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ناشــــرناشــــرسخنسخن
پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
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 آنها قرار دارد، در واقع، مجموعه کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی 

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

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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 قانون مجازات اسالمیقانون مجازات اسالمی

مصوب مصوب 11//22//13921392

  کتاب اول: کلیات کتاب اول: کلیات 

  بخش اول: مواد عمومی بخش اول: مواد عمومی 

  فصل اول: تعاریف فصل اول: تعاریف 
                                                                                              

ماده 1- قانون مجازات اسالمی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، 
اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

                                                                                              

نکته 1: برای تعریف حقوق جزا بین حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد؛ اما به بیان مختصر می توان 
فعل  ترک  و  فعل  بیان  مقام  در  که  است  داخلی  عمومی  از حقوق  رشته ای  که حقوق جزا  گفت 
مجرمانه بوده و با تعیین مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی همچنین بر نحوة اجرای مجازات این 

فعل یا ترک فعل مجرمانه، حکومت می کند.
نکته 2: سال 1304 هجری شمسی، اولین قانون مدون کیفری با عنوان »قانون مجازات عمومی« به 
تصویب رسید که در سال 1352 با تأثیر از مکتب دفاع اجتماعی نوین، اصالحات گسترده ای در 

آن صورت گرفت )این قانون ترجمه ای بود از قانون 1810 فرانسه، معروف به کد ناپلئون(.
نکته 3: پس از انقالب اسالمی در راستای تشکیل حکومت مذهبی، قوانین عرفی سابق که چندان 
مجازات  قانون  این رو،  از  و  شدند  همراه  گسترده ای  تغییرات  با  نبودند  شرعی  موازین  با  منطبق 
عمومی هم از این قاعده مستثنی نبود. به  همین جهت قانون حدود، قصاص و دیات و قانون راجع 
به مجازات اسالمی در سال 1361 به صورت آزمایشی و به مدت 5 سال، از تصویب کمیسیون امور 

قضایی مجلس شورای اسالمی گذشت.
نخستین قانون تعزیرات نیز در سال 1362 برای مدت 5 سال، به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس 
شورای اسالمی رسید و در نهایت در سال 1375 به عنوان یک قانون دایمی از مواد 498 تا 729 
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قانون  به  بازدارنده«،  مجازات های  و  »تعزیرات  اسالمی،  مجازات  قانون  پنجم  کتاب  تحت عنوان 
مجازات اسالمی اضافه گردید.

سال 1370 مصادف بود با تصویب قانون مجازات اسالمی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که این 
بار نیز همان روال قانون گذاری دهه شصت را تکرار نمود و به صورت آزمایشی و به مدت 5 سال 
به اجرا گذاشته شد. در پنج سال بعد، با تصویب ماده واحده های گوناگون به حجم آن افزوده شد.

نکته 4: در سال 1388 قانون جرائم رایانه ای با 56 ماده و 25 تبصره به منزلة یک قانون دایمی به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. بر اساس ماده 55 قانون مذکور شماره مواد 1 تا 54 قانون 
مجازات جرائم رایانه ای به عنوان مواد 729 تا 782 ق.م.ا و با عنوان فصل »جرائم رایانه ای« منظور 

و شماره ماده 729 ق.م.ا به شماره 783 اصالح گردید.
نکته 5: با توجه به ماده 1 ق.م.ا مصوب 1392 یکی از بارزترین تغییرات این قانون نسبت به قانون 
مجازات اسالمی سابق، حذف مجازات های بازدارنده است؛1 به گونه ای که ماده 14 ق.م.ا بیان می دارد: 

»مجازات های مقرر در این قانون، چهار قسم است: 1- حد 2- قصاص 3- دیه 4- تعزیر«.
نکته 6: در ماده 1 ق.م.ا نسبت به مقرره سابق بر آن، عبارت »شرایط و موانع مسئولیت کیفری و 
قواعد حاکم بر آنها« اضافه شده که ُمَقنِّن در بخش چهارم، شرایط و موانع مسئولیت کیفری را از 

ماده 140 به بعد تشریح کرده است.
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

1- کدام مورد در خصوص سال تصویب »قانون راجع به مجازات اسالمی« صحیح نیست؟
)ارشد سراسری 1389(  

ج( 1375     د( هر سه مورد الف( 1362          ب( 1360  
2- در کدام یک از قوانین جزایی »جزای نقدی« مترادف با عبارت »غرامت در صورتی که مجازات 
)ارشد آزاد 1392( اصلی باشد« تعیین شده است؟ 

الف( قانون مجازات عمومی سال 1304  
ب( قانون مجازات عمومی سال 1352

ج( قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1351
د( قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب سال 1361

3- در کدام یک از قوانین کیفری زیر، در مورد »مستی« حکمی پیش بینی نشده بود؟
)ارشد سراسری 1393(  

ب( قانون راجع به مجازات اسالمی 1361 الف( قانون مجازات عمومی 1304  

1- تعریف مجازات های بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسالمی سال 1370 بیان شده بود: »مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است 
که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل 
حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه 

یا نقاط معین و مانند آن«.
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د( قانون مجازات اسالمی 1370 ج( قانون مجازات عمومی اصالحی 1352  

پاسخنامه

	1	 د  قانون راجع به مجازات اسالمی در سال 1361 به صورت آزمایشی و به مدت 5 سال از تصویب کمیسیون
امور قضایی مجلس شورای اسالمی گذشت. طرح این سؤال از اساس اشتباه است؛ چرا که قطعاً گزینه د صحیح 
خواهد بود. به فرض اگر کسی گزینه »ج« را انتخاب کند؛ یعنی سال تصویب این قانون هم 60 و هم 62 بوده 

است!
	2	 ب  با توجه به ماده 13 ق.م.ع مصوب 1352 )مراجعه شود به مختارزاده، میثم)139۴(، قانون یار جزای 

عمومی، چتر دانش، نکته 7 ذیل ماده 19، ص 69(
	3	 الف 

                                                                                              
ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، 

جرم محسوب می شود.
                                                                                              

نکته 1: این ماده در مقام بیان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. برای اینکه عملی جرم باشد 
وجود سه عنصر الزم است: عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر معنوی.

نکته 2: مبانی حقوقی توجیه کننده اصل قانونی بودن جرم و مجازات عبارتند از: اصل 22 قانون 
اساسی، اصل 32 قانون اساسی، اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از 
طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 166 و 169 قانون اساسی، احکام دادگاه ها باید 
مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است؛ و هیچ فعلي 

یا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمي شود.
نکته 3: رفتار مجرمانه به رفتار مجرمانه مثبت )فعل(، رفتار مجرمانه منفی )ترک فعل( و فعل ناشی 
از ترک فعل تقسیم می شود که در واقع بخشی از عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد. گرچه برخی 
از حقوقدانان به این تقسیم بندی، مواردی همچون داشتن و نگهداری کردن را هم اضافه کرده اند 
و آن را تحت عنوان کلی »حالت« تعریف کرده اند؛ با این وصف، به نظر می رسد، مورد اخیر نیز در 

چارچوب فعل یا ترک فعل قرار می گیرد.
نکته 4: از جمله مواد مرتبط با این ماده در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات مواد 10، 

12 و 13 ق.م.ا و اصول 36 و 169 قانون اساسی است.
نکته 5: پذیرش و اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات از موجبات جلوگیری از تصمیم های 

خودسرانه، استبداد قضایی و یا نقض آزادی فردی شهروندان است.
نکته 6: جرائم را می توان به انواع مختلف تقسیم کرد ؛ اما مهم ترین تقسیم بندی جرائم عبارتند از: جرم 
عمومی و جرم سیاسی، جرم مطلق و جرم مقید، جرم آنی و جرم مستمر، جرم ساده و جرم مرکب.



16


ی

الم
اس

ت 
ازا

ج
 م

یار
ن 

نو
قا

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

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

)ارشد سراسری 1375( 1- هر فعل یا ترک فعلی جرم شمرده می شود که: ... 
الف( در قانون برای آن مجازات و اقدامات تأمینی تعیین شده باشد.

ب( فقه جزایی، آن را جرم بداند.
ج( در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

د( مغایر با موازین شرع باشد، جرم محسوب است.
)تألیفی( 2- قانون مجازات اسالمی جدید کدام یک از تعاریف زیر را در خصوص جرم پذیرفته است؟ 

الف( هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین 
شده است، جرم محسوب می شود.

ب( هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب 
می شود.

ج( هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون یا شرع برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی 
تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.

د( هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون یا شرع برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب 
می شود.

)تألیفی( 3- معاهدات بین المللی در چه صورتی جزء منابع حقوق کیفری محسوب می شود؟ 
الف( در هر صورت
ب( در هیچ صورت

ج( در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
د( در صورتی که به امضای رئیس جمهوری برسد.

)ارشد آزاد 1392( 4- کدام یک از این جرائم مطلق است؟ 
ب( سوءقصد به جان رهبر معظم انقالب الف( ورشکستگی به تلقب   

ج( نشر اکاذیب                                               د( افترای عملی
)ارشد آزاد 1393( 5- کدام گزینه در خصوص »جرم مستمر« صحت ندارد؟ 

الف( قصد مجرمانه باید در هر لحظه تکرار شود.
ب( در صورتی که در طول استمرار جرم، قانون جدیدی وضع شود، به موجب قانون الحق قابل مجازات است، 

هرچند شدیدتر باشد.
ج( رکن مادی جرم در برهه ای از زمان استمرار دارد.

د( رکن مادی جرم در یک لحظه واقع شده و آثار آن در طول زمان ادامه می یابد.
)ارشد سراسری 1392( 6- کدام گزینه در مورد مراحل ترتیبی تفسیر قوانین کیفری درست است؟ 

الف( تفسیر مضیق، احراز نظر قانون گذار، تفسیر به نفع متهم


