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 رپیشگفتا

ضاهانت اجاراف  اماا برخوردار است تنظیم روابط میان اشخاص ضهانت اجراهاف متنوعي براف از علم حقوق

شدیدترین وسیلم اجبار اشخاص بم رعایت قاوانین  قوانین كیفرف كم ؛ چرابود جایگا  خاصي  واجدههوار  كیفرف 

برخاي ایجااد در  ف حقاوقياجراهاا ضاهانتسایر عدم كفایت  ناشي ازبعضاً  این امر. شودمحسو  ميو مقررات 

جارایم و تعیاین احکاام راجاع بام  .باشادمي روابط مورد تنظیمو گاهي نیه برخاستم از اههیت بسیار زیاد  الهامات

جسهاني حقوق، تهامیت  ها،و حراست از آزادفاست قوانین و مقررات هر كشور هاف ترین بخشها از مهممجازات

ثر تضاهین ؤتاوان وسایلم مارا مي «حقاوق كیفارف» .را برعهاد  داردجي كشاور و امنیت داخلي و خااررواني و 

كام قانونگارار باا  ها در جوامع انساني دانسات؛ چارارا معیار سنجش ارزش «قوانین جهایي»و  اخالقيهاف ارزش

هااف كیفارف مزم را واكنش هار یا ،هاف اخالقي و دیني مورد توجم جامعم و میاهان اههیات شناسایي ارزش

 دارد.رصورت ترك آنها معهول ميد

ماورد توجام و اهتهاام باود  ههاوار  وضع قوانین كیفرف  ،از ابتداف ایجاد نظام قانونگرارف نوین در كشور ما

  بام تااویب رساید پراكناد  و تاكنون، قواعد جهایي ماهوف در قوانین و مقررات متعدداست. اگرچم از آن هنگام 

د كم در وشمحسو  مي 1304قانون مجازات عهومي ماو  ، در این زمینمون ترین قاناصلينخستین و ولي  است

پا  از پیاروزف انقاال   عهل آمد. ایان قاانون حتاي، تغییرات مکرر و متعددف در آن بماعتبار اف متهادفهمهد

بام )و تااویب قاانون مجاازات اساالمي كشور  حقوق كیفرفنظام  ات اساسي درتغییر و 1357اسالمي در سال 

قارار برخاي دادرساان نیاه ماورد اساتناد باود و در ماواردف ها صریحاً نسخ نشاد  تا مدت (ي كم خواهد آمدشرح

در  قانون اصالح دو ماد  و الحاق ی  ماد  و ی  تبار  بم قانون مجازات اساالمي تاویبتا اینکم با گرات، مي

 صریحاً لغو گردید. 1304قانون مجازات عهومي ، 27/2/1377تاریخ 



  پیشگفتار  

 

5 

 هایاي،ج قررات مدني،و ضرورت ابتناف كلیم قوانین و متغییر نظام سیاسي كشور و روزف انقال  اسالمي پی با

انون قع اصل چهارم موضو) سیاسي و غیر اینها بر اساس موازین اسالمي نظامي، ارهنگي، ادارف، اقتاادف، مالي،

رایط تطبیق با ش بم منظورحقوق كیفرف در نظام  افگسترد  الحات و تغییراتاص، (اساسي جههورف اسالمي ایران

تاویب با ها جازاتقانوني در عرصم جرایم و م تحومتمههترین پ  از پیروزف انقال  اسالمي،  .واقع شدجدید 

 ایجاد شد  است: قوانین زیر

 پنج سال.  ، آزمایشي بم مدت3/6/1361( ماو  195تا  1قانون حدود و قااص و مقررات آن )مواد  ـ 1

 دت پنج سال. م، آزمایشي بم 20/7/1361ماو   218تا  196 از ماد نون حدود و قااص و مقررات آن قا ـ 2

 ، آزمایشي بم مدت پنج سال. 21/7/1361ماو   قانون راجع بم مجازات اسالمي ـ 3

 ، آزمایشي بم مدت پنج سال. 24/9/1361)دیات( ماو   قانون مجازات اسالمي ـ 4

 . 18/5/1362)تعهیرات( ماو   قانون مجازات اسالمي ـ 5

 دت پانج ساال، آزمایشي بم ما8/5/1370قانون مجازات اسالمي )كلیات ا حدود ا قااص ا دیات( ماو   ـ 6

 . (1392تهدیدهاف مکرر تا سال  ههرا  با)

 .2/3/1375( ماو  هاف بازدارند و مجازات تعهیرات -كتا  پنجممجازات اسالمي )قانون  ـ 7

 .الحاق آن بم قانون مجازات اسالميو 5/3/1388ماو  اف رایانم قانون جرایم ـ 9

شادن آن در  و سپ  دایهاي آزمایشي بم مدت پنج سال ابتدا ،1/2/1392قانون مجازات اسالمي ماو   -10

 .9/3/1397تاریخ 

 .23/2/1399قانون كاهش مجازات حب  تعهیرف ماو   -11

ساالمي ، قاانون مجاازات ا(1392مااو  )نون جدیاد جهایاي قبال از قاامههتارین قاانون قابل ذكر اسات 

اكم كیفارف مدت بیش از دو دهام در نظاام جهایاي و محا قانوني آزمایشي بم عنوانبمباشد كم مي 1370ماو 

الوسایلم و ردر تحری«  ر»از منابع اقهي، خاوصاً اتاوف اماام خهیناي آنعهد  احکام مندرج در  امتباع بود ومزم

نجم قاانون پادر كتاا   هاف تعهیارف و بازدارناد ود. البتم در این بین، احکام راجع بم مجازاتب شد غیر آن، اخر 

وع و میاهان معاین نباودن نا بام دلیال، اولي شد ( تاویب 2/3/1375مجازات اسالمي )كم بم صورت دازهي در 

و  اكم(را  الحاها یاالشرایط )بآن بم تشخیص قاضي جامع مجازاتِ عهلِ مستوجبِ تعهیر در شرع مقدس و سپردن

با نگا   رع مقدس،عدم تعیین مجازات در ش در نتیجم واسطم عدم تاریح بم حرمت آن در منابع اقهي ودیگرف بم

  ملبد.مي مجال دیگرف را آنبیان تفایلي هاف دیگر این قانون وضع شد  است كم متفاوتي نسبت بم بخش

قضاایي مجلا  حقاوقي و بررساي در كهیسایون ها بحا  و پ  از مدت ،كنونيقانون مجازات اسالمي 

بم تاویب نهایي  1392شوراف اسالمي و تبادمت مکرر، بین مجل  و شوراف نگهبان در اول اردیبهشت ما  

قاانون ایان . كاردما  نیه تأیید نهایي شوراف نگهبان را دریاات رسید و در یازدهم اردیبهشت مركوركهیسیون 

قانون مجاازات اساالمي ماد   497امجرا و جانشین زمم 22/3/1392ز تاریخ ماد ، ا 728 كتا  و 4 مشتهل بر

نیه  2/3/1375شد و كتا  پنجم قانون مجازات اسالمي ماو  و اصالحات و الحاقات بعدف آن  1370ماو  

 قوانین متعددف، 1392مجازات اسالمي  قانون 728. بم موجب ماد  جهء پایاني این قانون حفظ گردید عنوانبم

م گوناههان ،قابل ذكر است ههچنین .؛ هرچند برخي از این قوانین قبالً نیه نسخ شد  بودشد نسخ  بم صراحت

تاریح كرد  است، این اهرسات جنبام احااایي  1392قانون مجازات اسالمي  728كم قانونگرار نیه در ماد  
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در حساب ماورد  ،خ ضاهنيونسمموارد این . لرا در این مجهوعم شودنداشتم و شامل سایر قوانین مغایر نیه مي

  است.شد   درج ف مربوطهاپاورقي

دین حجام انباوهي قانونگارار مباادرت بام تغییار كلاي و بنیاا 1392قانون مجاازات اساالمي با تاویب 

و سااعي  .سااتاماااد  ایاان قااانون چنااد هااهار اقاار  حکاام وضااع شااد   728از احکااام و مقااررات كاارد  و در 

ر چنااد محااور را د 1392مي ومني تاااویب و تأییااد قااانون مجااازات اسااالقانونگاارار در رونااد ماارویکاارد 

 توان خالصم كرد:اساسي مي

 مند نهودن اعهال تخفیف و تبدیل مجازات در جرایم تعهیرف؛ضابطم -الف

توجام  وزانام باانارخ جاهاف نقادف ر جدیاد حقاوق كیفارف در ساطح جهاان مانناد استفاد  از دساتاوردهاف -ب

قبتااي، یااق مرالعهاااف مجااازات حااب ، معاایاات از كیفاار، تعویااق صاادور حکاام، تم، جایگهینعلیااباام درآمااد محکوم

جام خااص بام هیارف، توآزادف، تغییار نگارش در شاهول مارور زماان در جارایم تعتعلیق اجراف مجازات، نظاام نیهام

نگرف در مکااان بااازایااتم، نظااارت دادگااا  در مااول اجااراف مجااازات و برخااي از جاارایم از جهلاام جاارایم سااازمان

، مساؤول اجتهااعي احکام صادر ، اااهایش اختیاارات نظاارتي قاضاي اجاراف احکاام، پررناق شادن نقاش ماددكاران

 نهودن اشخاص حقوقي و...؛تلقي 

هااف ن، پژوهشات قضات و حقوقاداناعالي كشور، نظرف محاكم و دیواناستفاد  از تجار  قضایي و آرا -ج

  ؛اقهي علها و مال  علوم دیني

  نهااد یرد( توسط مالتفاوت دیم )زن و دگرگوني در حقوق كیفرف زنان و نوجوانان از جهلم پرداخت مابم -د

د  بام ارات وارالهال( در جبران خساهاف بدني( و یا ااهایش تعهدات حکومت )بیتأمین خسارتعهومي )صندوق ت

عي و بلاوغ شار هاف خاص براف نوجواناان ماابین سانینااراد، امکان تخفیف در اعهال مجازات و تعیین مجازات

 . نان و ...آهاف سالگي با توجم بم ویژگي18

دایع اسات؛ چارا بااز  نیاه 1392 قاانون مجاازات اساالمي ماوادگرارف ترتیاب و شاهار نکتم دیگر اینکام 

 حااو تکاارارف()باام ن هههمااان دو شااهار  728تااا  498كاام در كاال پیکاار  قااانون مجااازات اسااالمي از مااواد 

نون قاااو بخشااي دیگاار مربااوط باام  1392قااانون مجااازات اسااالميقسااهتي مربااوط باام  كاام موجااود اساات

ا كام جاود آورد، چاروواناد مشاکالتي در اجارا و قضاا و ... بام ت. ایان امار ميباشادمي 1375مجازات اساالمي

ساهولت  رافباچام بساا  شناساند؛ از ساویينوعاً حقوقادانان ماواد قاانوني را باا ناام قاانون و شاهار  ماواد مي

ش كاااربر نقاا مراجعاام باام مااوادف خاااص، شااهار  و نشاااني آنهااا در ذهاان اراواناايدسترسااي و یااا باام لحااا  

ر ق ذهناي اگاهام زدن ایان ساواب شاود. باراف حتاي باین عهاوم ماردم مشاهور ميبندد و یا شاهار  مااد مي

 ایم از عالمااترد سااعي كاا در ایاان مجهوعاام باار ایاان اساااسباادون دلیاال باشااد ااقااد توجیاام منطقااي اساات؛ 

، باااراف 1375و از عالمااات اختااااارف ق.م.ا.1/2/1392مااااد  مااااو   728باااراف  1392اختااااارف ق.م.ا.

انون جاارایم و اصااالحات و الحاقااات بعاادف آن )و از جهلاام قاا 2/3/1375 قااانون مجااازات اسااالمي ماااو 

اد  شاود تاا بام كام توجام بادان هنگاام مراجعام و اساتفاد  ضارورف اسات( اساتف 5/3/1388اف ماو  رایانم

هااف اورقيکاان در پندیشاد؛ ایان موضاوع تاا سارحد اماتادبیرف باراف ایان امار بی ،جامعم حقوقي خود ،تدریج

 .ت جدید الحاقي نیه عهل شد  استقبلي و در نظرا

و عهااوم  بااا توجاام باام نیاااز اااورف جامعاام حقااوقي 1392مجااازات اسااالمي قااانون پاا  از تاااویب 
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انتشاار ایان قاانون ماورد اهتهاام ایان معاونات قارار گراات. در ایان  مهکاندر حداقل زمان ، شهروندان

 تنقایح و انتشاار قاوانین و مقاررات، معاونات تادوین، توساط ایان قاانونو تنقایح اولیام  تهیم راستا، ابتدا 

هاااف در چاپشااد؛  مناادانعالقمهاااف متعاادد تقاادیم رقعااي و جیبااي آن در چاپ هافانجااام و نسااخم

بااا  1375قااانون مجااازات اسااالمي ماااو   باام ههاارا  1392ات اسااالمي ماااو قااانون مجاااز، بعاادف

منتشار یا  مجهوعام واحاد  بام صاورت 1388مااو   افاصالحات و الحاقات بعادف و قاانون جارایم رایانام

از اول تیرماا   1392دادرساي كیفارف مااو دن قاانون آیینامجارا شاقابل ذكار اسات كام باا مزمشد  است.

 28بااا اصااالحات و الحاقااات بعاادف )مااواد  1375قااانون مجااازات اسااالمي  780الااي  756مااواد  ،1394

دو جادول تطبیقاي ماواد  چنایننساخ صاریح شاد  اسات. هه( نیاه دادرسايآیین -بخاش دوم ،بم بعد. ق.ج.ر

نیااه باام آن  1392بااا مااواد ق.م.ا. 1370و جاادول تطبیقااي مااواد ق.م.ا. 1370بااا مااواد ق.م.ا. 1392ق.م.ا.

اندركاران امار ویژ  باراف دساتبام تاا حادودف از صاعوبت اجاراف قاانون، كامبم این امید الحاق گردید؛ 

هاف حقاوقي و قضاایي آن را نون و رویامقضا و نیه كسااني كام ساابقم كاار و آشانایي قبلاي باا ایان قاا

هاف ماوردف هاا و بررسايها، تطبیقكننادگان را از مقایسام، مراجعمدارند كاساتم شاود؛ هرچناد ایان امار

، ولااي اسااتقبال اااراوان جامعاام حقااوقي از آن، نشااانم كناادنهينیاااز بااراف اسااتفاد  از تجااار  قبلااي بي

  بود. مخامبان گراميرضایت 

قررات مانین و م قومجهوع»این قانون، تحت عنوان  از كامل افمجهوعمتدوین و انتشار وق، عالو  بر موارد ا

در  و شاودمي شاناختماثارف جاامع در ایان زمینام  عنوانبامكام  بم انجام رسید. این كتا  «هاجرایم و مجازات

 شرحمبهاف متعددف ژگيداراف وی متعدد آن تاكنون حسب تغییرات انجام یااتم بم روزرساني شد  است، هافچاپ

 زیر است:

داد   تطبیق 1370هاف ق.م.ا. جدید تا سرحد امکان با مواد و تبار قانون  هافتهامي مواد و تبار  ـ1

.. . وخفیف، شدید  سعي گردید تا در هر مورد چنانچم قانون جدید حکهي مشابم، مغایر، متضاد، جدید،شد و 

بلاي داد  قدرج ماواد  وها و تركرات مزم در پاورقي با ذكر و یادآورفدارد مورد مقایسم و تطبیق قرار گیرد 

ارصتي  ،ندیهي قانواین امر آن است كم در حد امکان براف كاربران و بامخص كاربران ق شود. ااید  اولیم

انش م و دعل ههممند شوند و ها و تجربیات قبلي خویش در زمینم اجراف قانون بهر اراهم شود تا از دانستم

تر و بیان نقطام تبراف پژوهشگران نیه ارصت و مجال تحقیق راح و و بالاثر نگردد ااید و تجربم آنان بي

با در  بم راحتي دانشجویان و استادان حقوق هم هاف قانون جدید اراهم شود،ستاوردنظرات خویش دربار  د

م گیرف داشاتف براف آموزش و یاادتردست داشتن دو متن قابل مقایسم، قدیم و جدید، مجال بهتر و سهل

هاال م لاهوم اعباهاف در دست رسیدگي در مراحل بدوف و تجدید نظر نیه با توجم باشند و در مورد پروند 

ضاوت تا ز صعوبت قاقانون حاكم در زمان ارتکا  جرم )با رعایت قاعد  اعهال مجازات اخف و بم نفع متهم( 

 حدودف كاستم شود؛

باشد، امجرا ميزممدر حکم تفسیر قضایي قانون و كشور  عاليدیوان رویموحدتآراف  با توجم بم این كم ـ 2

باا  بررساي و و اصاالحات و الحاقاات بعادف آن 1375و  1370پیشین مربوط بام ق.م.ا. رویم تهامي آراف وحدت

 داد  شد؛موارد معتبر و منسوخ تركر  نگاهي تنقیحي،

كم هر ی  حاصل تالش و تجربم چناد د  متعددف عالي كشور وانآراف اصرارف هیأت عهومي كیفرف دی ـ3



 هاجرايم و مجازات تنقیحی قوانین و مقررات مجموعه

 

8 

اف خاص است، در هرجاا عالي كشور، در امر و پروند نفر قاضي، اعم از بدوف و تجدیدنظر و هیأت عهومي دیوان

 كم مناسب و منطبق با قانون جدید بود درج و آورد  شد؛

حاضار  جاراف قاانوناتهاحم و تعارض نبود و براف  آن دستم از مقررات مربوط قبلي كم با قانون جدید در ـ4

هاف شاناممتوان بام بخمزم دید  شد در جاف خود یادآورف و در صورت لهوم درج گردید. از جهلم این مقررات مي

؛ اجراف قانون : تسهیلباشد؛ اومً تواند متضهن چند ااید صادر  توسط ریی  قو  قضاییم اشار  داشت؛ این امر مي

دن و بالتکلیفاي معطل مانا ها؛ و ثالثاً پیشگیرف ازنیاز شدن از تکرار تاویب مقررات و یا صدور بخشناممبيثانیاً: 

 ها تا صدور مقررات جدید و در نتیجم پیشگیرف از امالم دادرسي؛ و...پروند 

 یي،مراجاع قضاا قضااییم كام نوعااً در پاساخ بام اساتعالمات نظرات مشاورتي ادار  كال حقاوقي قاو  ـ 5

رك، تنباط و داز چگااونگي اساا تاااویرف واقعاايتوانااد هااا و دادسااراها، صااادر شااد  اساات مياعاام از دادگا 

و  صااحا  دعااوفابهامااات و مشااکالت اااراروف قااوانین و مقااررات در مراجااع قضااایي یااا نااهد ا نحااو  اجاارا،

اً وعات كام ناهالي حقوق باشاد؛ چارا كام هار پرساش در حقیقات نقطام ابهاام و محال ساؤال و تردیادف اسا

 ین لحاا  و بامت. بام ههاقاضي یا دستگا  اجرایي یا مأمور اجرا در مقاام قضاا یاا اجارا باا آن روبارو شاد  اسا

  اصاال تجااارنظرات قبلااي كاام حمنظااور تااداوم و اسااتهرار امکااان اسااتفاد  از تجااار  و زحهااات و نقطاام

بلااي بااا قظاارات ربااط اساات سااعي شااد تااا یکایاا  و تهااامي نسااالیان مااومني اجااراف قااانون و مقااررات ذف

آن باشاد  شاتم یاا مبای نمطابقت داد  شد  و هر جا كم نظار موجاود مغاایرتي باا قاانون جدیاد ندا 1392ق.م.ا. 

اشاد ( ب1392م.ا. ق. 2یا در مقام بیاان اصاول كلاي حقاوقي مثال اصال قاانون باودني جارم و مجاازات )مااد  

شااد   ظاارات صااادر  تاا آن دسااتم از نههچنااین سااعي شاادبااردارف از آنهااا اقادام شااود. نسابت باام درج و بهر 

ردد. گااپیشااین در خاااوص مااواد منسااوخ كاام در ایاان مجهوعاام درج گردیااد  از سااایر مااوارد متهااایه 

مام ایان را  ا در ادارو اهل علم خود بام خاوبي بار صاعوبت ایان امار آگاهناد و انتظاار داریام ماا  نظرانصاحب

ر  م دسترسايدیاد ا.ح.ق نیاه تاا حادودف كابا نظر و انتقاد خویش مجد انم یارف ارمایناد. نظارات ج بادان میسا 

  بود، در جاف مناسب خود درج شد  است.

یاارف تعه لحااا  آثااار تنقیحااي قااانون كاااهش مجااازات حااب  ،داراف اههیاات ویااژ  در ایاان ویاارایش نکتاام -6

ساایر  واسالمي جازات اعهال برخي احکام آن در قانون م بم دلیل نوع قانونگرارف مقنن، باشد كممي 23/2/1399ماو 

گاراتن  بهر  وین معاونت با صعوبت و پیچیدگي هاف اراواني ههرا  گردید اما با تالش و ههت ههکاران اقوانین كیفرف 

 درجرباوط موی  ماواد در زیرنا توضیحات مزم نیه در نهایت بم انجام رسید و ،نظرانصاحبو  نااز نظرات برخي استاد

رج در بخاش پیوسات دمتن مساتقل آن  دسترسي مخامبان محترم بم قانون یادشد ،بم منظور  مزم بم ذكر است .گردید

 شد  است.

ا در رواژ  آن  بم منظور تسهیل و تسریع در دسترسي مخامبان عهیه بم مواد مورد نظر كام یا  یاا چناد ـ7

 1392 ياسالم زاتخاوص قانون مجاهاف كلیدف و مهم دربتني بر واژ ا مفهومي م نامم تفایليذهن دارند، واژ 

تقادیم  نامام جداگانام تهیام ودو واژ  ،ناچارشد؛ لکن بم لحا  مشکل تکرارف بودن شهار  مواد، بامتهیم  1375و 

 گردد.مي

بام  تاوانهاف دیگار تاا حاد گرف در تهیم این مجهوعم و مجهوعمشنظیفم روبراف اینکم وو در نهایت  ـ 8

قوانین و و انتشار  تنقیح ،ینتدومعاونت تنقیحي توضیحي و یان نظر در مواردف كم ب،   باشددشصورت كامل اجرا 
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 ایانماركور باا درج نشاان  نظار داشاتم، رتضاروو یاا ساایر ماوارد مقرر  خاصي و خاوص قانون  مقررات در

 ت.آمد  اسمربوط  زیرنوی در ( )معاونت

ن، كارگهاران نظاام، ممسؤو شایستمبردارف بهر مورد  آمد  در تهیم این مجهوعمعهلهاف بماست تالشامید 

، ماا را ها و پیشنهادهاف خویشم نظرات، راهنهایيیبا ارا مخامبان ارجهند و قرار گیردنظران و عهوم مردم صاحب

 (2) (1)هاف بعدف راهنها و یاور باشند.در ارتقاف كیفي مجهوعم
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