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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



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 »۶۰۰ ماده از قانون مجازات 
اسالمی برگزیده و کاربردی در آزمون های حقوقی« راه خود را در این جهت 

ادامه می دهد.
مجموعه حاضر، ۶۰۰ 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



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
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مواد برگزیده از قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392

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

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

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

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 دستخط مقام رهبري یا استفاده 

از آن.
رئیس  رسمي  دستخط  یا  فرمان  حکم،  امضاء،  مهر،  جعل  پ- 
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شوراي  مجلس  نمایندگان  و  رئیس  قضائیه،  قوه  رئیس  جمهور، 
اسالمي، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالي کشور، دادستان 
کل کشور، اعضاي شوراي نگهبان، رئیس و اعضاي مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آن ها.
ت- جعل آراء مراجع قضائي یا اجرائیه هاي صادره از این مراجع یا 

سایر مراجع قانوني و یا استفاده از آن ها.
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکي ایران و همچنین 
از  تضمین شده  یا  اوراق مشارکت صادرشده  و  اسناد خزانه  جعل 
رایج  قلب در مورد مسکوکات  ترویج سکه  یا  تهیه  یا  طرف دولت 

داخل.
 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 مي شود مشروط بر اینکه:
ایران جرم  اسالمي  قانون جمهوري  به موجب  ارتکابي  رفتار  الف- 

باشد.
ب- در صورتي که جرم ارتکابي از جرائم 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.
یا  تعقیب  موقوفي  یا  منع  براي  موجبي  ایران  قوانین  طبق  پ- 

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

مشروط بر اینکه:
الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و 
تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کاًل یا بعضاً درباره او 

اجراء نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابي در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوري 

اسالمي ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
 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 جرائم 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:
قانون  به موجب  است  بوده  رفتاري که در گذشته جرم  اگر  الف- 
الحق جرم شناخته نشود، حکم قطعي اجراء نمي شود؛ و اگر در 
و  موارد  این  در  شود.  مي  موقوف  آن  اجراي  باشد  اجراء  جریان 
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 
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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 
قانون  لحاظ  با  حکم  صادرکننده  دادگاه  نماید.  تقاضا  را  مجازات 
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 
جاري است. در این صورت ولي یا سرپرست وي نیز مي تواند تخفیف 

اقدام تأمیني و تربیتي را تقاضا نماید.
تبصره- مقررات فوق در مورد قوانیني که براي مدت معین و یا 
اعمال  قانون الحق،  تصریح  به  مگر  است،  موارد خاص وضع شده 

نمي شود.
فوراً  قانون،  بر وضع  سابق  به جرائم  نسبت  زیر  قوانین  ماده 11-   

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.
 ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمیني و تربیتي و اجراي آن ها 
با رعایت شرایط و  قانون و  به موجب  از طریق دادگاه صالح،  باید 

کیفیات مقرر در آن باشد.
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 ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمیني و تربیتي و اجراي آن ها 
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.
 ماده 19- مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

درجه ۱
- حبس بیش از بیست و پنج سال.

- جزاي نقدي بیش از یک میلیارد )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال.
- مصادره کل اموال.

- انحالل شخص حقوقی.
درجه 2

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

ریال تا یک میلیارد )۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال.
درجه ۳

- حبس بیش از ده تا پانزده سال.
- جزاي نقدي بیش از سیصد و شصت میلیون )۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰( 

ریال تا پانصد وپنجاه میلیون )۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال. 
درجه 4

- حبس بیش از پنج تا ده سال. 
- جزاي نقدي بیش از یکصد و هشتاد میلیون )۱8۰.۰۰۰.۰۰۰( 
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ریال تا سیصد و شصت میلیون )۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال.
- انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي.

درجه ۵
- حبس بیش از دو تا پنج سال. 

تا  ریال   )8۰.۰۰۰.۰۰۰( میلیون  هشتاد  از  بیش  نقدي  جزاي   -
یکصد و هشتاد میلیون )۱8۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال.

- محرومیت از حقوق اجتماعي بیش از پنج تا پانزده سال.
برای  اجتماعی  یا  فعالیت شغلی  یا چند  یک  از  دائم  ممنوعیت   -

اشخاص حقوقی.
برای  سرمایه  افزایش  برای  عمومی  دعوت  از  دائم  ممنوعیت   -

اشخاص حقوقی. 
درجه ۶

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال.
تا  ریال   )2۰.۰۰۰.۰۰۰( میلیون  بیست  از  بیش  نقدي  جزاي   -

هشتاد میلیون )8۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال:
- شالق ازسي و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در 

جرائم 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.
افزایش سرمایه برای اشخاص  - ممنوعیت از دعوت عمومی برای 

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

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

- جزاي نقدي بیش از ده میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا بیست 
میلیون )2۰.۰۰۰.۰۰۰( 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 )۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال. 

- شالق تا ده ضربه.
تبصره 1- موارد محرومیت از حقوق اجتماعي همان است که در 

مجازات هاي تبعي ذکر شده است.
تبصره 2- مجازاتي که حداقل آن منطبق بر یکي از درجات فوق 
و حداکثر آن منطبق با درجه باالتر باشد، از درجه باالتر محسوب 

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

مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب مي شود.
تبصره 4- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین 
درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات 
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های مقرر در 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 )2۰( خارج و در مورد آن ها برابر ماده )2۱۵( 
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 )۱4۳( 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.
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلي یا اجتماعي به طور دائم 

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

یا 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 عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، 
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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.
 ماده 22- انحالل شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال 
مي شود که براي ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف 
ارتکاب جرم  در جهت  منحصراً  را  خود  فعالیت  نخستین،  مشروع 

تغییر داده باشد.
 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 
محکوم  زیر  تکمیلي  هاي  مجازات  از  مجازات  یا چند  یک  به  وي 

نماید:
الف- اقامت اجباري در محل معین.

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

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

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.

خ- اخراج بیگانگان از کشور.
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د- الزام به خدمات عمومي.
یا  سیاسي  دستجات  و  گروه ها  احزاب،  در  عضویت  از  منع  ذ- 

اجتماعي. 
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب 

جرم.
ز- الزام به یادگیري حرفه، شغل یا کار معین.

ژ- الزام به تحصیل.
س- انتشار حکم محکومیت قطعي.

تبصره 1- مدت مجازات تکمیلي بیش از دوسال نیست، مگر در 
مواردي که قانون به نحو دیگري مقرر نماید.

نوع  از یک  تبصره 2- چنانچه مجازات تکمیلي و مجازات اصلي 
باشد، فقط مجازات اصلي مورد حکم قرار مي گیرد.

تکمیلي  مجازات  اجراي  کیفیت  به  راجع  نامه  آیین   -3 تبصره 
از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزیر  ظرف شش ماه 
دادگستري تهیه مي شود، و به تصویب رئیس قوه قضائیه مي رسد.

تکمیلي،  مجازات  اجراي  مدت  طي  محکوم  چنانچه   -24 ماده   
پیشنهاد  به  دادگاه صادرکننده حکم  ننماید،  رعایت  را  مفاد حکم 
قاضي اجراي احکام، براي بار اول مدت مجازات تکمیلي مندرج در 
حکم را تا یک سوم افزایش مي دهد؛ و در صورت تکرار، بقیه مدت 
محکومیت را به حبس یا جزاي نقدي درجه هفت یا هشت تبدیل 
مي کند. همچنین بعد از گذشتن نیمي از مدت مجازات تکمیلي، 
دادگاه مي تواند با پیشنهاد قاضي اجراي حکم، در صورت اطمینان 
یا کاهش مدت  لغو  به  و اصالح مجرم، نسبت  تکرار جرم  به عدم 
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زمان مجازات تکمیلي وي اقدام کند.
از  پس  عمدي،  جرائم  در  کیفري  قطعي  محکومیت   -25 ماده   
اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده 
تبعي محروم مي  به عنوان مجازات  از حقوق اجتماعي  را  محکوم 

کند:
و  حیات  سالب  هاي  مجازات  به  محکومیت  در  سال  هفت  الف-   

حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلي.
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي 
که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنٌي علیه باشد، نفي 

بلد و حبس تا درجه چهار.
پ- دو سال در محکومیت به شالق حدي، قصاص عضو در صورتي 
که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنٌي علیه یا کمتر از آن باشد 

و حبس درجه پنج.
تبصره 1- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفري 
محکوم درج مي شود؛ لکن در گواهي هاي صادره از مراجع ذي ربط 
منعکس نمي گردد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعیین یا 

بازنگري در مجازات. 
تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي که پس از صدور 
اجراي مجازات  یا مدعي خصوصي،  با گذشت شاکي  حکم قطعي 

موقوف شود اثر تبعي آن نیز رفع مي شود.
تبصره 3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محکومیت پس از 
گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادي مشروط رفع 
مي شود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان 
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