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 پیشگفتار

انت اجدرا، علم اقوق از ضمانت اجراها، متنوعف برا، تنظیم روابط میان اشخاص برخوردار است امدا ضدم

كیير، همواره واجد جای،اه خاصف بوده؛ چرا كه قوانین كیير، شدیدترین وسیله اجبار اشخاص به رعایت قدوانین 

شود. این امر بعضاً ناشف از عد  كيایت سایر ضدمانت اجراهدا، اقدوقف در ایجداد برخدف و مقررات محنو  مف

باشدد. ااکدا  راجدع بده تعیدین جدرایم و مورد تنظیم مفالزامات و گاهف نیز برخاسته از اهمیت بنیار زیاد روابط 

ها، اقوق، تمامیت جنمانف ها، قوانین و مقررات هر كشور است و اراست از آزاد،ترین بخشها از مهممجازات

تدوان وسدیله مد تر تضدمین را مف« اقدوق كیيدر،»و روانف و امنیت داخلف و خدارجف كشدور را برعهدده دارد. 

ها در جوامع اننانف دانندت؛ چدرا كده قانون،دبار بدا را معیار سنجش ارزش« قوانین جزایف» ها، اخالقف وارزش

ها، اخالقف و دینف مدورد توجده جامعده و تعیدین جای،داه اهمیدت هدر یدال، اندب صدالادید شناسایف ارزش

 دارد.ها، كیير، الز  را در صورت ترك آنها معمول مفواكنش

نوین در كشور ما، وضع قوانین كیير، همدواره مدورد توجده و اهتمدا  بدوده از ابتدا، ایجاد نظا  قانون،بار، 

است. اگرچه از آن هن،ا  تاكنون، قواعد جزایف ماهو، در قوانین و مقررات متعدد و پراكندده بده تصدویب رسدیده 

در شود كه محنو  مف 1304ترین قانون در این زمینه، قانون مجازات عمومف مصو  است ولف نخنتین و اصلف

یدن قدانون اتدف پد  از پیدروز، انقدال  عمل آمد. اها، متماد، اعتبار، تغییرات مکرر و متعدد، در آن بهههد

و تغییرات اساسف در نظا  اقوق كیير، كشور و تصدویب قدانون مجدازات اسدالمف  بده  1357اسالمف در سال 

اسدتناد برخدف دادرسدان نیدز قدرار  ها صریحاً ننخ نشدده بدود و در مدوارد، مدوردشراف كه خواهد آمد( تا مدت

در  قانون اصالح دو ماده و الحاق یال ماده و یال تبصره به قانون مجازات اسدالمفگرفت، تا اینکه با تصویب مف

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

قوانین و مقررات مدنف، جزایدف،  با پیروز، انقال  اسالمف و تغییر نظا  سیاسف كشور و ضرورت ابتنا، كلیه
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مالف، اقتصاد،، ادار،، فرهن،ف، نظامف، سیاسف و غیر اینها بر اساس موازین اسالمف  موضوع اصل چهار  قانون 

به منظور تطبیق با شرایط در نظا  اقوق كیير، ا، گنترده اساسف جمهور، اسالمف ایران(، اصالاات و تغییرات

ها با تصویب انقال  اسالمف، مهمترین تحوالت قانونف در عرصه جرایم و مجازاتپ  از پیروز،  جدید واقع شد.

 قوانین زیر ایجاد شده است:

 پنج سال.  ، آزمایشف به مدت3/6/1361( مصو  195تا  1قانون ادود و قصاص و مقررات آن  مواد  ـ 1

 دت پنج سال. مآزمایشف به  ،20/7/1361مصو   218تا  196قانون ادود و قصاص و مقررات آن از ماده  ـ 2

 ، آزمایشف به مدت پنج سال. 21/7/1361قانون راجع به مجازات اسالمف مصو   ـ 3

 ، آزمایشف به مدت پنج سال. 24/9/1361قانون مجازات اسالمف  دیات( مصو   ـ 4

 . 18/5/1362قانون مجازات اسالمف  تعزیرات( مصو   ـ 5

دت پدنج سدال ، آزمایشف به مد8/5/1370دود د قصاص د دیات( مصو  قانون مجازات اسالمف  كلیات د ا ـ 6

 (. 1392 همراه با تمدیدها، مکرر تا سال 

 .2/3/1375ها، بازدارنده( مصو  تعزیرات و مجازات -قانون مجازات اسالمف  كتا  پنجم ـ 7

 و الحاق آن به قانون مجازات اسالمف.5/3/1388ا، مصو  قانون جرایم رایانه ـ 9

شددن آن در  ، ابتدا آزمایشف به مدت پنج سال و سپ  دایمدف1/2/1392قانون مجازات اسالمف مصو   -10

 .9/3/1397تاریخ 

 .23/2/1399قانون كاهش مجازات اب  تعزیر، مصو   -11

سدالمف (، قدانون مجدازات ا1392قابل ذكر اسدت مهمتدرین قدانون جزایدف قبدل از قدانون جدیدد  مصدو  

االتبداع يدر، الز عنوان قانونف آزمایشف، بیش از دو دهه در نظا  جزایف و محاكم كیبهباشد كه مف 1370مصو 

یدر آن، اخدب غالوسیله و در تحریر« ره»بود و عمده ااکا  مندرج در آن از منابع فقهف، خصوصاً فتاو، اما  خمینف

جازات اسدالمف مقانون  كتا  پنجم ها، تعزیر، و بازدارنده درشده بود. البته در این بین، ااکا  راجع به مجازات

قانون وضع شده  ها، دی،ر اینتصویب شده(، با ن،اه متياوتف ننبت به بخش 2/3/1375 كه به صورت دائمف در 

 طلبد. است؛ كه بیان دالیل آن مجال دی،ر، را مف

ندیون میكها بحد  و بررسدف در ها، اول تا چهار ( كنونف، پد  از مددتقانون مجازات اسالمف  كتا 

اه ردیبهشت مااقوقف و قضایف مجل  شورا، اسالمف و تبادالت مکرر، بین مجل  و شورا، ن،هبان در اول 

ن را ورا، ن،هبداشدماه نیز تأیید نهایف به تصویب نهایف كمینیون مبكور رسید و در یازدهم اردیبهشت 1392

مداده  497االجرا و جانشین الز  22/3/1392ماده، از تاریخ  728كتا  و  4دریافت كرد. این قانون مشتمل بر 

جدازات مو اصالاات و الحاقدات بعدد، آن شدد و كتدا  پدنجم قدانون  1370قانون مجازات اسالمف مصو  

ا، نهون جرایم رایاعنوان جزء پایانف این قانون ايظ گردید؛ در عین اال قاننیز به 2/3/1375اسالمف مصو  

آن، ایدن  55موجب  مداده تصویب مجل  شورا، اسالمف رسدید و بده به 5/3/1388ماده در تاریخ  56نیز در 

 به كتا  پنجم مزبور الحاق گردید. 782تا  729عنوان مواد قانون به

، قوانین متعدد، به صراات ننخ شده؛ هرچند برخف از 1392قانون مجازات اسالمف  728موجب ماده به 

قدانون  728گونه كه قانون،بار نیدز در مداده ذكر است، هماناین قوانین قبالً نیز ننخ شده بود. همچنین قابل 

تصریح كرده است، این فهرست جنبه ااصایف نداشته و شامل سایر قوانین مغدایر نیدز  1392مجازات اسالمف 
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 ها، مربوط درج شده است. شود. لبا در این مجموعه موارد مننوخ ضمنف، انب مورد در پاورقفمف

دین اجدم انبدوهف قانون،دبار مبدادرت بده تغییدر كلدف و بنیدا 1392اسدالمف قانون مجدازات با تصویب 

سددعف و  .سددتامدداده ایددن قددانون چنددد هددزار فقددره اکددم وضددع شددده  728از ااکددا  و مقددررات كددرده و در 

ر چنددد محددور درا  1392رویکددرد قانون،ددبار در رونددد طددوالنف تصددویب و تأییددد قددانون مجددازات اسددالمف 

 :توان خالصه كرداساسف مف

 مند نمودن اعمال تخيیف و تبدیل مجازات در جرایم تعزیر،؛ضابطه -الف

توجده  وزانده بدااستياده از دسدتاوردها، جدیدد اقدوق كیيدر، در سدطح جهدان مانندد ندرخ جدزا، نقدد، ر -ب

قبتددف، یددق مراعلهددا، مجددازات اددب ، معافیددت از كیيددر، تعویددق صدددور اکددم، تعلیدده، جای،زینبدده درآمددد محکو 

جده خداص بده زیدر،، توآزاد،، تغییدر ن،درش در شدمول مدرور زمدان در جدرایم تعتعلیق اجرا، مجازات، نظدا  نیمده

ن،ر، در مکددان بددازایافته، نظددارت دادگدداه در طددول اجددرا، مجددازات و برخددف از جددرایم از جملدده جددرایم سددازمان

، مند ول اجتمداعف ررند  شددن نقدش مدددكارانااکا  صادره، افدزایش اختیدارات نظدارتف قاضدف اجدرا، ااکدا ، پ

 تلقف نمودن اشخاص اقوقف و...؛

هدا، ن، پاوهشعالف كشور، نظرات قضات و اقوقددانااستياده از تجار  قضایف و آرا، محاكم و دیوان -ج

 فقهف علما و طال  علو  دینف؛ 

ال نهداد یرد( توسط دیه  زن و مالتياوت دگرگونف در اقوق كیير، زنان و نوجوانان از جمله پرداخت مابه -د

ده بده ارات وارالمال( در جبران خندها، بدنف( و یا افزایش تعهدات اکومت  بیتعمومف  صندوق تأمین خنارت

عف و بلدو  شدر ها، خاص برا، نوجواندان مدابین سدنینافراد، امکان تخيیف در اعمال مجازات و تعیین مجازات

 ... .ها، آنان و سال،ف با توجه به ویاگف18

دایع اسددت؛ چددرا نیددز از بدد 1392 قددانون مجددازات اسددالمفگبار، مددواد از منظددر شددکلف، ترتیددب و شددماره

حددو تکددرار،( نزمددان دو شددماره  بدده هم 728تددا  498كدده در كددل پیکددره قددانون مجددازات اسددالمف از مددواد 

ن نوقدداو بخشددف دی،ددر مربددوط بدده  1392قددانون مجددازات اسددالمفموجددود اسددت كدده قنددمتف مربددوط بدده 

كده  جدود آورد، چدراوتواندد مشدکالتف در اجدرا و قضدا و ... بده مفباشدد. ایدن امدر مف 1375مجازات اسدالمف

را، سدهولت بدچده بندا  شناسدند؛ از سدویفنوعاً اقوقددانان مدواد قدانونف را بدا ندا  قدانون و شدماره مدواد مف

ش اربر نقددكدددر ذهددن  دسترسددف و یددا بدده لحددای فراوانددف مراجعدده بدده مددواد، خدداص، شددماره و نشددانف آنهددا

گدر ق ذهندف اشدود. بدر هدم زدن ایدن سدوابا، اتدف بدین عمدو  مدرد  مشدهور مفبندد و یا شدماره مدادهمف

ت ایم از عالمددبدددون دلیددل باشددد فاقددد توجیدده منطقددف اسددت؛ بددر ایددن اسدداس در ایددن مجموعدده سددعف كددرده

، بدددرا، 1375ق. .ا.و از عالمدددت اختصدددار، 1/2/1392مددداده مصدددو   728بدددرا،  1392اختصدددار، ق. .ا.

انون جددرایم و اصددالاات و الحاقددات بعددد، آن  و از جملدده قدد 2/3/1375قددانون مجددازات اسددالمف مصددو  

اده شددود تددا كدده توجدده بدددان هن،ددا  مراجعدده و اسددتياده ضددرور، اسددت( اسددتي 5/3/1388ا، مصددو  رایاندده

 مکددان درا سددراد اتدددریج، جامعدده اقددوقف خددود، تدددبیر، بددرا، ایددن امددر بیاندیشددد؛ ایددن موضددوع تددبه

 ها، قبلف و در نظرات جدید الحاقف نیز عمل شده است.پاورقف

بددا توجدده بدده نیدداز فددور، جامعدده اقددوقف و عمددو   1392پدد  از تصددویب قددانون مجددازات اسددالمف 

شهروندان، در اداقل زمدان ممکدن، انتشدار قدانون یادشدده مدورد اهتمدا  ایدن معاوندت قدرار گرفدت. در 
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معاونددت تدددوین، تنقددیح و انتشددار قددوانین و  یدده و تنقددیح اولیدده ایددن قددانون توسددطایددن راسددتا، ابتدددا  ته

مندددان شددد؛ در هددا، متعدددد تقدددیم عالقهها، رقعددف و جیبددف آن در چاپانجددا  و ننددخه مقددررات،

 1375بده همدراه قدانون مجدازات اسدالمف مصدو   1392قدانون مجدازات اسدالمف مصدو ها، بعدد،، چاپ

بدده صددورت یددال مجموعدده وااددد  1388ا، مصددو  عددد، و قددانون جددرایم رایانددهبددا اصددالاات و الحاقددات ب

از  1392دادرسددف كیيددر، مصددو االجددرا شددن قددانون آیینمنتشدر شددده اسددت. قابددل ذكدر اسددت كدده بددا الز 

بدا اصدالاات و الحاقدات بعدد،  مدواد  1375قدانون مجدازات اسدالمف  780الدف  756، مدواد 1394اول تیرماه 

دو جدددول تطبیقددف  دادرسددف( نیددز ننددخ صددریح شددده اسددت. همچنددینآیین -بخددش دو ق.ج.ر. بدده بعددد،  28

نیدز بده  1392بدا مدواد ق. .ا. 1370و جددول تطبیقدف مدواد ق. .ا. 1370بدا مدواد ق. .ا. 1392مواد ق. .ا.

اندركاران ویاه بدرا، دسدتآن الحاق گردید؛ به این امیدد كده تدا اددود، از صدعوبت اجدرا، قدانون، بده

ها، اقدوقف و قضدایف آن نیز كنانف كده سدابقه كدار و آشدنایف قبلدف بدا ایدن قدانون و رویدهامر قضا و 

ها، هددا و بررسددفها، تطبیقكنندددگان را از مقاینددهرا دارنددد كاسددته شددود؛ هرچنددد ایددن امددر، مراجعه

كنددد، ولددف اسددتقبال فددراوان جامعدده اقددوقف از آن، نیدداز نمفمددورد، بددرا، اسددتياده از تجددار  قبلددف بف

 انه رضایت مخاطبان گرامف بود. نش

مقررات  وه قوانین مجموع»ا، كامل از این قانون، تحت عنوان عالوه بر موارد فوق، تدوین و انتشار مجموعه

شدود و در ه مفعنوان اتدر، جدامع در ایدن زمینده شدناختبه انجا  رسید. این كتا  كده بده «هاجرایم و مجازات

شدرح زیدر ها، متعدد، بهیرات انجا  یافته به روزرسانف شده، دارا، ویاگفها، متعدد آن تاكنون انب تغیچاپ

 است:

ق داده تطبی 1370ها، ق. .ا. ها، قانون جدید تا سراد امکان با مواد و تبصرهتمامف مواد و تبصره ـ1

.. . و خيیف، شدید شد و سعف گردید تا در هر مورد چنانچه قانون جدید اکمف مشابه، مغایر، متضاد، جدید،

قبلدف داده  درج مدواد وها و تبكرات الز  در پاورقف با ذكر دارد مورد مقاینه و تطبیق قرار گیرد و یادآور،

ن، فرصتف دیمف قانواین امر آن است كه در اد امکان برا، مخاطبان و باالخص كاربران ق شود. فایده اولیه

لم و دانش مند شوند و همه عنه اجرا، قانون بهرهها و تجربیات قبلف خویش در زمیفراهم شود تا از داننته

تر و بیدان تفایده و بالاتر ن،ردد و برا، پاوهشد،ران نیدز فرصدت و مجدال تحقیدق راادو تجربه آنان بف

رااتف با ق هم بهها، قانون جدید فراهم شود، دانشجویان و استادان اقونظرات خویش درباره دستاوردنقطه

شته ادگیر، دایتر، برا، آموزش و بل مقاینه، قدیم و جدید، مجال بهتر و سهلدر دست داشتن دو متن قا

مدال ه لدزو  اعبدها، در دست رسیدگف در مراال بدو، و تجدید نظر نیز با توجه باشند و در مورد پرونده

تا  ضاوتز صعوبت قاقانون ااكم در زمان ارتکا  جر   با رعایت قاعده اعمال مجازات اخف و به نيع متهم( 

 ادود، كاسته شود؛

باشد، االجرا مفز العالف كشور در اکم تينیر قضایف قانون و رویه دیوانبا توجه به این كه آرا، وادت ـ 2

بررسدف و بدا  و اصدالاات و الحاقدات بعدد، آن 1375و  1370رویه پیشین مربوط بده ق. .ا. تمامف آرا، وادت

 اده شد؛ن،اهف تنقیحف، موارد معتبر و مننوخ تبكر د

عالف كشور متعدد، كه هر یال ااصل تالش و تجربه چندد ده آرا، اصرار، هیأت عمومف كیير، دیوان ـ3

ا، خداص اسدت، تدا آن عالف كشور، در امر و پرونددهنير قاضف، اعم از بدو، و تجدیدنظر و هیأت عمومف دیوان
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 تشخیص داده شد، درج گردید؛میزان كه در دسترس بود، در هرجا كه مناسب و منطبق با قانون جدید 

ن ااضدر جدرا، قدانواآن دسته از مقررات مربوط قبلف كه با قانون جدید در تزاام و تعارض نبود و برا،  ـ4

ها، شدنامهتوان بده بخالز  دیده شد در جا، خود یادآور، و در صورت لزو  درج گردید. از جمله این مقررات مف

اجرا، قانون؛  : تنهیلمن چند فایده باشد؛ اوالًتواند متضشت؛ این امر مفصادره توسط ریی  قوه قضاییه اشاره دا

 نددن و بالتکلیيدفمعطل ما ها؛ و تالثاً پیش،یر، ازنیاز شدن از تکرار تصویب مقررات و یا صدور بخشنامهتانیاً: بف

 ها تا صدور مقررات جدید و در نتیجه پیش،یر، از اطاله دادرسف؛ و...پرونده

ضدایف، مراجدع ق قضداییه كده نوعداً در پاسدخ بده اسدتعالمات مشدورتف اداره كدل اقدوقف قدوه نظرات ـ 5

رك، دتنباط و توانددد تصددویر، واقعددف از چ،ددون،ف اسددهددا و دادسددراها، صددادر شددده اسددت مفاعددم از دادگاه

، و صددحا  دعددونحددوه اجددرا، ابهامددات و مشددکالت فددرارو، قددوانین و مقددررات در مراجددع قضددایف یددا نددزد ا

اً ت كده نوعدلف اقوق باشدد؛ چدرا كده هدر پرسدش در اقیقدت نقطده ابهدا  و محدل سد ال و تردیدد، اسداها

 ین لحدای و بدهت. بده همدقاضف یا دست،اه اجرایف یا مأمور اجرا در مقدا  قضدا یدا اجدرا بدا آن روبدرو شدده اسد

  تجدداراصددل نظرات قبلددف كدده امنظددور تددداو  و اسددتمرار امکددان اسددتياده از تجددار  و زامددات و نقطدده

 قبلددف بددا سددت سددعف شددد تددا یکایددال و تمددامف نظددراتربددط اسددالیان طددوالنف اجددرا، قددانون و مقددررات ذ،

آن باشدد  شدته یدا مبدی نمطابقت داده شده و هر جا كه نظدر موجدود مغدایرتف بدا قدانون جدیدد ندا 1392ق. .ا. 

( باشدد 1392.ا. ق.  2یا در مقا  بیدان اصدول كلدف اقدوقف مثدل اصدل قدانون بدودنف جدر  و مجدازات  مداده 

ر شددده ظددرات صددادبددردار، از آنهددا اقددا  شددود. همچنددین سددعف شددده تدا آن دسددته از ننندبت بدده درج و بهره

ردد. گددپیشددین در خصددوص مددواد مننددوخ كدده در ایددن مجموعدده درج گردیددده از سددایر مددوارد متمددایز 

ایدن راه بدا  ر ادامدهمدا را د و اهل علم، بده خدوبف بدر صدعوبت ایدن امدر آگاهندد و انتظدار داریدم نظرانصااب

ر سترسدف بدددنظر و انتقاد خویش مجد انه یار، فرمایندد. نظدرات جدیدد بندیار، نیدز تدا اددود، كده  ان میندر

 بود، در جا، مناسب خود درج شد. 

ب  ادش مجدازات نکته دارا، اهمیت ویاه در دو ویرایش اخیر این مجموعه، لحای آتدار تنقیحدف قدانون كداه -6

انون مجدازات قدباشد كه به دلیل ندوع قانون،دبار، مقدنن، اعمدال برخدف ااکدا  آن در مف 23/2/1399تعزیر، مصو 

ران ایدن همدت همکدا اسالمف و سایر قوانین كیير، با صعوبت و پیچیدگف ها، فراوانف همراه گردیدد امدا بدا تدالش و

ر دت الز  نیدز رسدید و توضدیحا، در نهایدت بده انجدا  نظرانصداابمعاونت و اخب نظرات مشورتف برخف اسدتادان و 

مدتن مندتقل  ن یادشده،زیرنوی  مواد مربوط درج گردید. الز  به ذكر است به منظور دسترسف مخاطبان محتر  به قانو

 آن در بخش پیوست، درج شده است.

ا در رواژه آن  به منظور تنهیل و تنریع در دسترسف مخاطبان عزیز به مواد مورد نظر كده یدال یدا چندد ـ7

 1392مف زات اسالها، كلید، و مهم درخصوص قانون مجانامه تيصیلف د ميهومف مبتنف بر واژهدارند، واژه ذهن

و تقددیم  نامده جداگانده تهیدهناچار، دو واژهتهیه شد؛ لکن به لحای مشکل تکرار، بودن شماره مواد، بده 1375و 

 گردد.مف

 تدوانها، دی،در تدا ادد ایدن مجموعده و مجموعده گر، در تهیدهشن یيه روبرا، اینکه وو در نهایت  ـ 8

قوانین و انتشار  تنقیح ،ینتدومعاونت تنقیحف توضیحف و در موارد، كه بیان نظر ه باشد، دشصورت كامل اجرا به

( معاونت مبكور با درج نشان  نظر داشته، رتضروو یا سایر موارد مقرره خاصف و خصوص قانون  و مقررات در
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 ت.آمده اسوط مرب زیرنوی در 

ن، كارگزاران نظدا ، المن و بردار، شاینتهمورد بهرهآمده در تهیه این مجموعه عملها، بهامید است تالش

، مدا را ها و پیشنهادها، خویشه نظرات، راهنمایفیبا ارا مخاطبان ارجمند و قرار گیردنظران و عمو  مرد  صااب

 (2) (1)اور باشند.ها، بعد، راهنما و یدر ارتقا، كیيف مجموعه
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