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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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خوانندگان گرامی! الزم به یادآوری است که نشانه های درج شده 
ماده های ذکر شده  اهمیت  نشانگر درجه  قانونی  ماده  ابتدای هر  در 
می باشد. به طوری که مواد قانونی که دارای عالمت  می باشند از 
بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر مواد قانونی برخوردار هستند. 
لحاظ  از  مواد  سایر  است  بدیهی  و  نامیم  می  ممتاز  را  مواد  این  که 
اهمیت آزمونی و کاربردی از اهمیت کمتری برخوردارند. به طوری که 
عالمت های     در ابتدای سایر مواد قانونی به تدریج نشانگر درجه 

اهمیت خیلی مهم و مهم می باشند. 
الزم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ 
تری  پایین  کاربردی  و  آزمونی  اهمیت  درجه  از  ندارد  وجود  نشانه ای 

نسبت به سایر مواد قرار دارند.

   

راهنما



بسم اهلل الرحمن الرحیم
نیاز روز افزون دانشجویان و داوطلبان آزمون های حقوقی چنین می 
طلبد که منابعی با حجمی اندک و بازدهی مضاعف، در اختیار آنان قرار 
انتشار  گیرد. در راستای همین هدف، نشرچتردانش، اقدام به تنظیم و 
مجموعه کتب گزیده قوانین نموده است. ابتدا با انتشار مجموعه های گزیده 
مواد قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت این کار را آغاز 
نمود و اینک با تدوین این مجموعه با عنوان »۲۲۲ماده برگزیده و کاربردی 

از قوانین خاص جزایی« راه خود را در این جهت ادامه می دهد.
مجموعه حاضر، ۲۲۲ ماده برگزیده از قوانین خاص جزایی است که 
و  بوده  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  قوانین  این  مواد  دیگر  به  نسبت 
احتمال طرح سوال از این مواد در آزمون های حقوقی خصوصاً آزمون 

وکالت بیشتر است.
این مجموعه برای آن دسته از داوطلبان آزمون های حقوقی، بیشتر 
دارای اهمیت است، که به دلیل مشغله های فراوان روزمره فرصت کافی 
برای مطالعه منابع به طور کامل و جامع را نداشته و به دنبال منبعی 
هستند که متناسب با زمان آن ها بتواند در کوتاه ترین زمان، بهترین 

اثر و نتیجه را در پی داشته باشد. 
امید است که این مجموعه و دیگر مجموعه های گزیده قوانین مورد 
است  تقاضامند  چتردانش،  علمی  گروه  گیرد.  قرار  مخاطبان  رضایت 
که نظرات خود را در خصوص این کتاب و دیگر کتب ابراز فرمایید تا 
زمینه رشد و تعالی هرچه بیشتر آثار منتشره از حیث کمی و کیفی 

فراهم گردد.

        گروه علمی چتردانش

مقدمه
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مواد برگزیده قانون مبارزه با 
پولشوئي )مصوب 1386/11/2(

 ماده ۱- اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاري موضوع ماده 
)۲( قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خالف آن 
به اثبات برسد. استیالي اشخاص بر اموال و دارایي اگر توام با ادعاي 

مالكیت شود، دال بر ملكیت است.
 ماده ۲- جرم پولشویي عبارت است از:

از  حاصل  عواید  از  استفاده  یا  نگهداري  تملک،  تحصیل،  الف - 
فعالیت هاي غیرقانوني با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدي به منظور پنهان کردن منشا 
غیرقانوني آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشي از 
ارتكاب جرم بوده یا کمک به مرتكب به نحوي که وي مشمول آثار و 

تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج - اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعي، منشا، منبع، محل، 
یا  مستقیم  طور  به  که  عوایدي  مالكیت  یا  جابه جایي  انتقال،  و  نقل 

غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
 ماده ۳- عواید حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است که به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.

و  درآمد  استرداد  بر  عالوه  پولشویي  جرم  مرتكبین  ماده ۹-   
اگر  )و  بر اصل و منافع حاصل  ارتكاب جرم مشتمل  از  عواید حاصل 
موجود نباشد، مثل یا قیمت آن( به جزاي نقدي به میزان یک چهارم 
عواید حاصل از جرم محكوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومي 



۹ قانون مبارزه با پولشوئي )مصوب 1386/11/2(

نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران واریز گردد.
یا  تبدیل  دیگري  اموال  به  حاصل  عواید  چنانچه   -۱ تبصره 

تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- صدور و اجراء حكم ضبط دارایي و منافع حاصل از آن 
در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حكم قرار 

نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتكبین جرم منشا، در صورت ارتكاب جرم پولشویي، 
مجازات هاي  به  ارتكابي،  جرم  به  مربوط  مقرر  مجازات هاي  بر  عالوه 

پیش بیني شده در این قانون نیز محكوم خواهندشد.
تهران و در صورت  از دادگاههاي عمومي در   ماده ۱۱- شعبي 
نیاز در مراکز استانها به  امر رسیدگي به جرم پولشویي و جرائم مرتبط 
اختصاص مي یابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسیدگي به سایر جرائم 

نمي باشد.
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قانون مبارزه با قاچاق انسان 
)مصوب1383/4/28(

 ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:
 الف- خارج یا واردساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد 
از مرزهاي کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء 
استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد 

یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج.
ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفي نمودن یا فراهم ساختن 
موجبات اخفاء  فرد یا افراد موضوع بند ) الف( این ماده پس از عبور از 

مرز با همان مقصود.
  ماده ۲- اعمال زیر در حكم » قاچاق انسان« محسوب مي شود:

 الف- تشكیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع 
ماده )۱( این قانون باشد.

ب- عبوردادن ) خارج یا واردساختن و یا ترانزیت(، حمل یا انتقال 
مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته براي فحشاء یا سایر 

مقاصد موضوع ماده )۱( این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج- عبوردادن ) خارج یا واردساختن و یا ترانزیت(، حمل یا انتقال 

مجاز یا غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ازمصادیق  انسان«  » قاچاق  مرتكب  عمل  چنانچه   -۳ ماده   
در  مقرر  مجازات هاي  مطابق  باشد  مجازات اسالمي  قانون  در  مندرج 
قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت 
جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و  اموالي 
که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده 



۱۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان )مصوب1383/4/28(

شده است،  محكوم مي شود.
 تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته 
باشد و عمل ارتكابي از مصادیق محاربه و افساد في االرض نباشد، مرتكب 

به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محكوم مي شود.
قانون  این  موضوع  جرائم  ارتكاب  به  شروع  که  کسي   تبصره ۲- 
نماید لیكن نتیجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا 

دو سال حبس محكوم مي گردد.
 تبصره ۳- مجازات معاونت در جرم » قاچاق انسان« به میزان دو 
تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزاي نقدي معادل وجوه یا اموال 
حاصل از بزه یا وجوه و اموالي که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده 

پرداخت آن به مرتكب داده شده است، خواهدبود.
و  شرکتها  مؤسسات،  یا  دولت  کارکنان  هرگاه   -4   ماده 
نهادهاي  و  مؤسسات  یا  مسلح  و نیروهاي  دولت  به  وابسته  سازمانهاي 
کلي  به طور  یا  اسالمي  انقالب  نهادهاي  یا  غیردولتي  عمومي 
این قانون  انحاء در جرائم موضوع  از  کارکنان قواي سه گانه به نحوي 
دخالت داشته باشند، عالوه بر مجازاتهاي مقرر در این قانون، باتوجه به 

نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محكوم خواهند شد.
قصد  به  خصوصي  شرکتهاي  و  مؤسسات  چنانچه   -5   ماده 
ارتكاب جرائم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگري تشكیل شده 
باشند، عالوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط 

ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائي تعطیل خواهدگردید.
 ماده 6- چنانچه » قاچاق انسان« تؤام با ارتكاب جرائم دیگري 
تحقق یابد، مرتكب یا مرتكبان عالوه بر مجازات مقرر در این قانون، به 

مجازاتهاي مربوط به آن عناوین نیز محكوم خواهند شد.
  ماده 7- هر تبعه ایراني که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران 
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این  مقررات  مشمول  گردد،  قانون  موضوع این  جرائم  از  یكي  مرتكب 
قانون خواهدبود.

و  عالماً  که  نقلیه اي  وسائط  و  اسباب  اشیاء،  تمامي    ماده 8- 
عامداً به امر » قاچاق انسان« اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط 

خواهدشد.
 قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز 
یكشنبه مورخ  بیست و هشتم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه 
مقرر  درمهلت  نگهبان  شوراي  و نظر  تصویب  اسالمي  شوراي  مجلس 
موضوع اصل نود و چهارم )۹۴( قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران 
واصل نگردید.                                                                                   



۱۳ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز ...

مواد برگزیده قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و 
دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز )مصوب 1390/6/7(

گروه  توسط  قانون  این  موضوع  جرائم  هرگاه   - ۱4 ماده   
درجه  یک  مورد  حسب  مرتكبین  مجازات  یابد،  ارتكاب  سازمان یافته 

تشدید مي شود.
 ماده ۱5- هرگاه مرتكبین جرائم موضوع مواد )5(، )6(، )۱۱( 
مجازات،  مورد  باشد، حسب  مسلح  آنها  از  یكي  یا  قانون  این   )۱۲( و 
یک درجه تشدید مي شود و چنانچه در برابر مأموران دولتي مقاومت 
حبس  به  نشوند،  شناخته  محارب  که  صورتي  در  نمایند،  مسلحانه 

تعزیري از بیست و پنج تا سي سال محكوم مي شوند.
 ماده ۱6- چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقالم 
و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراءشدن 
این قانون، موارد مذکور را به یكي از مراکز نظامي، انتظامي یا امنیتي 
تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف مي شوند و در صورتي که با سالح 
مزبور مرتكب جرمي شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط 

به همان جرم محكوم مي شوند.
تبصره ۱- چنانچه سالح تحویلي از نوع شكاري باشد و در مهلت 
مقرر در این ماده تحویل گردد مـراجع ذي ربط مكلـفند سالح مذکور 
تاریخ تحویل به تحویل دهنده آن در صورت عدم  از  را ظرف سه ماه 
با صدور جواز حمل و  سابقه محكومیت مؤثر کیفري و احراز شرایط 

نگهداري مسترد نمایند.
تبصره ۲- تحویل داوطلبانه بعد از مدت مذکور در جرائم تعزیري 
درجه یک تا شش، موجب دو درجه تخفیف و در جرائم تعزیري درجة 
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هفت موجب یک درجه تخفیف مي شود.
 ماده ۱7- همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع این قانون 
با مأموران نظامي، انتظامي و امنیتي براي کشف اسلحه، مهمات، اقالم و 
مواد تحت کنترل و شناسایي و تعقیب معاونین و شرکاء جرائم موضوع 
مجازاتهاي  در  رسیدگي کننده  قضائي  مراجع  تشخیص  به  قانون  این 
تعزیري درجه یک تا شش، موجب یک درجه تخفیف و در مجازاتهاي 
تعزیري درجه هفت و هشت موجب معافیت از مجازات قانوني مي شود.

 



۱5 قانون سقط درمانی )مصوب 1384/3/10(

قانون سقط درمانی 
)مصوب 1384/3/10(

 ماده واحده - سقـط درمـانی با تشـخیص قطـعی سـه پزشک 
متخصص و تأیید پزشكی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت 
عقب   افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری 
مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح )چهارماه(  با 
رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر 

نخواهد بود.
قانون  در  مقرر  مجازاتهای  به  قانون  این  مفاد  اجرای  از  متخلفین 

مجازات اسالمی محكوم خواهند شد.
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲:  تبصره ی ماده ی 7۱8 
»هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ 

نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود«
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مواد برگزیده قانون اصالح قانون مبارزه با 
مواد مخدر و الحاق موادي به آن 

)مصوب 1376/8/17( و اصالحات 1389

 ماده ۲۱- هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب 
یا در حین دستگیري است عالماً و عامداً پناه یا فرار دهد و یا در پناه 
دادن یا فراردادن او همكاري کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم 
مجازات جرمي که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محكوم مي شود.

تا ده سال  به ترتیب به چهار  اعدام مرتكب  ابد و  در مورد حبس 
حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شالق 

محكوم مي شود.
تبصره ۱- مجازات اقرباي درجه یک متهم در هر حال بیش از یک 

دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود.
تبصره ۲- در صورتي که مرتكب از مأموران انتظامي و یا مأموران 
زندان و یا از مأموران قضایي باشد، عالوه بر مجازات مذکور، از خدمات 

دولتي نیز منفصل مي شود.
 ماده ۲6- هرکس به قصد متهم کردن دیگران، موادمخدر یا 
روان گردان هاي صنعتي غیرداروئي و یا آالت و ادوات استعمال آن را 
در محلي قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد. 
 ماده ۲7- هرگاه شخصي دیگران را به منظور تعقیب در مراجع 
این  از جرائم موضوع  یكي  به  متهم  واقع  به خالف  و  تعمداً  ذیصالح، 
قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شالق محكوم خواهد شد.

 ماده ۳۲- احكام اعدامي که به موجب این قانون صادر مي شود 



۱۷ قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن ...

پس از تأیید رئیس دیوانعالي کشور و یا دادستان کل کشور قعطي و 
دیوانعالي  رئیس  نظر  به  چنانچه حكم  موارد  سایر  در  الزم االجراست. 
شرع  برخالف  که  باشد  آن  مظان  در  کشور  کل  دادستان  یا  و  کشور 
آنكه قاضي صادرکننده حكم صالح نیست، رئیس  یا  و  قانون است  یا 
دیوانعالي کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حكم را 
دارند لكن وجود این حق مانع قطعیت و الزم االجرا بودن حكم نیست. 
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