... با نیت به خطر انداختن مسافران.
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اده يا هر چیز ديگر را روی ريل هر کس که به طور غیرقانونی وخبیثانه چوب، سنگ، م
قطار بگذارد يا به طرف آن پرتاب آن کند يا به طور غیر قانونی و خبیثانه ريل قطار، 
تراورس، يا هر چیز ديگر متعلق به ريل را از جا بکند، بردارد يا جابجا کند، يا به طور 

نده، حرکت داده آلت متعلق به ريل قطاررا چرخاغیرقانونی وخبیثانه هر نقطه يا ماشین
يا دگرسو کند، يا به طور غیر قانونی وخبیثانه هر گونه علمت يا چراغ راهنما در ريل يا 
نزديک ريل را نشان دهد، پنهان کند، يا يردارد، يا به طور غیرقانونی وخبیثانه هر مشکل 
ا ديگری را ايجاد يا باعث ايجاد آن بشود و نیت او به خطر انداختن ايمنی مسافران ي

خدمه قطار باشد گناهکار شناخته شده و طبق صلحديد دادگاه به حبس ابد محکوم 
 شود.می

( پرتاب سنگ و ... به واگن مسافربری قطار با نیت به خطر انداختن ايمنی هر ۹۹
 مسافر سوار بر قطار و يا سوار در بخشی از همان قطار

ر چیز ديگر را به هر وسیله هر کس به طور غیرقانونی وخبیثانه چوب، سنگ، ماده يا ه
موتوری، واگن حامل سوخت و آب، واگن مسافربری، يا واگن باری کاربردی بر روی ريل 
پرتاب کند يا باعث افتادن آن بشود و نیت او صدمه زدن يا به خطر انداختن ايمنی 

های مذکور قطار بشود گناهکار و محکوم )جان( هر شخصی حاضر در هر يک از بخش
 شود.ده و با حبس ابد مجازات میشناخته ش

 ( فعل يا ترک فعل برای به خطر انداختن جان مسافران قطار۹۱
ی عمدی سلمت هر ی هر فعل غیر قانونی يا ترک فعل يا مسامحههر کس به واسطه

شخص سوار بر قطار را به خطر بیندازد يا مسبب آن بشود يا به طريقی در اين امر 
کار و محکوم شناخته خواهد شد و طبق صلحديد دادگاه به معاونت داشته باشد. گناه
 سال با اعمال شاقه يا بدون آن مجازات خواهد شد. ۴۶هر مدت زندان تا حداکثر 

آور به اشخاص صدمه ی حمل و نقل که با رانندگان سرسام( رانندگان هر وسیله۹5
 بزند
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با رانندگی يا مسابقه ی نقلیه که ی حمل و نقل يا وسیلههر شخص مسئول هر وسیله
ی عمدی به آور يا با بدرفتاری عمدی ديگر يا با مسامحهناپذير يا سرسامرانندگی کنترل

ی جسمی وارد کند يا مسبب آن بشود گناهکار و محکوم شناخته هر شخص صدمه
سال با يا بدون اعمال  2خواهد شد و طبق صلحديد دادگاه با هر مدت زندان حداکثر تا 

 ازات خواهد شد.شاقه مج

( رهگیری يا هجوم به يک روحانی يا کشیش در حین انجام وظیفه در مکان عبادت ۹۰
 يا گورستان يا در مسیرش به آنجا

ی تهديد يا زور هر روحانی يا کشیش ديگر را از برگزاری مراسم هر کس به واسطه
ديگر دعا و نیايش مذهبی يا به طريقی از خدمت در کلیسا، نیايشگاه، تالر، يا هر مکان 

ی کلیسا يا گورستان ديگر يا در انجام وظیفه در دفن قانونی هر متوفی در محوطه
بازداری کند يا سعی به بازداری او اشته باشد يا هر روند مردمی ضربه وارد کند يا اعمال 

ی تظاهر به اجرای هر روند مردمی يا مدنی يک روحانی يا خشونت نمايد يا به واسطه
الذکر، يا روحانی يا کشیش که در حد رگیر در شعائر مذهبی يا وظايف فوقکشیش د

اطلع مجرم قرار است در اين شعائر يا وظايف درگیرشوديا ذر حد اطلع مجرم قرار است 
ها باشد رادستگیر کند گناهکار همین اعمال را انجام دهد يا در حال بازگشت از انجام آن

صلحديد دادگاه با حداکثر دو سال زندان مجازات  و محکوم شناخته خواهد شد و به
 خواهد شد.

 ( حمله به پلیس قضايی و ... به خاطر نجات کشتی شکسته۹7
هر کس به هر پلیس قضايی، مأمور، يا هر شخص ديگر که مجوز قانونی دارد که در 

شده،  ی حمل و نقل دريايی گرفتارحین انجام وظیفه يا در رابطه با نجات هر گونه وسیله
يا حفظ هر گونه وسیله دريايی، بار، يا لوازم غرق شده، به گل نشسته، تغییر جهت يافته 
از ساحل، يا زير آب رفته حمله کند و ضربه بزند يا او را مجروح کند گناهکار و محکوم 

 شود.سال زندان مجازات می 7شناخته خواهد شد و با حداکثر 
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 ستگیری( حمله با نیت مقاومت در برابر د۹8
هر کس با نیت مقاومت در برابر بازداشت قانونی خود يا پیشگیری از بازداشت قانونی 
شخص ديگر به خاطر هر جرمی به هر شخص ديگر حمله کند گناهکار و محکوم 

 سال حبس محکوم خواهد شد. 2شود و به صلحديد دادگاه به حداکثر شناخته می
 عادی یحمله -ی منجر به جراحت جسمی( حمله۱7

ی منجر به جراحت بدنی واقعی متهم و هرکس بنابر کیفر خواست به هر گونه حمله 
 سال زندان جوابگو خواهد بود. 5محکوم شود به حداکثر 

 ( دو همسری57
هر شخص متأهل که در طول زندگی با شوهر يا زن سابق خود، ازدواج کند چه ازدواج 

چه در جای ديگر، گناهکار و محکوم شناخته دوم در انگلستان يا ايرلند واقع شده باشد 
سال حبس مجازات خواهد شد: مشروط به آنکه هیچ يک از  7شودو با حداکثر می

مندرجات اين بخش شامل ازدواج دوم منعقد شده در جايی بجز انگلستان و ايرلند با هر 
وهر يا کند که ششخص ديگر بجز اتباع ملکه يا شامل شخصی که برای با دوم ازدواج می

سال گذشته در کنارش نبوده و معلوم نشده در طول اين مدت با او  7زنش به مدت 
کرد، و يا شامل شخصی که در زمان ازدواج دوم طلق گرفته و از قید و بند زندگی می

ی حکم هر دادگاه ازدواج اول رها شده يا شامل شخصی که ازدواج سابقش به واسطه
 .ذيصلح باطل اعلم شده، نشود

 ( اجرای دارو يا تدارک ابزارهای برای سقط جنین58
ی سمّی را به طور غیرقانونی هر زن باردار که با نیت سقط جنین هر گونه سم يا ماده
ای با هر نیتی استفاده کند و برای خود اجرا کند يا به طور غیرقانونی از هر ابزار يا وسیله

واه غیرباردار به طور غیرقانونی هر گونه هر کس با نیت تدارک سقط هر زن خواه باردار خ
ی سمی را برای او اجرا کند يا باعث اجرای آن بشود يا به طور غیرقانونی از سم يا ماده

شود و مجازات ای با هر نیتی استفاده کند گناهکار و محکوم شناخته میهر ابزار يا وسیله
 او حبس ابد است.
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 ی دارو و ... برای سقط جنین( تهیه5۳
ی سمّی، يا هر ابزار يا هر چیز ديگر را با هر کس به طور غیرقانونی هر گونه سم يا ماده

رود عرضه آگاهی از اينکه به طور غیرقانونی برای تدارک سقط جنین هر زن به کار می
کند يا تدارک ببیند، خواه آن زن باردار باشد خواه نباشد، گناهکار و محکوم را با حداکثر 

 ازات خواهد شد.سال حبس مج 5
 ( پنهان کردن تولد بچه۰۶

اگر زنی فرزندی را به دنیا بیاورد، هر کس که به هر شکل مخفیانه جسد کودک مزبور 
چه قبل از تولد، چه به هنگام تولد و چه بعد از تولد مرده باشد سعی کند اين تولد را 

دادگاه به حداکثر مخفی نگه دارد گانهکار و محکوم شناخته می شود و به صلحديد 
 دوسال حبس مجازات خواهد شد.

، قانون بازنگری و اصلح ۴8۳2به صورت قانونی اصلحی بازنگری و اصلح قانون مدون 
حقوق  ۴۳۰7و قانون  ۴۶(2حقوق کیفری، بخش ) ۴۳۰7ازقانون  8۳۹(  2قانون مدون )

 .۰5حقوق کیفری، بخش  ۴۳77؛ قانون ۴۶( 2کیفری، بخش )
 

 4084 هاقانون سگ
 شوندهای خطرناک نابود مي( سگ0

تواند از صلحیت رسیدگی به شکايت هر دادگاه دارای صلحیت دادرسی اختصاری می
شود برخوردار است و اگر مبنی بر خطرناک بودن يک سگ که به طور مناسب مهار نمی

 تواند حکم خود را به طورسگی خطرناک است می برسدکه چنین به نظر چنین دادگاه
مهار کند يا بکشد،  شايستهک يا صاحب سگ او را به طور لاختصاری مبنی بر اينکه ما

 صادر نمايد.
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 .4334های خطرناک، قانون اصلحي سگ
 4009قانون مواد انفجاری، 

 ی انفجار( محتمل ساختن خطر جاني و مالي به واسطه0
ايرلند به طور جمهوری ی انگستان و مستعمرات( يا کسی که در انگستان )تبعه

د که ماهیتاً جان و مال ی منفجره باعث انفجاری بشوی يک مادهبه وسیله غیرقانونی
اندازد، چه اين خطر جانی و مالی واقعاً ايجاد شده باشد چه نشده افراد را به خطر می

 شود.باشد، مجرم شناخته شده و به صلحديد دادگاه به حبس ابد محکوم می
ی منفجره با نیت به خطر انفجار، يا درست کردن يا نگهداری ماده( اقدام به تسبیب ۹

 انداختن جان و مال مردم
ی انگلستان و مستعمرات( ( هر کس که در انگلستان يا يک سرزمین تابعه يا )تبعه۴

 در جای ديگر به طور غیر قانونی 
ب فعلی ی منفجره مرتکالف( با نیت ايجاد يا همدستی در ايجاد انفجار توسط ماده

شود که ماهیتاً جان و مال مردم، خواه در انگلستان خواه در جمهوری ايرلند، را به خطر 
 بیندازد، يا 

ای را با نیت به خطر انداختن جان و مال مردم، چه در انگلستان چه ب( ماده منفجره
 ری ايرلند، درست کند يا در اختیار داشته باشد، يا آن را به قصد قادر ساختنودر جمه

 شخص ديگر برای ايجاد خطر مالی و جانی درست کند يا نگهداری نمايد.
چه انفجار رخ بدهد چه ندهد، چه خسارت جانی و مالی واقعاً ايجاد شده باشد چه 

ی شود و مادهنشده باشد مجرم و محکوم شناخته شده و به حبس ابد محکوم می
 منفجره ضبط خواهد شد.

ی من و هر های دريای مانش، جیزيهنی جريزه( در اين بخش سرزمین تابعه يع2
-اش میای که کشوری بجز انگستان مسئول روابط خارجیای بجز مستعمرهمستعمره

 باشد.
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 ی منفجره در شرايط مشکوک ( مجازات درست کردن يا تصرف ماده1
را بسازد يا از روی آگاهی و عمد آن را تحت تصرف  ی منفجره( هر کس هر نوع ماده۴

شود يا کنترل خود داشته باشد و تحت چنین شرايطی که باعث ايجاد شک منطقی می
وانمود کند که ساخت و تصرف آن ماده برای هدفی غیرقانونی نیست، اگر نتواند ثابت 

پس از شود و -کند ساخت يا تصرف برای هدفی قانونی بوده، مجرم شناخته می
تواند سال حبس مجازات خواهد شد، اين مدت حبس می ۴۱محکومیت به حداکثر 

 ی منفجره ضبط خواهد شد.سال هم باشد و ماده 2حداکثر 
( در دادرسی بر علیه هر کس به خاطر جرم قید شده در اين بخش، چنین شخصی و 2

پرونده به همسرش، در صورتی که شخص بداند برازنده است، به عنوان شاهد عادی 
 شوند.خورند، بازجويی و بازپرسی میشوند، سوگند میدادگاه احضار می

 ( مجازات معاونین جرم5
ی تأمین يا درخواست پول، تأمین ملک، تأمین مواد، يا به هر هر کس که به واسطه

طريقی به تدارک، مشاورت، معاونت، مباشرت در جرمی تحت اين قانون بپردازد يا در 
ی ملکه( يا خارج از آن باشد، معاون باشد، و در داخل قلمرو انگلستان )تبعه ارتکاب جرم

شود، و به خاطر جرم ارتکابی به مانند مرتکب اصلی مجرم شناخته شد، محاکمه می
 مجازات خواهد شد.

 ( تعاريف، و کاربرد برای اسکاتلند3
 ( در اين قانون، اگر بافت عکس آن را ايجاب نکند۴ 

-شود، همی منفجره میی لزم برای ساختن مادهمنفجره شامل هر ماده یعبارت ماده
چنین هر گونه دستگاه، ماشین، ابزار، يا مواد مصرفی يا منظور شد، برای مصرف، يا 

ی منفجره تطبیق يافته برای تسبیب يا کمک به تسبیب هر گونه انفجار در هر گونه ماده
ها گذشته هر قطعه از اين گیرد؛ و از اينر میی منفجره را در بيا توسط هر گونه ماده

 شود.ها يا ابزارها را نیز شامل میها، ماشینقبیل دستگاه
حقوق  ۴۳77؛ قانون ۴۹، 7حقوق کیفری، بخش  ۴۳75اصلح شده توسط قانون 

 .۴۴۳، بخش ۴۳8۱کیفری؛ قانون پلیس و شهادت کیفری 
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 4009ی مجنونين قانون محاکمه
متهمی که گناهکار شتاخته شده اما در تاريخ فعل يا ترک فعل  ( حکم ويژه برای2

 مورد اتهام مجنون بوده، و احکام مربوطه
( در جايی که در کیفر خواست يا شکايت، يک فعل يا ترک فعل به عنوان جرم بر ۴

مشخص  ی چنین شخصی به خاطر آن جرمعلیه شخصی وارد و در شهادت در محاکمه
به هنگام فعل يا ترک فعل مسئول  شطبق قانون در قبال اعمالشود که وی مجنون بود، 

ها ی شخص در حضور آنای که محاکمهشود، اگر از نظر هیئت منصفهشناخته نمی
گیرد وی مرتکب فعل يا ترک فعل اتهامی شده باشد اما در آن هنگام مجنون صورت می

دلیل جنون را صادر  گناهی متهم بهبوده باشد، هیئت منصفه حکم ويژه مبنی بر بی
 خواهد کرد.

 

 4344قانون اسرار اداری 
 جاسوسي( مجازات 4
 امنیت يا منافع کشور ( اگر هر شخصی به هر منظور مغرضانه با۴)

الف( به بازرسی هر مکان ممنوعه در معنا و مفهوم اين قانون نزديک شود، از آن عبور 
 يا  کند يا در حريم مکان ممنوعه باشد يا وارد آن بشود؛

ب( طرح، کروکی، الگو، يا يادداشتی تهیه کند که طبق محاسبات بتواند به طور 
 مستقیم يا غیرمستقیم برای دشمن مفید باشد: يا

ج( هرگونه رمز عبور رسمی يا هر گونه طرح، کروکی، الگو، مقاله يا يادداشت يا هرگونه 
مستقیم برای دشمن  سند و اطلعات ديگر را که محاسبه شده به طور مستقیم يا غیر

رسانی باشد به دست آورد، گردآوری کند، ثبت يا منتشر يا به افراد ديگر اطلعمفید می
 کند مجرم شناخته خواهد شد.

( به موجب پیگرد اين بخش، اثبات اينکه متهم مرتکب عملی خاص شده که نشانگر 2
چنین فعلی بر علیه  باشد، الزامی نیست و هرچندورزی با امنیت و منافع کشور میغرض
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او به اثبات نرسیده باشد درصورتی که از اوضاع پرونده يا فعل او يا شخصیت ثابت شده او 
به نظر برسد منظور او با امنیت و منافع کشور مغرضانه بوده، محکوم خواهد شد؛ واگر 
هرگونه طرح، کروکی، الگو، مقاله، يادداشت، سند يا اطلعات مربوط به يک مکان 

ها يا هرگونه رمز ی معنايی اين قانون يا هر چیزی در اين قبیل مکانعه در حیطهممنو
آوری و ثبت ومنتشريا به هر شخص عبور رسمی سری تهیه شود، به دست آيد، جمع

رسانی شود چنین پنداشته  کند اطلعديگر بجز شخصی که با مجوز قانونی عمل می
منافع کشور به دست آمده، تهیه شده،  شود که با منظوری مغرضانه با امنیت يامی

رسانی شده است مگر اينکه عکس آن گردآوری و ثبت ومنتشر يا به شخصی ديگر اطلع
 ثابت شود.

 ( تعريف مکان ممنوع9
 يعنی:« مکان ممنوعه»بنا بر اهداف اين قانون عبارت 

نیروی هوايی، الف( هر نوع کار ايستگاه يا تأسیسات دفاعی، زرادخانه، نیروی دريايی يا 
کارخانه، لنگرگاه، معدن، میدان مین، اردوگاه، کشتی يا هواپیمای متعلق به انگلستان يا 
اشغال شده به نفع انگلستان يا هرگونه تلگراف، تلفن، ايستگاه بیسیم يا مخابراتی، يا اداره 

ستان يا متعلق به انگلستان يا به تصرف درآمده به نفع انگلستان و هر مکان متعلق به انگل
اشغال شده به نفع انگلستان و کاربردی برای منظور ساخت، مرمت، تهیه يا انبارکردن 
هرگونه مهمات جنگی يا هرگونه طرح، کروکی، الگو يا سند مربوطه يا به منظور به دست 

 آوردن هرگونه فلز، نفت يا مواد معدنی دارای مصرف در زمان جنگ؛
نباشد و در آنجا هر گونه مهمات جنگی يا هر ب( هر مکانی که متعلق به انگلستان 

گونه طرح، الگو، کروکی يا سند مربوطه تهیه وم مرمت شود، استحصال يا ذخیره شود و 
ی او در بین باشد، يا به طريقی ديگر به نفع انگلستان قراردادی با انگلستان يا نماينده

 باشد؛ و
ی مقاصد انگلستان که در حال ج( هرمکان متعلق به انگلستان يا مورد استفاده برا

حاضر طبق فرمان وزير کشور بنابراهداف اين بخش و به اين دلیل که اطلعات مربوطه يا 
 د خواهد بود ممنوعه اعلم شده باشد.خسارت وارده به آنها برای دشمن مفی
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ی ارتباطی ديگر از راه خشکی يا د( هرگونه خطر آهن، جاده، راه، کانال يا هر وسیله
های مربوطه( يا هر مکان مورد استفاده برای امور گاز، آب، برق  -شامل کار يا سازه آب )

ت جنگی، هرگونه طرح، مايا امور ديگر برای اهداف عمومی يا هر مکانی که در آن مه
الگو، کروکی يا سند مربوطه در دست تهیه، مرمت يا انبار شدن به نفع انگلستان هستند 

ف اين بخش طبق فرمان وزير کشور و به دلیل اينکه اطلعات که در حال حاضر بنابراهدا
مربوطه يا انهدام يا انسدادآن يا مداخله در آن به نفع دشمن خواهد بود ممنوعه اعلم 

 شده باشد.
، قانون اسرار ۴۶، بخش ۴۳2۶به صورت اصلح شده توسط قانون اسرار اداری 

 .۴۰، بخش ۴۳8۳اداری

 4344قانون سوگند دروغ 

 سوگند دروغ
ی اگر کسی که به طور قانونی به عنوان شاهد يا به عنوان مفسر در يک جلسه (۴)

داند هايی را بیان کند که خودش میدادرسی سوگندخورده، در آن دادرسی عمداً گفته
-کذب هستند يا اعتقادی به صحت آنها ندارد به خاطر سوگند دروغ مجرم شناخته می

سال  2سال حبس يا حداکثر 7س کیفرخواست با حداکثر شود و بعد از محکومیت بر اسا
ی نقدی ی نقدی يا با هر دو جريمهحبس با اعمال شاقه يا بدون اعمال شاقه يا با جريمه

 و حبس مجازات خواهد شد.

ی دادرسی قضايی يعنی دادرسی در محضر دادگاه، محکمه يا در عبارت جلسه (2)
تماع برخوردار باشد و بتواند طبق سوگند حضور شخصی که به موجب قانون از اختیار اس

 شهادت را واصل و بررسی نمايد.

در جايی که اظهارات تنظیم شده به منظور دادرسی قضايی در محضر خود  (۹)
دادگاه ارائه نشده باشد اما با سوگند در حضور شخصی ارائه شده باشد که به موجب 

ديق اظهارات را داشته باشد قانون اختیار اجرای سوگنددادن شخص مربوطه و ثبت يا تص


