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

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

چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری 
انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای 
علمی دانشجویان رشته 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 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 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 خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                             فرزاد دانشور
              مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن ناشـــر
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نشر چتر دانش/قانون مجازات اسالمی تحریری مصوب 121392/2/1

قانون مجازات اسالمي
كتاب اول: كليات

بخش اول: مواد عمومي
فصل اول: تعاريف

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

مسؤولیت کیفري و قواعد حاکم بر آنها است.
مواد مرتبط: ماده 1 ق.م.ا سابق ، مواد 14 الی 26، 88 الی 95 و 140 الی 

213  ق.م.ا مصوب 1392
واژگان دشوار: حدود: مجازات هایی است که مقدار و کیفیت اجرای آن 
در شرع مشخص گردید و به نوعی توسط قانون گذار در قانون مجازات مورد 
بوده و حداقل و حداکثر  بدنی  نوع مجازات  این  قرار گرفته است  تصریح 
ندارد./ قصاص: مجازاتی می باشد که به حکم قانون و به وسیله مجنی علیه 
)کسی که مورد جنایت قرار گرفته( یا سرپرستان قانونی او یا همان صاحبان 
حق علیه مجرم به کار می رود و این مجازات دقیقًا مشابه جرمی است که 
میزان  و  به یک صورت  مجازات  و  بنابراین جرم  است  داده  انجام  مجرم 
بوده و کاماًل منطبق می باشد./ دیات: مالی است که از مجرم یعنی کسی 
دیده  زیان  جرم  از  که  به شخصی  را  آن  و  گرفته  شده  جرم  مرتکب  که 
است می پردازیم بنابراین دیه نوعی مجازات مالی است و در مواردی اجرا 
می شود که اجرای قصاص امکان پذیر نبوده یا صاحب حق قصاص با اختیار 



13كتاب اول: كليات

تعزیر مجازاتی است  تعزیرات:  نقد بگیرد./  تا وجه  خودش راضی می شود 
که در قانون حداقل و حداکثر آن کمتر از میزان حد شرعی بوده و حداقل 
آن به اختیار قاضی تعیین می شود و کیفیت و نحوه ی تعیین و اجرای این 
تربیتی:  و  تأمینی  اقدامات  می شود./  مشخص  قانون گذار  توسط  مجازات 
روش ها و شیوه هایی است که دادگاه برای پیشگیری از تکرار جرم درباره ی 
مجرم هایی که دارای حالت خطرناک می باشند مورد استفاده قرار می دهد، 
که هدف این نوع از مجازات ها به نوعی تأمین امنیت و آسایش بیشتری 

جامعه و مردم بوده و در راستای بازپروری مجرمان صورت می پذیرد.

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

هر رفتاري اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون براي آن      ماده 2  
مجازات تعیین شده است جرم محسوب مي شود.

مواد مرتبط: ماده 2 ق.م.ا سابق، اصول 36، 37 و 167 ق.ا، ماده 214 
ق.آ.د.ک مصوب 1378، مواد 10 الی 13 و ماده 220 ق.م.ا مصوب 1392، 

مواد 18 و 42 آ.د.د.و.ر مصوب 1384 و ماده 2 ق.آ.د.ک مصوب 1392
رأی وحدت رویه مرتبط: رأی شماره  616  مورخ 1376/3/6

واژگان دشوار: فعل: عمل ارادی مثبت می باشد./ ترک فعل: به معنای 
رها کردن و انجام ندادن عملی به صورت ارادی که مطابق قانون یا توافق 
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قراردادی حتما می بایست مورد انجام قرار گیرد./ مجازات: رنج و سختی که 
توسط قانون گذار بر انجام دهنده ی جرم تحمیل می گردد./ جرم: رفتاری را 
که قانون گذار آن را به موجب تعیین مجازات ممنوع اعالم کرده باشد. انجام 

غیرقانونی رفتاری که مجازات همراه می گردد.

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

فصل دوم: قلمرو اجراي قوانين جزايي در مکان

قلمرو  در  که  اشخاصي  کلیه  درباره  ایران  جزایي  قوانین      ماده 3  
جرم  مرتکب  ایران  اسالمي  جمهوري  هوایي  و  دریایي  زمیني،  حاکمیت 
شوند اعمال مي شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگري مقررشده 

باشد.
مواد مرتبط: ماده 3 ق.م.ا سابق، مواد 4 الی 9 ق.م.ا مصوب 1392، ماده 
5 ق.م، مواد 3 و 10 قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج 
فارس و دریای عمان مصوب 1372، ماده 8 قانون نظارت دولت بر دریاها 
ماده  و  قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328  ماده 31  مصوب 1313، 

664 ق.آ.د.ک.ج.ن.م.د.ا مصوب 1393 )ق.آ.د.ک مصوب 1393(
واژگان دشوار: قلمرو: محدوده و حوزه عمل و نفوذ/ حاکمیت: در لغت  
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به معنای وضع یا حالت فرمان روا بودن و به عبارتی قدرت سیاسی و نفوذ 
دولت که در دست حکومت می باشد./ اعمال: فرآیند به کار گرفتن چیزی

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

    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.

مواد مرتبط: ماده 4 ق.م.ا سابق، مواد 3، 5، 6، 7، 8 و 9 ق.م.ا مصوب 
1392 و ماده 664 ق.آ.د.ک مصوب 1393و 42 آ.د.د.و.ر مصوب 1384 و 

ماده 2 ق.آ.د.ک مصوب 1392
واژگان دشوار: قلمرو حاکمیت: محدوده قدرت و نفوذ سیاسی و فرمانروایی 

دولت

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

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

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

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

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

ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
مواد مرتبط: ماده 5 ق.م.ا سابق، مواد 498 الی 512 و 518، 520، 525 

و 526 قانون تعزیرات مصوب 1375 و ماده 664 ق.آ.د.ک مصوب 1393
تجزیه  و  کشور  وحدت  و  یکپارچگی  ارضی:  تمامیت  دشوار:  واژگان 
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نشدن آن/ جعل: فرآیند ساختن چیزی دروغین و متقلبانه/ قوه ی قضائیه: 
نهادی که رسیدگی قضایی را تحت نظارت خودش دارد./ مراجع قضایی: 
نهادهای قضاوت کردن میان اشخاص/ اجرائیه: ورقه ای رسمی است که 
دربردارنده ی دستور اجرای احکام دادگاه ها و یا سایر نهادهای اشاره شده در 
قانون می باشد./ رایج: متداول و رونق گرفته/ خزانه: جایی که در آن پول 
و اشیاء گرانبها را نگهداری می کنند./ اسناد خزانه: اسنادی مالی هستند که 
توسط خزانه داری منتشر می گردند./ اوراق مشارکت: اوراق مالی می باشند 
که توسط نهادها منتشر شده و توسط دیگران خریداری شده و پول حاصله 
پروژه  آن  در  اوراق  این  خرید  با  افراد  و  شده  سرمایه گذاری  پروژه ای  در 

شریک می شوند./ سکه قلب: پول فلزی تقلبی/ مسکوکات: سکه ها

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

ایراني یا غیرایراني که  از      ماده 6  به جرایم مستخدمان دولت اعم 
در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب 
دولت  وابستگان  دیگر  و  کنسولي  و  سیاسي  مأموران  جرایم  به  و  شده اند 
از مصونیت سیاسي برخوردارند، طبق قوانین جمهوري اسالمي  ایران که 

ایران رسیدگي مي شود.
مواد مرتبط: ماده 6 ق.م.ا سابق، مواد 5 و 7 ق.م.ا مصوب 1392، قانون 
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الحاق دولت جمهوری اسالمی به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول 
بین المللی و جهانی مصوب 1975 میالدی  با سازمان های  در روابط خود 
که در تاریخ 28، 4، 1367 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است.

واژگان دشوار: مستخدمان دولت: کارمندان دولت/ مأمور: کسی که به 
نمایندگی یا به فرمان مقامی عهده دار انجام کاری است./ مأموران سیاسی: 
کشوری  در  که  بیگانه  دولت  اداری  نماینده  کنسولی:  سیاسی/  نمایندگان 
دیگر حامی منافع و حقوق اشخاص و اتباع دولت خودش می باشد و معمواًل 
مصونیت  می دهد./  انجام  را  اسناد  ثبت  و  احوال  ثبت  به  مربوط  کارهای 
و  خارجی  کشورهای  سیاسی  نمایندگان  معافیت   از  است  عبارت  سیاسی: 
خانواده ی آنها و اعضای رسمی سفارتخانه ها که به موجب آن چنانچه این 
افراد مرتکب جرمی در کشور محل خدمت شوند تابع محاکم دولت متبوع 
یا مورد تابعیت خودشان بوده و در محاکم کشوری که محل انجام وظیفه 

آن هاست محاکمه نمی شوند. 

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

    ماده 7  عالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در 
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 
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مي شود 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 

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

اجراي مجازات یا سقوط آن نباشد.
ق.آ.د.ک   57 ماده  ق.م،   976 ماده  سابق،  ق.م.ا   7 ماده  مرتبط:  مواد 
مصوب 1378، مواد 316 و 598 و 664 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و 1393 و 
بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1351/8/23 

مجلس شورای اسالمی و تبصره 2 ماده 115 ق.م.ا مصوب 1392
واژگان دشوار: اتباع: جمع تبعه، افراد تحت حمایت دولت ها/ اعاده گردد: 
مي باشد  اتهام  معرض  در  که  کسي  متهم:  شود/  مسترد  شود،  بازگردانده 
یعني خطا یا گناهي به او نسبت داده شده ولي هنوز درستي آن ثابت نشده 
است کسي که جرمش به اثبات نرسیده است./ تبرئه: فرآیند آزادي از اتهام 
و ثابت شدن بیگناهي کسي/ منع تعقیب: شرایط یا موانعي وجود دارند که 
یا دائمي مانع دنبال کردن و تعقیب متهم مي شوند./  به صورت موقت و 
موقوفي تعقیب: متوقف شدن تعقیب، ایجاد شرایطي هم چون فوت متهم 
و  پایان بخشیده  را  و رسیدگي  تعقیب  براي همیشه  یا گذشت شاکي که 

پرونده بایگاني مي شود.

......................................................................................................................................
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

علیه شخصي  ایران  از  خارج  در  غیرایراني  هرگاه شخص      ماده 8  
مواد  در  مذکور  جرایم  جز  به  جرمي  مرتکب  ایران  کشور  علیه  یا  ایراني 
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 بعضًا درباره او اجراء نشده 

باشد.
ب- رفتار ارتکابي در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوري اسالمي 

ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
مواد مرتبط: مواد 5 و 7 ق.م.ا مصوب 1392، تبصره 2 ماده 115 ق.م.ا 
مواد  و  هواپیمایی کشوری مصوب 1328  قانون  ماده 31  مصوب 1392، 

316، 598 و 664 ق.آ.د.ک مصوب 1392 و 1393

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

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

ایران محاکمه و مجازات مي گردد.
انسان مصوب  قاچاق  با  مبارزه  قانون  ماده 8 ق.م.ا سابق،  مواد مرتبط: 
1383، قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر اصالحی 1389، اصل 77 
ق.ا، کنوانسیون منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه 
تاریخ 1337/3/13  امضا شد و در  بردگی که در 7 سپتامبر 1956 در ژنو 
مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق  رسید،  تصویب  به  ملی  شورای  مجلس  در 
و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 که در تاریخ 1354/2/17 به تصویب 
در  آپارتاید  علیه  بین المللی  کنوانسیون  است،  رسیده  ملی  شورای  مجلس 
حقوق  کنوانسیون  اسالمی،  شورای  مجلس   1366/7/7 مصوب  ورزش 
سازمان  کنوانسیون  اسالمی،  شورای  مجلس   1372/12/1 کودک مصوب 
ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 
1370/9/3 مجلس شورای اسالمی، قرارداد بین المللی جلوگیری از تصرف 
کنوانسیون  ملی،  شورای  مجلس   1350/9/27 مصوب  هواپیما  غیرقانونی 
مصوب  کشوری  هواپیمایی  امنیت  علیه  قانونی  غیر  اعمال  از  جلوگیری 
3/7/ 1352، کنوانسیون سازمان کنفرانس اسالمی جهت مبارزه با تروریسم 
بین المللی مصوب 1387 مجلس شورای اسالمی و مواد 316، 598 و 664 

ق.آ.د.ک مصوب 1392
واژگان دشوار: قانون خاص: قوانینی هستند که در شرایط و اوضاع و 
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احوال خاص توسط قانونگذار وضع می شود/ عهدنامه: قرارداد و توافق نامه 
مکتوب میان دولت ها در عرصه های بین المللی

......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

فصل سوم: قلمرو اجراي قوانين جزايي در زمان

    ماده 10   در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأمیني و تربیتي 
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 
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