
قانون مجازات اسالمی
)مصوب 92/2/1(

تدوين:

گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش

انتشارات چتر دانش

1396



: ایران. قوانین و احکام عنوان قراردادی 
: قانون مجازات اسالمی )مصوب 92/2/1(/ تدوین   عنوان و نام پدیدآور 
   گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش.

: ]ویراست 2[  وضعیت ویراست 
: تهران: چتر دانش ،   1۳92.   مشخصات نشر 

:   288ص. ؛   11×1۷س م.   مشخصات ظاهری 
    9۷8-600-6۳81-65-۷    :  شابک  

: فیپا  وضعیت فهرست نویسی 
: قانون کیفری-- ایران.  موضوع  

: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش  شناسه افزوده 
 KMH۳۷9۳/8 1۳92گ   :  رده بندی کنگره 

   ۳۴5/55  :  رده بندی دیویی 
۳16۷628  :  شماره کتابشناسی ملی 

: قانون مجازات اسالمی )مصوب 92/2/1( نام کتاب   
: چتر دانش ناشر  

: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش تدوین  
: هفتم- 1۳96 نوبت و سال چاپ 

1000 : شمارگان   
9۷8-600-6۳81-65-۷ : شابک   

: 8000 تومان قيمت  

خ انقالب، روبروي درب اصلي دانشگاه تهران، خ فخررازي، نبش کوچه انوري، پ27
تلفن مرکز پخش: 66492327 - تلفن فروشگاه کتاب: 66489059

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونيک
کليه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است.



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: کليات

بخش اول: مواد عمومي
 فصل اول: تعاريف

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 قوانين جزايي 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 قوانين جزايي 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.


