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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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۶۳۷ ......................................... فصل سوم: استناد پذیری ادله الکترونیکی
بخش سوم: سایر مقررات........................................................................ ۶۳8
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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 تأميني و تربيتي، شرایط و موانع 

مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم 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 كه مقدار و كيفيت اجرای آن 
در شرع مشخص گردید و به نوعی توسط قانون گذار در قانون مجازات مورد 
بوده و حداقل و حداكثر  بدنی  نوع مجازات  این  قرار گرفته است  تصریح 
ندارد./ قصاص: مجازاتی می باشد كه به حکم قانون و به وسيله مجنی عليه 
)كسی كه مورد جنایت قرار گرفته( یا سرپرستان قانونی او یا همان صاحبان 
حق عليه مجرم به كار می رود و این مجازات دقيقًا مشابه جرمی است كه 
ميزان  و  به یک صورت  مجازات  و  بنابراین جرم  است  داده  انجام  مجرم 
بوده و كاماًل منطبق می باشد./ دیات: مالی است كه از مجرم یعنی كسی 
دیده  زیان  جرم  از  كه  به شخصی  را  آن  و  گرفته  شده  جرم  مرتکب  كه 
است می پردازیم بنابراین دیه نوعی مجازات مالی است و در مواردی اجرا 
می شود كه اجرای قصاص امکان پذیر نبوده یا صاحب حق قصاص با اختيار 
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تعزیر مجازاتی است  تعزیرات:  نقد بگيرد./  تا وجه  خودش راضی می شود 
كه در قانون حداقل و حداكثر آن كمتر از ميزان حد شرعی بوده و حداقل 
آن به اختيار قاضی تعيين می شود و كيفيت و نحوه ی تعيين و اجرای این 
تربيتی:  و  تأمينی  اقدامات  می شود./  مشخص  قانون گذار  توسط  مجازات 
روش ها و شيوه هایی است كه دادگاه برای پيشگيری از تکرار جرم درباره ی 
مجرم هایی كه دارای حالت خطرناک می باشند مورد استفاده قرار می دهد، 
كه هدف این نوع از مجازات ها به نوعی تأمين امنيت و آسایش بيشتری 

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

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

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

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

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

هر رفتاري اعم از فعل یا ترک فعل كه در قانون براي آن      ماده 2  
مجازات تعيين 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 كردن و انجام ندادن عملی به صورت ارادی كه مطابق قانون یا توافق 
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قراردادی حتما می بایست مورد انجام قرار گيرد./ مجازات: رنج و سختی كه 
توسط قانون گذار بر انجام دهنده ی جرم تحميل می گردد./ جرم: رفتاری را 
كه قانون گذار آن را به موجب تعيين مجازات ممنوع اعالم كرده باشد. انجام 

غيرقانونی رفتاری كه مجازات همراه می گردد.

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

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

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

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

فصل دوم: قلمرو اجراي قوانين جزايي در مکان

قلمرو  در  كه  اشخاصي  كليه  درباره  ایران  جزایي  قوانين      ماده 3  
جرم  مرتکب  ایران  اسالمي  جمهوري  هوایي  و  دریایي  زميني،  حاكميت 
شوند اعمال مي شود مگر آن كه به موجب قانون ترتيب 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 خليج 
فارس و دریای عمان مصوب 1372، ماده 8 قانون نظارت دولت بر دریاها 
ماده  و  قانون هواپيمایی كشوری 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/ حاكميت: در لغت  


