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 مقدمه 

درباره جرایم و مجازات ها و آیین  د شکلی و ماهوی بوده کهدارای قواع م شاخه جزانیداهمانطور که می
مهمترین آنها آیین بنابراین در این زمینه قوانین مختلفی تصویب شده است که  دادرسی حاکم بر آنها می باشد.

 دادرسی کیفری و قانون مجازات اسالمی است.
آن در آزمون دکتری سوال مطرح می شود ز شاخه وجود دارد که ان ایفوق، مجموعه قوانینی در با قبول نکته 

ارد. کتابی که در پیش رو است کتاب نام دظر آزمونی قوانین مرتبط با حقوق جزا و جرمشناسی که از ن

 است.  کاربردی دکتری جزا و جرمشناسی«مجموعه قوانین »

دارد؟ در  رمشناسیجزا و جون دکتری حقوق زمآ مجموعه قوانین تالیف شده در این کتاب چه ارتباطی به ،اما
شود که بیشتر کاربردی پاسخ بایستی گفت که سواالت آزمونی و حتی مصاحبه دکتری از قوانینی مطرح می

. چنانچه داوطلب بتواند قوانینی را دادسراها و دادگاه ها که در جامعه همه با آن قوانین درگیر هستند  مانندبوده 
العه نماید نتیجه آن کسب رتبه خوب و قبولی نهایی در آزمون سوال مطرح می شود؛ مط هاآنکه در دکتری از 

دکتری خواهد بود. بنابراین متوجه می شویم که تسلط بر تست های آزمون دکتری در گرو مطالعه قوانین و 
 مقررات است.

ای ونهوانین مرتبط با آزمق ریخالصه شده است در گردآوجزا متاسفانه گردآوری قوانین مرتبط با شاخه حقوق 
. بنابراین در بازار کتاب کار جدیدی در زمینه قوانین و در نهایت آزمون کارشناسی ارشد وکالت و قضاوت

کاربردی دکتری دیده نمی شود و اضافه بر آن به دلیل عدم بررسی قوانین این رشته ما شاهد یک نوع بی 
صاصا در حوزه آزمونی انتشارات ختن قوانین هستیم. اما اایی نظمی و به هم ریختگی در طرح و انتشار داخل

طرح  ت از آنهاسواال ،سال اخیر 7که با بررسی دقیق قوانینی که در آزمون دکتری در است  عدلیه سعی کرده
شده است؛ کتابی هر چند مختصر اما کاربردی در این حوزه تالیف کرده و در دسترس داوطلبان آزمون دکتری و 

 . ده شوداگان به مصاحبه قرار دشدت یا دعو
شود که داوطلبی نیازمند تهیه مجموعه ای کاربردی از قوانین باشد که در زمانی آشکار می کتاباهمیت این 

ها و یا حتی کتابفروشی ها آزمون دکتری از آنها سوال مطرح می شود و برای پاسخ به این سواالت در کتابخانه
نانچه پیدا هم شود با قوانین دیگری آمیخته شده است دد اما پیدا نمی کند چگری دنبال این مجموعه قوانین م

و  شامل برخی از قوانین مرتبط بودهحداکثر  و یا اینکه کامل نیست و که اصوال به درد آزمون دکتری نمی خورد
انید که اکثرا به د میدلیل این موضوع را حتما  .م قبولی را به دنبال خواهد داشتاتالف وقت و عد ؛نتیجه اینکه

 . چاپ مجموعه قوانینی هستند که با آزمونهای وکالت و کارشناسی ارشد گردآوری شده استل ادنب
به صورت کلی  مجموعه قوانین های دلیل اصلی این مشکل عدم اطالع از این نکته است که گردآوری کتاب

این با جستجو از اینترنت  همس معموال نیازمند تخصص نیست و حتی یک دانشجوی لیسان در یک کتاب
قوانین را می تواند عینا در کتاب گردآوری نماید. در حالی که گردآوری و یا تالیف مجموعه قوانین مرتبط با 
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نیازمند شناخت تخصصی آزمون است.  اضافه بر آن پراکنده بودن جزا و جرمشناسی حداقل،  دکتری حقوق 
ه است که برای داوطلبان در مطالعه ناسخ و منسوخ باعث شد ینانقوانین و به روز بودن و همچنین طرح قو

 نیبه ا هبا توج نیبنابراو یا حتی مصاحبه دکتری، تشتت پیش آید. دکتری آزمون  در خصوصمنابع مرجع 
خاطر نشان کرد که  دیبود. البته با جزای حقوق مجموعه در آزمون دکتر نیا ییبه کارآ دواریتوان امینکات م

نگارش کتاب براساس ارتباط یک قانون  اصلی رویکرداما  ستین جزاین حقوق قوانکتاب دربردانده همه  نیتبعا ا
سواالت موشکافانه  یبا بررس با سواالت دکتری بوده است. به نوعی کتاب کاربردی شده و سعی شده است که

 .مجموعه گردآوری شوداین در متناسب  نیقوان ،یدکتر

 دینظرات اسات و طرحاز سطور  کیت مهم در هر بودن نکا Boldعه دارد مومج نیکه ا یگرید یژگیودو 
 ایو  رویه وحدت یبا آرا یماده قانون کی. ضمنا در صورت ارتباط استها  یدر پاورق و دکترین جزاحقوق 

 .میموضوع غافل نمانده ا نیاز ذکر ا ،ینظرات مشورت
 یسردرگم نیم نشده اما در اانجا یکه کار بزرگ میفاقو امر نیبه ابا ذکر ویژگی های کتاب مسلما  در آخرهم

به صورت کاربردی و با دیدگاه آموزشی تهیه  مجموعههر چند این  راهگشا باشد. تواندیموجود؛ اثر موجود م
رسد؛ لذا خوشحال می شویم که  با پیشنهادات و شده است اما وجود نواقص و اشتباهات محتمل به نظر می

 1منتفع سازید. ا ر گوشزدهای خود ما

جزا و جرمشناسیان تخصصی دکتری حقوق دپارتم  

هزار و سیصد و نود و هفت          یکتابستان             

 
1 - shamabadi.abolghasem@yahoo.com 
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 کتاب اول ـ کلیات

 بخش اول ـ مواد عمومی 

 فصل اول ـ تعاریف

اقدامات تأمینی  ت،راقانون مجازات اسالمی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزی -1ماده 

 1یتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. و ترب

ازات تعیین شده است جرم محسوب هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مج -۲ماده 

 شود.می

مطابقت « فع»رحدیث مشهور و با  2استا ه بودن جرایم و مجازات یاین ماده بیانگر یکی از اصول حقوق جزا یعنی اصل قانون ✓
 دارد.

 نظریه مشورتیقانون راجع به مجازات اسالمی در مقام تعریف تعزیر است نه اینکه به قاضی اختیار تعیین مجازات بدهد.  ✓

 نظریه مشورتی قاضی مکلف به صدور حکم برائت است هرچند عمل در شرع حرام باشد. با سکوت قانون، ✓

 ی باشد و شامل اقدامات تامینی و تربیتی هم می شود.عام آن م ماده بمعنای ینا کلمه »مجازات« در ✓
ت دارد به همین جهت هرگاه فعل مجرمانه برقصد مجرمانه مرتکب  ارن عنصرمادی با عنصر روانی ضرورتق ،برای تحقق جرم ✓

 جرم محقق نخواهد شد.از قصد مجرمانه عینیت پیدا نکند  پیشی بگیرد یا بالفاصله بعد

 انین جزائی در مکانل دوم ـ قلمرو اجرای قوصف

قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری   -۳ماده  ✓

 اسالمی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد. 

 می باشد جرایم و مجازات ها  اصل صالحیت سرزمینیرد مور قانون مجازات اسالمی د 3ماده  ✓

 است. در صالحیت قانون دولت صاحب پرچم ،یم واقع شده در کشتی های غیرجنگیرسیدگی به جرا ✓

به همین جهت صالحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در   جزء قلمرو کشور صاحب پرچم می باشدکشتی یا هواپیما  ✓

 چم می باشد.پرب کشتی یا هواپیما با کشور صاح

ر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در  ه -4ماده  ✓

 جمهوری اسالمی ایران است.

 نتیجه یا اثرجرم درآنجا یافت شوداشاره دارد یعنی اینکه هرگاه کشوری  صالحیت سرزمینی عینیاین ماده به  ✓

 صالحیت رسیدگی دارد.

 
 بازدارنده است. یحذف مجازات ها ،سابق یبه نسبت قانون مجازات اسالم ریقانون اخ راتییتغ نیاز بارزتر یکی  - 1
 بودن جرم و مجازات: یاصل قانون  جهینت  - 2

 )محدود به  نفع متهم(  ــقیمض ریالف( تفس

 یرفیک نین قوان ب( عطف بماسبق نشد

تواند موجد جرم و مجازات  یوجود ندارد، عرف و عادت نم ییجزا حیکه اصوال نص صر ییدر جا کنیل دینما ریآن را تفس دیبا یچنانچه قانون مجمل باشد قاض

 به موارد خاصه الهام گرفت. قیتوان از عرف و عادت در مقام تطب یاگر نص موجود باشد م کنیباشد و ل

 قانون مجازات اسالمی 



 مجموعه قوانین کاربردی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی   

 

8 

ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم هر شخص ایرانی یا غیر -۵ه ماد

مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به  

یین مجازاتهای د، دادگاه ایران در تعشوی این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منته

اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت  -تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:الف

 ارضی یا استقالل جمهوری اسالمی ایران

 جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن -ب

رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان ن یا دستخط حکم، فرما ء، ضاجعل مهر، ام -پ

مجلس شورای اسالمی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای 

 نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها 

 رائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها راء مراجع قضائی یا اجآ علج -ت

جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا  -ث

 یج داخلرات تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکا

مشمول ماده قرار داده است درحالی که در بند )پ(  اعم از رسمی و غیر رسمیخط مقام رهبری را بصورت کلی جعل دست نکته:

 دستخط غیر رسمی آنان مشمول ماده قرار نمی گیرید.و  صرفا دستخط رسمی مقامات مزبور در این بند مشمول ماده است

ی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از از ایرانی یا غیرایرانم اعبه جرائم مستخدمان دولت  -۶ماده 

 از که ایران دولت وابستگان دیگر و کنسولی و سیاسی مأموران جرائم به و اند  قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده

 صونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران رسیدگی می شود.م

مبین اصل صالحیت شخصی بودن قوانین یرانی دولت می باشد تخدمان اه مربوط به مسک ده آن قسمت از این ما ✓

بشرط آنکه جرم ارتکابی در رابطه با شغل و وظیفه ارتکاب یافته باشد همچنین  آن قسمت از قوانین که در خصوص   جزایی است

رط در اینصورت ش می باشد ییزامبین اصل صالحیت واقعی بودن قوانین جمستخدمان غیر ایرانی دولت می باشد 

 رسیدگی در این موراد آنست که عمل در هر دو کشور جرم باشد.

 و

 و

 و

 و

 و
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 ش کارفصل اول :تشکیالت و رو

اشخاص آشنا به احکام شرع انور و قانون و تشکیالت قوه قضائیه تشکیل می گردد   پنج نفرو و بخشودگی از ـ کمیسیون عف  1ماده 

به محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی پیشنهاد شده و پس از تأیید معظم له از سوی  محترم قوه قضائیه یسرئکه توسط 

 ه سال انتخاب می شوند.رئیس محترم قوه قضائیه برای س
 ـ اعضا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیرانتخاب می نمایند. 1ره تبص

از اعضا رسمیت خواهد یافت واتخاذ تصمیم با اکثریت اعضا حاضر در  با حضور حداقل سه نفر کمیسیون ـ جلسات 2تبصره 

 جلسه خواهد بود.

هیاتی مرکب از رئیس دادگستری ، تشخیص در مراکزاستانها و شهرستانها ر حد نیاز و و و بخشودگی دـ کمیسیون عف  2ماده 

اضیان عفو اعالم نظر به کمیسیون تشکیل خواهد داد  سی وضعیت متقرا برای برر قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان

 خواهد بود. ریاست هیات با رئیس دادگستری

 و
 و
 و
 و
 و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۳۸۷آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب اسفند ماه
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هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال  (1  ماده
عنوان مجعول   تیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا واخ

به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها   اختیار کند و

کالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یك تا کرده و از این راه مال دیگری را ببرد  تحصیل

 . ی که اخذ کرده است محکوم می شودرداخت جزای نقدی معادل مالسال و پ 7

وابسته به دولت یا شرکتهای  در صورتیکه شخص مرتکب بر خالف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا
ات مامور  روهای مسلح و نهادهاو موسسای سه گانه و همچنین نیدولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی و بطور کلی قو

روزنامه و مجله   بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون،
ت و سازمانهای دولتی یا یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسا

تا ده  2عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از بسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقالبی بخدمت عمومی باشد وا

 ه است محکوم می شود.ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرد سال و انفصال

هات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط وجود ج صورت در ماده این رد مذکور موارد کلیه در: 1 تبصره 

حبس ( وانفصال ابد از خدمات )  مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده

 دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

و درصورتیکه نفس  مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود حداقل مورد حسب کالهبرداری به شروع مجازات: 2 تبصره 

 ود.نیز محکوم میش به مجازات آن جرمکننده عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع 

 و
 و
 و
 و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یارتشاء، اختالس و کالهبردار نیمجازات مرتکب دیقانون تشد
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 و

 و

 و

 و

 و

 
 
 

 با مواد مخدر قانون اصالح قانون مبارزه اصالحیه ۱۵موضوع تبصره یک ماده 

  :مقدمه

مجمع تشخیص  1389/ 5/ 9)مصوب  1376اصالحیه قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  15در اجرای تبصره یک ماده 
  .ذیل به تصویب رسید ها به شرحایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگرداننامه اجرمصلحت نظام( آیین

 ووووو
 
 
 
 

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد  ۳4صالحات بعدی، در اجرای ماده د مخدر با امبارزه با موا ستاد 1۳77مصوب 

 لحت نظاممجمع تشخیص مص 17/۸/1۳7۶مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 

  :: تعاریف و اصطالحات1ماده

ه آن مصوب موادمخدر و الحاق موادی ب نامه قانون اصالح قانون مبارزه با »قانون« در این آئین منظور از کلمه  :قانون -الف

 باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام می 17/8/1376

 وووووو

 
 

 

 

 د مخدر و بخشنامه های مرتبط دادستان کل کشور آیین نامۀ اجرایی قانون مبارزه با موا ۲۶با موضوع ابطال مادۀ 

جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر  و و تعیین مهلت برای آن درپیش بینی حق تجدیدنظرخواهی محکوم علیه یا وکیل ا

 . موضوعیت ندارد

  1069، 843، 92/732 :کالسه پرونده

  60-61-62 :شماره دادنامه

 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر

 دان به موادمخدر و روانگر  ادیاعت بیمراکز مجاز درمان و کاهش آس ییاجرا نامهنییآ
 

 قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر ینامه اجرائ نیآئ
 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۶۲و  ۶۱، ۶۰رای شماره های 
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  31/1/1394 :تاریخ دادنامه

د اجرایی مبارزه با مواد ستا 17/2/1391اصالحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  26ابطال ماده  :یع رأموضو

دادستان کل  21/5/1391 -91/471/2/911/140و شماره  19/10/1388-91/1634/2/881/140خدر و ابطال بخشنامه های شماره م
 کشور 

 وووو
 
 
 
 

 اتیفصل اول ـ کل 

خارج نمودن آنها از کشور به طور  ایشور و رت از وارد کردن آنها به کچاق سالح، مهمات، اقالم و مواد تحت کنترل عبااقـ 1ماده

 است. رمجازیغ
 ووووو

 
 
 
 

ـ که از  1390ـ مصوب  رمجازیقانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غحات به کار رفته در اصطال ـ 1ماده
 :روندی به کار م ریمشروح ز یدر معان  نامهن یی آ نیو ا شودیم دهیقانون نام  نامهن ییآ ن یپس در ا نیا

 وووو
 
 
 
 

نامه شیوه رسیدگی و اجــرای آراك کمیســیونهای اســتانی و  قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری »آیین  261در اجرای ماده 
 د آتی است. موا   ی از بازداشت«، به شرح ملی جبران خسارت ناش 

 وووو
 
 

 
عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کاله  انحاك از نحوی به است غیر مال اینکه به علم با را ریغ مال کسیکه – 1ماده 

عالم بعدم  گیرنده که در حین معاملهو همچنین است انتقال.شودقانون مجازات عمومی محکوم می 238محسوب و مطابق ماده بردار

 .مالکیت انتقال دهنده باشد
 وووو

 
 
 
 

 رمجازیقانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غ

 از بازداشت یجبران خسارت ناش  یو مل یاستان یها  ونیسیکم یآرا یواجرا یدگیرس  وهینامه ش نییآ
 

  رمجازیانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غق ییاجرا امهننییآ
 

 ریقانون مجازات راجع به انتقال مال غ
 

 ندینما یم یتبان ریبردن مال غ یبرا که یقانون مجازات اشخاص
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هر کاه )هرگاه( اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق بغیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این   – ماده اول

ت محسوب بینی شده اسپیش قانون مجازات عمومی 238بوسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که بموجب ماده  اقدام آنها جزك تشبث

  .مزبوره محکوم خواهند شد در ماده و بمجازات مندرجه 

 وووو
 
 
 

 تعاریف، مصادیق و تشکیالت -فصل اول
 روند:اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می -1ماده 

 مرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.از: کاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گکاالی مج -چ
 

 وووو
 
 
 
 

قانون خالف آن به  نی( قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد ا2موضوع ماده ) یـ اصل بر صحت و اصالت معامالت تجار1ماده
 است. تیشود، دال بر ملک تیمالک یاگر توام با ادعا ییاشخاص بر اموال و دارا یالیاثبات برسد. است

 عبارت است از: ییجرم پولشوـ 2ماده
 ووووو

 
 
 

ـ  فصل  فیتعار اول 
 : گردندیم فیتعر ری اصطالحات و عبارات به کار رفته به شرح ز نامهن ییآ  نیـ در ا1 ماده
 ـ  1386ـ مصوب  ییـ قانون: قانون مبارزه با پولشو  الف
و  از خدمات، انجام معامله، نقل یبرخوردار یابر که  یقانون ندهینما ا ی لیوک ل، یهر شخص اعم از اص ا یو  یـ ارباب رجوع: مشتر ب

... مشمول قانون یو حقوق یقی( به اشخاص حقرهیگرانبها و غ یو آثار هنر قهیطال، جواهرات، عت ری)نظ متیوه و اموال گران قانتقال وج
 .دینمایمراجعه م

 وووووو
 
 
 
 

 فصل اول ـ تعاریف

 روند:مشروح مربوط به کار مینامه اصطالحات زیر در معانی ـ در این آیین   1ماده 
 1394الف ـ قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 

 1386لشویی مصوب مبارزه با پوقانون   2ب ـ پولشویی: بزه موضوع ماده 

 ییشوقانون مبارزه با پول یینامه اجرا نیآئ
 

 ن مبارزه با قاچاق کاال و ارزقانو
 

 قانون مبارزه با پولشویی
 

 نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسمآیین
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 قانون  1پ ـ تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده 
های تقال آنها مستند نشده و غیرقابل ردیابی باشد )از قبیل چکهایی که نقل و انت ـ وجوه: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک

نام، وجوه شامل وجوه نقد ریالی و بی های پرداختتپول و چک مسافرتی( و کار نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چکپشت
 باشد.ارزیابی می

قانون مدنی به هر نحوی  22تا  11ل به شرح مندرج در مواد  های مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقوث ـ دارایی: شامل وجوه، دارایی
 کند.الکترونیکی بر آن داللت می دیجیتالی یا یا دارایی که مدرک و سند اعم از رسمی یا عادی یا رقومی که کسب شده باشد

 ه مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه.قانون مبارزه با پولشویی از جمل 6و  5ج ـ اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع مواد  
امتیازات، انجام   ی از خدمات وچ ـ ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی او که برای برخوردار

 کند.معامله، نقل و انتقال وجوه و دارایی و تأمین اعتبار و یا انجام هر گونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می
  ن ارباب رجوعباشد و پس از آنیاز و الزمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می ح ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش 

ها، اخذ شماره معامالتی در کنند نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکبه منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می
 بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

ارک شناسایی معتبر و در صورت اقدام توسط نماینده یا  ب رجوع با مدخ ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط اربا
نامه اجرایی آیین  3وکیل عالوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل به شرح مذکور در بندهای )الف، ب و ج( ماده 

 قانون مبارزه با پولشویی.
 وووووو

 آمده است  (فقط) در این کتاب و جزایی یکیفری نکته: مواد مرتبط 

 ...و

 یفریفصل هفتم ـ مقررات ک
 وووووو

 
 
 
 

 یفریمبحث نهم: مقررات ک
 خواهد شد. یدگیقانون توسط دادگاه صالح رس 56 یال 49موضوع مواد  میـ به جرا29ماده
 وووو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل هفتم قانون حمایت خانواده)مقررات کیفری(
 

 هخانواد تیقانون حما  یینامه اجرا نییاز آ یمواد
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 کلیات –بخش اول 

 آن بر حاکم اصول و کیفری دادرسی آیین تعریف –فصل اول 

درسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، آیین دا -1ماده 

به آراك، اجرای آراك، تعیین وظایف و اختیارات مقامات   ، طرق اعتراضمیانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی
 شود.وضع میدیده و جامعه  قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه 

بودن مرحله تعقیب و  ب در امور کیفری، با توجه به جداو انقالهای عمومیتا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه  نکته:

مرحله ای بودن رسیدگی هر کدام از مراحل دادرسی به یک ارگان خاصی سپرده شده بود و فی الواقع سیستم   ه تحقیق و دومرحل

بود. با تشکیل دادگاه های عمومی با توجه به یکی شدن مرحله تحقیق و مرحله تعقیب، سیستم دادرسی  ختلطمدادرسی در ایران 

ضر با توجه به احیای دادسراها و دومرحله ای شدن رسیدگی، سیستم فعلی د. در حال حاکشورمان به سیستم اتهامی شباهت پیدا کر

 .مطابقت دارد مختلطدادرسی کیفری ایران با سیستم 

باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در   مستند به قانوندادرسی کیفری باید  -۲ماده 

 گیرند، به صورت یکسان اعمال شود. ه تحت تعقیب قرار میب جرایم مشابشرایط مساوی به سبب ارتکا

طبق این قاعده تمام آرای صادره از محاکم چه  دارد.ات قانونی بودن جرم و مجازاین ماده به نوعی اشاره به قاعده  نکته:

قسمت  .صادره ذکر گرددتناد در رای بصورت حکم باشد چه بصورت قرار باید مستند قانونی داشته باشد و همچنین قوانین مورد اس

عیین قوانین شکلی از ین دادرسی کیفری و تآیدر مقابل قانون اشاره دارد زیرا هدف اصلی  تساوی تمام افراد جامعهدوم به 

 سوی قانون گذار تعقیب ومجازات مرتکب است تا به وسیله آن نظم، امنیت و اسایش عمومی فراهم آورده شود. 

ترین مهلت ممکن، رسیدگی و طرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه بیایی باید با مراجع قض -۳ماده 

 شود، جلوگیری کنند.هر اقدامی که باعث ایجاد اختالل یا طوالنی شدن فرآیند دادرسی کیفری می تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از

 :شاره می نمایدی به دعاوی ااین ماده به دو اصل مهم در رسیدگمقررات  نکته:

ین دادرسی قانون آی 421 ادهورد)مآاصل بی طرفی مقام قضایی که در مواردی ممکن است موجبات رد دادرس را فراهم الف( 
 (کیفری

از این رو قضات از انجام هرگونه اقدامات غیر   ؛جلوگیری از اطاله دادرسی که ممکن است موجب ضایع شدن حقوق افراد بگرددب( 
 .دادرسی منع شده اند روری در روندض

 شاخص های دادرسی منصفانه عبارتند از :
 یک طرف دعوی است( الف( بی طرفی)وصفی ذهنی، بمعنای عدم تمایل مرجع قضایی به

 ب( استقالل)وصفی عینی، بمعنای نفوذ ناپذیری مرجع قضایی در برابر فشارهای بیرونی است(
 ن.ج( رسیدگی در کوتاه ترین زمان ممک

 ووووو

 

 
 

 (۱۳92/ ۱2/ 4)مصوب  یفریک یدادرس  نییقانون آ

 (24/۳/94) دیاصالحات جد با 
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 است.ی و صالحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظام ـ1ماده 

 باشند.شوند مشمول این قانون می قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب میتمامی  ـ۲ماده 

انیت رسیدگی نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحتبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین 
 شود.می

 ووووو
 
 

 
 بخش یکم ـ جرایم و مجازاتها

 اتیمخابر و ای هرایان  های  سامانه و ها داده محرمانگی علیه جرایم ـ یکم فصل

 غیرمجاز دسترسی ـ یکم مبحث

شده است دسترسی  ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظتهای رایانهها یا سامانه هرکس به طور غیرمجاز به داده  -1ماده 
ریال یا هر دو (20.000.000یون)ریال تا بیست میل(5.000.000یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون)

 مجازات محکوم خواهد شد.

 ووووو
 

 

 

 و وظایف تشکیالت و حدود-فصل اول

ای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان »هیأت رسیدگی به  به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاهه -1ه ماد

 باشد. تخلفات اداری کارمندان« تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدیدنظر می
و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که   ل دولتیسازمان مستق در مرکز وزارتخانه یاهیأت تجدیدنظر -1تبصره 

 هایی خواهد بود.  شود و در صورت لزوم دارای شعبهست آنها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل میفهر

کیل می جاب نماید تشای ضرورتدر صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدیدنظر در مرکز برخی از استانها که  -2تبصره 

 گردد. 

 ووووو

 

 

 

 

 الحیتتشکیالت، وظایف و ص-فصل اول

 قانون نظارت بر رفتار قضات

 ۱۳9۰مصوب 

 قانون جرایم رایانه ای 

 ۱۳72مصوب  یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس 

 یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس یینامه اجرا نییآ
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در هر یک از دستگاههای -شودکه در این آیین نامه هیأت بدوی نامیده می-هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ1ماده 

با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین نامه  -شودکه از این پس قانون نامیده می-( قانون رسیدگی به تخلفات اداری18موضوع ماده )
 شود.تشکیل می

 ور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی،ثابت،دایم،پیمانی و قراردادی است.ظمن -تبصره 

در مرکز هر -شودکه از این پس هیات تجدیدنظر نامیده می-هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ۲ماده  

از استانها به تشخیص هیأت عالی  یی،مراکز بعضوزارتخانه،سازمانهای مستقل دولتی،نهادهای انقالب اسالمی،مجلس شورای اسالم
 شود: نظارت،همچنین در مرکز هر یک از دستگاههای زیر تشکیل می

سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، شرکت مخابرات ایران،خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران، سازمان بهزیستی 
ت صنعتی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزیران ذی ربط ـ  اارد و تحقیقکشور،سازمان ثبت احوال کشور،مؤسسه استاند

 حسب مورد. 
 وووووو

 
 

 

 .دار شودیک شغل دولتی را عهده تواند تنهاقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هر شخص می 141با توجه به اصل  -واحده  ماده

 .باشندمی مستثنیتحقیقاتی از این حکم مؤسسات آموزشی و  ها وهای آموزشی در دانشگاه سمت - 1تبصره 

تمام وقت انجام  بارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طورع ظور از شغلمن - ۲تبصره 

 .شودمی
 وووووو

 
 
 

 
 

 از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر: -ماده اول

 دگان مجلسین. معاونین و نماین -وزیران  -وزیر نخست -1
 شهرداران و نمایندگان انجمن شهر. -فرمانداران کل  -استانداران  -سفراك  -2

 ووووو

 
 
 
 
ردد توسط هرفرد  مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گ استفاده از عناوین علمی دکتر، »

 ووووووو
 و
 و
 

 یدولت شغل كیاز  شیب یتصد تیقانون ممنوع

و  نیمجلس ندگانین راجع به منع مداخله وزراء و نما قانو

 ۱۳۳7مصوب  یو کشور یدر معامالت دولتکارمندان 

 یعلم نیمجاز از عناو ریماده واحده قانون مجازات استفاده غ

 ۱6/۱2/۱۳۸۸مصوب 
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