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سخن ناشر

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

مشغول می شوند. 
تحصیل  و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند 
و  تحوالت  با  را  خود  و  نیافته  تغییر  باید  چنان که  متمادی  سالیان  طی  که 

نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
و  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
و  غنی  کتب  تدوین  ضرورت  به این ترتیب،  است.  انکارناپذیر  امری  سودمند، 
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 ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای 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 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
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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قانون مجازات اسالمي
کتاب اول: کلیات

بخش اول: مواد عمومي
 فصل اول: تعاریف

ماده 1- قانون مجازات اسالمي مشتمل بر جرایم و مجازات هاي حدود، 
قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمیني و تربیتي، شرایط و موانع مسؤولیت 

کیفري و قواعد حاکم بر آنها است.
 ماده 2- هر رفتاري اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات 

تعیین شده است جرم محسوب مي شود.

فصل دوم: قلمرو اجراي قوانین جزایي در مكان
ماده 3- قوانین جزایي ایران درباره کلیه اشخاصي که در قلمرو حاکمیت 
اعمال  شوند  جرم  مرتکب  ایران  اسالمي  جمهوري  هوایي  و  دریایي  زمیني، 

مي شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگري مقررشده باشد.
 ماده 4- هر گاه قسمتي از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران 

واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوري اسالمي ایران است.
 ماده 5- هر شخص ایراني یا غیرایراني که در خارج از قلمرو حاکمیت 
ایران مرتکب یکي از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق 
قوانین جمهوري اسالمي ایران محاکمه و مجازات مي شود؛ و هرگاه رسیدگي 
به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراي آن منتهي 
اجراء  تعزیري، میزان محکومیت  تعیین مجازات هاي  ایران در  شود، دادگاه 



11 كتاب اول: كليات

شده را محاسبه مي کند:
الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلي یا خارجي، تمامیت ارضي یا استقالل 

جمهوري اسالمي ایران.
ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبري یا استفاده از آن.

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمي رییس جمهور، 
رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شوراي اسالمي، رئیس مجلس 
شوراي  اعضاي  کشور،  کل  دادستان  کشور،  عالي  دیوان  رییس  خبرگان، 
نگهبان، رییس و اعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رییس 

جمهور یا استفاده از آنها.
ت- جعل آراء مراجع قضایي یا اجرائیه هاي صادره از این مراجع یا سایر 

مراجع قانوني و یا استفاده از آنها.
ایران و همچنین جعل  بانکي  یا اسناد تعهدآور  ث- جعل اسکناس رایج 
اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه 

یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
 ماده 6- به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایراني یا غیرایراني که در رابطه 
با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به 
جرایم مأموران سیاسي و کنسولي و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت 

سیاسي برخوردارند، طبق قوانین جمهوري اسالمي ایران رسیدگي مي شود.
در  ایران  اتباع  از  هریک  فوق  مواد  در  مذکور  موارد  بر  عالوه   -7 ماده 
خارج از کشور مرتکب جرمي شود، در صورتي که در ایران یافت و یا به ایران 
اعاده گردد، طبق قوانین جمهوري اسالمي ایران محاکمه و مجازات مي شود 
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مشروط بر این که:
الف- رفتار ارتکابي به موجب قانون جمهوري اسالمي ایران جرم باشد.

ب- در صورتي که جرم ارتکابي از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل 
وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کاًل یا بعضاً 

درباره او اجراء نشده باشد.
موقوفي  یا  تعقیب  موقوفي  یا  منع  براي  موجبي  ایران  قوانین  طبق  پ- 

اجراي مجازات یا سقوط آن نباشد.
 ماده 8- هرگاه شخص غیرایراني در خارج از ایران علیه شخصي ایراني 
یا علیه کشور ایران مرتکب جرمي به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود، و 
در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایي جمهوري اسالمي 

ایران به جرم او رسیدگي مي شود، مشروط بر این که:
الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه 
نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کاًل یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

جمهوري  قانون  موجب  به  تعزیر  موجب  جرایم  در  ارتکابي  رفتار  ب- 
اسالمي ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

 ماده 9- مرتکب جرایمي که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات 
بین المللي در هر کشوري یافت شود در همان کشور محاکمه مي شود، اگر در ایران 
یافت شود، طبق قوانین جزایي جمهوري اسالمي ایران محاکمه و مجازات مي گردد.

فصل سوم: قلمرو اجراي قوانین جزایي در زمان
ماده 10- در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأمیني و تربیتي 
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باید به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ 
رفتاري اعم از فعل یا ترک فعل را نمي توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا 
اقدامات تأمیني و تربیتي محکوم کرد؛ لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني 
مبني بر تخفیف یا عدم اجراي مجازات یا اقدام تأمیني و تربیتي یا از جهاتي 
مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بروضع آن قانون تا 
صدور حکم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعي الزم 

االجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل مي شود:
الف- اگر رفتاري که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم 
شناخته نشود، حکم قطعي اجراء نمي شود؛ و اگر در جریان اجراء باشد اجراي 
آن موقوف مي شود. در این موارد و همچنین در موردي که حکم قباًل اجراء 

شده است، هیچ گونه اثر کیفري بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق، تخفیف یابد، قاضي اجراي 
احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده 
حکم قطعي، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز مي تواند 
از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده 
حکم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبلي را تخفیف مي دهد. مقررات این بند 
در مورد اقدام تأمیني و تربیتي که در مورد اطفال بزهکار اجراء مي شود نیز 
اقدام  نیز مي تواند تخفیف  یا سرپرست وي  این صورت ولي  جاري است. در 

تأمیني و تربیتي را تقاضا نماید.
یا موارد  مقررات فوق در مورد قوانیني که براي مدت معین و  تبصره- 

خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون الحق، اعمال نمي شود.
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 ماده 11- قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي شود:
الف- قوانین مربوط به تشکیالت قضائي وصالحیت.

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوي تا پیش از اجراي حکم.
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسي.

ت- قوانین مربوط به مرور زمان.
تبصره- در صورتي که در مورد بند )ب( حکم قطعي صادر شده باشد، 

پرونده براي بررسي به دادگاه صادرکننده حکم قطعي ارسال مي شود.

فصل چهارم: قانوني بودن جرایم، مجازات ها و دادرسي کیفري
ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمیني و تربیتي و اجراي آنها باید 
از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در 

آن باشد.
 ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمیني و تربیتي و اجراي آنها حسب 
مورد نباید از میزان و کیفیتي که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است 
تجاوز کند؛ و هرگونه صدمه و خسارتي که از این جهت حاصل شود، درصورتي 
که از روي عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفري و مدني 

است؛ و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران مي شود.

بخش دوم: مجازات ها
فصل اول: مجازات هاي اصلي

ماده 14- مجازات هاي مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف- حد.
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ب- قصاص.
پ- دیه.

ت- تعزیر.
چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد  تبصره- 
شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری 

بر اشخاص حقوقی مطابق ماده )20( خواهد بود.
ماده 15- حد مجازاتي است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراي آن 

در شرع مقدس، تعیین شده است.
 ماده 16- قصاص مجازات اصلي جنایات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع 

است، که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال مي شود.
 ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالي است که در شرع مقدس براي 
ایراد جنایت غیرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدي در مواردي 

که به هر جهتي قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر مي شود.
دیه  یا  قصاص  عنوان حد،  که مشمول  است  مجازاتي  تعزیر   ماده 18- 
نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـي یا نقض مقررات 
حکومتي تعیین و اعمال مي گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط 
به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین مي شود. 
را مورد  قانوني، موارد زیر  با رعایت مقررات  تعزیري،  دادگاه در صدور حکم 

توجه قرار مي دهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهني و رواني وي حین ارتکاب جرم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن.
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پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت- سوابق و وضعیت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتکب و تأثیر تعزیر 

بر وي.
ماده 19- مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه 1
- حبس بیش از بیست و پنج سال.

- جزاي نقدي بیش از یک میلیارد )1.000.000.000( ریال.
- مصادره کل اموال.

- انحالل شخص حقوقی.
درجه 2

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال.
- جزاي نقدي بیش از پانصد و پنجاه میلیون )550.000.000( ریال تا 

یک میلیارد )1.000.000.000( ریال.
درجه ۳

- حبس بیش از ده تا پانزده سال.
- جزاي نقدي بیش از سیصد و شصت میلیون )۳60.000.000( ریال تا 

پانصد وپنجاه میلیون )550.000.000( ریال. 
درجه ۴

- حبس بیش از پنج تا ده سال. 
- جزاي نقدي بیش از یکصد و هشتاد میلیون )180.000.000( ریال تا 

سیصد و شصت میلیون )۳60.000.000( ریال.
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- انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي.
درجه 5

- حبس بیش از دو تا پنج سال. 
تا یکصد و  از هشتاد میلیون )80.000.000( ریال  - جزاي نقدي بیش 

هشتاد میلیون )180.000.000( ریال.
- محرومیت از حقوق اجتماعي بیش از پنج تا پانزده سال.

- ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص 
حقوقی.

- ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی. 
درجه 6

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال.
هشتاد  تا  ریال   )20.000.000( میلیون  بیست  از  بیش  نقدي  جزاي   -

میلیون )80.000.000( ریال:
- شالق ازسي و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم 

منافي عفت.
- محرومیت از حقوق اجتماعي بیش از شش ماه تا پنج سال. 

- انتشار حکم قطعي در رسانه ها.
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی 

حداکثر تا مدت پنج سال.
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی 

حداکثر تا مدت پنج سال.
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حقوقی  اشخاص  توسط  تجاری  اسناد  از  برخی  اصدار  از  ممنوعیت   -
حداکثر تا مدت پنج سال.

درجه ۷
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه.

- جزاي نقدي بیش از ده میلیون )10.000.000( ریال تا بیست میلیون 
)20.000.000( ریال. 

- شالق از یازده تا سي ضربه. 
- محرومیت از حقوق اجتماعي تا شش ماه. 

درجه 8
- حبس تا سه ماه.

- جزاي نقدي تا ده میلیون )10.000.000( ریال. 
- شالق تا ده ضربه.

در  که  است  همان  اجتماعي  حقوق  از  محرومیت  موارد   -1 تبصره 
مجازات هاي تبعي ذکر شده است.

و  فوق  درجات  از  یکي  بر  منطبق  آن  حداقل  که  مجازاتي   -2 تبصره 
حداکثر آن منطبق با درجه باالتر باشد، از درجه باالتر محسوب مي شود.

تبصره 3- درصورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم 
اگر  امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس مالک است. همچنین 
باشد  نداشته  ماده مطابقت  این  گانه  بندهاي هشت  از  با هیچ یک  مجازاتي 

مجازات درجه هفت محسوب مي شود.
تعیین درجه  تنها جهت  آن  تبصره های  و  ماده  این  مقررات  تبصره 4- 
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در  مقرر  مجازات های  حداکثر  و  حداقل  میزان  در  تأثیری  و  است  مجازات 
قوانین جاری ندارد.

تبصره 5- ضبط اشیاء و اموالي که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود 
از آن به کارگیري در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند )ب( 
ماده )20( خارج و در مورد آنها برابر ماده )215( این قانون عمل خواهد شد. 
در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر مي شود، باید هزینه هاي متعارف 

زندگي محکوم و افراد تحت تکفل او مستثني شود.
 ماده 20- درصورتي که شخص حقوقي براساس ماده )1۴۳( این قانون 
مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن، به 
یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود؛ این امر مانع از مجازات شخص 

حقیقی نیست:
الف- انحالل شخص حقوقي.

ب- مصادره کل اموال.
یا اجتماعي به طور دائم یا  یا چند فعالیت شغلي  از یک  پ- ممنوعیت 

حداکثر براي مدت پنج سال.
یا  دائم  طور  به  سرمایه  افزایش  براي  عمومي  دعوت  از  ممنوعیت  ت- 

حداکثر براي مدت پنج سال.
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداکثر براي مدت پنج سال.

ج- جزاي نقدي.
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها.

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا 
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عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.
 ماده 21- میزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو 
برابر و حداکثر چهار برابر مبلغي است که در قانون براي ارتکاب همان جرم به 

وسیله اشخاص حقیقي تعیین مي شود.
اعمال  زماني  آن  اموال  مصادره  و  حقوقي  شخص  انحالل   -22 ماده   
از هدف مشروع  انحراف  با  یا  آمده  به وجود  ارتکاب جرم،  براي  که  مي شود 

نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
 

فصل دوم: مجازات هاي تكمیلي و تبعي
ماده 23- دادگاه مي تواند فردي را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیري 
از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این 
قانون، متناسب با جرم ارتکابي و خصوصیات وي به یک یا چند مجازات از 

مجازات هاي تکمیلي زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباري در محل معین.

ب- منع از اقامت در محل یا محل هاي معین.
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین.

ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي.
ث- منع از رانندگي با وسایل نقلیه موتوري و یا تصدي وسایل موتوري.

ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتي.
چ- منع از حمل سالح.

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور.


	قانون مجازات اسلامی جدید چاپ 8
	تبلیغات جیبی 970118

